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(Galateni 1:1-10) 

Phil Johnson 

Doresc să încep în această dimineaţă cu o privire de ansamblu la primele zece 

versete din Galateni 1.Puteţi deschide acolo. Galateni a fost probabil cea mai 

timpurie dintre toate epistolele inspirate scrise de apostolul Pavel. Aceasta 

poate fi prima carte pe care o avem scrisă de el. Şi iată un fel de sumar al 

cadrului istoric al acestei epistole. Vi-l voi da în linii generale pentru că detaliile 

urmează a fi completate pentru voi pe măsură ce parcurgem acest text. Însă 

iată ce s-a întâmplat când Pavel a scris această epistolă. Bisericile din Galatia 

erau seduse de învăţători ce accentuau mai degrabă faptele umane decât harul 

divin. Ei deformau evanghelia. Atât de mulţi oameni astăzi fac exact acelaşi 

lucru. Ei transformau evanghelia într-un mesaj despre ceea ce păcătoşii trebuie 

să facă, când de fapt evanghelia, adevărata evanghelie, este un mesaj despre 

ceea ce Hristos a făcut. Este simplu precum pare. Iar Pavel a scris această 

epistolă cu un simţământ al urgenţei sau presiunii imperioase şi al unei 

preocupări adânci. Puteţi simţi acest lucru în timp ce citiţi epistola. Pasiunea lui 

e evidentă chiar din versetele de început. Deoarece evanghelia era sub atac în 

Galatia, şi autoritatea apostolică a lui Pavel era sub atac. Gândiţi-vă la aceasta. 

Era apostolică nu se încheiase încă, iar învăţătorii falşi câştigau control în 

bisericile din Galatia. Ei răspândeau doctrină falsă. Ei produceau confuzie. 

Semănau nesiguranţă printre bisericile din Galatia şi ameninţau chiar temelia 

acestor biserici, fundamentele doctrinare, subminând evanghelia. Şi aceasta-i 

ceea ce l-a motivat pe Pavel să scrie şi să facă să circule epistola.  

 

Şi doresc ca voi să observaţi două lucruri chiar de la început. În primul rând, 

această epistolă n-a fost scrisă unei singure biserici sau unui singur individ ci 

unui grup de biserici. Este adresată, în versetul 2, "către bisericile din Galatia", 

la plural. Un întreg grup de biserici fusese infestat de învăţătura falsă, iar Pavel 

dorea să le corecteze şi astfel a scris această scrisoare ca să fie copiată, 

răspândită şi citită printre toate bisericile. Apropo, este probabil ca toate 



epistolele Noului Testament să fi fost răspândite şi citite asemeni acesteia 

printre bisericile primare. Dar aceasta este singura dintre epistolele lui Pavel ce 

este specific adresată la mai multe decât o singură congregaţie sau la mai mulţi 

decât o singură persoană individuală. În al doilea rând, este semnificativ, că 

doctrina falsă era deja atât de timpuriu o problemă serioasă în Biserică, chiar 

din prima generaţie. Satan urăşte adevărul şi nu pierde nici o ocazie, încercând 

să dilueze adevărul cu minciuni. Aceasta era prima generaţie a credincioşilor 

creştini. Posibil că nu la mai mult de trei decade după Cincizecimi să fie vremea 

potrivită de aici. Majoritatea apostolilor erau încă în viaţă. Şi totuşi, deja 

mesagerii lui Satan deghizaţi ca îngeri ai luminii începuseră să tulbure Biserica, 

iar ei făceau lucrul acesta pe scară destul de extinsă. Deja existau creştini falşi 

ce învăţau o evanghelie falsă, atacând credibilitatea apostolului Pavel şi 

încercând să imprime învăţătura falsă în Biserică.  

 

Există o concepţie greşită larg răspândită astăzi că Biserica primară a fost de 

fapt mai curată din punct de vedere doctrinar decât sunt bisericile de astăzi. 

Există o mulţime de oameni ce sunt fascinaţi de scrierile bisericii primare şi ale 

părinţilor bisericii, fiindcă ei cred că lucrările acestor scriitori din vechime 

trebuie să reprezinte cu siguranţă esenţa pură a doctrinei creştine. Ei cred că 

orice a fost scris în primele trei sau patru secole deţine autoritate, fiindcă acei 

scriitori, la urma urmei, au trăit mai aproape de era apostolică. Daţi-mi voie să 

spun aceasta. Îmi plac părinţii bisericii. Îmi place să citesc acele lucrări. Sunt de 

acord că ele sunt importante şi de folos să fie citite. Dar ele nu sunt mai pline 

de autoritate, şi de fapt, ele sunt cu mult mai puţin demne de încredere decât 

unii comentatori moderni. Ele nu sunt nici inspirate, nici inerente. Iar scrierile 

părinţilor bisericii, dacă le citiţi, uneori se contrazic unele pe altele în privinţa 

celor mai importante probleme sau aspecte. În nici un caz scrierile biblice 

suplimentare ale bisericii primare reprezintă o relatare sau înregistrare 

totalmente perfectă, intactă sau demnă de încredere a doctrinei creştine. Prin 

urmare nu le abordaţi în acest mod. Amintiţi-vă, ele au fost produsul erei lor. Şi 

a fost o vreme când eroarea era predominantă. Şi vedeţi aceasta în Scriptură. 

Este evident din câteva epistole ale Noului Testament că eroarea doctrinară de 

cea mai mare semnificaţie asalta deja Biserica chiar în timp ce apostolii erau 

încă în viaţă, chiar înainte de a fi complet canonul Scripturii. Iar aceste atacuri 



împotriva adevărului au continuat, evident, şi după ce canonul a fost încheiat şi 

ultimul apostol a murit. Iar părinţii bisericii n-au înţeles chiar întodeauna 

importanţa unora din aceste erori şi cu atât mai puţin au ştiut cum să le 

răspundă sau adreseze bine cu Scriptura. Şi de fapt, canonul Scripturii, când era 

proaspăt, n-a fost chiar la fel de disponibil unora din aceşti oameni aşa cum 

este pentru noi. În unele cazuri conducătorii bisericii post-apostolice 

răspundeau erorilor prin îmbrăţişarea sau acceptarea erorilor opuse. Exista 

acest tipar în biserica primară unde se întâmpla în mod repetat.  

 

De exemplu, istoria ereziei din secolul al cincilea. Pelagius vine şi neagă 

doctrina păcatului originar. Augustin a înţeles că acest lucru era greşit şi 

nebiblic. Însă el şi alţii au răspuns învăţăturii lui Pelagius, învăţând că botezul 

copiilor mici (pruncilor) era necesar pentru înlăturarea sau desfiinţarea 

contaminării păcatului originar. Unii eretici au negat faptul că Hristos s-a născut 

ca Dumnezeu întrupat într-un prunc şi astfel alţii din Biserica primară au 

răspuns, numind-o pe Maria Theotokos (Purtătoare de Dumnezeu). Şi acest 

titlu, deşi a fost dat pentru a apăra divinitatea lui Hristos, că Maria era 

purtătoarea de Dumnezeu, acest titlu a deschis de fapt uşa pentru venerarea 

Mariei. Iar Theotokos (purtătoare de Dumnezeu) a fost oarecum schimbat 

complet în titlul pe care Romano-catolicii îl folosesc astăzi (titlu blasfemitor) 

"Mama lui Dumnezeu." Multe din erorile romano-catolice au dat naştere la 

neînţelegeri asemănătoare care au început asemeni acesteia cu intenţii bune, 

însă au fost deformate de superstiţie şi denaturate de naivitate sau credulitate. 

Şi de aceea scrierile părinţilor bisericii nu sunt standardul doctrinei sănătoase, 

Scriptura este. Fiindcă Biserica primară, chiar Biserica primară, n-a fost în nici 

un caz scutită de eroare. Şi de fapt, eroarea şi neînţelegerea erau în floare în 

era de dinainte chiar ca Scripturile să fie liber puse la dispoziţia oricui şi dovada 

că eroare serioasă şi învăţătură falsă se infiltra în Biserică tocmai de la început 

este chiar aici în Scriptură.  

 

Chiar apostolul Pavel spunea că el e uimit de cât de rapid doctrina falsă se 

înrădăcinase. Priviţi la versetul 6. "Mă mir că treceţi atât de repede de la Cel ce 

v-a chemat prin harul lui Cristos la o altă evanghelie..." Şi este evident, când 



citiţi aceasta, că Pavel scrie unor oameni pe care el îi cunoştea bine. Este 

evident din tonul şi limbajul epistolei că Pavel era îndeaproape familiarizat cu 

aceste biserici. Pentru un singur aspect, atitudinea pe care el şi-o asumă faţă de 

ei este aceea a unui tată spiritual. Această scrisoare este o mustrare aspră însă 

plină de iubire, combinată cu o instruire şi corectare răbdătoare; este ferm însă 

e un mesaj părintesc. Majoritatea comentatorilor cred că apostolul Pavel era 

fondatorul acestor biserici din Galatia astfel că, în realitate, el era tatăl lor 

spiritual. Fapte 18, versetul 23 înregistrează faptul că atunci când Pavel era în 

Antiohia el a traversat tot ţinutul Galatiei şi Frigiei, întărindu-i pe ucenicii care 

erau acolo. Şi astfel el cunoştea pe mulţi credincioşi galateni în mod personal. 

Fapte 16, versetul 6 înregistrează vizita timpurie făcută de Pavel şi Timotei în 

Galatia ce a avut loc când ei fondau sau plantau biserici. Aşadar există o dovadă 

puternică a faptului că Pavel însuşi plantase aceste biserici. Şi de aceea el era 

personal întristat de eroarea ce se înrădăcinase în aceste congregaţii.  

 

Natura erorii subminase chiar inima sau esenţa a ceea ce Pavel însuşi îi 

învăţase. Ei îmbrăţişau o eroare ce amplifica respingerea autorităţii lui Pavel 

fiindcă era contrară a ceea ce el îi învăţase. Şi astfel el le scrie ca un tată 

spiritual. Şi el îi cheamă înapoi la evanghelia pe care o auziseră de la el şi la 

evanghelia prin care erau mântuiţi, amintindu-le de acest adevăr. Iar secţiunea 

de început a Galatenilor conţine sensul central al epistolei. Dacă înţelegeţi 

această secţiune introductivă, aţi înţeles sensul întregii epistole. Există trei părţi 

ale acestei secţiuni introductive. Iar aceste trei părţi conţin în formă de sâmbure 

tot ceea ce Pavel este pe punctul de a scrie în capitolele ce urmează. Există o 

pledoarie de apărare. Există o declaraţie. Şi există o denunţare. El începe cu o 

pledoarie de apărare a credibilităţii lui apostolice. Iar apoi el face o declaraţie a 

evangheliei adevărate. Şi în cele din urmă el face o denunţare foarte fermă a 

învăţătorilor falşi. De fapt, acestea sunt probabil cuvintele cele mai aspre pe 

care Pavel le-a scris vreodată şi care sunt consemnate pentru noi în Scriptură. 

Aşadar să le examinăm pe acestea câte una la rând. Şi vom încerca să extragem 

câteva lecţii din fiecare. Deci, vi le voi evidenţia din nou în timp ce le 

parcurgem.  

 



Mai întâi, observaţi apărarea lui. El începe cu o apărare a apostoliei lui. Este 

remarcabil că Pavel ar trebui să facă acest lucru, pentru el îi învăţase pe aceşti 

oameni. El a fost în realitate tatăl lor spiritual. Ei îl cunoşteau bine pe el. Şi 

totuşi el se aşează într-o poziţie de unde trebuie să apere autoritatea lui 

apostolică. Învăţătorii falşi din bisericile Galatiei îşi răspândiseră eroarea lor 

prin atacarea autorităţii apostolului Pavel şi încercând să submineze autoritatea 

lui. Şi acest fapt este evident din câteva lucruri pe care el le scrie în epistolă. 

Apropo, aceasta este chiar aceeaşi tactică pe care învăţătorii falşi au folosit-o 

împotriva lui Pavel în Corint. Ei au atacat autoritatea lui apostolică. Ei susţineau 

că el nu era un apostol adevărat. Prin urmare, ei spuneau că mesajul lui era un 

mesaj inventat de om, fără nici o credibilitate şi fără nici o autoritate divină 

reală. Şi, astfel Pavel trebuie să înceapă prin apărarea propriului său statut 

apostolic. El nu face aceasta dintr-un motiv egoist. El nu face aceasta doar 

pentru a se apăra pe el însuşi şi reputaţia lui. El o face pentru că era necesar să 

susţină şi să confirme autoritatea învăţăturii lui. Adevărul în sine era în 

primejdie. Nu era vorba de reputaţia lui Pavel. Era vorba de adevăr.  

 

În versetele 11 şi 12, spre exemplu, el scrie aceasta: "Fraţilor, vă mărturisesc că 

Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească; pentru că n-

am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus 

Cristos." Gândiţi-vă la ce spune el aici. El subliniază sursa divină a mesajului său. 

El spune că nu l-a primit de la vreun om. Nu are origine umană. Acesta este un 

mesaj ce i-a fost revelat (descoperit) lui în mod personal şi direct de Hristos. 

Aceasta-i afirmaţia pe care el o face şi pretenţia pe care o ridică. De fapt, în 

versetele 16 şi 17 el afirmă iarăşi că primise mesajul evangheliei direct de la 

Hristos prin revelaţie imediată şi nu prin intermediul vreunui învăţător sau 

mijlocitor uman; direct de la Hristos. El reconsideră aici cât de direct şi imediat 

după convertirea sa, el a mers şi a petrecut trei ani în deşertul Arabiei. Mi se 

pare mie că ceea ce Pavel susţine aici poate fi de fapt că el a fost personal 

instruit acolo în deşert de Hristos cel înviat; poate printr-o viziune sau poate un 

fel de apariţie a lui Hristos după înălţare înaintea lui. Pavel nu spune de fapt. El 

nu descrie mijloacele prin care Hristos l-a învăţat. El doar insistă şi nu în 

termeni nesiguri că el a învăţat evanghelia direct de la Hristos.  

 



Şi observaţi, el spune că după convertirea lui "...îndată n-am întrebat pe nici un 

om, 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." El oferă un rezumat 

pe scurt al primilor săi trei ani de credinţă. Ceea ce el spune aici este că n-a avut 

nici un contact cu vreunul din ceilalţi apostoli. El n-ar fi putut învăţa de la ei. El 

n-ar fi putut fi trimis de ei ca apostol. Ci mai degrabă, el şi-a primit instruirea şi 

însărcinarea ca apostol direct de la Hristos. Acesta este argumentul substanţial 

al lui Pavel în apărarea apostoliei lui. El spune aceasta ori de câte ori subiectul 

apare în discuţie. Mai târziu, după aceasta, credibilitatea lui apostolică avea să 

fie pusă la îndoială în Corint. Şi acesta-i motivul pentru cea de-a Doua Epistolă 

către Corinteni. De fapt, în amândouă epistolele lui către Corinteni el scrie 

mereu pentru a-şi apăra apostolia lui. Şi în 1Corinteni 9 versetul 1 el spune 

aceasta: "Nu sunt eu apostol? Nu sunt eu slobod? N-am văzut eu pe Isus 

Cristos, Domnul nostru? Nu sunteţi voi lucrarea mea în Domnul?" Observaţi 

cum el accentuează din nou că el L-a văzut în mod personal pe Domnul înviat. El 

spune iarăşi în 1Corinteni 15 când, în acel context, el reia în considerare pe toţi 

martorii oculari numeroşi ai învierii; oameni care L-au văzut pe Hristos după 

învierea Lui. 1Corinteni 15, versetul 5 spune aceasta: "Şi că s-a arătat lui Chifa, 

apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi 

deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă..." El spune că erau oameni 

încă în viaţă care au fost în acea mulţime de 500 cărora El li s-a arătat deodată. 

Versetul 7: "În urmă, S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toţi, 

ca unei stârpituri, mi s-a arătat şi mie."  

 

Acest lucru a fost crucial pentru revendicarea lui Pavel privind autoritatea 

apostolică. Cei doisprezece apostoli erau toţi bărbaţi care trăiseră cu Hristos şi 

fuseseră personal ucenicizaţi de El. În mod clar tu nu puteai fi un apostol egal 

cu cei doisprezece dacă nu-L văzusei niciodată pe Hristos. Amintiţi-vă că în 

primele capitole din Fapte ei votau pentru înlocuirea lui Iuda ca să completeze 

numărul 12 şi au ales pe cineva care fusese cu El în toţi acei ani şi care fusese 

personal instruit de Hristos. Aceasta era cerinţa. Trebuia să fii cineva de acel 

calibru ca să fii considerat egal cu cei doisprezece. Şi Pavel spune că el l-a văzut 

pe Hristos. Lui îi fusese încredinţată apostolia de către Hristos în mod personal. 

Deci argumentul lui Pavel este acesta: Apostolia lui nu era o apostolie mai puţin 



semnificativă decât a celor doisprezece. Autoritatea lui era egală cu a lor. În 2 

Corinteni 11 versetul 5 el spune aceasta: Dar socotesc că nici eu nu sunt cu 

nimic mai prejos de apostolii aceştia nespus de aleşi!" El nu se laudă acolo. Îl 

cunoaşteţi pe Pavel. De fiecare dacă când ceva sună a lăudăroşie el practic îşi 

cere scuze pentru ea. Nu era nimic arogant, mândru sau lăudăros (orgolios) în 

legătură cu Pavel. El nu-şi cita autoritatea lui spunând că era egal cu ceilalţi 

doisprezece ca un aspect de mândrie. El spunea aceasta pentru a accentua cât 

de multă autoritate avea doctrina lui. În 2 Corinteni 12, versetele 11 şi 12, el 

spune aceasta: "...cu nimic n-am fost mai prejos de aceşti apostoli aşa de 

minunaţi... În adevăr semnele unui apostol le-aţi avut printre voi în toată 

răbdarea, prin semne, puteri şi minuni care au fost făcute între voi."  

 

Deci mai adăugaţi aceasta. El văzuse pe Hristos. Primise evanghelia direct de la 

Hristos. Şi toate semnele miraculoase care erau dovada apostoliei fuseseră 

parte a lucrării lui. El săvârşise toate acele semne. Şi, mai mult decât atât, 

autoritatea apostolică a lui Pavel fusese explicit recunoscută şi afirmată de 

ceilalţi apostoli. Cei doisprezece au recunoscut autoritatea lui. În Galateni 2 el 

descrie prima lui întâlnire oficială cu vreunul dintre apostoli şi are loc la cel 

puţin 14 ani după convertirea lui. Iar el spune în versetul 6 că apostolii n-au 

adăugat nimic la autoritatea lui, ci simplu au recunoscut legitimitatea chemării 

lui pentru Neamuri. Versetul 9: "Şi când au cunoscut harul, care-mi fusese dat, 

Iacov, Chifa, şi Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba 

mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la Neamuri, iar ei 

la cei tăiaţi împrejur." Ce spune el este că n-a fost făcut apostol de ceilalţi 

doisprezece. Ei nu i-au conferit nici o autoritate ce nu era deja a lui. Apostolia 

lui Pavel venea direct de la Domnul.  

 

Şi acesta este chiar lucrul pe care el îl afirmă în Galateni capitolul 1, versetul 1. 

Acesta este punctul de început al epistolei de faţă. "Pavel, apostol, (nu de la 

oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Cristos, şi prin Dumnezeu Tatăl, care L-a 

înviat din morţi;)..." Este o afirmaţie cât se poate de puternică, nu-i aşa? 

Aceasta a fost mărturie uriaşă a adevărului evangheliei să ai pe cineva asemeni 

lui Pavel predicând acelaşi mesaj ca apostolii, însă fără nici un fel de legături 



formale cu ei. El primise mesajul şi însărcinarea lui direct de la aceeaşi sursă de 

la care o aveau ei, iar apostolii au recunoscut aceasta imediat. Şi de aceea ei au 

recunoscut autoritatea lui Pavel. Se poate ca unii din ei să-şi fi amintit de un 

incident din lucrarea pământească a lui Hristos când apostolii au mustrat un om 

că scotea afară demoni în numele lui Isus. În Luca 9:49 se spune că ei s-au 

întors la Isus şi i-au dat un raport în care au spus, "...Învăţătorule, noi am văzut 

pe un om scoţând draci în Numele tău; şi l-am oprit, pentru că nu merge după 

noi. Nu-l opriţi, i-a răspuns Isus, fiindcă cine nu este împotriva voastră este 

pentru voi." Cred că ei au învăţat acea lecţie. Era exact în acelaşi mod cu 

apostolul Pavel. El nu era parte a grupului lor. Însă el predica acelaşi mesaj pe 

care ei îl predicau. Şi el deţinea toate semnele apostoliei şi îl văzuse pe Hristos 

cel înviat. Şi astfel când l-au întâlnit la aproape 14 ani după convertirea lui ei au 

recunoscut apostolia lui şi l-au acceptat ca egal. Ei nu şi-au pus mâinile peste el 

pentru a-l face apostol. Ei doar au recunoscut şi acceptat apostolia lui, ştiind că 

era o slujbă pe care Stăpânul lor i-o conferise deja lui.  

 

Oricine erau ereticii galateni, este evident faptul că ei pretindeau că Pavel era 

doar un apostol făcut de oameni; că autoritatea lui era mai puţin importantă 

decât a celorlalţi apostoli, fiincă el o primise de la ei sau de la o anume sursă 

umană. Astfel, Pavel îşi începe epistola, infirmând această pretenţie. Şi el o 

respinge în mod repetat de-a lungul acestei epistole. O infirmă mereu pe tot 

cuprinsul epistolelor către Corinteni. Ştiaţi că există încă oameni astăzi care 

atacă autoritatea apostolului Pavel? Ei atacă teologia lui, credibilitatea lui 

apostolică. Recent am corespondat cu o persoană care argumenta că doctrina 

apostolului Pavel şi autoritatea lui erau suspecte deoarece el nu era unul din cei 

doisprezece. Există o carte ce susţine că, de fapt creştinismul modern este o 

religie ce a fost fondată de apostolul Pavel, nu de Hristos. Şi el era diferit de 

ceilalţi apostoli şi predica un mesaj diferit de Hristos. Există mulţi oameni care 

cred aceasta. A fost erezie atunci şi este erezie astăzi. De fapt, sunt mulţi 

oameni în cadrul bisericii care practic tratează doctrina apostolului Pavel în 

acest mod. Sunt unii care cred că femeile ar trebui să aibă aceeaşi autoritate ca 

bărbaţii pentru a învăţa şi a conduce biserica şi, pur şi simplu anulează 

învăţăturile apostolului Pavel pe probleme ca aceasta ca şi cum aceste lucruri 

erau doar părerile personale misogine ale cuiva ce a vorbit mai degrabă pe baza 



propriei lui autorităţi decât pe baza învăţăturii inspirate şi pline de autoritate a 

unui apostol şi a Scripturii. Iată aici un aspect esenţial important. Pavel şi-a 

apărat apostolia nu dintr-o dorinţă de a se îngâmfa sau de a-şi menţine un simţ 

al importanţei de sine, ci pentru că autoritatea mesajului său decurgea din 

statutul lui de apostol. Era adevărul ce se afla în primejdie. Aceasta-i ce l-a 

tulburat pe Pavel; nu reputaţia lui. Însă realitatea este că dacă el nu era 

apostol, mesajul lui n-avea nici o autoritate. Duşmanii adevărului au înţeles 

aceasta. Şi, de aceea pe tot cuprinsul Noului Testament vedeţi atât de frecvent 

dovezi că ereticii atacau credibilitatea apostolului Pavel spunând că el nu era un 

apostol adevărat.  

 

Aici în bisericile din Galatia se pare că ei spuneau oamenilor că voi nu trebuie 

realmente să-l urmaţi pe apostolul Pavel fiindcă apostolia lui Pavel îi era dată 

de oameni, nu de Domnul însuşi. Şi astfel Pavel infirmă aceasta. Iar în versetul 2 

el observă şi faptul că el nu e singur în învăţarea mesajului pe care el îl învăţa. 

Continuând salutul său, el scrie aceasta: Pavel, apostol... şi toţi fraţii care sunt 

împreună cu mine, către bisericile Galatiei..." Nu era doar greutatea propriei lui 

apostolii în spatele acestei scrisori, ci şi mărturia tuturor fraţilor care erau cu el. 

El nu spune cine erau ei, dar în mod evident galatenii ştiau cine erau - oameni 

cunoscuţi şi a căror învăţătură era respectată în bisericile Galatiei. Timotei, care 

conform cu Fapte 16:1, era din apropierea Listrei ar fi fost bine cunoscut 

galatenilor, dacă el era unul din cei ce erau cu Pavel. El ar fi fost unul din cei la 

care el făcea referire. În orice caz, Pavel include pe oricine era cu el în acest 

salut introductiv astfel încât galatenii aveau să ştie că Pavel vorbea pentru mai 

mulţi decât doar pentru el însuşi. El nu era un apostol făcut de oameni şi 

mesajul lui nu era doar opinia lui personală.  

 

Observaţi, cea de-a doua parte a acestei secţiuni introductive a epistolei; este o 

declaraţie. Acesta va fi punctul doi, iar aceasta e inima sau esenţa ei. Este o 

declaraţie pe scurt chiar a esenţei evangheliei. Versetul 3, "Har şi pace vouă de 

la Dumnezeu Tatăl, şi de la Domnul nostru Isus Cristos. El s-a dat pe Sine însuşi 

pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia 

Dumnezeului nostru şi Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin." 



Acesta este un salut fascinat pentru câteva motive. Mai întâi, deşi el începe cu 

ceea ce este realmente un salut paulin standard (găsiţi acest salut practic în tot 

ce Pavel a scris); "Har şi pace vouă." Pavel întotdeauna a spus aceasta. 

Observaţi că imediat el se îndepărtează de ceea ce este modelul său normal de 

salutare. Puteţi verifica toate celelalte epistole ale lui şi veţi observa un aspect 

semnificativ. Aceasta este singura din epistolele lui Pavel ce omite orice fel de 

laudă sau cuvânt pozitiv de mulţumire sau laudă faţă de audienţa lui, pentru 

oamenii cărora el le scrie. Nici o felicitare la adresa lor; nici o laudă pentru cât 

de credincioşi fuseseră sau orice altceva de genul acesta. În orice altă epistolă 

din Noul Testament care provine de la Pavel (oricare alta), el include un cuvânt 

pozitiv de aclamare sau un compliment pentru destinatari. Chiar şi atunci când 

el scria Corintului, care era o congregaţie în dezordine şi problematică. Chiar şi 

atunci, totuşi, el a scris aceasta: "Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl, şi de 

la Domnul Isus Cristos.", există afirmaţia standard, "Mulţumesc Dumnezeului 

meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în 

Isus Cristos. Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu 

orice cunoştinţă. În felul acesta mărturia despre Cristos a fost bine întărită în 

mijlocul vostru; aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea arătării 

Domnului nostru Isus Cristos. El vă va întări până la sfârşit, în aşa fel ca să fiţi 

fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Cristos." Aceasta-i o laudă cât se 

poate de substanţială pentru biserica din Corint care a fost biserica cea mai 

problematică pe care o întâlnim în Noul Testament. În prima lui epistolă către 

Tesaloniceni cuvintele lui Pavel de aclamare pentru acea congregaţie umplu de 

fapt primul capitol al acelei epistole. Şi veţi găsi cuvinte pozitive asemănătoare 

la începutul oricărei scrisori a apostolului Pavel cu excepţia acesteia către 

Galateni. Acest aspect trebuie să fie semnificativ. Şi aici puteţi citi întreaga 

epistolă; toată epistola nu conţine un singur cuvânt de aprobare pentru 

galateni de la început până la sfârşit. Nu este genul de scrisoare pe care aţi dori 

s-o primiţi.  

 

Pavel nu avea nimic pentru care să-i laude. Fiindcă ei păreau atât de dispuşi să 

îmbrăţişeze o doctrină ce nega însăşi evanghelia. El nu avea să laude aceasta. Şi 

astfel în loc de a-i lăuda şi a pronunţa o binecuvântare peste ei, el declară 

adevărul fundamental al evangheliei, şi observaţi, el pronunţă o binecuvântare 



asupra evangheliei. Este clar de-a lungul întregii epistole că evanghelia se afla 

sub atac sever, atac direct, pretutindeni în toată regiunea Galatiei. Învăţătorii 

se înfiltraseră în tot acel teritoriu care, era populat în cea mai mare parte de 

Neamuri. Şi aceşti învăţători falşi mergeau din biserică în biserică învăţând că 

evanghelia pe care Pavel le-a oferit-o era incompletă în realitate. Ei nu negau 

tot ce a învăţat el realmente; ei doar spuneau că nu era întru-totul adevărul 

deplin. Aceasta nu e tot ce aveţi nevoie să ştiţi. Mai este un lucru pe care voi 

trebuie să-l faceţi şi este acesta. Dacă convertiţii dintre Neamuri nu se taie 

împrejur, spuneau ei... adică, dacă ei nu se converteau mai întâi la iudaism, ei 

nu puteau fi mântuiţi. Nu sunteţi realmente mântuiţi dacă nu faceţi acest lucru, 

învăţau ei. Ei adaugau o faptă sau lucrare, respectarea unui ritual ca şi condiţie 

esenţială pentru îndreptăţire.  

 

Iar Pavel a văzut clar ceea ce galatenii nu păreau chiar să realizeze. Şi e aceasta: 

dacă diluaţi evanghelia chiar cu o singură faptă, voi anulaţi complet harul şi 

distrugeţi mesajul evangheliei în sine. Romani 11:6, "Şi dacă este prin har, 

atunci nu mai este prin fapte; altfel, harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin 

fapte, nu mai este prin har; altfel, fapta n-ar mai fi faptă." Pavel spune că cele 

două lucruri sunt atât de opuse în mod esenţial, fapte versus har, încât nu le 

poţi avea împreună. Nu le poţi amesteca împreună. Aceşti eretici care tulburau 

bisericile din Galatia sunt de obicei numiţi iudaizatori datorită a ceea ce ei au 

învăţat. Ei învăţau că trebuia să vă convertiţi mai întâi la iudaism, apoi puteaţi 

deveni creştini. Aceasta era toată esenţa învăţăturii lor. Şi, în mod fundamental 

se rezuma la aceasta: ei doreau să impună ca o povară asupra tuturor 

creştinilor legile ceremoniale ale Vechiului Testament. Ei învăţau că nu puteai 

deveni creştin dacă nu deveneai mai întâi iudeu şi păzeai toate legile sau 

regulile ceremoniale ale Vechiului Testament. Aceasta-i ceea ce realmente 

atrăgea după sine, fiindcă dacă aveai să te supui circumciziei (Pavel aduce acest 

argument mai târziu), te obligai în ultimă instanţă faţă de toată Legea 

ceremonială.  

 

Şi eroarea acestor iudaizatori este descrisă pentru noi în Fapte 15 versetul 1. 

Aşezarea acolo este Antiohia, unde Pavel şi Barnaba împlineau lucrarea de 



slujire printre Neamuri. Iar Luca spunea (Fapte 15:1), "Câţiva oameni veniţi din 

Iudea învăţau pe fraţi şi ziceau: Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui 

Moise, nu puteţi fi mântuiţi." Fapte 15:5 ne oferă la fel o informaţie 

importantă. Conform cu Fapte 15:5 iudaizatorii, aceşti oameni ce răspândeau 

această învăţătură, erau foşti farisei. Şi ei otrăveau creştinismul cu legalismul 

lor fariseic. Aceasta-i ceea ce reprezenta. Ei încercau să corupă creştinismul în 

acelaşi mod în care fariseismul corupsese iudaismul. Şi aceasta era esenţa erorii 

lor. Şi lovea direct în inima lucrării ispăşitoare a lui Hristos şi a doctrinei 

îndreptăţirii prin credinţă. Deoarece (gândiţi-vă la aceasta) dacă există ceva ce 

păcătosul trebuie să facă înainte ca ispăşirea lui Hristos să poată cu eficacitate 

să-l răscumpere, atunci lucrarea de ispăşire a lui Hristos nu este completă şi 

suficientă în ea însăşi. Pare ca un adevăr evident, aşa-i? Însă acesta a trecut 

chiar pe deasupra capetelor galatenilor. De asemenea înseamnă că dacă există 

vreo faptă pe care trebuie s-o înfăptuiesc înainte ca să pot fi în cele din urmă şi 

pe deplin îndreptăţit (dacă trebuie să ofer o anumită neprihănire de la mine 

însumi înainte de a fi complet iertat şi văzut ca neprihănit cu desăvârşire în 

curtea legală a lui Dumnezeu), atunci îndreptăţirea mea nu este doar prin 

credinţă. Şi nu este întemeiată doar pe lucrarea lui Hristos pentru că trebuie să 

fie fundamentată şi pe ceva ce eu fac. Dacă trebuie să îndeplinesc un ritual 

pentru a obţine îndreptăţirea mea (fie că este circumcizia aşa cum iudaizatorii 

învăţau sau botezul după cum bisericile Romano-catolice învaţă chiar astăzi), 

atunci tu faci mai degrabă acel ritual instrumentul îndreptăţirii decât credinţa 

singură care este ceea ce Scriptura învaţă că este instrumentul îndreptăţirii. Şi 

Pavel spunea că aceasta-i o eroare gravă, iar noi vom vedea cât de gravă într-o 

clipă. Vă voi da totuşi un indiciu. Nu există nici o şansă de a exagera cât de 

gravă este această eroare. Este cea mai gravă greşeală pe care o puteţi 

introduce sau prezenta în învăţătura voastră despre evanghelie.  

 

Însă, ceea ce doresc ca voi să observaţi la momentul de faţă este cum întreaga 

evanghelie e rezumată în această declaraţie a versetului 4. Priviţi la versetul 4. 

"El s-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest 

veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl." Haideţi să-l studiem mai 

îndeaproape. Mai întâi de toate, expresia El s-a dat pe Sine însuşi pentru 

păcatele noastre"; aceasta este o afirmaţie convingătoare. Este un ecou al 



limbajului din Isaia 53 versetul 5 care spune, "Dar El era străpuns pentru 

păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă 

pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi." Citiţi mai departe în 

Isaia 53, versetul 10 clarifică exact ce înseamnă acest limbaj. Isaia 53:10 spune, 

"Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă...dar după ce îşi va da 

viaţa ca jertfă pentru păcat..."  

 

Înainte de a deveni credincios, când eram foarte tânăr şi doar un creştin 

nominal, şi obişnuiam să văd această expresie "Hristos a murit pentru păcatele 

noastre"... îmi amintesc că stăteam în şcoala gimnazială lângă calorifer şi cineva 

luase un creion şi scrisese pe calorifer "Hristos a murit pentru păcatele 

noastre". La început am crezut că era o glumă cât se poate de ciudată. Este 

prima dată când îmi amintesc realmente să fi văzut acea expresie - "Hristos a 

murit pentru păcatele noastre". Dar stăteam acolo lângă calorifer şi evident nu-

l ascultam pe profesor şi astfel trebuia să mă gândesc la ceva. Şi tocmai 

meditam la cine a scris acel lucru; oare ce încerca să spună. Hristos a murit 

pentru păcatele noastre. Nu puteam vedea cum păcatele mele puteau în mod 

posibil să-l pună pe Isus pe cruce fiindcă credeam că însemna întrucâtva că am 

greşit şi atunci consecinţele păcatului meu rezultau într-un fel sau altul în 

moartea lui Hristos ca şi cum eu eram de învinovăţit, ca şi cum moartea Lui era 

cumva greşeala mea; eu am cauzat-o. Şi nu puteam înţelege cum putea fi 

posibil pentru că toate păcatele mele erau comise după ce Hristos a murit. Iar 

eu sincer nu puteam vedea nici o relevanţă între moartea Lui şi păcatele mele. 

Ce înseamnă aceasta, "Hristos a murit pentru păcatele noastre"? Am început să 

meditez la aceasta. De fapt au trecut ani ca să capete sens acest lucru pentru 

mine. Şi când în cele din urmă a început să aibă sens a fost atunci când am 

înţeles sensul ispăşirii.  

 

Observaţi cu atenţie cuvintele din Galateni capitolul 1 versetul 4. "El s-a dat pe 

Sine însuşi pentru păcatele noastre..." Acesta a fost un act al milei suverane. 

Acesta a fost un act al propriei voinţe îndurătoare a lui Hristos. El s-a dat pe 

Sine însuşi benevol ca plată pentru păcatele mele. Aceasta-i ceea ce înseamnă: 

El a murit pentru păcatele mele. A murit ca plată pentru păcatele mele. El a stat 



în locul meu şi pentru mine a îndurat mânia dreaptă a lui Dumnezeu împotriva 

păcatului, mânie ce ar fi trebuit să fie direcţionată împotriva mea, şi El şi-a 

asumat-o în locul meu. Aceasta-i ceea ce înseamnă aceste cuvinte. Iar galatenii 

ar fi înţeles imediat sensul lui Pavel pentru, "El s-a dat pe Sine însuşi pentru 

păcatele noastre," fiindcă Pavel predicase acest adevăr galatenilor de multe ori. 

Şi aici era eroarea ereticilor galateni. Făcând dintr-un ritual instrumentul 

justificării ei inseraseră fapte umane în formula evangheliei. Ei au distrus 

doctrina justificării doar prin credinţă, principiul sola fide. Şi aceasta, de fapt, 

era echivalentă cu învăţătura că lucrarea de ispăşire a lui Hristos pe cruce nu 

era chiar suficientă pentru a realiza mântuirea noastră. Fiindcă, dacă ispăşirea 

lui Hristos este suficientă, atunci El a realizat mântuirea şi nu există nici o faptă 

şi nici un merit pe care persoana răscumpărată are nevoie să le aducă. Hristos a 

făcut totul. Aceasta-i ceea ce învaţă evanghelia adevărată. Însă ereticii galateni, 

asemeni multor eretici de astăzi, au dorit să adauge respectarea unei ceremonii 

legale ca cerinţă pentru mântuire. Şi acest lucru era echivalent cu negarea 

suficienţei lucrări a lui Hristos.  

 

Aşadar, Pavel începe această epistolă cu o declaraţie despre lucrarea de 

ispăşire a lui Hristos. "El s-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne 

smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl." Continuând 

să examinăm cu atenţie aceasta, observaţi următoarea expresie. "...ca El să ne 

smulgă (izbăvească) din acest veac rău..." Există o dimensiune profetică a 

izbăvirii noastre din păcat. Hristos ne-a mântuit ca să ne izbăvească, nu doar 

din această lume prezentă rea, ci să ne facă cetăţeni ai împărăţiei Lui. Şi eu cred 

că Scriptura învaţă clar că realizarea deplină a împărăţiei lui Hristos va fi o 

realitate pământească viitoare. Când Hristos se întoarce în trup pe pământ El va 

stabili o împărăţie ce va fi caracterizată de pace, abundenţă şi neprihănire aşa 

cum e descrisă pe tot cuprinsul Vechiului Testament ca o împărăţie ce există 

aici pe pământ. Şi cred că aceasta-i literalmente adevărat. Hristos va conduce 

naţiunile cu un sceptru de fier şi va fi vremea cea mai măreaţă de 

binecuvântare pe care pământul a cunoscut-o vreodată. Şi aceasta-i împărăţia 

lui Hristos. Iar, fiindcă noi credem că Hristos se va întoarce mai întâi şi apoi va 

stabili acea împărăţie suntem numiţi premilenişti. Aceasta-i perspectiva noastră 

profetică. Acesta-i termenul teologic pentru adevărul biblic că, Hristos se 



întoarce mai întâi şi apoi stabileşte (instaurează) împărăţia mileniului (o 

împărăţie pentru o mie de ani) - premilenism. Eu sunt premilenist. Hristos ne-a 

răscumpărat ca să ne facă parte a acelei împărăţii. El ne-a salvat pentru a ne 

izbăvi din această lume prezentă rea şi să ne facă parte a acelei împărăţii.  

 

Şi ştiţi ce? Pentru credinciosul adevărat acea împărăţie nu e doar o realitate 

viitoare. Noi suntem parte a împărăţiei chiar acum. Ne trăim vieţile noastre în 

tărâmul spiritual al acelei împărăţii viitoare pentru că noi trăim în sfera 

autorităţii Regelui. Noi nu trebuie să aşteptăm până la împlinirea sau realizarea 

viitoare a unei împărăţii pământeşti. Ascultaţi ce le-a spus Pavel colosenilor. 

Coloseni 1 versetele 12 şi 13. "Mulţumind Tatălui care v-a învrednicit să aveţi 

parte de moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea 

întunericului, şi ne-a strămutat (timpul trecut) în împărăţia Fiului dragostei 

Lui..." Cu alte cuvinte, Pavel spune că noi deja trăim în dimensiunea spirituală a 

împărăţiei lui Hristos. Noi suntem cetăţeni ai cerului. Noi nu mai suntem 

cetăţeni ai pământului. "Căci cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi 

aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos..." Filipeni 3 versetul 20. Eu sunt 

premilenist şi aceasta înseamnă că nu sunt amilenist, însă fraţii noştri amilenişti 

au acest aspect în mare măsură corect; există o realizare spirituală a împărăţiei 

mileniului ce este în vigoare astăzi. Iar voi şi eu trăim în mijlocul ei dacă suntem 

credincioşi adevăraţi. Locul unde amileniştii se abat de la calea cea dreaptă este 

când ei neagă realitatea împărăţiei pământeşti viitoare ce încă urmează să vină. 

Însă ei au dreptate că există o dimensiune a împărăţiei ce funcţionează chiar 

astăzi. Şi există unii premilenişti care sunt atât de strict centraţi în 

premilenismul lor încât vor nega că există vreo împlinire sau realizare spirituală 

prezentă a împărăţiei. Ei insistă că împărăţia este întru totul viitoare. Aceasta-i 

greşeală serioasă. Fiindcă Pavel spune că scopul lui Dumnezeu în salvarea 

noastră este să ne izbăvească din această lume prezentă rea. Şi dacă împărăţia 

este întru totul viitoare, atunci noi nu am fost realmente izbăviţi încă din 

această lume prezentă rea. Şi aceasta-i contrar cu tot ce învaţă Noul Testament 

despre tărâmul spiritual în care credinciosul trăieşte.  

 



Observaţi expresia, "după voia lui Dumnezeu şi Tatăl nostru". Pavel a trebuit să 

strecoare puţin Calvinism acolo, nu-i aşa? Răscumpărarea noastră este conform 

voinţei suverane a lui Dumnezeu. Şi Pavel explică cu precizie ce vrea să spună 

prin aceasta puţin mai deplin în epistola lui către Efeseni, unde vorbeşte despre 

doctrina alegerii detaliat. Însă la momentul de faţă el doar declară faptul că 

mântuirea noastră (el vorbeşte despre orice aspect al ei de la moartea lui 

Hristos pentru păcatele noastre până la izbăvirea noastră din această lume 

prezentă rea, totul în privinţa aceasta) depinde de voinţa suverană a lui 

Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este cel care a plănuit-o. El este cel care 

a dus-o la îndeplinire. Şi El este în control în privinţa oricărui aspect al ei. El este 

suveran. Mi-ar place să insist asupra acestui subiect. Ştiţi mi-ar face plăcere, 

însă de dragul timpului e nevoie să trec la cea de-a treia parte a acestei secţiuni 

introductive.  

 

Aceasta este partea ce realmente iese în evidenţă şi este o denunţare. Este o 

denunţare a tuturor învăţătorilor care corup evanghelia. Şi în particular, aceia 

care neagă doctrina îndreptăţirii prin credinţă, făcând o faptă sau un ritual o 

condiţie esenţială pentru mântuire. Pavel spune că o doctrină ca aceasta se 

ridică la o repudiere sau renegare a harului lui Dumnezeu. Versetul 6: "Mă mir 

că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Cristos, la o altă 

evanghelie." O evanghelie lipsită de har, sugerează el. "Care nu este o altă..." 

Nu este realmente o evanghelie adevărată. "...dar sunt unii oameni care vă 

tulbură şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Cristos." Aceşti eretici, spune Pavel, 

pervertiseră evanghelia. Prin solicitarea unei respectări a legii ceremoniale ei 

anulau harul. Şi evident aceasta distruge evanghelia în sine pentru că harul se 

află la inima mesajului evangheliei.  

 

Şi ascultaţi limbajul plin de putere pe care Pavel îl foloseşte împotriva ereticilor 

galateni şi oricui îi urmează pe ei în coruperea evangheliei. Acesta nu este un 

limbaj inofensiv cultural. Acesta nu este un limbaj ce se potriveşte pentru 

urechile post-moderne. Pavel îi blesteamă sau înjură. Versetele 8 şi 9. El îi 

blesteamă de două ori. "Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să 

vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-



o noi, să fie anatema (blestemat)!" Şi el crede că aceasta nu-i suficient; mai 

bine o spun din nou. Versetul 9: "Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă 

propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o să 

fie anatema!" Cu alte cuvinte, Pavel îi instruieşte solemn pe credincioşii 

galateni să nu aibe nimic de-a face cu aceşti eretici sau cu oricine altcineva care 

predică o evanghelie diferită de cea auzită de la ei. El nu spune, vedeţi dacă 

puteţi să-i îndreptaţi pe aceşti indivizi. El nu le spune, spuneţi-le că eu am spus 

că, cred că poate e nevoie să avem un dialog. El nu face nimic de genul acesta. 

El îi blesteamă şi spune că nu trebuie să aibă nimic de-a face cu ei. Cineva 

spune, ei bine asta nu-i foarte tolerant. Ştiţi ce? Aceasta-i în regulă. Toleranţa 

este mult supraestimată în această eră post-modernă. De fapt, eu şi voi trăim 

într-o eră unde intoleranţa este singurul - tabu rămas. Singurul lucru pe care nu 

trebuie să-l mai faceţi este să fiţi intoleranţi. Dar dacă urmaţi sfatul lui Pavel 

adresat galatenilor, voi nu veţi fi complet toleranţi. Şi aceasta nu vă va aduce 

vreo onoare în ziua şi era prezentă.  

 

Dar e în regulă! Versetul 10: "Caut eu oare, în clipa aceasta să capăt bunăvoinţa 

oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş 

mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Cristos." Aceasta, este învăţătura 

consecventă a tuturor apostolilor şi întregului Nou Testament; că noi n-ar 

trebui să avem vreo toleranţă pentru cei care corup evanghelia. Oamenii mă 

întreabă mereu, de ce eşti atât de critic faţă de atât de multe mişcări. Iar 

răspunsul meu este, fiindcă atât de multe din aceste mişcări corup evanghelia şi 

o fac în moduri ce sunt mai zgomotoase şi cu mult mai rele decât ereticii 

galateni; iar Pavel i-a blestemat. Şi el a fost critic. Iar acesta este modul în care 

noi trebuie să fim. Ascultaţi-l pe apostolul Ioan, apostolul dragostei. Din 2 Ioan 

versetele 7-11. El spune aceasta, vorbind despre acelaşi lucru, cei care 

corupeau evanghelia venind şi deformând adevărul; oameni care pretindeau să 

fie creştini; ei veneau şi spuneau, "Ei bine, nu putem fi doar fraţi. Nu putem fi 

uniţi?" Iată ce a spus Ioan să facem cu oameni ca aceştia. 2 Ioan 7, "Căci în 

lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Cristos vine în 

trup." El se ocupa de o erezie specifică acolo. Şi era diferită de erezia din 

Galatia. Îndreptăţirea era atacată în Galatia. Acolo unde Ioan se ocupa de 

eroare, persoana lui Hristos era atacată. Dar el spune în mod esenţial acelaşi 



lucru. Oricine mărturiseşte aceasta, spune el, este un înşelător şi anticrist. 

Precum spuneam, acea dare de nume. [Ops!] Observaţi, spune el, "Păziţi-vă 

bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată divină. Oricine o 

ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Cristos, n-are pe Dumnezeu. Cine 

rămâne în învăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi, şi 

nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă, şi să nu-i ziceţi, Bun 

venit!; Căci cine-i zice, Bun venit!, se face părtaş faptelor lui rele. Înţelegeţi, 

Ioan nu vorbeşte aici despre o neînţelegere minoră. El nu vorbeşte despre 

oameni că vin şi poate nu sunt de acord cu noi în ce priveşte maniera botezului 

sau ceva de genul acesta. El vorbeşte despre cineva al cărui mesaj merge la 

inima adevărului evangheliei şi subminează calea mântuirii. În Galatia ei atacau 

îndreptăţirea prin credinţă. Ioan se ocupa de oameni care atacau persoana lui 

Hristos. Dar rezultatul era acelaşi. Ei sfârşeau cu un Hristos diferit. În Galatia ei 

predicau o evanghelie diferită. Amândoi, Pavel şi Ioan erau de acord că atunci 

când vine cineva la voi cu un hristos diferit sau o evanghelie diferită să nu 

aveţi nimic de-a face cu persoana respectivă. Ioan spune că sunt mulţi 

învăţători falşi periculoşi şi să nu aveţi nimic de-a face cu ei. Nu-i găzduiţi în 

casa voastră, spune el. Nici măcar nu-i salutaţi, care, în acea cultură se referea 

la un fel de cinstire ceremonială a acestei persoane ca şi cum era vrednică de 

onoare. Şi Ioan spune că ei nu sunt. Dacă le daţi orice fel de onoare publică, voi 

sugeraţi faptul că nu credeţi că eroarea sau greşeala lor este realmente gravă. 

Şi dacă faceţi aceasta, spune el, voi vă faceţi părtaşi la faptele lor rele. Aceasta 

nu e o prescripţie pentru nepoliteţe sau persecuţie. El nu spune că voi ar trebui 

să fiţi nepoliticoşi şi răutăcioşi faţă de sectanţii care vin la uşa voastră, după 

cum o fac aproape în fiecare sâmbătă dimineaţa, aşa-i? El simplu spune că voi 

n-ar trebui să faceţi ceva care să permită acestor oameni o cale de acces, chiar 

una privată în solitudinea casei voastre. Nu le oferiţi nici un fel de încurajare 

verbală sau salut ce lasă impresia că voi sunteţi întru câtva înţelegători faţă de 

misiunea lor. A face astfel înseamnă a lua parte la faptele lor rele. Ei fac ceea ce 

fac sub blestemul lui Dumnezeu însuşi şi prin urmare, voi aveţi obligaţia să 

răspundeţi, spune Ioan, oamenilor de acest tip cu genul de teamă şi cutremur 

adecvate.  

 



De aceea sunt circumspect privind toate tendinţele ecumenice din cadrul 

evanghelismului modern. Şi este pretutindeni. Sunt unii care spun că noi 

trebuie doar să lăsăm la o parte diferenţele noastre de doctrină cu Romano 

Catolicismul şi să-i îmbrăţisăm pe romano-catolici ca fraţii şi surorile noastre în 

Hristos. Şiaţi că există chiar o mişcare în creştere în prezent pentru evanghelici 

de a-i îmbrăţişa pe Mormoni ca fraţii şi surorile noastre în Hristos? Cu două luni 

în urmă preşedintele Seminarului Fuller a stat înaintea unei mulţimi de 

mormoni din oraşul Salt Lake şi şi-a cerut scuze pentru intoleranţa 

evanghelicilor care-i tratează pe ei asemeni unei secte. Mişcarea ecumenică 

modernă poate suna foarte prietenoasă şi milostivă sau plină de compasiune, 

dar amintiţi-vă că Romano-Catolicismul învaţă exact aceeaşi eroare ca ereticii 

galateni, cu excepţia faptului că în loc de circumcizie Roma face botezul 

instrumentul îndreptăţirii noastre. Iar Roma merge mai departe şi adaugă la 

aceasta şi alte câteva sacramente făcute de oameni. Mormonismul la fel neagă 

îndreptăţirea prin credinţă. Şi la această eroare ei adaugă o mulţime de alte 

erezii cu privire la persoana lui Hristos şi natura dumnezeirii. Mormonismul nu 

este creştinism adevărat. Este o sectă. Însă odată ce aveţi bunăvoinţa de a-i 

îmbrăţişa pe aşa-numiţii creştini, care nu sunt realmente creştini, care neagă 

doctrina îndreptăţirii prin credinţă, atunci face puţin sens încercarea de a 

opune rezistenţă vreunei erori cât de cât. Fiindcă odată ce abandonaţi doctrina 

îndreptăţirii prin credinţă, voi aţi abandonat chiar inima şi sufletul evangheliei, 

iar religia voastră nu mai este în adevăr creştină. Este o evanghelie diferită. Şi 

aceasta-i exact ceea ce Pavel spune şi motivul pentru care el pronunţă un 

blestem asupra acestui fel de învăţătură în versetul 8 şi 9. Orice sectă şi orice 

religie falsă are acest aspect în comun. Ele toate neagă îndreptăţirea prin 

credinţă. Nu există nici o singură sectă, nu există nici o singură religie falsă care 

să afirme doctrina îndreptăţirii prin credinţă într-un mod plin de acurateţe aşa 

cum este învăţată în Scriptură. Ele pot folosi cuvintele, dar nu există una care să 

înveţe adevărul despre ea. Acesta este punctul de început pentru orice erezie. 

Şi lucrurile mereu se înrăutăţesc de acolo. Însă acesta este punctul de început. 

Nu-i de mirare că apostolul Pavel era atât de combativ în apărarea îndreptăţirii 

prin credinţă. Acesta-i modul în care noi trebuie să fim. Noi avem obligaţia să 

înţelegem evanghelia. Noi trebuie s-o înţelegem. Avem nevoie s-o apărăm. E 

nevoie chiar să avem bunăvoinţa de a muri pentru ea dacă e necesar. Să nu 

uităm aceasta. Şi dacă nu avem această atitudine, noi vom fi susceptibili chiar 



în faţa aceloraşi erori împotriva cărora Pavel a luptat în Galatia. Şi veţi ajunge să 

înţelegeţi aceasta în următoarele săptămâni că aceasta nu e o problemă 

măruntă sau neimportantă. Este chiar lucrul ce distinge religia adevărată de tot 

ce este fals, rău şi distructiv. Iar uneori voi trebuie să luptaţi pentru a evita ceea 

ce Pavel descrie în versetul 6, să "treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat 

prin harul lui Cristos, la o altă Evanghelie." Haideţi să fim dornici de a duce 

această luptă. Şi să fim alerţi la pericolele ce ne înconjoară ori de câte ori ne 

luăm privirea de la inima adevărului evangheliei. Aceasta este esenţa mesajului 

lui Pavel către Galateni. Iar în săptămânile ce urmează vom ajunge să vedem 

cum îl dezvoltă el.  

 

Să ne rugăm. 

Doamne, îţi suntem recunoscători că, Cuvântul Tău face cunoscut mesajul 

evangheliei cu atâta claritate. Dăruieşte-ne curajul de a-l afirma şi de a lupta 

pentru el, şi dacă va fi nevoie, chiar să murim pentru el. Mă rog ca vieţile 

noastre să fie o mărturie a adevărului evangheliei. Şi dacă sunt unii aflaţi aici 

sau în sfera vieţilor noastre care nu-L cunosc pe Hristos, mă rog ca noi să 

prezentăm evanghelia atât de clar încât să nu fie cu putinţă ca ei să n-o poată 

înţelege. Mă rog ca vieţile noastre, pe această cale, să-L glorifice pe Hristos în al 

cărui nume ne rugăm. Amin.  

 

 

Cum a ajuns Pavel la cunoaşterea Evangheliei 

(Galateni 1:11-14) 

Phil Johnson 

În această dimineaţă, vom privi la 14 versete, începând cu Galateni 1:11, până 

la sfârşitul capitolului. Aceasta este mărturia lui Pavel. Este mărturia lui 

personală. El nu ne relatează convertirea sa pentru că îi place să vorbească 

despre sine. Dacă este cunoscut un lucru despre Pavel, este acela că lui nu i-a 

plăcut să vorbească despre propria persoană. Prin urmare, aceasta este o 

străfulgerare rară şi personală a vieţii şi istoriei apostolului Pavel, străfulgerare 



ieşită chiar de sub pana lui de scriitor. Apostolul Pavel relatează aceste lucruri 

în două locuri din epistolele sale. A făcut-o numai când a trebuit să apere 

autoritatea mesajului său. A apărat mesajul, nu s-a apărat pe sine. Relatarea lui 

apare în acest pasaj; apare şi în 2 Corinteni 12; cunoaşteţi acest capitol minunat 

în care, pe de o parte descrie cum Dumnezeu i-a dat acea viziune cerească 

minunată, atât de grandioasă încât n-a putut nici să vorbească despre ea, iar pe 

de altă parte menţionează că Dumnezeu i-a pus un ţepuş în coastă. Vorbeşte 

despre aceasta în 2 Corinteni 12. Despre el însuşi mai vorbeşte şi în Filipeni 3, 

un pasaj întrucâtva apropiat de acesta. În Filipeni 3, reţineţi, el subliniază toate 

avantajele spirituale de care se bucurase datorită creşterii primite ca evreu, 

educaţiei primite ca fariseu, cercetării îndelungate a Legii; spune că era Evreu 

din Evrei, din seminţia lui Beniamin (o seminţie bine cotată), din neamul lui 

Israel. Dar în Filipeni 3 spune că a preferat să renunţe la toate acestea pentru a-

L cunoaşte pe Cristos şi pentru a fi găsit în El, îmbrăcat în neprihănirea 

desăvârşită a lui Cristos, decât să rămână cu neprihănirea proprie şi cu 

avantajele individuale. Filipeni este unul dintre acele texte clasice, doveditoare, 

care explică doctrina justificării (îndreptăţirii) prin credinţă. Mai mult decât un 

text doveditor, este o reliefare a semnificaţiei îndreptăţirii prin credinţă. În 

fiecare din aceste texte, ori de câte ori apostolul Pavel vorbeşte în stil 

autobiografic, el apără adevărul care era atacat. Nu se apără pe sine, ci apără 

autoritatea din spatele mesajului său. Acest lucru l-a făcut să tot repete cum a 

primit apostolia, cum a venit la Cristos, ş.a.m.d. Nu era mândrie în ceea ce 

făcea. Pavel a urât mândria. În schimb, a iubit adevărul şi a trebuit să-şi apere 

apostolia pentru a demonstra autoritatea adevărului pe care-l vestea.  

 

Şi exact acest lucru face Pavel aici. Acesta este fundalul pe care se desfăşoară 

lucrurile. Autoritatea lui a fost pusă la încercare în bisericile Galatiei. Acest grup 

de biserici era răspândit pe o zonă întinsă; Pavel le întemeiase şi slujise în ele. 

Oamenii îl cunoşteau. Dar în absenţa lui Pavel se ridicaseră învăţători falşi. Ei 

răspândeau un mesaj care contrazicea învăţătura lui Pavel. Pavel învăţa că 

mântuirea este doar prin harul care este în Cristos, că se capătă doar prin 

credinţă. Însă aceşti oameni susţineau că pentru a fi mântuit trebuia să adopţi 

toate practicile ceremoniale din Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, trebuia să 

devii evreu. Aceasta însemna, înainte de toate, că bărbaţii care făceau parte 



dintre Neamuri trebuiau să fie circumcişi; altfel, nu puteau fi mântuiţi cu 

adevărat. Iată care era învăţătura acestor oameni. Şi potrivit cu Galateni 2, 

versetul 12, observaţi: aceşti învăţători falşi pretindeau a fi trimişi de Iacov. Cu 

alte cuvinte, aveau o legătură strânsă cu biserica din Ierusalim, pentru că Iacov 

era lider acolo. Şi pretindeau a vorbi cu autoritatea şi avizul lui Iacov, care era 

unul dintre liderii de seamă ai bisericii din Ierusalim. Fapte 15 vorbeşte despre 

aceşti oameni; noi îi numim iudei. În Fapte 15:5 ni se spune că aceşti oameni 

care au dat naştere şi au răspândit această doctrină a circumciziei se trăgeau 

din farisei; s-au convertit ulterior la Cristos, dar ei păstrau la bază fariseismul. În 

Fapte 15:1 ni se spune că erau din Iudea; Iudea este regiunea din jurul 

Ierusalimului. Este foarte probabil că, datorită originii lor fariseice (adică erau 

experţi în Vechiul Testament), au ajuns să influenţeze biserica din Ierusalim. 

Probabil că aveau o anumită legătură cu acea biserică. Practic, în Ierusalim toţi 

credincioşii erau evrei, aşadar această chestiune a legii ceremoniale a 

circumciziei nu stârnea atâtea controverse în acel loc. Dar aceşti oameni nu 

doreau să primească în părtăşia lor bărbaţi dintre Neamuri, care nu erau tăiaţi 

împrejur, chiar dacă aceştia proveneau din regiuni precum Antioh, sau altele 

deţinute de Neamuri, în care Pavel slujise. Gândiţi-vă la mediul de provenienţă 

al acestor iudei. Întreaga lor viaţă fuseseră educaţi şi formaţi să privească 

Neamurile ca fiind necurate prin definiţie. Conceptul lor despre Biserică nu 

putea îngloba altceva decât continuarea iudaismului vechi-testamental. Mai 

exact, nu înţelegeau semnificaţia ispăşirii făcute de Cristos sau doctrina 

justificării prin credinţă. În schimb, doctrina lor, aşa otrăvită cum era, consta 

într-un sistem extrem de riguros, la care luau parte doar oameni crescuţi 

întreaga lor viaţă în cultura evreiască. Imaginaţi-vă cum ar fi fost dacă aţi fi 

crescut în mentalitatea că Neamurile sunt necurate; aţi fi fost înclinaţi să 

acceptaţi învăţătura iudaică.  

 

La început, apostolul Petru a părut a nu sesiza gravitatea acestei erori iudaice. 

Dar Pavel a văzut eroarea. Dacă citiţi cartea Faptele apostolilor şi toate 

epistolele scrise de Pavel, veţi vedea că Pavel a petrecut mult timp (aceasta a 

fost una dintre ţintele slujirii sale) combătând această eroare a iudeilor; a 

luptat împotriva acestor eretici. A petrecut vreme îndelungată făcând acest 

lucru. N-a tolerat sub nicio formă învăţătura lor, pentru că a înţeles ceea ce alţii 



au părut a nu observa şi anume: dacă este necesară circumcizia sau orice alt 

ceremonial drept premisă pentru justificare, atunci, de fapt, negi eficacitatea 

totală a ispăşirii lui Cristos. În esenţă, negi faptul că ispăşirea lui Cristos este o 

lucrare terminată, suficientă pentru îndreptăţirea oamenilor. Dacă dreptatea 

lui Cristos este suficientă pentru îndreptăţirea mea; dacă (crezând ceea ce 

învaţă Biblia) viaţa lui Isus a împlinit legea pentru mine şi moartea Lui a adus 

iertare pentru toate păcatele mele; dacă acesta este adevărul, atunci nu mai 

este nevoie de vreun ceremonial sau de vreo jertfă din partea mea pentru a fi 

îndreptăţit. Nu există niciun ceremonial, nicio jertfă în toată legea lui Moise pe 

care tu şi cu mine, ca şi credincioşi, trebuie să le împlinim în vederea mântuirii 

noastre. Pentru că, prin credinţă suntem deja justificaţi, în întregime în Cristos; 

am căpătat o poziţie integră şi desăvârşită înaintea lui Dumnezeu, fără a 

efectua vreun ritual sau vreun ceremonial cerut de legea lui Moise. La acest 

lucru se referă Pavel când spune: "Nu mai sunteţi sub lege". El nu spune că 

principiile morale ale legii nu mai au putere. Nu aceasta vrea să zică. Pur şi 

simplu, spune că nu există nicio practică în lege, nu există nicio cerinţă legală 

care să constituie pentru tine o premisă pe care s-o împlineşti şi făcând aşa, să 

fii justificat. Şi asta deoarece Cristos a făcut totul pentru tine. Lucrarea Lui este 

terminată.  

 

De fapt, în acest fel şi-a rezumat Pavel mesajul evanghelic; vedem aceasta la 

sfârşitul predicii sale din Antioh, relatată în Fapte 13. Antioh era un oraş 

predominant al Neamurilor. Astfel că mesajul său a fost rostit în faţa unei 

audienţe predominant non-iudaice. Iată cum sumarizează mesajul Evangheliei 

Fapte 13, versetele 38 şi 39: "Să ştiţi dar, fraţilor, că prin El vi se vesteşte 

iertarea păcatelor; şi oricine crede este îndreptăţit prin El de toate lucrurile de 

care n-aţi putut fi îndreptăţiţi prin legea lui Moise" (GBV, 1991). Cu alte cuvinte, 

Pavel spune că Isus Cristos a împlinit pentru noi tot ceea ce legea n-a putut 

împlini. Aşadar, este mai degrabă ironic, când vă gândiţi că aceşti iudei făceau 

dintr-o cerinţă a legii o premisă pentru justificare. Legea nu a putut niciodată să 

contribuie cu nimic la îndreptăţirea cuiva. Nici în Vechiul Testament, oamenii 

nu erau îndreptăţiţi printr-un un ritual cerut de lege. Legea nu a justificat 

niciodată; doar a condamnat. Şi aceasta chiar în Vechiul Testament. Pavel 

spune: de ce să adaugi la Evanghelie un ceremonial cerut de lege, din Vechiul 



Testament, şi să spui că nu poţi fi justificat fără acest ceremonial. Din punctul 

de vedere al lui Pavel ( şi avea dreptate!), acesta a constituit un moment crucial 

al adevărului. Mesajul Evagheliei a atârnat de acest moment. Pavel a învăţat că 

cei care cred în Cristos sunt justificaţi, fără faptele legii. Pe scurt, acesta a fost 

mesajul lui. Dacă crezi în Cristos, eşti pe deplin îndreptăţit, fără vreo faptă a 

legii. De fapt, aceasta spune în Galateni 2:16 "...omul nu este socotit neprihănit 

prin faptele legii, ci numai prin credinţa în Isus Cristos..."  

 

Iudeii spuneau că acest lucru nu este adevărat, ci trebuia să fii tăiat împrejur 

pentru a putea fi mântuit. Unul dintre Neamuri trebuia mai întâi să devină 

evreu, altfel nu putea fi mântuit. În esenţă, acesta era mesajul lor. Ei 

propovăduiau doctrina justificării prin fapte. Şi erau foarte porniţi în 

contrazicerea Evangheliei pe care o vestise Pavel şi a Evangheliei în care, de 

altfel, şi ei crezuseră. Aceasta era o eroare subtilă. Să nu vă imaginaţi că iudeii 

vesteau ceva ce era bătător la ochi de greşit şi complet diferit de ceea ce vestea 

apostolul Pavel. Era o eroare subtilă. Nu combăteau nimic din ce spunea Pavel. 

Spuneau doar: "Da, numai că nu este de-ajuns. Aceasta nu este de-ajuns pentru 

a fi îndreptăţit. Tot ce spune Pavel este adevărat, numai că trebuie să împlineşti 

şi aceste ritualuri." Astfel că adăugau ceva şi, drept urmare, îi anulau 

semnificaţia.  

 

Pentru a neutraliza influenţa apostolului Pavel, aceşti iudei susţineau şi faptul 

că el nu era un apostol adevărat. Asta era una din acuzaţiile lor. Spuneau că 

Pavel nu era ca şi Petru, Iacov sau Ioan. El nu fusese cu Isus în timpul slujirii Sale 

pe pământ. Pavel, spuneau ei, a venit mai târziu la credinţă. Priviţi la istoria lui. 

Trecuse destulă vreme de la înălţarea lui Isus Cristos la cer, Biserica începuse 

deja să se răspândească şi el nu era nici măcar convertit. Şi de fapt, relaţia de 

început a lui Pavel cu Biserica a fost aceea de persecutor al ei - cei mai mulţi 

creştini se temeau de el şi îl blamau. Cu ce drept, spuneau ei, susţine Pavel că 

învăţătura lui are vreo autoritate? Noi venim de la Iacov. Suntem din biserica 

de la Ierusalim. La o parte cu Pavel!  

 



Din nou, Pavel nu a dorit să se apere de dragul eu-lui său. Nu a avut niciun fel 

de motiv care să-i slujească în apărarea statutului său şi al locului său în 

Biserică. Dar a trebuit să-şi apere autoritatea, apostolia, pentru că aceasta era 

singura cale de a apăra adevărata Evanghelie. Era singura cale de a opri 

influenţa evangheliei false pe care aceşti iudei o aduseseră din Galatia. A 

trebuit să-şi apere apostolia. Evanghelia însăşi era în joc şi acest lucru l-a făcut 

să se apere şi să-şi justifice apostolia, aici, în această epistolă. Vom începe cu 

versetul 11. Aici, Pavel începe prin a relata cum a fost mântuit, cum a fost 

chemat şi împuternicit ca apostol. Aceasta face de la versetul 11 până la 

sfârşitul capitolului. Găsesc interesant modul în care îşi apără autoritatea de 

apostol. Observaţi că recunoaşte fiecare aspect din trecutul lui, pe care 

acuzatorii au încercat să-l folosească întru descalificarea lui. De exemplu, ei au 

spus că Pavel a fost un vrăjmaş şi un prigonitor al Bisericii. Pavel spune: "în 

adevăr", versetul 13: "Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în 

religiunea Iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de mult Biserica lui 

Dumnezeu..." Nu doar atât, dar spune: "făceam prăpăd în ea" Şi mai departe, 

învăţătorii falşi au spus că Pavel nu făcea parte din cei 12, nu era membru din 

acea frăţie care trăise şi călătorise cu Cristos de-a lungul celor trei ani de slujire 

publică a Lui. "În adevăr", spune Pavel. Şi nu doar atât, dar spune: "Când am 

fost convertit nu am mers la cei 12 pentru ca să mă instruiască. Nu ei m-au 

împuternicit. Nu ei mi-au dat Evanghelia" - versetele 15-17. "Dar când 

Dumnezeu...a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său, ca să-L vestesc 

între Neamuri, îndată, n-am întrebat pe nic un om, nici nu m-am suit la 

Ierusalim la cei care au fost apostoli înainte de mine, ci m-am suit în Arabia (cu 

alte cuvinte, m-am dus singur în pustie). Apoi m-am întors din nou la Damasc." 

A trecut înainte pe lângă apostoli.  

 

Pavel aminteşte toate aceste lucruri pentru a dovedi că Isus Cristos este Cel 

care l-a adus la mântuire, l-a chemat să propovăduiască, l-a împuternicit ca 

apostol şi l-a trimis la Neamuri. Şi Pavel spune că acele circumstanţe uimitoare, 

ce au format contextul întoarcerii sale, nu doar că n-au dovedit falsitatea 

apostoliei sale, dar au constituit de fapt dovada autorităţii sale ca apostol. În 

capitolul 2 versetul 9, Pavel aminteşte faptul că şi cei 12 apostoli recunoşteau 

autoritatea sa. Aşa cum spune el însuşi în 2 Corinteni 11:5, nu a fost cu nimic 



mai prejos decât aceşti apostoli nespus de aleşi. S-a aflat în linia întâi a 

apostoliei. 2 Corinteni 12:11 "măcar că nu sunt nimic, totuşi cu nimic n-am fost 

mai pe jos de aceşti apostoli minunaţi." A spus:  Puteţi să mă vedeţi cât de jos 

vreţi. Accept această poziţie. Sunt nimic. Dar nu-mi subapreciaţi apostolia 

pentru că în acest fel îmi subminaţi autoritatea mesajului. Şi în niciun caz nu 

sunt mai prejos decât cel mai mare dintre apostoli.' Toate semnele unui apostol 

adevărat au fost prezente în slujirea sa. Când Pavel vorbea, se vedea aceeaşi 

autoritate ca la oricare dintre cei doisprezece. Acesta era un punct vital care 

trebuia clarificat, pentru că, dacă credincioşii galateni aveau să nu-l înţeleagă şi 

aveau să nu accepte scrisorile de recomandare apostolică ale lui Pavel, ei ar fi 

fost susceptibili la eroarea iudeilor. Aceasta era o eroare care ar fi subminat 

mesajul Evangheliei. Asemenea oricărei alte erezii care a fost clocită vreodată 

de culte sau religii false, eroarea iudaică dădea la o parte ceea ce Cristos făcuse 

pentru păcătoşi, şi în schimb, făcea ca mântuirea să atârne de ceea ce păcătoşii 

trebuiau ei înşişi să facă pentru a se salva - întorcea Evanghelia cu susul în jos. 

De aceea a fost atât de periculoasă.  

 

Observaţi cum răspunde Pavel ereticilor. El admite unicitatea propriei sale 

situaţii. El nu era unul dintre cei doisprezece. Nici nu era apropiat faţă de 

vreunul dintre cei doisprezece. Întoarcerea lui, educaţia lui, slujirea lui 

evanghelică, chemarea lui, împuternicirea lui ca apostol - toate aceste lucruri 

nu aveau aproape nicio legătură cu ceilalţi apostoli. Asta pentru că Însuşi 

Cristos fusese Cel care îl adusese pe Saul din Tars la mântuire, Cel care îl 

chemase în slujba Evangheliei, care îl pregătise, care îl împuternicise ca apostol 

şi care îl trimisese la Neamuri. Toate acele lucruri pe care falşii învăţători le 

pretindeau a fi motiv de descalificare, Pavel le numeşte dovadă de 

autentificare. Nu s-a lăsat absolut deloc intimidat de provocarea lor care a vizat 

recomandarea lui. Într-un mod simplu şi onest, el le pune înaintea ochilor 

povestea întoarcerii sale la Cristos şi le demonstrează de ce aceasta este 

dovada autorităţii sale apostolice. Acesta este punctul principal pe care-l 

urmăreşte. Aceasta este ţinta argumentării pe care o aduce, în pasajul pe care-l 

studiem.  

 



Mai vreau să observaţi un lucru. Pe parcurs, el mai face câteva remarci cu 

privire la diferenţele dintre adevăratul creştinism şi religia falsă. Acea partidă a 

fariseismului din care făcuse parte şi Saul din Tars era o religie falsă. El a văzut 

acest lucru şi a ieşit din ea. De fapt, l-ar fi costat pentru veşnicie sufletul său 

dacă ar fi rămas în ea. De aceea, a urât atât de mult religia falsă. Aproape că îşi 

pierduse sufletul. Şi era atât de conştient de acest lucru. În acelaşi fel, iudaismul 

era o religie falsă. Era cam acelaşi tip de religie falsă pe care Pavel o practicase 

ca fariseu. Acesta nu era doar un mod diferit de a vedea creştinismul, nu era o 

viziune alternativă asupra învăţăturilor lui Cristos. Pavel spune că învăţătura 

iudeilor a stricat mesajul Evangheliei în aşa măsură încât aceasta a fost 

calificată drept o religie blestemată. În versetele 9 şi 10 el rosteşte un fel de 

blestem asupra oricui va da o astfel de învăţătură. Iată cât de gravă era situaţia, 

în ciuda faptului că aceşti bărbaţi, aceşti foşti farisei, pretindeau a fi urmaşi ai 

lui Cristos şi aparent, păreau a fi autentic afiliaţi apostolului Iacov şi bisericii din 

Ierusalim. Dar în ciuda acestor lucruri, Pavel nu îi priveşte ca pe fraţi ai săi în 

Cristos. Îi blestemă, pe ei şi pe toţi cei care ar fi stricat Evanghelia aşa cum au 

făcut-o ei. Acest lucru aduce această eroare în lumina reală.  

 

Să ne întoarcem acum la mărturia lui Pavel. Îmi place cum îşi expune mărturia. 

Cred că acest lucru este plin de semnificaţie. El luptă împotriva religiei false. Şi 

chiar mărturia sa scoate în evidenţă câteva diferenţe majore dintre religia falsă 

şi cea adevărată. Eu văd trei contraste bine definite între religia lui Saul din Tars 

şi Evanghelia apostolului Pavel. Aceste trei contraste pun în lumină trei 

diferenţe majore dintre iudaism şi creştinismul adevărat. Iată care sunt acestea. 

Observaţi contraste între revelaţia divină pe de o parte - aceasta este religia 

adevărată, şi tradiţia omenească pe de altă parte - aceasta este în întregime 

religie falsă. Tradiţie omenească versus revelaţie divină. Vedeţi contrastul 

dintre chemarea divină şi ambiţia omenească. Aceasta este diferenţa dintre 

Saul din Tars, care a fost condus de ambiţie omenească, şi apostolul Pavel, care 

a fost chemat cu o chemare cerească. Apoi, în cele din urmă, vedeţi un contrast 

între suveranitatea divină şi voinţa umană. Aceasta este o diferenţă 

semnificativă între creştinismul adevărat şi tot ce este religie falsă; accentul 

cade pe suveranitatea lui Dumnezeu şi pe voinţa liberă a omului. Pe această 



linie vom merge în cele ce urmează. Voi repeta fiecare punct pe măsură ce-l 

dezvoltăm.  

 

Mai întâi, daţi-mi voie să citesc pasajul şi apoi voi explica cele trei contraste. 

Urmăriţi-le pe măsură ce parcurgem pasajul. Începem cu versetul 11.  

 

 

"Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de 

obârşie omenească; pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun 

om, ci prin descoperirea lui Isus Cristos. Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea 

mea de altădată, în religiunea Iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste măsură de 

mult Biserica lui Dumnezeu şi făceam prăpăd în ea; şi cum eram mai înaintat în 

religiunea Iudeilor decât mulţi din neamul meu, de o vârstă cu mine. Eram 

însufleţit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti. Dar când 

Dumnezeu - care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m-a chemat 

prin harul său - a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc 

între Neamuri, îndată, n-am întrebat pe niciun om, 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. După trei ani m-am suit la Ierusalim să fac 

cunoştinţă cu Chifa şi am rămas la el cincisprezece zile. Dar n-am văzut pe 

niciunul altul dintre apostoli, decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă 

scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. După aceea m-am dus în ţinuturile 

Siriei şi Ciliciei. Şi eram încă necunoscut la faţă Bisericilor lui Cristos, care sunt în 

Iudea. Ele auzeau doar spunându-se: "cel ce ne prigonea odinioară, acum 

propovăduieşte credinţa, pe care căuta s-o nimicească odinioară." Şi slăveau pe 

Dumnezeu din pricina mea." 

Priviţi la aceste contraste izbitoare dintre Saul din Tars şi apostolul Pavel. Primul 

contrast pe care-l vedem este revelaţia divină în opoziţie cu tradiţia omenească. 

Saul din Tars, fariseul, era interesat mai mult de tradiţia omenească decât de 

revelaţia divină. Versetul 14. El spune că a înaintat până în vârful ierarhiei 

religiei iudaice pentru că, spune el, am fost "însufleţit de o râvnă nespus de 

mare pentru datinile strămoşeşti." Ca toţi fariseii buni, tradiţia consta în ceea 



ce Pavel, pe atunci Saul din Tars, iubea cel mai mult în religia sa. Pentru acest 

lucru a fost plin de râvnă. Nu e vorba că fariseii nu credeau în revelaţia divină. 

Bineînţeles că şi ei credeau. Aveau legea lui Moise şi restul Vechiului 

Testament. Şi cel puţin la nivel intelectual, ei au înţeles că Scriptura era revelată 

de Dumnezeu. Religia lor nu era lipsită de principiul revelaţiei divine. Dar ei 

făcuseră următorul lucru: adoptaseră un teanc gros de tradiţii, tradiţii care le 

influenţaseră interpretarea şi aplicarea a tot ce era scris în Vechiul Testament. 

Şi astfel tradiţia a devenit o lentilă care colora şi distorsiona Scriptura ori de 

câte ori o deschideau. Ca urmare, tradiţia a căpătat mai multă autoritate decât 

Scriptura însăşi. Tradiţiile lor au inclus o mulţime de ceremoniale făcute de 

mână omenească. Vă amintiţi ritualul de spălare a mâinilor. L-au mustrat pe 

Cristos pentru că nu Şi-a spălat mâinile aşa cum dictau tradiţiile lor. Nu era o 

poruncă biblică, era doar o tradiţie. Purtau pe îmbrăcăminte talismane şi 

ciucuri mari, semnificând status-ul lor spiritual. Toate acestea erau luate din 

tradiţii, nu erau scrise în Scriptură. Îşi rosteau rugăciunile şi desfăşurau celelalte 

ceremonii religioase în locuri publice, pentru a fi văzuţi de oameni şi Isus i-a 

condamnat pentru toate tradiţiile lor, în Matei 23, versetul 5.  

 

De asemenea, dădeau interpretări tradiţionale poruncilor Vechiului Testament, 

care pur şi simplu erau greşite; practic, anulau Cuvântul lui Dumnezeu. Existau 

câteva pasaje cheie în legea lui Moise, de exemplu, cele care dădeau 

instrucţiuni cu privire la pedepsele civile şi judiciare. Aceste restricţii aveau rolul 

de a limita ceea ce curtea de justiţie putea hotărî pentru criminali. Acesta era 

scopul acestor legi. De exemplu, potrivit legii lui Moise, nu puteai spânzura un 

om pentru că a furat un cal. Potrivit legii lui Moise, dacă ucideai un animal, 

trebuia doar să plăteşti valoarea justă a animalului, nu puteai fi omorât pentru 

asta. Pedeapsa cu moartea era destinată doar celui care ucidea o altă fiinţă 

umană. Legea lui Moise definea această limită prin cuvintele familiare din Exod 

21, versetele 24 şi 25 "ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, 

picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru 

vânătaie." Acest principiu a fost lăsat pentru a limita pedepsele, astfel că, 

indiferent de ce ai făcut, să nu fi pedepsit peste măsură. Pedeapsa nu putea să 

fie mai severă decât crima. Aceasta deci, s-a dorit a fi o linie de ghidare pentru 

pedepsele date de magistraţii civili. Dar tradiţia fariseilor schimbase acest ghid 



într-o poruncă şi într-o reţetă pentru recompensa personală, astfel că, în cele 

din urmă, a fost interpretat în acest fel. Au spus că dacă cineva îţi face rău în 

vreun fel, atunci ai dreptul personal să te răzbuni şi să produci acelei persoane 

aceeaşi pagubă. Dacă cineva te răneşte, atunci poţi să-l răneşti şi tu. Astfel că 

această interpretare a devenit o cultură a răzbunării, şi se poate vedea cum ea 

a progresat tot mai mult şi a ajuns o chestiune de ură şi răzbunare pentru 

generaţii întregi.  

 

Şi Isus a corectat această interpretare greşită a Legii, această tradiţie a 

fariseilor, în Matei 5:38,39. Ştiţi că a spus: "Aţi auzit că s-a zis: "Ochi pentru ochi 

şi dinte pentru dinte." Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. 

Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt." Acest pasaj 

face parte din Predica de pe Munte. Mulţi oameni au interpretat aceste cuvinte 

în sensul că Isus ar anula acest principiu din Legea vechi-testamentală. Dar nu 

aceasta a făcut Isus. El a reaşezat pur şi simplu aceste vorbe în contextul corect. 

N-a schimbat nicio învăţătură din Legea lui Moise, ci a pus principiul "ochi 

pentru ochi" înapoi în domeniul judiciar, unde îşi găsea rostul, scoţându-l de pe 

terenul răzbunării personale, acolo unde tradiţia fariseilor îl aplicase în mod 

greşit. Isus a mustrat această tradiţie a lor. El nu a schimbat adevărul revelat al 

Vechiului Testament. Este important să înţelegem acest lucru.  

 

În acelaşi fel, vă amintiţi că fariseii mai aveau o tradiţie care spunea că puteai 

evita datoria de a avea grijă de părinţi la bătrâneţe, dacă banii pe care i-ai fi 

folosit pentru întreţinerea lor îi declarai darul lui Dumnezeu. În Marcu 7, 

versetul 10, Isus spune aceste lucruri fariseilor. "Căci Moise a zis: "Să cinsteşti 

pe tatăl tău şi pe mama ta;" şi: "Cine va grăi de rău pe tatăl sau pe mama sa, să 

fie pedepsit cu moartea." Voi, dimpotrivă, ziceţi: "Dacă un om va zice tatălui 

său sau mamei sale: "Ori cu ce te-aş putea ajuta, este "Corban", adică dat lui 

Dumnezeu, face bine; şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl său şi mama 

sa. Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu, prin datina voastră..." Şi Isus a 

spus: "Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!" Iată ce se întâmplase cu toate 

celelalte tradiţii ale lor. Datinile lor începuseră să anuleze poruncile clare ale lui 

Dumnezeu. De fapt, au lăsat ca tradiţia să anuleze orice lege care nu le-a 



convenit, care a fost prea strictă, care le-a adus neplăceri personale, care a 

părut incorectă faţă de dibăcia lor. Au născocit o datină care a schimbat 

înţelesul legii. Şi datina a ajuns mai importantă decât revelaţia. De fapt, 

tradiţiile lor au înlocuit autoritatea cuvântului lui Dumnezeu.  

 

Iată din ce stofă era făcută religia fariseilor. Este o trăsătură pe care toate 

religiile false o au într-o măsură mai mare sau mai mică. Tradiţia omenească, şi, 

dacă vă gândiţi, ea înseamnă opinia umană, devine mai importantă decât 

cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Apropo, şi astăzi se întâmplă aşa ceva. Sunt 

multe segmente în lumea evanghelică care pur şi simplu nu îmbrăţişează faptul 

că Noul Testament limitează conducerea în biserică doar la bărbaţi. Astfel că au 

născocit tradiţii care în esenţă răstoarnă aceste restricţii şi dau cale liberă 

femeilor să fie alese ca pastori şi învăţători. Pentru că, după cum cred ei, 

restricţia nu este corectă din punct de vedere politic. Prin urmare, permit ca 

tradiţia lor să răstoarne cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă cu 

multe doctrine ale Scripturii, la multe niveluri.  

 

Observaţi în descrierea pe care o face Pavel cu privire la convertirea sa, cât 

accent pune pe autoritatea revelaţiei divine. Versetele 15 şi 16. "Dumnezeu a 

găsit cu cale să descopere pe Fiul Său în mine." Din acel moment, această 

revelaţie divină (dată nu de învăţătura omenească sau de tradiţia omenească) a 

devenit ţinta şi forţa propulsatoare din viaţa lui Pavel. El a dat la o parte 

tradiţia. A pus deoparte preaiubita lui tradiţie fariseică pentru a face loc 

adevărului revelat şi plin de autoritate al lui Dumnezeu. Acesta a fost punctul 

principal din convertirea lui Pavel. Pavel permisese tradiţiilor fariseice să preia 

conducerea şi să-i distrugă consacrarea faţă de adevărul religiei revelate a lui 

Dumnezeu, asta până când Dumnezeu l-a oprit brusc pe drumul Damascului şi i-

a dat această revelaţie directă a lui Cristos. El nu cunoscuse până atunci 

valoarea autorităţii divine, comparativ cu tradiţia. Dar această convertire a lui a 

schimbat totul. Versetul 11. "Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia 

propovăduită de mine nu este de obârşie omenească". Nu este o datină 

omenească. "pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci 



prin descoperirea lui Isus Cristos." Cu alte cuvinte, Cristos personal i-a 

descoperit Evanghelia lui Pavel. Aceasta vrea el să spună.  

 

Înţelegem că Pavel susţine unicitatea experienţei sale. Evanghelia i-a fost 

revelată în mod personal, într-un mod unic şi neobişnuit. Niciunul dintre noi nu 

putem afirma în mod legitim că Evanghelia ne-a fost descoperită printr-o 

revelaţie imediată şi personală de către Cristos. Am învăţat Evanghelia din 

Scriptură. Desigur, Scriptura constituie singura formă vrednică de crezare a 

revelaţiei divine la care voi şi cu mine avem acces. Dumnezeu nu-ţi vorbeşte în 

capul tău. Dacă auzi o voce care crezi că este a Lui, te înşeli fără doar şi poate. 

Singura revelaţie directă la care tu şi cu mine avem acces este Cuvântul lui 

Dumnezeu, Scriptura. Dar desigur că fiecare credincios adevărat primeşte 

Evanghelia, într-un sens, prin descoperire, fiind născut din nou prin Cuvântul lui 

Dumnezeu - o descoperire directă care rămâne pentru totdeauna. Suntem 

binecuvântaţi, dacă suntem credincioşi adevăraţi, aşa cum a fost şi Simon 

Petru, pentru că nu carnea şi sângele ne-a descoperit aceasta, ci Duhul lui 

Dumnezeu este Cel care ne-a deschis ochii ca să vedem adevărul revelaţiei 

divine în Scriptură. Aceasta este singura cale de a deveni creştin.  

 

Mesajul lui Pavel transmite, de fapt, mai mult de-atât. În experienţa sa 

personală el ne spune că Evanghelia i-a fost descoperită într-un mod direct şi 

miraculos totodată, versetul 12, prin însăşi descoperirea lui Isus Cristos. 

Aceasta a constituit sursa autorităţii sale. Revelaţie, nu tradiţie. Şi în cazul lui 

Pavel, ea a fost directă şi personală - revelaţia Domnului înviat. Nu i-a fost dată 

de vreun om prin învăţătură sau predicare. Nu i-a fost dată nici măcar prin 

Scriptură, mediată de Duhul Sfânt. I-a fost dată direct şi imediat. Aceasta este 

cea mai înalţă cerinţă a autorităţii. Nu este o cerinţă pe care oricine să şi-o 

revendice cu uşurinţă sau prin şiretenie. Mulţi fac aşa. Oamenii încearcă tot 

timpul să-mi spună că Dumnezeu le-a spus un lucru sau altul, sau le-a arătat un 

anumit lucru. Şi întotdeauna sunt sceptic faţă de astfel de vorbe şi cred că şi voi 

ar trebui să fiţi la fel. Însă în cazul lui Pavel, faptul că el pretindea că Dumnezeu 

a fost Cel care i-a revelat adevărul Evangheliei a fost pe deplin verificat, potrivit 

cu Romani 15:19 şi 2 Corinteni 12:12. Ceea ce a pretins el a fi adevărat, şi 



anume că Dumnezeu i-a vorbit direct, a fost dovedit prin semne, minuni şi 

fapte puternice. De asemenea, a fost confirmat şi de ceilalţi apostoli, potrivit cu 

Galateni 2:1-9. Prin urmare, acest om, a cărui viaţă a fost devotată în întregime 

unui sistem de tradiţii omeneşti, care L-a urât pe Cristos şi a dispreţuit Biserica, 

a avut o întoarcere cu 180 de grade şi a propovăduit, pentru tot restul vieţii, 

adevărul pe care l-a primit printr-o revelaţie remarcabilă. Din acel moment nu i-

a mai păsat de tradiţie.  

 

Observaţi, criticii lui Pavel susţineau că el nu era un apostol adevărat, pentru că 

nu era unul dintre cei doisprezece. Niciodată n-a slujit împreună cu vreunul 

dintre ei. Nici măcar n-a petrecut prea mult timp în compania vreunuia dintre 

ei. Astfel că iudeii au spus: "Nu trebuie să acordaţi atenţie învăţăturii lui Pavel. 

El nu respectă tradiţia cea bună." Pavel a acceptat provocarea şi a făcut caz de 

ea, pentru a le arăta că tocmai ea îi dovedea legitimitatea şi nu punea sub 

semnul întrebării autoritatea sa. Este adevărat că nu făcea parte din rândul 

apostolilor primari, dar, spune el, este mai mult de-atât. Nu doar că nu a fost 

învăţat de la ei, dar prin providenţa lui Dumnezeu, aproape că nu a avut 

contact cu ei ani la rând după convertirea sa, până ce slujba sa a fost 

recunoscută. "Dumnezeu m-a mântuit şi m-a chemat prin revelaţie directă", 

spune el. Apoi în versetul 16 spune următoarele: "...îndată, n-am întrebat pe 

niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim la cei care au fost apostoli înainte de 

mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc." Au trecut 

trei ani până ce s-a întâlnit cu primul apostol. Acesta a fost Petru, la care spune 

că a stat în vizită cincisprezece zile, în Ierusalim, versetul 18. "Dar n-am văzut 

pe niciunul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului." Dacă vă 

gândiţi, şi Iacov, fratele Domnului, era un stâlp în biserica din Ierusalim, chiar 

dacă nu era dintre cei doisprezece. Mai aveau un Iacov, altul decât fratele 

Domnului. Amintiţi-vă, fratele lui Ioan, preaiubitul apostol; Iacov şi Ioan. Acesta 

este un alt Iacov. Cel de-aici însă, este Iacov, fratele Domnului. Astfel că Pavel 

spune: "Aveţi dreptate. N-am fost instruit sau ordinat de cei doisprezece 

apostoli. De fapt, confirm aceasta cu un jurământ." Versetul 20. "În cele ce vă 

scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint." Acesta este un jurământ. Şi Pavel 

spune că l-a întâlnit pe Petru şi a stat cu el două săptămâni. Dar n-a avut nicio 

legătură cu vreun alt apostol. De fapt, n-a avut legătură cu nimeni din Iudea, 



care, la acea vreme, reprezenta centrul creştinătăţii. Versetul 21. "După aceea 

m-am dus în ţinuturile Siriei şi Ciliciei..." care de asemenea este o regiune 

locuită de cei dintre Neamuri, foarte aproape de Tars, cetatea de baştină a lui 

Pavel. Şi el spune: "Şi eram încă necunoscut la faţă Bisericilor lui Cristos, care 

sunt în Iudea. Ele auzeau doar spunându-se: 'Cel ce ne prigonea odinioară, 

acum propovăduieşte credinţa, pe care căuta s-o nimicească odinioară.'" Prin 

urmare, Pavel spune şi admite faptul că nu lua parte la tradiţia creştină 

recunoscută sau apostolică. Avea ceva mai bun: revelaţie directă de la 

Dumnezeu, chemare personală la ucenicie, făcută de Însuşi Cristosul înviat 

care, spune Pavel, l-a chemat, i-a revelat Evanghelia, l-a instruit, l-a împuternicit 

pentru slujbă şi l-a trimis. Iată care era sursa autorităţii lui Pavel. De aceea, 

scrisoarea de recomandare a lui Pavel n-a fost cu nimic mai prejos decât a 

celorlalţi apostoli.  

 

Înainte de a merge mai departe, daţi-mi voie să subliniez pe scurt ramificaţiile 

mesajului lui Pavel. Mesajul lui de aici atârnă de înţelegerea faptului că 

adevărul revelat este mai plin de autoritate decât învăţătura sau tradiţia 

omenească. Nu-i vorba că tradiţia şi învăţătura sunt lipsite de importanţă, atâta 

timp cât învăţătura este învăţătură, atâta timp cât tradiţia are la bază o 

înţelegere corectă a Scripturii. Dar adevărul revelat, care pentru mine şi pentru 

voi înseamnă Scriptura şi nu o revelaţie imediată din partea lui Dumnezeu, 

adevărul revelat al Cuvântului lui Dumnezeu este întotdeauna mai plin de 

autoritate şi mai vrednic de crezare decât orice învăţătură sau tradiţie care vine 

dintr-o sursă umană. Din acest motiv, creştinii din Berea erau recomandaţi, 

având o inimă mai aleasă, Fapte 17:11, pentru că ei cercetau Scriptura zilnic, 

pentru a vedea dacă aceste lucruri erau aşa cum li se spusese. Aceasta este una 

dintre caracteristicile fundamentale ale religiei adevărate, care se opune la tot 

ce este religie falsă. Autoritatea ei supremă şi standardul după care trebuie 

verificat orice pretins adevăr nu este tradiţia omenească sau învăţătura 

omenească, ci revelaţia divină. Aceasta a fost schimbarea majoră care a 

survenit în gândirea lui Saul din Tars, schimbare care a caracterizat gândirea 

apostolului Pavel. El aşază revelaţia primită de la Dumnezeu la baza autorităţii 

sale.  

 



Iată deci primul contrast: revelaţia divină versus tradiţia omenească. Al doilea 

contrast este chemarea divină versus ambiţia umană. Apostolia lui Pavel nu a 

fost un rang la care să aspire sau pe care să-l caute, ci a fost o poziţie la care 

Dumnezeu l-a chemat; Dumnezeu l-a instruit şi l-a pregătit pentru ea, apoi l-a 

trimis. În această privinţă, Pavel a fost unic printre apostolii de seamă. Pavel a 

fost singurul care a avut parte anticipat de instruire şi experienţă, ca teolog şi 

lider religios, înainte de a deveni apostol. Ceilalţi apostoli, gândiţi-vă, au fost 

pescari, cel puţin unul a fost vameş, alţii au fost lucrători din clasa muncitoare. 

Pavel a fost crescut pentru a fi fariseu. În Fapte 22:3 spune că a crescut la 

picioarele lui Gamaliel care la acea vreme era cel mai renumit rabin. Spune că a 

fost învăţat să cunoască cu de-amănuntul Legea părinţilor. Astfel că de tânăr a 

fost crescut pentru a ajunge fariseu. În Fapte 23:6 el spune: "...eu sunt Fariseu, 

fiu de Fariseu..." Deci şi tatăl lui a fost fariseu. Se pare că tatăl lui a fost cel care 

l-a iniţiat pe acest drum încă de timpuriu. L-a trimis la Ierusalim, chiar dacă era 

de baştină din Tars, l-a trimis pentru a fi educat acolo. Astfel că pleacă la o 

şcoală cu internat, la Şcoala Fariseică din Ierusalim, pentru a se pregăti. Aceasta 

a fost viaţa lui. Aceste lucruri i-au stat la origini. Aceasta a fost ambiţia lui de la 

o vârstă fragedă. Şi Pavel a ajuns un fariseu plin de succes.  

 

Priviţi la versetul 14 din Galateni 1. Spune: "şi cum eram mai înaintat în 

religiunea Iudeilor decât mulţi din neamul meu, de o vârstă cu mine. Eram 

însufleţit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti." Era mai 

înaintat decât oricare altul. Cât de înaintat? Scriptura ne spune că înainte de 

convertirea sa, pe când era încă un tânăr onest, Saul din Tars a devenit membru 

al Sinedriului, acel consiliu de judecată compus din şaptezeci şi unu de bătrâni 

din Ierusalim, care hotăra totul în ceea ce priveşte religia iudeilor. Acest fapt i-a 

adus lui Saul putere şi influenţă în lumea fariseică. În Fapte 26, în mărturia pe 

care o depune înaintea împăratului Agripa, Pavel aminteşte faptul că a fost unul 

dintre prigonitorii de început ai Bisericii. În Fapte 26:10 el spune: "...am aruncat 

în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea aceasta de la preoţii cei mai 

de seamă; şi, când erau osândiţi la moarte, îmi dădeam şi eu votul împotriva 

lor." Două lucruri sunt semnificative aici. Mai întâi, observaţi că Pavel fusese 

pus în fruntea eforturilor Sinedriului de a captura şi întemniţa creştinii. Spune 

că a primit autoritate direct de la preoţii cei mai de seamă. Apropo, acest lucru 



era foarte bine cunoscut creştinilor. Vă amintiţi în Fapte 9 de Anania care s-a 

împotrivit iniţial să-i slujească lui Saul din Tars, când acesta fusese orbit de acea 

lumină pe drumul către Damasc. Domnul l-a trimis la Anania şi Anania a spus, 

Fapte 9 versetul 13, "am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut 

omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim; ba şi aici are puteri din partea preoţilor 

celor mai de seamă, ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău." Deci, Pavel 

lucra pentru Sinedriu. De la ei îi venea autoritatea. Şi nu doar atât, dar 

observaţi din nou ce spune la sfârşitul capitolului 26 din Fapte, în versetul 10. 

Spune următoarele: "Când erau osândiţi la moarte îmi dădeam şi eu votul 

împotriva lor." Un singur consiliu iudaic din întreaga lume avea autoritate să 

osândească la moarte. Acesta era Sinedriul. Pavel spune că şi el şi-a dat votul. 

De aici ştim că el era membru al acestui consiliu. Era unul din Sinedriu. Iată de 

câtă influenţă şi de cât prestigiu se bucura acest tânăr.  

 

Pavel urcase atât de sus în ierarhia acestei instituţii iudaice dintr-o ambiţie 

curată. A putut să facă acest lucru, versetul 14, pentru că era plin de râvnă 

pentru tradiţii. Şi totuşi, a renunţat la toate acestea pe drumul Damascului. 

Spune că a socotit totul ca şi gunoi, în Filipeni 3. De ce? Pentru că a primit o 

chemare mai înaltă; o împuternicire divină. Dumnezeu îl alesese să fie apostol; 

Pavel spune că a fost pus deoparte pentru aceasta chiar din pântecele mamei 

sale, versetul 15. Pavel a înţeles imediat că aceasta era o chemare şi mai înaltă 

decât funcţia pe care o dobândise ca lider fariseu. "Dar când Dumnezeu - care 

m-a pus deoparte din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său - a 

găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc între Neamuri..." 

Păgânii reprezentau Neamurile. Pavel a fost chemat să fie un apostol deosebit. 

Apostol al Neamurilor. Gândiţi-vă ce înseamnă acest lucru. De fapt, Pavel a fost 

delegat ca misionar în întreaga lume. A primit o educaţie deosebită, o pregătire 

aparte şi o chemare divină în această direcţie. Este adevărat că Pavel nu a fost 

ca şi ceilalţi apostoli. Şi este adevărat şi faptul că n-a fost niciodată parte din 

grupul lor. Dar în nimic nu le era inferior. A avut un câmp de misiune mai mare 

decât al oricăruia dintre ei. Din nou, Pavel subliniază faptul că sursa chemării 

sale a fost divină. Iar criticile care i-au fost aduse, care încercau să-i pună sub 

semnul îndoielii legitimitatea, au dovedit autoritatea lui. Criticii săi l-au acuzat 

că nu fusese numit de cei doisprezece. Replica lui Pavel a fost aceasta: 'Da, aşa 



este'; şi asta pentru că fusese numit de Dumnezeu ca şi ceilalţi doisprezece. 

Vedeţi deci, contrastul dintre revelaţia divină şi ambiţia umană.  

 

Am văzut al doilea contrast, dintre revelaţia divină şi ambiţia umană. Acum vom 

cugeta asupra celui de-al treilea, aşa cum reiese din mărturia lui Pavel. Este 

contrastul dintre suveranitatea divină şi voinţa umană. Trebuie să spun 

următorul lucru. Ştiţi că vreau să-l spun. Pavel a fost un calvinist din momentul 

convertirii sale. A fost. Dar este şi un calvinist non-apologetic. El nu se 

străduieşte să-şi expună mărturia printr-o terminologie care s-ar potrivi unui 

teolog cu "voinţă liberă". Cu siguranţă, el nu îşi vede convertirea ca pe o 

alegere pe care a făcut-o prin propria putere, putere dată de o voinţă curată. 

Dacă ar fi fost aşa, acest lucru ar fi subminat toate afirmaţiile sale. Niciodată nu 

sugerează că ar fi fost mântuit datorită deciziei pe care a luat-o pentru Cristos. 

Din contră, el îşi dă seama că totul s-a datorat faptului că Dumnezeu l-a ales. 

Versetul 15. "Dumnezeu a găsit cu cale" să-l mântuiască. Cu alte cuvinte, 

aceasta a fost o lucrare după buna plăcere suverană a lui Dumnezeu. Şi Pavel 

afirmă că Dumnezeu l-a pus deoparte pentru această sarcină mai înainte de a 

se fi născut; l-a chemat prin har şi l-a desemnat să propovăduiască. Toate 

acestea au fost lucrarea lui Dumnezeu, nu a lui Pavel. Dacă vă uitaţi cu luare 

aminte la natura convertirii lui Pavel, vă este greu să consideraţi altfel lucrurile , 

nu-i aşa? Dumnezeu l-a căutat. Dumnezeu l-a făcut prizonierul Său pe drumul 

Damascului; l-a oprit brusc şi definitiv şi a învins puterea voinţei lui Pavel care 

se opunea şi se împotrivea lui Cristos. Dar Dumnezeu a pus înaintea ochilor lui 

Saul din Tars un har care a fost irezistibil.  

 

La vremea când eram un creştin foarte tânăr, în primul an de colegiu, am 

frecventat pentru puţin timp o biserică a cărui învăţătură era în totalitate 

arminiană. Profesorul obişnuia să accentueze mereu faptul că Dumnezeu a 

făcut tot ce I-a stat în putinţă ca să-i mântuiască pe păcătoşi. Acum depinde de 

fiecare păcătos în parte dacă va face alegerea decisivă. Astfel că, totul depinde 

de voinţa liberă a omului, spunea el. Şi Dumnezeu aşteaptă ca tu să te hotărăşti 

dacă Îl vei urma sau nu pe Cristos. El aşteaptă ca tu să iei o decizie şi nu mai are 

nimic de făcut în acest sens, pentru că nu vrea să calce peste voinţa ta. Nu mai 



depinde acum de Dumnezeu, spunea el. Depinde de tine dacă Îl vei urma sau 

nu pe Cristos. Probabil că aţi mai auzit Evanghelia prezentată în acest fel pe 

undeva, nu-i aşa? Această învăţătură este răspândită. Dar slavă Domnului că El 

nu lucrează aşa. Pentru că dacă ar lăsa totul la latitudinea noastră, nimeni n-ar 

fi mântuit. Voinţa omului este căzută şi păcătoasă şi se opune lui Cristos şi 

Cuvântului Său. Pavel este exemplul clasic în acest sens. El a fost asemenea 

oricărui alt păcătos. Dacă s-ar lăsa totul la buna-alegere a unui păcătos, nimeni 

nu ar veni la Cristos din proprie iniţiativă. Romani 8:7, 8. "Pentru că gândirea 

cărnii este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu se supune legii lui 

Dumnezeu; pentru că nici nu poate. Şi cei care sunt în carne nu pot să-I placă lui 

Dumnezeu." (trad. Buc. 2001) Aşa cum a spus Isus în Ioan 6:44 "nimeni nu 

poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl..." Şi în versetul 65 spune iarăşi 

"nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu".  

 

Vedem acest lucru foarte clar în cazul lui Pavel. Saul din Tars nu s-a convertit 

datorită vreunei decizii luate, datorită vreunei alegeri făcute. Nu s-a convertit 

datorită unui lucru pe care l-a făcut. El mergea în direcţia greşită şi Dumnezeu l-

a oprit, l-a adus la Cristos, a biruit opoziţia lui, l-a chemat în slujirea creştină şi l-

a împuternicit ca şi apostol. Dumnezeu a făcut toate acestea. Pavel n-a făcut 

nimic pentru sine. Şi observaţi că exact acest lucru îl relatează Pavel în mărturia 

sa. Versetul 15 din nou. "Dar când Dumnezeu - care m-a pus deoparte din 

pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său..." Aceasta a fost lucrarea 

lui Dumnezeu. A fost o lucrare a harului Său. El a fost Cel care L-a descoperit pe 

Fiul Său lui Pavel. I-a dat lui Pavel înţelegere cu privire la Evanghelie. L-a trimis 

să propovăduiască. Apostolia lui Pavel a fost lucrarea lui Dumnezeu. De aceea a 

fost atât de greşit din partea învăţătorilor falşi să pună sub semnul îndoielii 

autoritatea apostolică a lui Pavel. Nu au făcut altceva decât să se împotrivească 

lucrării suverane a lui Dumnezeu. Astfel deci, îşi apără Pavel apostolia; făcând 

apel la suveranitatea lui Dumnezeu. Tot ceea ce a devenit Pavel s-a datorat 

lucrării suverane a lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost Acela care i-a revelat 

adevărul. Dumnezeu a fost Acela care l-a chemat. Dumnezeu a fost Acela care l-

a făcut să fie cine a fost, în mod suveran. Şi observaţi rezultatul final, versetul 

24. "Şi slăveau pe Dumnezeu din pricina mea." Toate acestea au fost spre slava 

lui Dumnezeu. Pavel nu şi-a primit împuternicirea dintr-o sursă omenească. Nu 



mai întâlnise niciun alt apostol în afara lui Petru. A fost necunoscut la faţă celor 

mai mulţi creştini din Iudea. Dar cuvântul slujirii lui printre Neamuri s-a întors în 

Iudea şi versetul 23 spune: "Ele auzeau doar spunându-se: "Cel ce ne prigonea 

odinioară acum propovăduieşte credinţa pe care căuta s-o nimicească 

odinioară." Acest lucru i-a făcut să Îl slăvească pe Dumnezeu. Slava se îndreaptă 

către Dumnezeu pentru că această lucrare a fost făcută de Dumnezeu.  

 

Acesta este mesajul central al acestui text. Şi este unul dintre cele mai 

importante adevăruri spirituale pe care le veţi auzi vreodată. Prin mărturia sa, 

Pavel ne-a dat un tipar de înţelegere a credinţei creştine. Creştinismul nu are 

nimic de-a face cu tradiţia omenească. N-are nimic de-a face cu ambiţia 

omenească. Şi cu siguranţă, n-are nimic de-a face cu voinţa umană. Nu ţine, în 

ultimă instanţă, de decizia omului. Să mă exprim altfel. Nu depinde de ceea ce 

facem noi pentru Dumnezeu, depinde ce ceea ce a făcut Cristos pentru noi. 

Creştinismul biblic este în întregime centrat pe Dumnezeu. Nimic din el nu este 

centrat pe om. În ciuda a ceea ce veţi citi în anumite cărţi evanghelice renumite 

în aceste zile, mântuirea autentică nu priveşte scopul pe care îl ai în viaţă, ea 

priveşte scopul lui Dumnezeu şi planul Său veşnic. Nu priveşte imaginea pe care 

o ai despre tine, priveşte slava lui Dumnezeu. Nu e legată de nevoile pe care le 

resimţi, este legată de buna plăcere a lui Dumnezeu. Şi aşa cum se vede din 

mărturia lui Pavel, chiar dacă a fost dată îndeosebi în apărarea autorităţii sale 

apostolice, ea evidenţiază perspectiva lui Pavel, care este centrată pe 

Dumnezeu. Nimic din ce spune nu este centrat pe om. Este vorba de 

autoritatea pe care revelaţia divină o are peste tradiţia omenească. Este vorba 

de puterea chemării divine şi nu de ambiţia omenească. Este vorba de lucrările 

suveranităţii lui Dumnezeu şi nu de voinţa liberă a omului.  

 

Şi nu doar atât, dar pe măsură ce pătrundem tot mai adânc în cartea Galateni, 

vedem că unul dintre adevărurile cele mai atacate de către acei falşi învăţători 

a fost doctrina justificării prin credinţă, care este o doctrină bazată în întregime 

pe ceea ce face Dumnezeu, nu pe ceea ce realizează omul. Aceasta este inima 

Evangheliei. Acesta este mesajul Evanghelic. Şi din nou, el se referă la ceea ce a 

făcut Cristos pentru noi, nu la ceea ce trebuie să facem noi pentru El. 



Învăţătura iudaică punea în întuneric acest fapt central şi din acest motiv Pavel 

i-a blestemat pe ei şi doctrina lor. Erezia lor ar putea părea nesemnificativă şi 

subtilă, dar de fapt, ea răsturna mesajul Evagheliei. Ea reprezenta un pericol 

pentru oamenii care, şi aşa, se aflau în robie faţă de tradiţia omenească, 

ambiţia omenească, alegerea omenească şi faţă de performanţa atinsă de om. 

De aceea a trebuit să fie respinsă. Religia umană este întotdeauna centrată pe 

om şi orientată către performanţa umană. Dar adevăratul mesaj evanghelic 

este întotdeauna centrat pe Dumnezeu. Lucrarea autentică a lui Dumnezeu în 

sufletul omenesc conduce la o centrare pe Dumnezeu. Acest lucru este vizibil în 

Pavel. Fiecare faţetă a mărturiei lui arată spre Dumnezeu şi nu spre el, nu spre 

voia lui, nu spre ambiţia lui, nu spre tradiţia lui religioasă. Aceasta a fost dovada 

de netăgăduit a apostoliei sale. Incontestabil, Dumnezeu făcuse o lucrare 

majoră în inima lui Pavel şi transformase acest fariseu cu neprihănire proprie, 

îndreptat spre lucrări, un fariseu centrat pe om, într-un apostol adevărat al 

cărui mesaj şi a cărui mărturie au fost întotdeauna centrate pe Dumnezeu. Un 

astfel de om nu poate fi contestat. Slujirea proprie a fost cea care l-a validat. Şi 

Pavel a evidenţiat acest lucru de fiecare dată când şi-a apărat apostolia. Aici 

însă, şi-o apără cu măiestrie.  

 

Îmi place această secţiune. Nădăjduiesc că înţelegeţi mesajul. Creştinismul 

autentic este în întregime şi pe deplin centrat pe Dumnezeu. Ori de câte ori 

ascultaţi un mesaj care ţinteşte spre performanţa umană, auziţi de o slujire 

care se potriveşte cu preferinţele omeneşti sau de un slujitor însetat după 

onoruri omeneşti, atunci aţi găsit o persoană în a cărui autoritate nu puteţi şi 

nu trebuie să aveţi încredere. Astfel de persoane au fost iudeii. Pavel nu le-a 

semănat în nimic. Şi exact acesta a fost motivul pentru care viaţa şi slujirea lui 

Pavel au făcut ca oamenii să dea slavă lui Dumnezeu din pricina lui. Fie ca şi 

vieţile noastre să aibă acelaşi efect.  

 

Doamne, ajută-ne să avem o ţintă bună, o ţintă centrată pe Dumnezeu, despre 

care suntem învăţaţi de Evanghelie. Fie ca vieţile noastre, cuvintele noastre, 

slujirea noastră şi tot ce ne aparţine să Te slăvească pe Tine. Ne rugăm în 

Numele lui Isus. Amin.  



 

 

 

Conflictul dintre Pavel şi biserica din Ierusalim 

(Galateni 2:1-10) 

Phil Johnson 

În această dimineaţă vom începe Galateni capitolul 2. Daţi-mi voie să vă fac o 

scurtă trecere în revistă a contextului mai larg al întregii epistole. Pavel a scris 

epistola către Galateni cu scopul de a înfrunta o controversă teologică, o 

situaţie urgentă care se ivise în bisericile din întreaga zonă. El scrie această 

epistolă cu scopul de a apăra Evanghelia pe care o propovăduise atunci când se 

născuseră aceste biserici. El era cel care întemeiase cele mai multe dintre 

aceste biserici. Era misionarul care le dusese Evanghelia. Şi, de fapt, apostolului 

Pavel îi face plăcere să facă referire la Evanghelie ca fiind "Evanghelia mea". 

Veţi vedea că face această referire de câteva ori în Noul Testament. De fapt, de 

trei ori: prima dată în Romani capitolul 2, versetul 16 - o numeşte "Evanghelia 

mea" - din nou, în Romani capitolul 16 versetul 25. Deci, o dată la începutul şi o 

dată la sfârşitul cărţii Romani, Pavel o numeşte "Evanghelia mea". Apoi, el 

foloseşte aceeaşi expresie în a doua epistolă către Timotei, capitolul 2 versetul 

8. Ce vrea să spună cu acest lucru? În niciun caz, Pavel nu dorea să sugereze 

faptul că ar învăţa un fel de versiune unică a Evangheliei sau vreo versiune 

proprie a Evangheliei. De fapt, expresia "Evanghelia mea" indică un sentiment 

de posesiune pe care îl avea, o apărare, o custodie a mesajului evanghelic. 

Pavel credea că are chemarea unică de a învăţa şi a propovădui Evanghelia, şi 

de asemenea, de a o apăra. Astfel că este firesc ca să aibă o viziune posesivă 

asupra Evangheliei. După ce Pavel a plantat câteva biserici în Asia Mică, în 

ţinuturi ale Neamurilor, acest grup de învăţători falşi a venit în urma lui, a intrat 

în aceste biserici învăţând o evanghelie diferită şi susţinând că, de fapt, mesajul 

lui Pavel era deficitar. În esenţă, iată ce spuneau: ,Da, ce aţi auzit este 

Evanghelia lui Pavel. Este numai a lui. Dar nu este Evanghelia corectă. Sau nu 

este Evanghelia completă. Ascultaţi aici un mesaj mai bun.' Şi au adăugat 

cerinţe noi la Evanghelia pe care o propovăduise Pavel. Pavel numeşte mesajul 



lor o altă evanghelie. Nu este o evanghelie mai bună, ci o altă evanghelie. De 

aceea spune în capitolul 1 versetele 8 şi 9 că orice evanghelie care diferă în 

orice fel de Evanghelia propovăduită de el este blestemată. El rosteşte un 

blestem. Cu alte cuvinte, aceea nu era o evanghelie creştină, era un cu totul alt 

mesaj, o religie total diferită. Cred că ceea ce găsim scris aici, în cartea Galateni, 

este răspunsul cel mai timpuriu pe care l-a dat Pavel, în scris, acestor iudei, 

vizavi de erezia lor. Aceeaşi învăţători falşi i-au luat urma lui Pavel în toată 

slujirea lui. Au împrăştiat aceeaşi eroare şi au semănat confuzie în toate locurile 

în care a propovăduit Pavel. Mergeau exact în urma lui. Astfel că relatarea 

completă a răspunsului lui Pavel faţă de aceşti iudei o găsim în toate epistolele 

sale. Se ocupă de ei în Galateni şi, din nou, în Coloseni. Şi acesta este, cred, 

doar începutul. Este probabil cea dintâi epistolă a lui Pavel. Prin urmare, este o 

introducere la ceea ce urma să fie controversa primordială a lui Pavel, 

controversă care i-a consumat energia în cea mai mare parte a slujirii sale.  

 

Adevărata Evanghelie era atacată în bisericile Galatiei. Galatia nu era un oraş, ci 

o regiune întinsă din Asia Mică - un loc pentru multe biserici. Prin urmare, 

aceasta era o scrisoare adresată mai multor biserici şi menită a circula de la una 

la alta. Cei mai mulţi credincioşi din acea zonă erau dintre Neamuri. Aceasta le 

era provenienţa. Erau Neamuri convertite la creştinism. Apostolul Pavel era 

tatăl lor spiritual. El fusese cel dintâi care le adusese Evanghelia. El realizase 

lucrarea de pionierat întemeind acele biserici; el adusese Evanghelia în acea 

zonă. Şi mai important, chemarea lui Pavel era aceea de a fi un apostol al 

Neamurilor. De fapt, în pasajul pe care-l avem în faţă vom vedea cum a primit 

Pavel acest titlu - "apostol al Neamurilor". Evident, credincioşii evrei crescuseră 

sub ceremonialul legii. Aceia dintre evrei care veniseră la Cristos crescuseră cu 

toate aceste ceremonii, zile de sărbătoare şi instituţii evreieşti care ţineau de 

aspectul ceremonial al legii lui Moise. Şi mulţi dintre ei, ca şi creştini, respectau 

încă Sabatul - Sabatul evreiesc. Mergeau sâmbăta la sinagogă. Ţineau zilele de 

sărbătoare. Ţineau încă regulile alimentare. Toate acestea făceau parte din 

cultura lor. Astfel, mulţi dintre ei păstrau încă anumite aspecte ceremoniale ale 

legii. Aceşti convertiţi dintre Neamuri care veneau în biserică, dintr-un mediu 

de existenţă specific Neamurilor, era evident că nu acordau atenţie 

ceremoniilor vechi-testamentale, care erau practici evreieşti. Neamurile nu 



ţinuseră niciodată ritualurile evreieşti, aşa că n-au început să le practice atunci 

când au devenit creştini. Astfel că, aceste ceremonii vechi-testamentale au 

devenit subiect de dispută în biserică, între convertiţii evrei şi convertiţii dintre 

Neamuri. Acele ritualuri vechi-testamentale constituiau, de fapt, emblema 

naţionalităţii evreieşti. Ţineau numai de Legământul cel vechi. Acest Legământ 

fusese un legământ făcut cu Israel ca neam şi ca naţiune. Şi întrucât aceste 

ceremonii constituiau umbra lucrurilor viitoare, adică a lui Cristos (erau 

simbolice), ele nu-şi mai aveau rostul. Semnificaţia lor fusese consumată pentru 

că ele se împliniseră. Ceremoniile au fost abrogate la venirea lui Cristos, când 

Acesta a instituit un legământ nou, mai bun. Acesta este argumentul pe care îl 

aduce Pavel aici, în Galateni. Mai aduce un argument în Coloseni 2. Şi acesta 

este, de fapt, mesajul central al cărţii Evrei - că ceremoniile, ritualurile şi preoţia 

din legea Vechiului Testament nu ţin de creştinism. În acest sens, creştinismul 

nu este evreiesc.  

 

Pavel se ocupă aici de câteva lucruri. El nu încearcă să lărgească prăpastia 

dintre credincioşii evrei şi cei veniţi dintre Neamuri. Din contră. Încearcă să-i 

aducă împreună. Pavel e preocupat de prejudiciul rasial şi cultural care 

ameninţa armonia Bisericii. Efeseni 2 versetul 14 spune că Isus Cristos a surpat 

zidul de la mijloc care îi despărţea pe evrei de Neamuri. Cristos ne-a făcut pe 

toţi una în El. Pavel vrea să vadă unitate şi nu dezbinare între două grupuri de 

credincioşi în Cristos. Acesta este unul dintre lucrurile pe care le subliniază aici. 

Dar abordează şi probleme legate de conducere şi autoritate în biserică. 

Duşmanii lui Pavel puseseră câteva întrebări vitale cu privire la autoritatea 

apostolică a lui Pavel. Şi prin aceste întrebări otrăveau biserica Neamurilor. Era 

cu adevărat mesajul lui Pavel sănătos şi plin de autoritate? întrebau ei. Era el cu 

adevărat apostol, sau un înşelător? Recunoşteau ceilalţi apostoli autoritatea lui 

Pavel? Şi mai important, predicau ei acelaşi mesaj ca şi Pavel? Acestea erau 

întrebările pe care duşmanii lui Pavel le sădiseră în oamenii din biserică. Şi 

Pavel este nerăbdător să răspundă la aceste întrebări. El îşi apără apostolia şi 

explică legătura pe care o are cu ceilalţi apostoli. Cam acestea sunt lucrurile 

despre care se vorbeşte în acest pasaj pe care-l avem în faţă.  

 



Prin urmare, Pavel se ocupă de aceste lucruri: tipul de dizarmonie rasială şi 

culturală din biserică, problema statutului său de lider, dar, dincolo de toate 

acestea (acesta este punctul principal din cartea Galateni), Pavel apără 

Evanghelia. Mai exact, el apără principiul conform căruia justificarea se capătă 

doar prin credinţă. Acesta este mesajul lui principal. Celelalte lucruri sunt 

secundare. Dacă şi-ar fi apărat doar autoritatea apostolică, dacă ar fi tratat 

doar chestiuni legate de cultură în biserică, nu cred că Pavel ar fi fost atât de 

înflăcărat în a le rezolva. Dar în mintea lui, toate acestea aveau de-a face cu 

Evanghelia. Şi dacă vă uitaţi în capitolul 1, versetele 8 şi 9, veţi vedea cât de 

important este acest lucru. Din acest motiv îi blestemă pe acei oameni care au 

spus că mai este o evanghelie, una mai bună. Pavel spune că orice altă 

evanghelie este blestemată.  

 

În zilele noastre e la modă să negi că aceasta a fost ideea principală din cartea 

Galateni şi că Pavel nu a fost atât de preocupat de doctrina justificării prin 

credinţă şi de Evanghelie Există învăţători cu influenţă în lumea academică de 

astăzi care încearcă să dovedească faptul că preocuparea primordială a lui 

Pavel, şi singura eroare pe care o atacă în această epistolă, a fost problema 

prejudiciului cultural şi rasial. Pentru că, vorbind deschis, acest lucru este la 

modă astăzi, nu-i aşa? Dar nu şi Evanghelia. Şi un autor, pe care l-am citit, chiar 

argumentează faptul că Pavel nu se află în postura de a apăra o formulă exactă 

a doctrinii justificării prin credinţă. El nu s-a luptat pentru o chestiune 

doctrinală, pentru că, spune autorul, acest fapt ar dărâma ideea armoniei 

sociale şi rasiale. Acest autor spune că, dacă eşti prea îngust în doctrina ta, 

atunci pierzi caracterul atotcuprinzător, atât de larg, al mesajului evanghelic. Şi 

tot el mai spune că Evanghelia vorbeşte doar de ruperea barierelor sociale şi 

culturale. Astfel că, ultimul lucru pe care l-ar face Pavel aici ar fi să formuleze 

nişte diferenţe doctrinare. Această interpretare e pe placul multora, azi - este 

extrem de bine-primită în lumea postmodernă.  

 

Dar nu aceasta spune epistola. Şi nădăjduiesc să vă arăt acest lucru în această 

dimineaţă. Ţinta lui Pavel şi principalul motiv pentru care a scris această 

epistolă este acela de a apăra Evanghelia, a apăra un punct de teologie foarte 



atacat. El apără îndeosebi doctrina justificării prin credinţă, arătând că noi nu 

ajungem la mântuire prin vreo lucrare făcută de noi. Lucrările bune şi ritualurile 

religioase pe care le săvârşim, spune Pavel, nu sunt vrednice de răsplată. 

Aceste lucruri nu ne pot justifica şi nu pot să contribuie la îndreptăţirea 

noastră. Lucrările bune şi ritualurile religioase nu au nimic de-a face cu 

îndreptăţirea noastră. Faptele noastre bune nu ne ajută să căpătăm trecere 

înaintea lui Dumnezeu. De fapt, ştim din întreaga colecţie de scrieri a lui Pavel 

că el credea cu fermitate că singura cale de a fi drepţi înaintea lui Dumnezeu 

este prin neprihănirea lui Cristos în noi. Pentru că doar dreptatea lui Cristos 

constituie haina potrivită care se cere pentru a acoperi păcatul. Dreptatea 

noastră, chiar cea mai bună parte a ei, nu este îndeajuns de bună. Dreptatea 

noastră, indiferent cât ar părea de dreaptă, este deficitară şi imperfectă. În 

Vechiul Testament este comparată cu nişte haine mânjite. Din acest motiv, 

spune Pavel în Filipeni capitolul 3, atunci când depune mărturie despre viaţa 

lui, singura lui nădejde pentru mântuire este aceea de a fi "găsit în Cristos, nu 

având o dreptate a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin 

credinţa în Cristos, dreptatea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă." Acesta a 

fost miezul mesajului lui Pavel. Acesta este adevărul pe care îl apără în această 

epistolă, şi anume că nu este dreptatea mea şi cu siguranţă, nu sunt lucrările 

mele, ceea ce mă îndreptăţeşte, ci dreptatea lui Cristos, pe care am apucat-o, 

prin credinţă. Acesta este punctul doctrinar apărat de el.  

 

De aceea Pavel insistă aşa de mult asupra faptului că circumcizia, legile cu 

privire la mâncare şi celelalte aspecte ceremoniale ale Legii lui Moise nu sunt 

necesare în creştinism. Şi nu a spus aceasta pentru că dorea ca evreii să-i 

accepte pe cei dintre Neamuri, nici nu avea legătură cu ruperea barierelor de 

natură culturală şi rasială. Ci, a spus aceste lucruri pe motivul că, dacă încerci să 

conferi unei lucrări omeneşti caracterul esenţial pentru mântuire, faci din 

lucrări instrumentul îndreptăţirii, şi nu din credinţă, şi rezultatul este că strici 

Evanghelia, în totalitate. Şi Pavel a fost foarte tranşant în această privinţă. În 

cele ce urmează, vom vedea cât de înflăcărat a fost cu o altă ocazie când, citim 

că l-a mustrat public pe Petru pentru complicitate la acţiunea acestor iudei. 

Petru privea lucrurile din sens opus. El nu stătea împotriva acestor falşi 

învăţători. Nu e vorba că se făcuse una cu ei sau că dădea învăţătură greşită. 



Dar el nu lua seama la tratamentul inadecvat pe care îl dădeau iudeii 

credincioşilor dintre Neamuri, şi în general, încerca să nu-i supere pe cei care, 

dorind să păstreze ceremoniile Vechiului Testament, acţionau împotriva 

creştinilor.  

 

Prin urmare, aici în Galateni 2, apostolul Pavel explică în detaliu conflictul său 

cu iudeii. Ceea ce ne relatează este, cumva, stânjenitor pentru Petru, şi nu doar 

pentru Petru, ci şi pentru ceilalţi apostoli. Dar principiul aflat în joc, aici, era de 

natură absolut vitală. Astfel că Pavel (scriind sub inspiraţia Duhului Sfânt), ne 

expune istorisirea exact aşa cum a fost. În Galateni 1, vă amintiţi, Pavel 

începuse această secţiune istorică a epistolei sale, relatându-ne povestea 

convertirii sale. El descrie cum, după convertirea sa, n-a avut mai deloc contact 

cu ceilalţi apostoli. Reţineţi, el accentua acest lucru cu putere. Deschideţi la 

capitolul 1, spre sfârşitul versetului 16: "n-am întrebat pe niciun om..." El spune 

,Nu am primit Evanghelia de la vreun om; nici măcar de la apostoli.' "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." În principiu, Pavel spune că a 

plecat în pustie imediat după convertirea sa şi nu a stat prea mult cu ceilalţi 

apostoli. El încearcă să sublinieze următoarele: a primit Evanghelia direct de la 

Cristos, nu a primit-o de la vreun alt apostol. Vă amintiţi că Pavel a fost 

convertit într-o clipă pe drumul către Damasc. Domnul Însuşi l-a oprit, l-a orbit 

fizic, l-a mustrat. Isus în Persoană a făcut acest lucru. Pavel nu a devenit creştin 

răspunzând la un mesaj de evanghelizare sau prin evanghelizare personală. Nu 

a citit un tractat. A primit Evanghelia direct de la Cristos. Şi Cristos a fost Cel 

care i-a predat-o. Cristos, personal, a apărut înaintea lui şi a făcut-o într-un mod 

atât de real şi de personal încât Pavel vorbeşte despre sine ca fiind ultimul 

martor vizual la înviere, în 1Corinteni 15, versetul 8. Pavel spune că întoarcerea 

lui a fost unică şi neobişnuită. Nicio altă convertire nu s-a produs în acest fel, în 

toată istoria Bisericii. Nimeni din istorie nu a mai avut o astfel de experienţă ca 

apostolul Pavel. Şi în capitolul 1, Pavel a încercat să accentueze acest fapt: 

contactul său cu ceilalţi apostoli, înainte de a-şi începe lucrarea de 

evanghelizare, a fost extrem de mic. Acest lucru este important pentru că 

dovedeşte originea divină a mesajului lui Pavel. El nu a fost instruit de ceilalţi 



apostoli pentru această slujbă. Şi subliniază acest lucru. Spune ,Nu am avut 

contact cu aceşti oameni'.  

 

Dar acum, în capitolul 2 (acesta este un loc bun de împărţire a capitolelor 

pentru că, de aici, Pavel îşi schimbă puţin direcţia mesajului său şi începe să 

expună în mod practic punctul opus de vedere); aici el arată că atunci când, în 

cele din urmă, i-a întâlnit pe ceilalţi, toţi şi-au dat acordul cu privire la mesajul 

său. Cu toţii i-au confirmat slujba şi cu toţii i-au validat autoritatea ca şi apostol. 

Prin urmare, toţi apostolii au fost de acord cu Pavel şi cu mesajul pe care-l 

propovăduia. El îi face cumva să mărturisească acest lucru, deoarece, cred eu, 

Pavel anticipează faptul că toţi ceilalţi aveau să fie refractari la răspândirea 

acestor veşti despre el, aşa că o face el în locul lor. Cu alte cuvinte, în capitolul 1 

Pavel accentuează independenţa lui totală de ceilalţi apostoli. Aici, el 

accentuează unitatea deplină pe care o are cu ei. Şi aceste două aspecte merg 

mână în mână.  

 

Daţi-mi voie să citesc toate cele 10 versete ale textului nostru pentru astăzi. 

Vom împărţi pasajul şi vom privi la cele trei grupuri de oameni implicate în 

conflictul privind falsa doctrină a iudeilor. Este o porţiune fascinantă a 

Scripturii. Încearcă să urmăreşti cronologia relatărilor lui Pavel de aici. Fixează-ţi 

aceasta în minte. Acest lucru se întâmplă la ani buni după convertirea sa - cel 

puţin 17 ani. În capitolul 1 descrie prin ce a trecut în timpul primilor trei ani 

după ce a fost mântuit. Versetul 17. A mers în Arabia pentru ceea ce putem 

numi perioada de seminar din pustie. Cred că afirmă faptul că, în timpul 

experienţei din pustie, Cristos a apărut înaintea ochilor lui şi l-a învăţat 

Evanghelia, l-a chemat să fie apostol şi l-a instruit. Aşadar, a avut parte de studii 

seminaristice în pustie. Apoi s-a întors în Damasc, spune el, după o perioadă de 

trei ani. Nici măcar nu a mers în Ierusalim în aceşti primi trei ani. Interesant. 

Pentru că, vă amintiţi împrejurările convertirii sale: se aflase la locul în care 

Ştefan a fost omorât cu pietre, şi ieşise din Ierusalim pentru a ajunge la Damasc 

când Domnul l-a oprit şi el a fost convertit. Nu s-a întors la Ierusalim timp de 

trei ani de zile. Versetul 18. În timpul primei sale vizite la Ierusalim, după aceşti 

trei ani, în timp ce se afla acolo, spune că l-a întâlnit doar pe Petru şi numai 



pentru puţin timp. Spune că l-a mai văzut şi pe Iacov, fratele Domnului, care, de 

fapt, nu era unul dintre apostoli. Acesta nu era apostolul Iacov, fratele lui Ioan. 

Era un alt Iacov, frate, pe jumătate, cu Isus. Practic, nu era unul dintre apostoli, 

dar aşa cum vom vedea, era un stâlp în biserica din Ierusalim. Şi apoi Pavel 

spune că s-a întors în regiunile din Asia Mică, care aparţineau Neamurilor, 

pentru a propovădui Evanghelia. Nu întâlnise niciunul dintre ceilalţi apostoli, cu 

excepţia unei scurte întrevederi cu Petru. Cu toate acestea, întreaga Biserică 

auzise despre slujba lui. Şi spune că Îl slăveau pe Dumnezeu din pricina lui. 

Acesta este finalul capitolului 1. Aici am rămas data trecută. Citiţi împreună cu 

mine. Pavel spune, versetul 1.  

 

 

"1 După patrusprezece ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu 

Barnaba; şi am luat cu mine şi pe Tit. 

2 M-am suit în urma unei descoperiri şi le-am arătat Evanghelia pe care o 

propovăduiesc eu între Neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să 

alerg sau să fi alergat în zadar.  

3 Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era Grec, n-a fost silit să se taie 

împrejur,  

4 din pricina fraţilor mincinoşi, furişaţi şi strecuraţi printre noi, ca să pândească 

slobozenia pe care o avem în Cristos Isus, cu gând să ne aducă la robie; 

5 noi nu ne-am supus şi nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca 

adevărul Evangheliei să rămână cu voi. 

6 Cei ce sunt socotiţi ca fiind ceva - orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu 

caută la faţa oamenilor - aceştia, zic, ei cei cu vază nu mi-au adaus nimic.  

7 Ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredinţată Evanghelia 

pentru cei netăiaţi împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredinţată 

Evanghelia pentru cei tăiaţi împrejur - 

8 căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur, făcuse şi din mine 

apostolul Neamurilor  



9 şi când au cunoscut harul care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, care sunt 

priviţi ca stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba, mâna dreaptă de însoţire, ca să 

mergem să propovăduim: noi la Neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur.  

10 Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci şi chiar aşa am şi 

căutat să fac." 

Deşi limbajul textului este uşor confuz, cred că, dacă vrei să urmezi cronologia, 

după spusele lui Pavel, cei trei ani menţionaţi în capitolul 1 versetul 18 au 

început din momentul convertirii sale. Cei paisprezece ani pe care îi aminteşte 

aici, în capitolul 2 versetul 1, încep după prima lui vizită la Ierusalim. Deci în 

total sunt 17 ani. Pavel socoteşte probabil începând cu anul convertirii sale. Era 

creştin de 17 ani. Făcuse toată această lucrare misionară. Evenimentele pe care 

le descrie aici în capitolul 2 au loc în timpul vizitei pe care o întreprinde la 

Ierusalim, la 17 ani după convertirea sa pe drumul Damascului. Reţineţi, 

aceasta este prima epistolă pe care o scrie. Prin urmare, toată această slujire se 

află în urma lui. Fusese recunoscut ca şi apostol. El însuşi îşi recunoaşte 

menirea apostolică. Dar această controversă continua să fiarbă în jurul lui, 

oriunde s-ar fi dus.  

 

Există o dezbatere cu privire la evenimentele din Galateni 2 - unde anume se 

potrivesc în cronologia lui Luca din cartea Faptele apostolilor. Luca 

menţionează două călătorii pe care le-a făcut Pavel la Ierusalim, după cea dintâi 

când l-a întâlnit pe Petru. Luca menţionează două. Pe una dintre ele doar o 

menţionează, nu dă detalii despre ea. Găsim aceasta în Fapte 11 versetul 30, 

unde spune că Pavel a mers la Ierusalim pentru a duce darurile de mâncare 

celor de acolo. Ar putea fi acea vizită. Ceea ce Pavel descrie aici în Galateni 2 ar 

putea fi acea primă vizită în care Pavel aduce provizii alimentare pentru 

foametea din zonă. Dar mai probabil, dacă luăm anul al 17-lea din cronologie, 

atunci cu siguranţă aceasta este ceea ce Pavel descrie aici în Galateni 2, prin 

urmare, a treia vizită de la convertire. Aici în Galateni sunt amintite doar două, 

pentru că doar acestea au avut de-a face cu recomandarea sa apostolică. Prin 

urmare, la o primă impresie, cred că face referire la a treia vizită la Ierusalim de 

la convertirea sa. Şi această vizită s-a ridicat la înălţimea controversei cu privire 

la erezia iudaică. Aşadar, se potriveşte foarte bine cu subiectul din Galateni 2. 



Acest lucru face din acest pasaj o paralelă exactă cu întrunirea din Ierusalim, 

relatată în Fapte 15. Şi dacă acest fapt este adevărat (cei mai buni comentatori 

par să creadă că aceasta este interpretarea corectă), atunci Fapte 15 şi Galateni 

2 descriu aceleaşi evenimente; este vorba de aceeaşi călătorie la Ierusalim a lui 

Pavel. Se pare că ea coincide cu întrunirea de la Ierusalim. Ambele pasaje, atât 

Fapte 15, cât şi Galateni 2, spun că Barnaba era împreună cu Pavel. Amândouă 

redau controversa cu privire la circumcizie. În Fapte 15, Luca este cel care 

prezintă, din punct de vedere istoric, controversa şi concluziile ei, hotărârea 

finală. Ce găsim în Galateni este relatarea lui Pavel, punctul lui de vedere 

despre interacţiunea sa cu alţi apostoli, probabil în timpul aceleiaşi vizite.  

 

Acest pasaj va fi foarte greu de interpretat dacă nu înţelegi câte ceva despre 

subtextul lui. L-am citit de multe ori fără a înţelege cu adevărat ce spune Pavel 

aici, până când, dintr-o dată, ceva din subtext mi-a atras privirea, ceva ce Pavel 

nu afirmă în mod clar, dar aparent, ceva se petrecea între Pavel şi ceilalţi 

apostoli. Voi fi extrem de sincer. Pavel pare uşor exasperat de comportamentul 

bisericii din Ierusalim, inclusiv de conducere. Şi nemulţumirea lui îi vizează chiar 

şi pe unii dintre apostoli. Remarcile lui despre cei aflaţi la conducerea bisericii 

din Ierusalim, despre ei toţi, aşa cum vom vedea, sunt nuanţate cu un aparent 

ton de mânie. Nu mă gândesc pentru nicio clipă că el nu i-ar fi respectat pe 

liderii bisericii din Ierusalim sau ar fi arătat vreun fel de dispreţ la adresa 

autorităţii celorlalţi apostoli. Cu siguranţă, nu punea la îndoială autoritatea lor 

apostolică. Dar el le răspundea învăţătorilor mincinoşi care veniseră în Galatia 

pretinzând că vorbesc cu autoritatea apostolilor care erau acolo. Uitaţi-vă la 

versetul 12 unde vorbeşte de iudei şi îi numeşte "unii care au venit de la Iacov". 

Cu alte cuvinte, ei credeau că în spatele cuvintelor lor se afla autoritatea lui 

Iacov. Acest Iacov era fratele lui Isus, nu apostolul Iacov. Iacov, fratele lui Isus, 

era unul dintre liderii de frunte ai bisericii din Ierusalim, dacă nu chiar cel dintâi 

dintre ei, întrucât a fost Iacov, şi nu Petru, cel care a luat cuvântul în numele 

bisericii, în Fapte 15, dacă citim relatarea lui Luca. Este clar că Iacov era cel mai 

bine văzut şi cel mai deschis dintre toţi liderii. Şi aceşti bărbaţi au venit şi au 

pretins că îl reprezintă pe Iacov. Aceşti falşi învăţători spuneau fraţilor din 

Galatia că liderii bisericii din Ierusalim credeau aşa cum credeau ei înşişi şi 

învăţau aşa cum o făceau şi ei, anume că circumcizia era necesară pentru 



mântuirea lor. Susţineau a fi purtători de cuvânt oficiali ai lui Iacov, care era, la 

rândul lui, purtătorul de cuvânt al bisericii din Ierusalim.  

 

Împotriva acestor lucruri se ridicase Pavel aici. Aceasta încerca el să corecteze: 

impresia că iudeii şi erezia lor aveau ca suport liderii bisericii din Ierusalim. De 

aceea, în mod deliberat Pavel nu îi ridică în slăvi pe liderii din Ierusalim. Mai 

degrabă, subliniază faptul că autoritatea lui nu era cu nimic mai prejos decât 

autoritatea lor. Nu dădea socoteală înaintea lor. Dădea socoteală doar înaintea 

Domnului. Era un apostol cu drepturi depline. Avea autoritatea apostolică 

absolută, proprie, aşa cum aveau şi Petru şi Ioan. Astfel că nu le prea arată aici 

vreun gen de stimă. Însă Pavel nu era arogant. Citiţi toate scrierile lui şi veţi 

vedea că era un om extrem de smerit. Dar aici a trebuit să-şi apere autoritatea. 

Şi una din căile prin care o face, în acest context, este faptul că vorbeşte fără 

menajamente, onest, despre căderile celorlalţi apostoli. Acest mesaj reiese în 

mod clar din cele ce spune. Vă voi arăta imediat.  

 

Însă a existat un motiv pentru care Pavel avea tot dreptul să fie supărat pe 

biserica din Ierusalim, inclusiv pe liderii de acolo. În mod evident, dăduseră greş 

în a răspunde erorii iudaice. Nu păreau să realizeze cât de periculoasă era 

erezia. Erau prea toleranţi. Şi în pasajul la care vom privi data viitoare, vom 

vedea cum descrie Pavel necesitatea ca Petru să fie mustrat în public pentru 

acest motiv, deoarece nu a luat în serios această greşeală. Îl vedem pe Pavel 

întemeind biserici peste tot în Asia Mică, în regiuni pe care biserica din 

Ierusalim nu şi le fixase drept ţintă, la care nu ajungea, şi faţă de care nu se 

angajase. Ierusalimul nu l-a susţinut financiar pe Pavel. Din contră, suportul 

financiar a mers în sens invers. Sfinţii dintre Neamurile din Asia au dat bani 

pentru a ajuta pe cei din Iudea, care treceau prin foamete. Apropo, Fapte 15:5 

spune că aceşti iudei fuseseră înainte farisei, dar se întorseseră la Cristos. Acest 

lucru ne spune câte ceva despre mediul lor de provenienţă, despre atitudinea 

lor. Practic, erau încă farisei dedicaţi fariseismului şi încercau să adapteze 

creştinismul la sistemul lor fariseic. Aceşti oameni îl urmăreau pe Pavel oriunde 

se ducea. Intrau în bisericile lui şi îi contraziceau învăţătura. Semănau îndoială 

şi nesiguranţă, subminau adevărul Evangheliei şi dezbinau bisericile 



Neamurilor. Şi aparent, susţineau că reprezintă biserica din Ierusalim, biserica-

mamă. Poate chiar erau membrii devotaţi în biserica din Ierusalim. În mod 

evident, liderii din Ierusalim nu făcuseră nimic pentru a-i disciplina. Pavel era 

singurul care stătea împotriva acestor bărbaţi. Nu-i de mirare că era atât de 

pornit împotriva lor.  

 

Să privim la acest pasaj din punctul de vedere al celor trei grupuri implicate aici. 

În primul rând îl avem pe Pavel şi pe tovarăşii săi, adică Barnaba şi Tit. În 

versetul 4 vedem grupul al doilea: fraţii mincinoşi. Aceştia erau iudeii, ereticii. 

Erau legalişti. Ei erau cei care aduceau prejudicii celor dintre Neamuri. Se 

opuneau slujirii lui Pavel. Apoi avem al treilea grup, format din stâlpii bisericii - 

liderii bisericii din Ierusalim, îndeosebi bărbaţii pe care Pavel îi numeşte în 

versetul 9: Iacov, fratele lui Isus şi nu apostolul (care, oricum, era mort la acea 

vreme - din acest motiv ştim că nu este vorba de apostolul Iacov), Chifa sau 

Petru şi Ioan (acesta este Ioan, preaiubitul apostol). Iată deci cele trei grupuri. 

Pavel, iudeii şi stâlpii. Să îi luăm pe rând.  

 

Mai întâi, Pavel şi tovarăşii săi. Versetul 1 ne spune că acest grup de misionari îi 

cuprindea pe Pavel, Barnaba şi Tit. Dacă mergem în Fapte 15 (dacă acesta este 

pasajul paralel) s-ar părea că au mai fost şi alţii care au venit cu Pavel, din Asia, 

deşi nu li se dau numele. Ce i-a făcut pe aceşti oameni să vină tocmai din Asia 

Mică în Ierusalim? Evident, căutau să răspundă la întrebările doctrinale care 

fuseseră ridicate de învăţătura iudeilor. Acesta a fost singurul motiv pentru 

care au mers acolo. Şi dacă, într-adevăr, aceasta a fost aceeaşi vizită cu cea 

descrisă în Fapte 15, vedem din acest capitol că ei au fost trimişi în această 

misiune prin încuviinţarea întregii Biserici. Întreaga biserică din Asia se adunase 

împreună, cu scopul de a soluţiona această problemă doctrinară. Trimiteţi 

oameni la Ierusalim pentru a clarifica lucrurile. Fapte 15:2 "Deci, făcându-se 

tulburare şi nu puţină discuţie din partea lui Pavel şi a lui Barnaba împotriva lor 

(a iudeilor)..." Cu alte cuvinte, toate aceste controverse pe acest subiect au 

avut loc în public. "au hotărât (fraţii din biserică) ca Pavel şi Barnaba şi alţi 

câţiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli şi la bătrâni, pentru această 

întrebare." Astfel că au plecat, cu scop bine determinat, să clarifice problema. 



Şi eu cred că Pavel a fost determinat să aleagă între a se lupta cu liderii bisericii 

din Ierusalim şi a avea o întâlnire de gen "Sfat", în care ei să clarifice această 

chestiune. În final, potrivit cu Fapte 15, au avut această întâlnire fără a se duce 

lupte între ei. Şi Pavel şi-a apărat cauza.  

 

Dar uitaţi-vă şi în Galateni 2 versetul 2. Pavel spune "m-am suit în urma unei 

descoperiri..." Nu s-a dus numai pentru că biserica îl trimisese, el spune ,m-am 

suit în urma unei descoperiri'. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Domnul i-

a spus în mod clar să meargă. A auzit glasul Duhului Sfânt într-o manifestare 

profetică obiectivă, de mare importanţă. Poate că a avut o viziune similară cu 

cea din Macedonia, relatată în Fapte 16, versetele 9 şi 10. Domnul îi vorbea des 

lui Pavel în acest fel. Vedem din nou în Fapte 18, versetele 9 şi 10, unde 

Domnul îi vorbeşte într-un vis, într-o viziune de noapte sau în Fapte 23, versetul 

11 - acelaşi lucru - Domnul îi vorbeşte într-un vis, noaptea. Pavel nu dă detalii 

despre ce vrea să spună aici. Nu este important cum a primit această revelaţie 

profetică, dacă a fost într-un vis sau altcumva. Ideea este că Pavel, când a venit 

la Ierusalim, nu a venit pentru că a fost numit de stâlpii bisericii, ca şi cum el se 

afla sub autoritatea lor; nu a făcut-o nici pe motivul că ei erau foarte îngrijoraţi 

de această chestiune doctrinală şi l-au chemat astfel să meargă să discute 

problema. Pavel a mers din două motive. Primul, şi cel mai important, Domnul 

i-a spus să meargă. Al doilea, pentru că biserica din Asia a spus că trebuie să fie 

rezolvată această problemă.  

 

Şi astfel, Pavel pleacă şi îl ia cu el pe Barnaba, cel mai apropiat tovarăş al său în 

slujbă. Şi Fapte 15 îl aminteşte pe Barnaba şi spune că biserica l-a numit şi pe el 

ca să meargă. Dar, observaţi, că el îl ia şi pe Tit. Fapte 15 nu spune acest lucru. 

Spune doar că a fost însoţit şi de alţi oameni. Aici spune că Tit a fost unul dintre 

ei. Tit era unul dintre Neamuri şi nu fusese niciodată circumcis (versetul 3). Însă 

era un credincios model. Avea un caracter evlavios. Cunoştea Cuvântul. Acesta 

este acel Tit căruia Pavel i-a adresat una din epistolele sale, pe când păstorea 

credincioşii din insula Creta. Pavel avea atâta încredere în el încât l-a pus 

supraveghetor peste toate bisericile din Creta. Astfel că era calificat ca şi 

bătrân. Era un om căruia nu i se putea reproşa nimic. Vorbea cu iscusinţă. Era 



matur în credinţă. Şi în mod deliberat, Pavel îl aduce ca pe un caz test. Pentru 

că, dacă apostolii din Ierusalim îl acceptau pe Tit fără circumcizie, atunci 

demonstraţia lui Pavel împotriva iudeilor era grăitoare şi cu referire la 

persoană. Prin urmare, din acest motiv, îl aduce pe Tit. Nu pentru a pune paie 

pe foc, ci pentru a face lumină. Acesta a fost primul grup: Pavel şi tovarăşii săi.  

 

Al doilea grup implicat în această dispută era cel al fraţilor mincinoşi. Desigur, 

ne referim la iudei. Pavel îi descrie în versetul 4 astfel: oameni care "s-au 

strecurat printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Cristos Isus, 

cu gând să ne aducă la robie..." Acest lucru sugerează faptul că intraseră în 

bisericile Neamurilor din Asia dându-se drept supuşi ai lui Cristos, pretinzând a 

fi vizitatori din Ierusalim, care se bucură de părtăşia credincioşilor din Asia. Dar 

de fapt, ei veniseră cu un scop. Poate că, pentru început, au stat în tăcere, 

observând mersul lucrurilor, luând parte la părtăşia bisericii, ca, mai apoi, să 

înceapă să critice şi să semene îndoială şi confuzie, sugerând faptul că, dacă 

credincioşii dintre Neamuri n-aveau să adopte obiceiurile iudeilor - mai exact, 

până ce toţi bărbaţii nu erau circumcişi - ei nu arătau credincioşie faţă de 

Scripturi. Dacă bărbaţi asemenea lui Tit nu acceptau să fie circumcişi, atunci nici 

nu putea fi vorba de mântuire. Acesta era argumentul lor. Astfel că atacau, 

după cum spune Pavel, libertatea glorioasă a Evangheliei. Reţineţi, în inima lor 

ei erau încă farisei. Şi dacă s-ar fi dat curs învăţăturii lor, ei ar fi subjugat în cele 

din urmă pe toţi creştinii cu un întreg set de reguli şi legi pe care Isus Însuşi le-a 

condamnat în timpul slujirii Sale pe pământ. Pavel spune următoarele în 

versetul 5: "nu ne-am supus lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul 

Evangheliei să rămână cu voi." Este interesantă afirmaţia pe care o face Pavel în 

acest context. Din limbajul folosit de Pavel în versetul 5 se pare că au existat 

anumite presiuni ca Tit să fie circumcis. Şi citind printre rânduri, înţelegem că 

aceste presiuni au luat naştere la întâlnirea privată pe care o menţionează 

Pavel în versetul 1. Şi eu bănuiesc (încercând să descifrez ce-ar putea însemna 

toate acestea) că ceea ce pare că s-a întâmplat aici este următorul lucru: la 

această întâlnire privată cu liderii bisericii din Ierusalim, liderii au sugerat ca, de 

dragul păcii şi al dragostei, şi pentru a nu izbucni o ceartă şi mai mare, Tit ar 

putea da curs preferinţelor acelor oameni, care se simt jigniţi de prezenţa în 

mijlocul lor a celor dintre Neamuri. Deşi, cu siguranţă, liderii bisericii au înţeles 



că circumcizia nu era necesară pentru mântuire, probabil s-au gândit că, de 

dragul bunei înţelegeri între fraţi, ar fi de dorit ca Tit să accepte circumcizia. Nu 

doreau să se confrunte cu o ceartă de mari proporţii pe motiv doctrinar. Se 

pare că cei mai mulţi dintre ei nu văzuseră ce ameninţare era această doctrină 

iudaică la adresa Evangheliei, la adresa harului fără plată al Evangheliei. Dar 

Pavel spune că nu s-a clintit de pe poziţie nici măcar o clipă. Ştia că, dacă se 

supune acelor cereri, aceasta ar fi însemnat sacrificarea Evangheliei. Pavel a 

văzut clar acest lucru, chiar dacă a fost singurul care a văzut. Şi se pare că, 

pentru destul de mult timp, nimeni altcineva n-a mai văzut acest lucru. Cred că 

aşa se explică frustrarea lui Pavel din acest pasaj. Pentru mult timp, el a fost 

singurul care a stat pe poziţie şi a spus: ,doctrina pe care aceşti oameni o învaţă 

este periculoasă. este fatală pentru Evanghelie.' De aceea, Pavel a mers la 

Ierusalim cu ideea că fie va cădea de acord cu liderii de acolo, cu uşurinţă, fie se 

va lupta aprig cu ei. În timpul acestei întâlniri private, s-a căzut de acord asupra 

faptului că nu era necesar ca Tit să fie circumcis. De fapt, problema doctrinară 

nu s-a pus cu adevărat niciodată. Toată lupta se ducea în jurul chestiunilor 

practice. Se vor sau nu dezbateri dure în biserică. Aşa că în cele din urmă au 

căzut de acord: este adevărat, Tit nu trebuie circumcis. Astfel, iudeii nu au avut 

câştig de cauză. Aceasta era important. Pavel câştigase deja biruinţa în lupta 

pentru Evanghelie în această întâlnire privată.  

 

Să privim acum mai îndeaproape la cel de-al treilea grup al acestei piese 

dramatice. Am vorbit deja despre ei, dar să-i privim mai de aproape. Ei sunt 

stâlpii bisericii din Ierusalim. În versetul 2 Pavel spune despre ei că erau dintre 

"cei mai cu vază" - o remarcă destul de confuză. Nu pare a fi tocmai caldă, nu-i 

aşa? "Cei mai cu vază". Cred că este semnificativ şi bine de menţionat faptul că 

biserica nu dă titluri liderilor săi. Aţi observat vreodată acest lucru? Nu sunt 

niciodată numiţi arhiepiscopi sau cardinali. Şi Petru cu siguranţă nu este numit 

Papă. Aceşti oameni nu purtau astfel de nume. Erau doar recunoscuţi ca fiind 

lideri ai bisericii, bătrâni şi apostoli. Şi acestea erau doar slujbele lor: bătrâni, 

apostoli, diaconi. Acestea nu erau titluri pe care să şi le ataşeze la nume. Nu 

purtau robe. Nu aveau inele care să fie sărutate. Şi nimeni nu li s-a adresat 

vreodată cu "părinte". Pavel spune că, atunci când a venit la Ierusalim, primul 

lucru de rezolvat a fost această întâlnire privată cu liderii, versetul 2: "...ca nu 



cumva să alerg, sau să fi alergat în zadar." Este un verset greu de interpretat. 

Gândiţi-vă la ceea ce afirmă aici. Vă gândiţi că poate Pavel şi-a exprimat nişte 

temeri legate de exactitatea mesajului său? Nici vorbă! Amintiţi-vă, el primise 

mesajul evanghelic de la Cristos. El nu spune: ,A trebuit să mă întâlnesc cu 

aceşti oameni, ca să văd dacă Evanghelia pe care o predic este adevărată sau 

nu, ca să nu alerg în zadar.' Nu asta vrea să spună. El nu zice nici ,Am vrut să mă 

văd între patru ochi cu ei, ca să-mi spună dacă mesajul evanghelic pe care-l 

predic este adevărat sau nu.' El ştia că Evanghelia lui era exactă. Nu avea nevoie 

de apostoli ca să-i spună acest lucru. Avea acel mesaj prin autoritatea lui 

Cristos. Şi nu cred că Pavel s-a îndoit vreodată de acest lucru, nici măcar pentru 

o clipă. Dar iată ceea ce cred eu că vrea să spună. Cred că dorea să aibă o 

întrevedere privată cu toţi liderii bisericii, pentru că dorea să clarifice aceste 

chestiuni atât de disputate şi să se asigure că toţi liderii vedeau la fel modul în 

care trebuia să se răspundă iudeilor. Ştia că din punct de vedere doctrinar toţi 

vedeau la fel, pentru că toţi primiseră Evanghelia de la Cristos, primiseră acelaşi 

mesaj. Cu toţii fuseseră mandataţi de Cristos. Nu şi-a pus problema diferenţei 

în viziunea doctrinară. Voia să se asigure că toţi vedeau în acelaşi fel modul de a 

răspunde la această erezie. Şi a dorit să facă aceasta în cerc restrâns, pentru a 

preveni răspândirea unor neînţelegeri, datorită unor remarci publice făcute 

fără nicio responsabilitate sau unor rumori mincinoase despre fraţi. Astfel că a 

mers la această întâlnire. În versetul 3 Pavel spune că, în linii mari, rezultatul 

întâlnirii lor a constat în afirmarea clară din partea lui Petru, Iacov şi Ioan că l-

au acceptat pe Tit ca pe un frate adevărat în Cristos, chiar dacă era dintre 

Neamuri, chiar dacă nu era circumcis. Practic, aceasta a fost îndeajuns pentru 

ca situaţia să fie clară pentru întreaga biserică. Prin acceptarea lui Tit, fără a i se 

cere să fie circumcis, apostolii confirmau, de fapt, învăţătura lui Pavel şi 

respingeau teoria iudeilor. Însă nu au făcut acest lucru în mod explicit. Este un 

alt lucru să denunţi în mod explicit doctrina iudeilor. Acest lucru a ajuns să fie 

făcut public mai târziu, după cum relatează Fapte 15 - întrunirea de la 

Ierusalim. Aici au condamnat în mod public doctrina iudaică.  

 

Dar iată de ce, cred eu, textul indică faptul că Pavel a fost deranjat, într-un fel, 

de faptul că biserica din Ierusalim nu fusese destul de tranşantă în expunerea 

acestei false doctrine, care a plecat de la biserica lor împotriva lui. Observaţi 



limbajul pe care-l foloseşte în descrierea celorlalţi apostoli. Atât tonul cât şi 

cuvintele folosite arată că era supărat. Observaţi expresiile diferite şi multiple 

pe care le atribuie liderilor bisericii din Ierusalim. De fiecare dată, limbajul său 

devine şi mai drastic şi chiar, putem spune, mai sarcastic. Versetul 2 "...celor 

mai cu vază..." - referindu-se la lideri. Versetul 6 "Cei ce sunt socotiţi ca fiind 

ceva..." - ar putea la fel de bine să-i numească VIP-uri. Şi tonul de sarcasm 

devine şi mai clar în versetul 6: "...orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu nu 

caută la faţa oamenilor..." Pavel vorbeşte aici despre conducătorii de frunte ai 

bisericii din Ierusalim. Dar Pavel spune: "...aceştia, ei cei cu vază nu mi-au adaus 

nimic." Cu alte cuvinte, nu depindea de ei în ceea ce priveşte autoritatea pe 

care o exercita. Nu trebuia să dea socoteală înaintea lor pentru învăţătura pe 

care o dădea şi face clar acest lucru. Apoi, în versetul 9 îşi înăspreşte încă o dată 

glasul - aceia "care sunt priviţi ca stâlpi...(engl.- par a fi stâlpi)" şi imediat le 

spune pe nume: Iacov, Chifa şi Ioan. Până atunci îi spusese Petru, dar acum se 

întoarce la vechiul nume, Chifa. Doi apostoli şi un frate al Domnului "priviţi ca 

stâlpi"?  

 

În mod deliberat Pavel le minimalizează autoritatea despre care ştia că este 

egală cu a lui. Înţelegeţi ce vreau să spun, el nu vorbeşte aşa pentru a-i insulta 

pe ceilalţi apostoli. Nu se poartă aşa pentru a-i provoca şi a le submina 

autoritatea. Nu există niciun pic de duşmănie sau competiţie între Pavel şi 

ceilalţi apostoli, sunt convins de acest lucru. Lucrurile erau clare între ei şi erau 

complet uniţi. Acest lucru reiese clar din Fapte 15. Dar Pavel lămureşte lucrurile 

aici, pentru a răspunde provocării lansate de iudei cu privire la autoritatea sa, 

care nu era în niciun fel subordonată celorlalţi apostoli, titanilor. Apostolia lui 

nu era nicidecum mai prejos decât a lor. Şi, de fapt, în acest conflict cu iudeii, ei 

fuseseră prea înceţi şi prea tăcuţi, într-o chestiune care le cerea exact 

contrariul. Pavel a făcut bine acţionând prompt, afirmându-şi cu putere 

autoritatea apostolică şi provocându-i pe ceilalţi, datorită faptului că ei nu şi-au 

folosit autoritatea. Cred că acesta este mesajul pe care a intenţionat să îl 

transmită prin cuvintele "par a fi stâlpi"; "par a fi stâlpi" sugerează pur şi simplu 

că ei trebuiau să renunţe la pretextul dragostei şi cordialităţii faţă de acei 

învăţători mincinoşi şi să scoată la lumină erezia lor, căci chiar aşa era: erezie. 

,Acţionaţi ca nişte apostoli adevăraţi', le spune el. Şi, de fapt, ceilalţi apostoli au 



şi acceptat provocarea lansată de Pavel şi au început să se ridice la înălţimea 

cerută. Versetul 9. Au recunoscut în mod public slujba lui Pavel, prin faptul că i-

au dat lui şi lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire. L-au însărcinat pe Pavel să 

ducă Evanghelia la Neamuri. Făcuseră acest lucru şi cu ceva timp în urmă. El nu 

avea nevoie de acest acord al lor căci, deoarece fusese însărcinat de Domnul s-

o facă. Dar au făcut acest lucru ca mărturie în faţa întregii bisericii. Au fost de 

acord, spune Pavel, "ca să mergem să propovăduim: noi la Neamuri, iar ei la cei 

tăiaţi împrejur." Aşadar, misiunea unică a lui Pavel de a merge la Neamuri a fost 

recunoscută de întreaga Biserică. În Romani 11 versetul 13, când Pavel se 

numeşte "apostol al Neamurilor", el face acest lucru având confirmarea şi 

recunoaşterea întregii Biserici.  

 

Dacă este adevărat că Fapte 15 este un text care prezintă aceeaşi vizită la 

Ierusalim, vedem că, în cele din urmă, vizita s-a încheiat cu o confirmare şi mai 

vizibilă a învăţăturii lui Pavel şi cu denunţarea iudeilor, greutatea întreagă 

căzând pe biserică şi pe sfatul bisericesc din spatele ei. Acest final ar fi trebuit 

să pună capăt pentru totdeauna acestei erori iudaice, nu-i aşa? Cred că acest 

lucru arată Pavel aici în Galateni 2, când relatează din nou evenimentele de 

atunci. El spune ,Am discutat şi am ajuns la o concluzie. Am rezolvat această 

controversă. De ce mai naşte încă probleme această doctrină în bisericile din 

Galatia?' Adevărul este că ea era încă o problemă. Şi vedeţi acest lucru. Citiţi 

epistolele lui Pavel care urmează acesteia. Şi citiţi epistola către Evrei. Reiese 

clar din tot Noul Testament că erezia iudaică a continuat să pricinuiască 

probleme întregii biserici, chiar dacă întrunirea de la Ierusalim o condamnase. 

Totuşi, această atitudine a fost un prim pas vital către demonstrarea autorităţii 

Evangheliei adevărate. Şi ea a întărit mâna lui Pavel împotriva ereticilor.  

 

Care este semnificaţia practică a acestui pasaj pentru tine şi pentru mine? Vă 

voi spune în puţine cuvinte. Nu vreau să vă las cu gândul că ea a fost doar o 

relatare istorică. În ce fel este ea practică pentru tine şi pentru mine? Ni se 

transmite acest mesaj atât de important: aşa cum au făcut apostolii, niciodată 

nu trebuie să lăsăm scutul jos împotriva duşmanilor adevărului. Este un adevăr 

important mai ales pentru aceste zile în care se ridică post-modernismul, 



pluralismul, ecumenismul şi toleranţa militantă. Toleranţa a fost canonizată ca 

fiind ultima virtute care va rămâne în sfera publică. Astfel că este uşor în aceste 

zile să ajungi istovit de luptă. Nu sunt mulţi oamenii care luptă pentru adevăr. Şi 

astăzi sunt multe persoane, pretutindeni în lume, care spun pace, pace, acolo 

unde nu este pace. Creştini, creştini buni, chiar lideri de frunte lasă armele jos şi 

îmbrăţişează duşmanii Evangheliei. Aţi observat că unii lideri evanghelici, bine 

cunoscuţi, au avut cuvinte mai frumoase de spus despre ultimul Papă, când a 

murit, decât au avut unii romano-catolici; prin aceasta au făcut de cunoscut 

faptul că ei au fost de acord cu învăţătura lui. Este greu să fii vigilent şi deloc 

popular în lupta contra erorilor, mai ales când lupţi împotriva unei erori care, la 

suprafaţă, pare benignă. Şi oamenii spun acelaşi lucru astăzi: ,Ce-i aşa de greşit 

la romano-catolicism? Cred în Dumnezeul trinitar. Multe din crezurile noastre 

sunt şi ale lor.' Şi altele de acest gen. Este greu să rămâi vigilent. Şi mai ales 

atunci când erorile încep să se bucure de sprijinul popularităţii.  

 

Aceasta a fost situaţia aici, în biserica din Ierusalim. Ei nu erau cu adevărat 

deranjaţi de doctrina iudaică pentru că nu dădea naştere la controverse. 

Oricum, toţi din biserica de acolo erau evrei. Pentru ei nu se mai punea 

problema circumciziei. Cu toţii crescuseră cu sărbătorile, ceremoniile şi 

simbolurile iudaismului; toate aceste lucruri făceau parte din viaţa lor. Prin 

urmare, nimeni nu venea la Ierusalim, învăţându-i că trebuie să facă anumite 

lucruri pentru a fi mântuiţi. Nimeni nu le punea la îndoială mântuirea, nici nu le 

ameninţa libertatea în Cristos, pentru că nu respectau o ceremonie sau alta. 

Astfel că oamenii din Ierusalim nu vedeau în ce fel erau ameninţaţi direct de 

învăţătura iudaică şi ajunseseră indiferenţi faţă de ea. Şi această indiferenţă i-a 

cuprins pe toţi, până la vârf. Pe toţi, inclusiv pe apostolul Petru, după cum vom 

vedea data viitoare. Şi Pavel a trebuit să stea de vorbă cu ei, pentru a-i 

impulsiona să lupte pentru adevăr. A trebuit chiar să-i înţepe puţin, pentru a-i 

face să ia lucrurile în serios. Cred că acest lucru este relatat în pasajul nostru de 

astăzi. Şi este o atenţionare serioasă pentru fiecare dintre noi. Dacă apostolii au 

trebuit să fie puşi în gardă pentru a lua în serios apărarea credinţei, atunci noi 

cu siguranţă trebuie să ne trezim la responsabilitatea pe care o avem în aceste 

zile şi în acest veac.  

 



Voi repeta ce a spus Pavel. Nu-mi pasă cine sunteţi; nu-mi pasă dacă eşti laic, 

dacă eşti un nimeni sau o somitate în materie de studiu biblic. Poţi fi cel mai 

dezgheţat student de la seminar, sau poate că eşti o mămică ce încearcă să-şi 

crească copilul în temere de Domnul. Acelaşi îndemn îl am pentru fiecare: luaţi 

Evanghelia în serios. Studiaţi-o. Stăpâniţi-i adevărurile. Fiţi pe fază când e vorba 

s-o apăraţi. Învăţaţi cum să recunoaşteţi falsurile. Şi mai presus de toate 

acestea, învăţaţi s-o împărtăşiţi cu familia, cu vecinii, cu colegii de la lucru şi 

chiar cu străinii de pe stradă. Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu 

pentru mântuire. Însă o evanghelie alterată sau diferită este blestemată. Este o 

diferenţă care merită a fi luată în seamă. Pentru fiecare creştin este vital să 

dobândească discernământul între puterea lui Dumnezeu, spre mântuire, şi un 

mesaj aflat sub blestemul lui Dumnezeu.  

 

Să ne rugăm.  

Doamne, dă-ne o voinţă tare, care să stea de partea adevărului. Dă-ne râvnă 

pentru a cunoaşte mai bine adevărul şi pentru a-l apăra cu sârguinţă. 

Mulţumim pentru libertatea şi simplitatea Evangheliei harului. Fie ca niciodată 

să n-o luăm ca pe-un lucru de apucat şi să nu lăsăm garda jos când e vorba de 

idei care ameninţă să submineze Evanghelia. În schimb, ajută-ne să o vestim cu 

credincioşie, să o apărăm cu sârguinţă, şi, mai presus de toate, să ne trăim 

vieţile cu băgare de seamă şi într-un chip vrednic de ea, ca mărturie a 

adevărului ei. Ne rugăm în Numele lui Isus. Amin.  

 

 

 

Încercarea iudeilor de a corupe Biserica 

(Galateni 2:1-10) 

Phil Johnson 

Vom privi din nou la Galateni capitolul 2. Şi vreau să mă întorc la începutul 

acestui capitol. Am privit la acest incident atunci când Pavel descrie vizita sa la 



Ierusalim. Vreau să mă uit din nou la el, de data aceasta în lumina capitolului 15 

din Faptele apostolilor. Am menţionat faptul că, după părerea mea, acesta este 

un pasaj paralel cu cel din Galateni. Ne vom întoarce la acelaşi pasaj pe care l-

am studiat anterior. Aş dori să fac o scurtă trecere în revistă a conflictului care 

l-a determinat pe Pavel să scrie în primul rând Epistola către Galateni.  

 

Eroarea iudeilor a constituit cea dintâi erezie majoră care a atacat creştinismul - 

legalismul iudaic. Pe parcursul întregului Nou Testament, aveţi dovada largii 

răspândiri şi a pericolului pe care îl constituia această mişcare, îndeosebi în 

epistole, dar şi în cartea Faptele apostolilor. Oriunde citeşti, poţi vedea că 

această mişcare încerca să aducă în Biserică legea ceremonială din Vechiul 

Testament. Vezi aceasta în cartea Evrei. De asemenea, este tema de bază a 

cărţii Faptele apostolilor. Şi este motivul care l-a determinat pe Pavel să scrie 

această epistolă către Galateni. Şi vreau ca să vedeţi de ce acest legalism 

constituia o piatră de poticnire aşa de mare pentru Biserica primară. Vom privi 

la acest lucru şi apoi vom cerceta relatarea biblică a acestei controverse, cum s-

a ivit ea şi cum s-a ajuns până la acest punct în bisericile Galatiei. Apoi vreau să 

vă explic cum a dezminţit Pavel această erezie. Acest lucru ne va duce înapoi la 

aceeaşi porţiune a capitolului 2 din Galateni, la care am privit data trecută.  

 

Prin urmare, voi aborda trei aspecte: argumentul legaliştilor, ridicarea 

legaliştilor şi respingerea legaliştilor de către Pavel. Ne vom ocupa de ele în 

această ordine şi vom începe cu argumentul adus de legalişti. Vreau să vă explic 

de ce această eroare era atât de ispititoare pentru creştinii din Biserica 

timpurie. Dacă vă veţi gândi la aceasta, veţi înţelege. Relaţionarea 

creştinismului cu Legea lui Moise a ridicat întotdeauna nişte probleme dificile. 

Matei 5 - această predică reprezintă expunerea conţinutului moral al Legii de 

către Isus. Aici, El predică unei audienţe iudaice şi Tora este textul Său. El nu 

face altceva în Predica de pe Munte decât să evidenţieze câteva puncte 

principale din Legea lui Moise şi să explice semnificaţia acestor porunci. Mulţi 

oameni înţeleg greşit Predica de pe Munte şi cred că Isus schimbă Legea. Dacă 

nu eşti atent, este destul de uşor să dobândeşti o astfel de impresie, întrucât 

prima parte a Predicii de pe Munte are această temă; Isus spune în mod 



repetat: "Aţi auzit că s-a spus...dar Eu vă spun..." Întâlniţi aceste cuvinte de 

câteva ori. Este un tipar. Sună ca şi cum El ar schimba înţelesul Legii, ca şi cum 

ar adăuga ceva sau ar scoate ceva din ea, sau ar schimba diferite principii din 

Legea vechi-testamentală. Dar nu aceasta face Isus în Predica de pe Munte. 

Însă e uşor să rămâi cu o impresie greşită, dacă nu eşti atent la ceea ce învaţă 

El. De exemplu, deschideţi la Matei 5. Uitaţi-vă la Matei 5, versetele 38 şi 39, 

unde Isus spune următoarele: "Aţi auzit că s-a zis: "Ochi pentru ochi şi dinte 

pentru dinte." Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui 

te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt." Iată tiparul despre care 

v-am spus: "Aţi auzit că s-a spus...dar Eu vă spun..." "Ochi pentru ochi şi dinte 

pentru dinte. Dar Eu vă spun...întoarce-i şi celălalt obraz." Sună ca şi cum El ar 

schimba Legea, nu-i aşa? Pentru că Legea rostea această pedeapsă "ochi pentru 

ochi". Levitic 24, versetele 19-21 spune: "Dacă cineva răneşte pe apropele lui, 

să i se facă aşa cum a făcut şi el: frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, 

dinte pentru dinte; să i se facă aceeaşi rană pe care a făcut-o el aproapelui său. 

Cine va ucide un dobitoc, să-l înlocuiască; dar cine va ucide un om, să fie 

pedepsit cu moartea." Prin urmare, iată principiul: oricare ar fi fost crima, 

pedeapsa era pe măsură. Acesta este principiul. Dar aici, în Predica de pe 

Munte, Isus dă un principiu total diferit - întoarce şi celălalt obraz. Deci, nu 

sună ca şi cum El ar schimba Legea, dând la o parte asprimea pedepsei impusă 

de Legea lui Moise? Aşa cred mulţi oameni. Dar este o citire incompletă a 

pasajului. Reţineţi, Isus a început Predica de pe Munte, exact această porţiune, 

cu aceste cuvinte, versetul 17: "Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau 

Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă 

vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă 

din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Aşa că, oricine va strica 

una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi 

chemat cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa şi pe 

alţii să le păzească, va fi chemat mare în împărăţia cerurilor." El susţine în mod 

explicit Legea. Şi, în mod explicit, spune că nu a venit ca să anuleze sau să 

schimbe Legea. Prin urmare, nu despre aşa ceva este vorba în versetele 38 şi 

39. El nu modifică pedeapsa dată de Lege. El nu schimbă, câtuşi de puţin, 

înţelesul Legii sau aplicarea Legii. De fapt, priviţi din nou la aceste versete, 38 şi 

39. Şi haideţi să ne gândim mai cu atenţie la ceea ce spune Isus în acest pasaj.  

 



Principiul cârmuitor "ochi pentru ochi" din Vechiul Testament a fost destinat 

limitării pedepsei care i se aplica unei persoane care a încălcat Legea. Acesta 

era un principiu de urmat în cazul pedepselor, principiu destinat a fi plin de 

graţiere, nu aspru, ci plin de graţiere, pentru că, pentru multe naţiuni păgâne, 

uciderea caprei vecinului constituia o crimă capitală - puteai să fii omorât 

pentru asta. Dar Moise a restricţionat pedepsele în funcţie de gravitatea crimei. 

El dă aici un principiu ce vizează echitatea pedepsei sub legea civilă. Acestea nu 

sunt pedepse care să fie aplicate de persoane individuale. Observaţi acest 

lucru. Acest principiu "ochi pentru ochi" ghidează sistemul guvernamental şi 

judiciar în modul în care trebuiau să elaboreze aceste principii. De fapt, în 

Vechiul Testament ele au fost impuse cu mare grijă, potrivit cu principiile 

biblice de justiţie. Unul sau doi martori. Autorităţile, şi nu individul nedreptăţit, 

erau cele care administrau aceste pedepse - ochi pentru ochi şi dinte pentru 

dinte. Iar pedeapsa trebuia să fie proporţională cu crima. Aici intervenea 

principiul "ochi pentru ochi". Însă învăţăturile rabinice modificaseră acest 

principiu. Cărturarii şi fariseii luau principiul "ochi pentru ochi" şi încercau să-l 

folosească pentru a justifica răzbunările personale, ori de câte ori un individ era 

nedreptăţit. Să zicem că tu mă insulţi; potrivit învăţăturilor rabinice, eu am 

dreptul să te insult înapoi. Câinele tău îmi roade furtunul cu care ud grădina, iar 

eu, drept răzbunare, vin cu maşina de tăiat iarbă şi îţi ciopârţesc definitiv 

furtunul. La acest gen de atitudine mă refer. Pur şi simplu, aşa trăiau aceşti 

oameni, la propriu. Şi Isus a spus că aceasta era greşit. Modul în care Legea era 

aplicată era greşit. Nu aceasta urmărea acest principiu să înveţe. În termeni de 

ofensă personală, legea răzbunării echitabile nu se aplica. Se aplica principiul 

milei şi al îndelungei răbdări. Dacă voiai să fii tratat cu milă, Isus a spus (Matei 7 

versetul 2, din Predica de pe Munte): "Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi 

judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura." Ceea ce învaţă Isus aici nu 

modifică standardul moral al legii. El nu face altceva decât să deschidă înaintea 

ochilor noştri Legea lui Moise, pentru ca noi să putem înţelege într-un mod mai 

deplin scopul acestor porunci. Legea spune: "Să nu ucizi..." (Matei 5:21) Dar 

Isus spune: "Dar Eu vă spun că ori şi cine se mânie pe fratele său, va cădea sub 

pedeapsa judecăţii..." (versetul 22). Legea spune (versetul 27): "Să nu 

preacurveşti..." Isus spune: "Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca 

s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui." Învăţătura Lui spune că există 



un înţeles moral mai profund, există o semnificaţie morală a Legii, care merge 

dincolo de ceea ce afirmă cuvintele.  

 

Aceasta este diferenţa dintre spiritul legii şi litera legii. Isus nu modifică Legea 

aici. Nu adaugă ceva la standardul moral divin. Nici nu îndepărtează ceva. Nu 

face Legea mai blândă decât a fost sau mai aspră decât a fost. Intenţia Lui aici 

nu este aceea de a schimba standardul moral. Acesta este un standard veşnic. 

El explică pur şi simplu adevăratul standard al dreptăţii, care s-a aflat 

dintotdeauna în Lege. Şi este un standard veşnic pentru că reflectă caracterul 

lui Dumnezeu, iar acesta nu se schimbă niciodată. Pentru că Dumnezeu nu Se 

schimbă şi pentru că standardul moral pe care El ni-l cere se bazează pe 

caracterul Lui, acest standard moral nu se schimbă. De fapt, a existat chiar mai 

înainte ca Moise să dea poporului Legea, la muntele Sinai, şi el rămâne valabil 

pentru tine şi pentru mine şi astăzi - conţinutul moral al Legii. Să cugeţi la 

lucruri imorale a fost dintotdeauna un păcat, şi la fel este şi acum. Isus nu l-a 

numit păcat abia atunci când a spus că acea poruncă presupunea mai mult 

decât actul propriu-zis de preacurvie, adică şi gândurile păcătoase sunt 

păcătoase. Nu stabilea o nouă regulă. Dintotdeauna a fost un lucru păcătos să 

ai gânduri imorale. Dumnezeu a considerat întotdeauna păcat atunci când o 

persoană căuta singură să se răzbune în chestiuni personale şi nu apela la 

sistemul judiciar. Nu sunt principii noi cele pe care le rosteşte. Isus Şi nu sunt 

principii care vor putea fi date la o parte vreodată. Aceasta vrea să spună Isus 

atunci când afirmă că nicio iotă sau o frântură de slovă din Lege nu va trece. De 

dragul oamenilor care puteau înţelege greşit, El clarifică faptul că dezacordurile 

Lui cu învăţătura rabinică nu sunt neapărat dezacorduri cu Legea.  

 

Însă aceasta reprezintă o problemă, pentru că, observaţi, Isus spune că nu va 

trece nicio iotă sau o frântură de slovă din Lege. Şi totuşi, dacă vă uitaţi la Legea 

lui Moise, vedeţi o serie de legi destinate exclusiv poporului Israel. Acestea nu 

sunt principii morale veşnice, sunt legi care au fost date pentru guvernarea 

vieţii civice şi religioase a naţiunii Israel. Exemplul clasic, şi chestiunea aflată în 

dezbatere în bisericile Galatiei, o constituie legea tăierii împrejur, care era 

semnul evreiesc distinctiv al legământului lui Dumnezeu cu Avraam. Începând 



cu această poruncă privind circumcizia şi îmbrăţişând toate acele legi care 

guvernau jertfele - preoţia, închinarea în Templu, legile pentru ceremonialul de 

curăţire la evrei, legile pentru sărbătorile evreieşti - toate acestea sunt 

înmănuncheate în Legea lui Moise împreună cu principiile morale. Şi Coloseni 2 

ne specifică în mod clar că anumite porţiuni ale Legii nu sunt pentru creştini. 

Coloseni 2:14 spune că moartea lui Cristos pe cruce a şters zapisul cu poruncile 

lui care erau împotriva noastră. Versetele 16 şi 17 spun următoarele: "Nimeni 

dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de 

sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt 

umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Cristos." Şi dacă vă gândiţi la 

aceste lucruri, la Coloseni 2, chiar în miezul unui incident, Pavel ne spune că 

legile cu privire la mâncare, legile cu privire la zilele de sărbătoare, toate legile 

ceremoniale şi preoţeşti care L-au prevestit pe Cristos (tot ceea ce L-a ilustrat 

pe Cristos în Legea lui Moise), toate acestea nu mai sunt aplicabile pentru 

creştini.  

 

Prin urmare, întâmpinăm o problemă, o chestiune teologică dificilă. Cum 

rezolvăm acest fapt că legea morală a fost abrogată prin afirmaţia lui Isus, şi 

anume că nicio iotă sau o frântură de slovă din Lege nu va trece până ce toate 

acestea se vor împlini. Apropo, şi Evrei 7 versetul 18 spune că are loc o punere 

deoparte sau o anulare definitivă a legii precedente. Şi în context, este clar că 

autorul cărţii Evrei vorbeşte despre întregul sistem preoţesc care a fost înfiinţat 

sub Legea lui Moise. Din nou, cum împaci acest lucru cu afirmaţia 

atotcuprinzătoare a lui Isus privind întreaga Lege? Teologii au încercat să 

rezolve această problemă pe căi variate. Chiar şi astăzi se mai dezbat lucrurile. 

Dacă ai lua masa cu un grup de zece studenţi aleşi la întâmplare din seminarul 

nostru, ai ajunge într-o discuţie de mare amploare. Şi vei descoperi că sunt zece 

păreri diferite. Cei care merg pe linia tradiţională spun foarte simplu că Predica 

de pe Munte, în care Isus a spus că nu va trece nicio iotă sau frântură de slovă 

din Lege, această Predică de pe Munte ţine de fapt de perioada împărăţiei, care 

se află încă în viitor şi, prin urmare, este lipsită de relevanţă. Tot ceea ce spune 

Isus în Predica de pe Munte este irelevant pentru era creştină - asta ar spune 

unii dintre aceşti studenţi. Nu cred aşa ceva, pentru nimic în lume. Adevărul 

este că fiecare poruncă pe care o avem în Predica de pe Munte este repetată 



într-o altă parte a Noului Testament. Prin urmare, nu câştigi nimic dacă împingi 

toate aceste porunci în împărăţia de o mie de ani. Nu doar atât, să zicem că eşti 

de acord cu faptul că această Predică de pe Munte se aplică în împărăţia de o 

mie de ani, totuşi rămâne problema pe care o pune afirmaţia lui Isus vizavi de 

Lege. Ar trebui să credem că, atunci când El a spus că nicio iotă sau o frântură 

de slovă din Lege nu va trece până ce toate acestea se vor împlini, El dă la o 

parte toate aceste principii şi le pune în aşteptare până ce Îşi va întemeia 

împărăţia pe pământ? Acest punct de vedere nu face altceva decât să ridice şi 

mai multe probleme vizavi de Predica de pe Munte. Nu rezolvă problemele.  

 

La celălalt pol avem mişcarea modernistă numită "Reconstrucţia creştină". Cei 

care fac parte din ea susţin că legile civile din Legea lui Moise trebuie să fie la 

fel de valabile pentru noi astăzi, aşa cum au fost pentru Israel în Vechiul 

Testament, la fel de valabile ca şi principiile morale ale Legii. Aceşti indivizi, 

reconstrucţioniştii, cred că Biserica are un mandat de la Dumnezeu pentru a 

institui toate aceste principii judiciare ale Legii lui Moise şi pentru a le face să 

funcţioneze în societatea noastră. Foarte mulţi sunt implicaţi în eforturi politice 

pe care le puteţi vedea în dreptul creştinului (cei care susţin conservatorismul 

politic, social sau economic, cei care cred că lucrurile vor decurge mai bine dacă 

vor rămâne neschimbate) de a încerca să reformeze legile Statelor Unite pentru 

ca ele să reflecte Vechiul Testament. Dacă li s-ar da undă verde, unii dintre ei ar 

ajunge destul de departe în această direcţie. Cei care au acest punct de vedere, 

îşi unesc de obicei viziunea lor despre Lege cu escatologia post-milenară. Cu 

alte cuvinte, ei cred că Biserica ar trebui să întemeieze împărăţia lui Dumnezeu 

pe pământ prin Lege. Şi apoi Cristos Se va întoarce, odată ce împărăţia este 

întemeiată de către Biserică. Acest punct de vedere a fost foarte popular prin 

anii '80 şi '90 şi a început să se ofilească odată cu apariţia zorilor noului 

milenium, pentru că, în opinia mea, mulţi reconstrucţionişti au renunţat, în 

frustarea lor, când a devenit clar faptul că toate eforturile lor de a reforma 

societatea prin lege au eşuat amarnic. Pe lângă aceasta, argumentele lor se 

bazau pe versetele 18 şi 19 din Matei 5: "nicio iotă sau frântură de slovă din 

Lege nu va trece" pentru a încerca să dovedească că până şi legea civilă trebuie 

să fie încă valabilă. Problema este că, dacă acest argument este bun, atunci 

este foarte dificil de explicat de ce aspectele ceremoniale ale Legii (circumcizia, 



restricţiile alimentare) nu sunt valabile pentru creştinii de astăzi ca şi celelalte 

iote sau frânturi de slovă din Lege. Înţelegeţi care este problema? Practic, cel 

mai uşor lucru din lume ar fi să crezi şi să accepţi teologia iudaică şi să spui: ,Da, 

toată Legea Vechiului Testament, inclusiv partea ceremonială, este încă valabilă 

pentru creştini'. Dar Noul Testament afirmă foarte clar că acest lucru este o 

erezie. Este o doctrină greşită.  

 

Părerea mea proprie este că trebuie să faci diferenţa între elementele morale 

ale Legii, pe de o parte, care, prin definiţie, rămân valabile pentru veşnicie, 

pentru că aceste elemente sunt expresia caracterului neschimbător al lui 

Dumnezeu, şi pe de altă parte, aspectele civile şi ceremoniale ale Legii care sunt 

diferite. Acestea au fost temporare, au fost destinate doar Israelului. Principiile 

morale nu ne vizează doar pe noi, i-au vizat pe oameni înainte ca Moise să 

coboare de pe Munte cu Legea. Din acest motiv, Dumnezeu i-a judecat pe 

oameni, cu mult înainte de Moise, pentru crimă, idolatrie şi curvie, şi pentru 

toate celelalte violări ale legii morale veşnice a lui Dumnezeu. Criticii mei ar 

putea să vă spună că nu este întotdeauna uşor de precizat care dintre poruncile 

Vechiului Testament se referă la aspecte morale şi care la aspecte ceremoniale 

şi civile. Nu poţi să faci întotdeauna diferenţa, pentru că sunt legi civile, unele, 

care conţin în mod evident principii morale. Iar unele dintre legile morale sunt 

amestecate cu principii ceremoniale. Există un dezacord extraordinar de mare 

cu privire la legile Sabatului - dacă să fie privite ca fiind ceremoniale în primul 

rând, sau morale în primul rând. Prin urmare, niciunul dintre aceste puncte de 

vedere nu rezolvă în totalitate problemele şi nu răspunde la toate semnele de 

întrebare. Iar oamenii vor spune răspicat că Phil Johnson nu are la bază niciun 

text doveditor. Nu vei găsi nicăieri în Scriptură această divizare în trei a Legii 

(aspecte civile, ceremoniale şi morale ale Legii). Biblia nu face distincţii clare 

între legea morală, ceremonială şi civilă. Scriptura nici nu utilizează măcar 

aceşti termeni. Prin urmare, concluzia este că, din orice unghi ai privi Legea, vei 

întâmpina probleme în explicarea cuvintelor lui Isus din Matei 5, versetul 18: 

"nicio iotă sau frântură de slovă din Lege nu va trece". Este Legea, în totalitate, 

în vigoare pentru noi astăzi, la fel cum a fost pentru Israel, sau nu? Răspunsul 

evident, aşa cum este văzut în lumina Noului Testament, este nu, nu mai este în 

vigoare. Nu ni se cere să împlinim toate aspectele ceremoniale ale Legii.  



 

Dar iudeii au spus: ,Ba da, este'. Reţineţi, acest lucru s-a întâmplat înainte să fi 

fost definitivat canonul Noului Testament. Ei nu au avut Apocalipsa Noului 

Testament. Ei susţineau că, pentru a deveni creştini, convertiţii dintre Neamuri 

trebuiau mai întâi să se taie împrejur şi să respecte toate aspectele 

ceremoniale şi civile ale Legii lui Moise. Era absolut necesar ca ei să devină mai 

întâi iudei, dacă voiau să devină creştini. Pentru oamenii care trăiseră toată 

viaţa sub Legea lui Moise, acesta era un sistem foarte constrângător, pentru că 

erau condiţionaţi încă din copilărie să privească practicile Neamurilor ca fiind 

nesfinte, necurate şi respingătoare din punct de vedere moral. De fapt, aveţi 

imaginea repulsiei morale pe care au simţit-o iudeii, când citiţi relatarea viziunii 

lui Petru din Fapte capitolul 10. Vă amintiţi? Când s-a convertit Corneliu, Petru 

se afla pe acoperiş când a văzut o faţă de masă coborând din cer şi având în ea 

tot felul de animale necurate. Fapte 10:12 spune "În ea se aflau tot felul de 

dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi păsările cerului." Îţi 

produce dezgust numai când citeşti. Vă puteţi imagina această faţă de masă 

plină cu toate aceste animale groteşti, necurate, şi cu gângănii şi târâtoare. La 

ele se face referinţă. "Şi un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie şi mănâncă." Ora 

prânzului. "Nicidecum, Doamne, a răspuns Petru. Căci niciodată n-am mâncat 

ceva spurcat sau necurat." Toate acestea i-au produs repulsie lui Petru. Era 

împotriva a tot ceea ce fusese învăţat să facă. Dar Domnul avea să-l înveţe că 

drumul spre mântuire se deschisese acum şi pentru Neamuri, ca şi pentru iudei. 

Acesta a fost preludiul convertirii lui Corneliu şi pentru Petru a fost necesar să 

vadă că Neamurile nu trebuiau convertite la iudaism pentru a fi mântuite. 

Aceasta a fost toată problema. Şi Petru a fost cel dintâi care a primit această 

lecţie. Păstraţi aceasta în minte.  

 

Să privim acum la modul în care această eroare a legalismului, această 

învăţătură a iudeilor a crescut în popularitate în Biserica de la început. Puteţi să 

înţelegeţi de ce învăţătura iudaică producea atât de mult disconfort unuia care 

crescuse ca şi iudeu. Să privim acum la apariţia legalismului. Vom începe prin a 

trece în revistă originea celor întâmplate în Galateni 2. Apoi ne vom uita la 

Fapte 15 care, aşa cum am amintit, este textul paralel. În cele din urmă, ne vom 

întoarce în acest punct. Vreau să vedeţi cât de bine se potrivesc aceste două 



pasaje. Reţineţi, aceşti învăţători falşi (îi cunoaştem sub numele de iudei) erau, 

la o primă vedere, oameni cu influenţă din biserica din Ierusalim. Ei le 

spuseseră credincioşilor dintre Neamuri din bisericile Galatiei că, dacă nu se 

tăiau împrejur, dacă nu deveneau iudei, nu puteau fi urmaşi adevăraţi ai lui 

Cristos. Practic, făcuseră din circumcizie condiţia necesară a mântuirii. Şi 

Biserica începuse să accepte această viziune pentru că, dacă citiţi Vechiul 

Testament, veţi vedea că circumcizia era cerinţa lui Dumnezeu, absolut 

necesară, din vechiul legământ. În capitolul 1 Pavel declară această doctrină ca 

fiind o erezie total condamnabilă. Mi se pare interesant faptul că Pavel tratează 

această eroare cu atâta asprime. Privind în urmă, vedem de ce a procedat aşa - 

era extrem de periculoasă. Dar dacă privim acest episod în contextul nostru 

post-modernist şi încercăm să-l abordăm obiectiv (modul în care ar face-o un 

individ din secolul XXI, dacă acest lucru s-ar întâmpla acum), este uşor să privim 

la iudei şi să spunem: ,Stai puţin, Pavel. Nu fi atât de dur cu aceşti oameni. Ei 

fac parte din biserica din Ierusalim. Sunt fraţi. Ei pretind a-L iubi pe Cristos. Da, 

nu eşti de acord cu ei, dar totul se reduce la aspecte practice - aplicarea Legii. 

Nu fi atât de aspru cu ei.' Pavel nu a stat la discuţii. I-a blestemat. Cu alte 

cuvinte, i-a declarat ca fiind în afara părtăşiei creştine adevărate. A condamnat 

eroarea lor, numind-o necreştină.  

 

În cele ce urmează, îşi ia timp pentru a-şi apăra apostolia. În capitolul 1, 

începând cu versetul 11, el spune că nu are doar autoritate apostolică 

(versetele 11 şi 12), dar nici statutul lui ca iudeu nu este pus la îndoială 

(versetele 13 şi 14), iar Dumnezeu Însuşi este Cel care l-a chemat pe Pavel la 

slujirea Evangheliei. Am discutat deja despre aceste lucruri, în parte, dar 

reţineţi: Pavel punctează câteva lucruri aici. Mai întâi menţionează faptul că 

Dumnezeu S-a ocupat de el independent de ceilalţi apostoli (versetul 17). Pavel 

susţine autoritatea apostoliei sale, spunând: ,Chemarea mea a venit direct de la 

Dumnezeu. Nu am fost făcut apostol de către ceilalţi apostoli. Cristos Însuşi a 

făcut din mine un apostol.' Astfel, el îşi susţine independenţa (versetul 17). Nu 

i-a consultat niciodată în legătură cu Evanghelia. El spune că nu şi-a extras nici 

mesajul, nici autoritatea de la ceilalţi apostoli. A primit această autoritate direct 

de la Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, Pavel neagă c-ar fi altfel decât ceilalţi 

apostoli. Nu se separă de ei în ceea ce priveşte doctrina. El nu spune că slujeşte 



unui Cristos diferit. El nu spune că vesteşte un mesaj diferit. Din contră. El se 

aşază cu fermitate pe linia tradiţiei apostolice. Şi de fapt, spune că ceilalţi 

apostoli au recunoscut apostolia sa. Nu i-o atribuiau lui personal, dar i-au 

recunoscut legitimitatea. El slujea aceluiaşi Cristos şi ei ştiau acest lucru. Dacă 

ar fi venit altcineva şi ar fi susţinut acest gen de autoritate apostolică, apostolii, 

fără-ndoială, l-ar fi respins. Dar cunoaşterea superioară arătată de Pavel faţă de 

Evanghelie, cunoaşterea personală a Cristosului înviat - n-ar fi putut primi aşa 

ceva de la un om. Şi ceilalţi apostoli au cunoscut că aceasta era dovada 

veridicităţii apostoliei sale. Aceasta apără Pavel aici, în aceste versete care 

încheie capitolul 1 şi în cele care iniţiază capitolul 2.  

 

Fapte 9 descrie prima vizită a lui Pavel la biserica din Ierusalim. La început, 

spune el, credincioşii se temeau de el. El spune că Barnaba l-a luat cu el şi l-a 

prezentat ucenicilor - adică, oamenilor din biserică, nu apostolilor. Barnaba a 

fost cel care l-a introdus în biserica din Ierusalim. Ştim că nu a fost vorba de 

apostoli pentru că aici, în Galateni capitolul 1 vesetele 18 şi 19, el spune că s-a 

suit la Ierusalim după trei ani (descrie prima lui vizită în Ierusalim) "să fac 

cunoştinţă cu Chifa şi am rămas la el cincisprezece zile. Dar n-am văzut pe 

niciunul altul dintre apostoli, decât pe Iacov, fratele Domnului." Aşadar, în 

prima sa vizită la Ierusalim, Pavel a stat doar două săptămâni. Singurul apostol 

cu care s-a întâlnit a fost Petru. Reţineţi, Iacov, fratele Domnului, nu era Iacov, 

unul dintre cei doisprezece. Iacov era fratele de trup, vitreg, al lui Isus. El a 

ajuns să fie lider în biserica din Ierusalim, dar nu era unul din cei doisprezece. 

Deci, Pavel spune că singurul cu care s-a întâlnit, dintre cei doisprezece, a fost 

Petru. Apoi, el şi-a început marea lucrare într-o regiune în care nu fusese 

vestită Evanghelia (versetul 21), în zona Siriei şi a Ciliciei. Dacă vă uitaţi pe 

hartă, Siria şi Cilicia se află exact la nord de Israel, la nord de ceea ce este 

Libanul astăzi, în partea cea mai sudică a Asiei Mici, exact unde se înconvoaie 

ţinutul către vest. Şi dacă vă uitaţi la harta lor, veţi vedea că oraşul principal din 

Cilicia este Tars. Ce semnifică acest lucru? Oraşul natal al lui Pavel. Deci, primul 

lucru pe care l-a făcut Pavel, ca proaspăt convertit, a fost să meargă acasă cu 

Evanghelia. A rămas aici timp de paisprezece zile. Cea mai mare parte a istoriei 

din acest loc nu a fost consemnată nicăieri în Scriptură, cu excepţia acestui 

pasaj. Dacă ar fi să punem laolaltă cronologia dată aici cu ceea ce descrie Luca 



în Fapte, vom descoperi că primii paisprezece ani de când s-a întors la Domnul, 

Pavel a avut un profil destul de modest - nu a vestit Evanghelia decât în zona sa 

natală. Dar oamenii au început să răspundă în număr mare la mesaj. Şi cuvântul 

a ajuns la urechile celor din bisericile din jurul Ierusalimului, unde Pavel vestise 

Evanghelia Neamurilor, în acele zone îndepărtate din Asia. Şi el spune, versetul 

22, că era "încă necunoscut la faţă bisericilor lui Cristos care sunt în Iudea." 

(adică în şi în jurul Ierusalimului) "Ele auzeau doar spunându-se: "Cel ce ne 

prigonea odinioară..." (cu paisprezece ani în urmă; ţineţi minte că el a fost de 

faţă la omorârea cu pietre a lui Ştefan). Acest om care înainte ne persecuta 

"...acum propovăduieşte credinţa, pe care căuta s-o nimicească odinioară." Şi 

Pavel spune: "Şi slăveau pe Dumnezeu din pricina mea." Din acest punct a 

început să crească reputaţia lui Pavel. Într-o vreme era rău famat. Era cunoscut 

drept cel mai de temut om din întregul Imperiu Roman, în ceea ce priveşte 

Biserica. Dar acum cuvântul începe să se răspândească, pe măsură ce Pavel 

duce Evanghelia în aceste zone dincolo de Israel, iar bisericile din Ierusalim şi 

din jurul acestuia sunt uimite. Şi observaţi că Barnaba devine partenerul lui 

Pavel în slujire. Barnaba era lider în biserica din Ierusalim. El a fost cel care l-a 

introdus pe Pavel în biserica din Ierusalim. Dar acum el este atât de ataşat de 

Pavel încât devine partenerul şi colaboratorul său. După prima călătorie a lui 

Pavel la Ierusalim, Barnaba i se alătură în mod evident şi merge cu el înapoi în 

Siria şi Cilicia.  

 

Acest fapt ne duce la Galateni 2, începând cu versetul 1. Aici, Pavel relatează 

despre o altă călătorie la Ierusalim. Pare a fi a doua sa călătorie după felul în 

care descrie lucrurile; dar cred că dacă comparaţi acest pasaj cu cronologia lui 

Luca din cartea Faptele apostolilor, este probabil cea de-a treia. "După 

paisprezece ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba; şi am luat 

cu mine şi pe Tit." Acest verset ar putea face referinţă la cea de-a doua 

călătorie la Ierusalim care este consemnată în Fapte capitolul 11, versetul 30; ni 

se dă o foarte scurtă descriere a ei. Luca spune că Pavel a mers cu Barnaba la 

Ierusalim cu scopul de a lăsa sfinţilor de acolo nişte bani, căci era foamete în 

acea zonă. Foametea fusese prezisă de Agab, profetul. La aceasta ar putea face 

referinţă Pavel când spune, în versetul 2, că "M-am suit, în urma unei 

descoperiri..."; a avut o proorocie. Ar putea fi aceasta. Dar eu cred că atât 



timpul cât şi circumstanţele acestei vizite se potrivesc mai bine dacă privim 

acest pasaj din Galateni 2 ca fiind descrierea vizitei lui Pavel la Ierusalim, în 

perioada în care a avut loc acea strângere laolaltă a Bisericii, aşa cum este 

arătat în Fapte 15. Fapte 15 şi Galateni 2 tratează exact aceeaşi problemă: 

erezia şi ameninţarea pe care le constituiau aceşti iudei. Prin urmare, cele două 

pasaje trebuie examinate împreună.  

 

Aşadar, deschideţi la Fapte 15, vom arunca o privire împreună. Chiar dacă 

aceasta nu este vizita despre care vorbeşte Pavel în Galateni 2, ea aruncă o 

lumină asupra întregii situaţii create de iudei. Deci, este necesar să privim 

asupra ei. Acesta este fundalul istoric care a dus la prima întrunire a Bisericii. 

Prima locaţie este Antioh. Pavel şi Barnaba se află acolo. Fapte 15 versetul 1 

spune următoarele: "Câţiva oameni veniţi din Iudea..." cu alte cuvinte, aceştia 

erau bărbaţi veniţi din zona Ierusalimului şi, posibil, chiar oficiali ai bisericii din 

Ierusalim. Pavel spune că aceşti bărbaţi i-au învăţat pe fraţi şi au spus: "Dacă nu 

sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi." "Pavel şi 

Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri deosebite..." Aceasta 

este o exprimare tipică lui Luca, prin care vrea să spună că s-au opus cu 

îndârjire acestor bărbaţi. S-au luptat cu ei; se pare că au avut acel schimb viu de 

cuvinte în public. Ei "au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei să se suie 

la Ierusalim la apostoli şi presbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri." 

Prin urmare, au acest schimb de replici şi Pavel, chiar cu autoritatea sa 

apostolică, nu reuşeşte să-i convingă pe credincioşii galateni că el are dreptate 

şi că ceilalţi se înşală, aşa că ei au propus: ,De ce nu te duci tu la Ierusalim să te 

întâlneşti cu toţi apostolii şi să clarifici problema!' Aşadar, biserica din Ierusalim 

a hotărât să aibă un consiliu care să abordeze în mod expres aceste chestiuni 

doctrinare, ridicate de învăţătura iudeilor.  

 

Învăţătura iudeilor nu a avut un caracter evident distrugător în biserica din 

Ierusalim, pentru că toţi credincioşii de acolo erau creştini, toţi erau circumcişi. 

Această învăţătură nu a cauzat o mare problemă acolo şi nici nu a dat naştere 

vreunui soi de ameninţare la adresa Evangheliei, pentru că, practic, acolo, în 

biserica din Ierusalim, nu erau persoane venite dintre Neamuri. În schimb, în 



rândul bisericilor din Galatia, a creat mari probleme. Prin urmare, a existat 

această diferenţă de opinii care a infiltrat chiar şi conducerea bisericii din 

Ierusalim, privind corectitudinea doctrinei iudeilor. În Ierusalim, mulţi păreau a 

fi de acord cu iudeii. Şi apostolii au procedat înţelept, invitând pe Pavel şi pe 

Barnaba să li se alăture şi să discute toate aspectele problemei.  

 

Pavel spune că pe drum către Ierusalim, el şi Barnaba au mai vizitat şi alte 

grupuri de credincioşi. Şi oriunde se duceau, lucrul care îi uimea cel mai mult pe 

oameni era că Dumnezeu fusese atât de plin de îndurare încât să aducă şi 

Neamurile la credinţa în Cristos. Uitaţi-vă la versetul 3. Luca scrie: "După ce au 

fost petrecuţi de biserică până afară din cetate, şi-au urmat drumul prin Fenicia 

şi Samaria, istorisind întoarcerea Neamurilor la Dumnezeu; şi au făcut o mare 

bucurie tuturor fraţilor." Cele mai multe dintre aceste biserici, cei mai mulţi 

credincioşi, au putut să vadă că adevărata necesitate o reprezenta credinţa 

acestor bărbaţi, nu faptul că erau sau nu iudei. Aşadar, sunt sigur că Pavel a fost 

încurajat de fiecare dată când s-au oprit în câte o biserică, în călătoria de 

întoarcere la Ierusalim, să vadă cum creştinii de pretutindeni îi îmbrăţişau pe 

aceşti bărbaţi ca pe fraţi ai lor. Şi au ajuns în Ierusalim, cred eu, cu mari 

aşteptări. Dar iată ce spune versetul 4: "Când au ajuns la Ierusalim, au fost 

primiţi de Biserică, de apostoli şi de presbiteri, şi au istorisit tot ce făcuse 

Domnul prin ei."  

 

Din versetul 5 aflăm că, în biserica din Ierusalim, controversa a izbucnit imediat. 

"Dar unii din partida Fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat..." Este un verset 

interesant şi, cred eu, unul important pentru a ne elucida originea acestor 

iudei. Ei fuseseră farisei. Erau farisei convertiţi la Cristos, dar ceea ce făceau nu 

era altceva decât că aduceau doctrina fariseică în Biserică - legalismul. Luca 

spune: "Atunci, unii din partida fariseilor care crezuseră, s-au ridicat şi au zis că 

Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur şi să li se ceară să păzească Legea lui 

Moise." Şi vorbeau despre toate celelalte aspecte ceremoniale ale Legii. Este 

interesant de văzut aici dinamicile personale la lucru. Reţineţi că toţi cei 

doisprezece erau pescari şi cu toţii erau oameni neinstruiţi, dincolo de faptul că 

petrecuseră trei ani cu Isus. Nu aveau concepte formaliste. Eu cred că ar fi fost 



cumva intimidaţi de aceşti farisei. Dar nu şi Pavel, pentru că Pavel fusese el 

însuşi cândva un fariseu, nu-i aşa? Din acest motiv, Pavel se afla într-o situaţie 

mai bună decât oricare altcineva, pentru a vedea lucrurile cu imparţialitate. Nu 

avem timp să aprofundăm întregul pasaj. Priviţi însă la ce transpare aici.  

 

Apostolii şi presbiterii s-au adunat laolaltă ca să vadă ce este de făcut (versetul 

6). S-a discutat îndelung (versetul 7). Apoi Petru s-a ridicat şi a început să le 

istorisească ce se întâmplase la convertirea lui Corneliu. Este interesant că 

acest episod a căpătat proporţii tot mai mari în mintea lui Petru: întoarcerea lui 

Corneliu, viziunea ce-o primise şi toate acestea. Petru ia apărarea lui Pavel într-

un mod evident (versetele 10 şi 11). "Acum dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi 

puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am 

putut purta? Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului 

Isus." Observaţi că Petru se concentrează asupra aspectului crucial - mântuirea 

prin harul lui Dumnezeu, nu printr-un ritual, nu printr-o ceremonie. Acest 

aspect se afla în pericol. Şi mai departe, versetul 12, Pavel şi Barnaba încep să 

vorbească: "au istorisit toate semnele şi minunile pe care le făcuse Dumnezeu 

prin ei în mijlocul Neamurilor." Şi apoi Iacov, fratele lui Cristos, se ridică şi face 

un rezumat al discuţiei, aduce un suport biblic pentru convertirea Neamurilor 

(versetele 14-19), iar apoi, în cele din urmă, rosteşte concluzia întrunirii 

(versetul 19). Apropo, este interesant aici faptul că Iacov este purtătorul de 

cuvânt şi nu Petru. Petru nu ocupă poziţia unui Papă. Iacov este purtătorul de 

cuvânt pentru biserică. Şi iată ce spune, versetul 19, "De aceea, eu sunt de 

părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la 

Dumnezeu; ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, 

de dobitoace sugrumate şi de sânge." Asta-i tot.  

 

Observaţi că ei cer Neamurilor din biserica timpurie să se ferească de patru 

tipuri de pângăriri ceremoniale: lucruri cu privire la idoli, curvie, sugrumări şi 

sânge. Acestă cerinţă, prin natura ei, dă naştere unei alte probleme vizavi de 

Lege, pentru că ştim din cuvintele lui Pavel din Romani 14 versetul 14 că, în 

ceea ce priveşte mâncarea, nimic în sine nu este necurat, nici măcar sângele. 

Dar ei le cer Neamurilor din biserica timpurie să facă aceste lucruri pentru a nu-



i supăra pe fraţii lor iudei, de dragul lor. Aceste restricţii privind mâncarea nu 

erau porunci în adevăratul lor sens. Înţelegeţi ceea ce urmărea consiliul prin 

cererea acestor patru chestiuni. Nu-i legau pe cei dintre Neamuri cu Legea. Din 

contră, dinadins au refuzat să facă acest lucru. Petru a explicat aceasta în multe 

cuvinte. Nu cereau decât ca Neamurile, în special în această biserică abia 

născută, să se abţină de la cele mai urâte modalităţi de pângărire ceremonială, 

şi asta din respect pentru fraţii lor iudei. Acestea nu aveau să fie pentru 

totdeauna legi de respectat. Cu o singură excepţie. Aceste reguli nu erau 

obligatorii, ci opţionale, având ca scop minimalizarea jignirii aduse iudeilor. Este 

acelaşi principiu (Fapte 15) pe care Pavel îl subliniază în Romani 14 şi 1Corinteni 

10, când vorbeşte despre a nu întrista un frate mai slab.  

 

Întrebarea care se ridică aici e: de ce este menţionată curvia printre aceste 

lucruri? Pentru că, la urma urmei, interzicerea curviei este un principiu moral şi 

nu ceremonial. Dar interzicerea curviei ar fi fost valabilă şi pentru Neamuri ca o 

necesitate morală, nu-i aşa? Atunci de ce este amintită aici? Iată de ce, după 

părerea mea: pentru că în primul secol religiile Neamurilor erau pline de 

practici imorale de închinare. Religia Neamurilor era prin definiţie imorală. Dacă 

aţi vizitat vreodată ruinele Corintului, de exemplu, încă se mai văd marile 

bordeluri în care prostituatele din templu obişnuiau să-şi vândă trupul într-un 

ritual religios. Curvia constituia un ritual sacru în multe dintre religiile 

Neamurilor. Era atât de infiltrată în închinarea pe care o aduceau Neamurile, 

încât, cred eu, consiliul de aici a inclus-o pe această listă cu lucruri care se 

cereau în mod clar să fie evitate, întrucât ideea pe care o aveau iudeii despre 

închinarea Neamurilor era în totalitate despre curvie. Aşadar, în mod explicit au 

inclus în lista lucrurilor interzise şi curvia, şi apropo, această listă ne arată cât de 

respingătoare era pentru iudei ideea de a mânca sânge. Pur şi simplu au pus-o 

pe acelaşi loc cu prostituţia ca şi ritual. Dar toate acestea merg mult mai adânc 

decât am crede.  

 

Nu vă lăsaţi prinşi prea tare de aceste excepţii încât să pierdeţi adevărata 

semnificaţie a deciziei consiliului. Acesta a fost rezultatul conştient şi deliberat 

de respingere a doctrinei iudeilor. Celor dintre Neamuri nu li s-a cerut să fie 



circumcişi. Şi cerinţele ce ţin de ritualurile Legii ca întreg nu au rămas cerinţe 

pentru creştin. Aceasta a fost decizia consiliului. Aceasta a fost o afirmare 

monumentală a apostolului Pavel şi a slujirii sale între Neamuri. A fost de 

asemenea şi un suport extraordinar pentru doctrina justificării numai prin 

credinţă. Această întrunire, această primă întrunire a Bisericii, a avut ca scop 

prezervarea Evagheliei de eroarea iudaică.  

 

Deschideţi la Galateni 2. Vreau să concluzionez folosind Galateni 2. Am 

examinat împreună argumentul raţional biblic intentat de legalişti. Am privit la 

înălţarea legalismului în Biserica de la început. Să examinăm acum modul în 

care apostolul Pavel a dovedit netemeinicia doctrinei legaliştilor, aici în 

Galateni. Galateni 2, versetele 3 la 10. Eu cred că ceea ce descrie Pavel aici este 

finalul întrunirii din Ierusalim. El îl adusese pe Tit, un frate necircumcis, 

bineînţeles ca probă-martor. Şi Pavel menţionează aici faptul că Tit nu a fost 

forţat să se taie împrejur. Liderii bisericii din Ierusalim au refuzat categoric să 

facă din Tit miezul problemei. Şi versetul 9 ne spune că biserica din Ierusalim a 

fost cea care îi trimiseseră de la început pe Pavel şi Barnaba la Neamuri. Petru, 

Iacov, ceilalţi din biserica din Ierusalim au fost de acord să îşi continue lucrarea 

printre evrei. Acest lucru ar fi trebuit să finalizeze conflictul cu iudeii. Dar nu s-a 

întâmplat aşa. Pericolul încă pândea. Învăţătura falsă era încă prezentă. 

Gândiţi-vă la aceasta. Petru şi Iacov au continuat să slujească în biserica din 

Ierusalim care era în cea mai mare parte, dacă nu chiar în totalitate, compusă 

din iudei. Petru şi Iacov ar fi avut foarte puţin contact cu creştinii dintre 

Neamuri. Fără-ndoială, ei au continuat această practică, de a mânca mâncare 

kosher. Nimic greşit în asta. Doar că nu era obligatoriu. Iar biserica din Ierusalim 

ar fi rămas sigur cu o mireasmă puternic iudaică. Ei uitaseră de ameninţarea 

care o reprezenta doctrina iudaică. Aşa cum am spus, ameninţarea nu era 

directă în comunitatea lor. Dar, luând în calcul tot ceea ce spune Scriptura 

despre acest episod, este clar că iudeii continuau să înveţe falsa lor doctrină. Şi 

au continuat, aparent, să se închine, nestingheriţi, printre creştinii din 

Ierusalim. Aşa funcţionează adesea erezia.  

 



Pavel descrie un eveniment incredibil care a avut loc la ceva timp după această 

întrunire din Ierusalim. Este vorba de conflictul dintre Petru şi Pavel cu privire la 

subiectul care se credea că a fost rezolvat la întrunirea din Ierusalim. Păstraţi 

aceasta în minte, pentru că mulţi oameni ajung confuzi din această cauză. Petru 

nu a negat adevărul. El nu a renunţat la Evanghelie. Nu a sfidat decizia 

consiliului. Însă, comportamentul său public dovedea că situaţia nu era clară. El 

a făcut compromis pentru că avea părtăşie cu învăţători falşi şi acest lucru a dus 

la ruperea părtăşiei cu credincioşii dintre Neamuri. Şi datorită 

comportamentului lui Petru, Pavel ne spune că şi alţi credincioşi iudei, inclusiv 

Barnaba, au fost împinşi spre acelaşi compromis. La suprafaţă, pare a fi o 

problemă ce ţine doar de aspecte practice, nu de aspecte doctrinale. Şi totuşi, îl 

vedem pe Pavel atacând-o în cel mai violent mod posibil. Versetul 11 ne spune 

că, atunci când Pavel a observat acelaşi mod de comportament la Petru, l-a 

mustrat în faţă, pentru că era de condamnat. El nu îşi alege cuvintele pentru a 

le da o notă de blândeţe. Este uimitor. Pavel a văzut că nici Petru, nici Barnaba, 

nici vreun alt credincios evreu nu părea să vadă această ipocrizie, ei nu păreau 

să vadă că ceremonialele Vechiului Testament umbreau adevărul Evangheliei. 

Nu era o problemă măruntă. Nu era doar un aspect practic. Era o problemă 

doctrinală. Versetul 14: "am spus lui Chifa în faţa tuturor: "Dacă tu, ca şi iudeu, 

trăieşti ca Neamurile şi nu ca iudeii, cum sileşti pe Neamuri să trăiască în felul 

iudeilor?"" Punctul cheie era justificarea prin credinţă. Observaţi versetul 16: 

"...fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai 

prin credinţa în Isus Cristos, am crezut şi noi în Cristos Isus ca să fim socotiţi 

neprihăniţi prin credinţa în Cristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu 

va fi socotit neprihănit prin faptele Legii."  

 

Acesta este cel mai important lucru. Aceasta a fost toată problema lui Pavel 

vizavi de ramura legalistă a iudeilor. Ceea ce le reproşa el era faptul că 

învăţătura lor anula doctrina justificării prin credinţă. Dacă o persoană trebuia 

tăiată împrejur pentru a deveni creştină, atunci ritualul era o condiţie esenţială 

pentru justificare, iar justificarea nu era doar prin credinţă. Pavel a fost singurul 

care a văzut acest lucru în mod clar. Şi avea dreptate. În Romani capitolul 4, 

acolo unde Pavel apără doctrina justificării prin credinţă, el arată faptul că şi 

Avraam a fost socotit drept înainte să se taie împrejur. Aşadar, spune Pavel, 



circumcizia nu poate fi o condiţie pentru mântuire. Nu a fost aşa nici în Vechiul 

Testament. Şi nu doar atât, toate aspectele ceremoniale ale Legii sunt împlinite 

în Cristos. Deci, a le face astăzi valide pentru creştini, înseamnă a-L anula pe 

Cristos. În Ioan 5 versetul 46, Isus a spus: "Moise a scris despre Mine." Adevărul 

este că au fost multe elemente în Legea lui Moise care L-au prefigurat pe 

Cristos. Legile L-au prevestit pe Cristos, şi ceremoniile, de asemenea. Sunt ca 

nişte imagini profetice ale Lui. Chiar mobila din Cort avea o semnificaţie care 

arăta înspre Cristos. Iar acum Îl avem pe Cristos Însuşi care este Substanţa - pe 

El s-au bazat acele rânduieli simbolice. El le-a împlinit. Şi Coloseni 2:17 spune că 

legile acelea au fost umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Cristos. Dacă 

avem substanţa, nu mai este nevoie să ne întoarcem la umbre. Aceşti iudei 

voiau să aşeze creştinii noului legământ sub cerinţele vechiului legământ. 

Înţelegeţi acest lucru. Toate legile privitoare la circumcizie, la jertfirea 

animalelor şi celelalte aspecte ceremoniale nu au fost anulate, tehnic vorbind, 

din contră, au fost împlinite. Ele nu trec; în Cristos, noi pătrundem semnificaţia 

lor deplină. Şi acele aspecte ale Legii, care sunt împlinite în Cristos, tehnic 

vorbind, nu au fost abrogate, ci, tocmai, au fost realizate. Este o diferenţă 

esenţială.  

 

Prin urmare, acest principiu, potrivit căruia legea ceremonială nu se aplică, nu 

anulează promisiunea lui Isus care a spus că nicio iotă sau o frântură de slovă 

din lege nu va trece până ce nu se vor împlini toate acestea. Faptul că nu mai 

suntem obligaţi să aducem zilnic jertfe nu înseamnă că legile acelea au fost 

date uitării. Nu au fost anulate, ci, mai degrabă, aceste legi cereau satisfacţie 

deplină odată pentru totdeauna, împlinire în Cristos. Acest fapt este în total 

acord cu promisiunea lui Isus conform căreia nicio iotă sau o frântură de slovă 

din lege nu va trece până nu se vor întâmpla toate acestea. Potrivit cu Romani 

10 versetul 4, Cristos este sfârşitul (sau ţinta) Legii pentru dreptate, pentru 

oricine care crede. El ne atribuie meritul deplin al ascultării Sale desăvârşite 

faţă de Lege. El a împlinit totul pentru noi. Din acest motiv, aspectele 

ceremoniale ale Legii nu mai sunt valabile.  

 



Sunt valabile pentru tine şi pentru mine aspectele morale ale Legii lui Moise? 

Absolut. Cerinţele morale ale acestei Legi se desprind din caracterul lui 

Dumnezeu. Ele nu se schimbă. Ele nu pot fi minimalizate. Ele nu pot fi anulate. 

Dar şi ele au fost împlinite în mod desăvârşit pentru noi de către Cristos. Noi 

primim meritele ascultării Sale. Dar legile rămân în vigoare ca standarde ale 

comportamentului sfânt. Curvia, furtul, idolatria (toate aceste lucruri) sunt la 

fel de nepermise creştinilor aflaţi în Cristos cât au fost şi pentru iudeii aflaţi sub 

Legea lui Moise. Nu pierdeţi din vedere acest lucru. Nu lăsaţi ca eroarea 

iudeilor să vă ascundă acest lucru. Pavel spune că nu mai suntem sub lege, ci 

sub har. Asta înseamnă că nu mai suntem sub pedeapsa Legii. Nu mai putem fi 

condamnaţi de Lege. Nu mai suntem obligaţi să continuăm respectarea 

aspectelor ceremoniale ale Legii. Acum suntem sub har, liberi pentru a împlini 

aspectele morale ale Legii. Aceasta arată mesajul Evangheliei. Tot ceea ce 

Legea cerea pentru îndreptăţirea noastră a fost îndeplinit în mod desăvârşit 

pentru noi de către Cristos. Nu mai există ceremonii sau ritualuri pe care să le 

îndeplinim pentru a fi consideraţi drepţi înaintea lui Dumnezeu. Cristos a făcut 

deja tot ceea ce Legea cerea ca noi să facem, a făcut totul pentru noi. De aceea, 

doctrina justificării şi, îndeosebi, principiul atribuirii meritelor lui Cristos sunt 

atât de importante. Acesta este mesajul Evangheliei. Aşa cum spune Romani 4, 

versetele 5 şi 6 "pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe 

păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire...pe 

omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit." Aceasta este 

Evanghelia, cuprinsă într-o singură afirmaţie. Iată ce tindea să ascundă 

legalismul iudeilor. Din acest motiv, apostolul Pavel a fost gata să lupte 

împotriva acestei erezii cu fiecare strop de energie pe care-l avea.  

 

 

 

 

Conflictul lui Pavel cu Petru 

(Galateni 2:11-14) 

Phil Johnson 



 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ne întoarcem la studiul nostru asupra cărţii Galateni. Ne vom îndrepta atenţia 

asupra celei de-a doua jumătăţi a capitolului 2 din Galateni. Vom privi 

îndeosebi la pasajul de la versetul 11 la 14 şi vom termina capitolul data 

viitoare. Apropo, acesta este unul dintre cele mai uimitoare şi unice pasaje ale 

Noului Testament. Este unic din mai multe motive. În primul rând, aici găsim o 

secţiune narativă în cuprinsul uneia dintre epistole. Nu găseşti prea des 

naraţiune în epistole. Este un material istoric şi biografic, şi acest fapt este 

neobişnuit în sine. Ştiţi că lui Pavel nu-i plăcea să vorbească despre el însuşi. Şi 

cea mai mare parte a conţinutului scrisorilor apostolului Pavel este personală şi 

instructivă, este didactică - adică a fost scrisă cu scopul de a da învăţătură, sau 

este încurajatoare - adică Pavel sfătuieşte, îi îndeamnă pe cititorii săi să 

acţioneze într-o anumită direcţie. Acesta este modul lui de adresare în 

epistolele sale. Sau, să mă exprim altfel, cea mai mare parte a scrierilor lui 

Pavel către Biserică este plină de putere de convingere, de corecţii, de 

încurajări personale, de instruire; avertismentele sale merg mână în mână cu 

naraţiunea de natură istorică. De obicei, porţiunile istorice şi narative ale 

Noului Testament le întâlnim în Evanghelii şi în cartea Faptele apostolilor. În 

mod normal, Epistolele sunt scrise folosind îndeosebi pronumele personal, 

persoana a doua plural "voi", spre deosebire de evenimentele istorice relatate 

care folosesc persoana a treia. Dar acest pasaj este o excepţie. Această 

porţiune a Epistolei către Galateni este una dintre naraţiunile cele mai lungi şi 

cele mai importante, din punct de vedere istoric, ce intră în cuprinsul scrierilor 

apostolului Pavel. Prin urmare, din acest motiv este unică.  

 

Este unică şi dintr-un al doilea motiv. Este o descriere francă şi destul de 

necioplită a incidentului în care apostolul Pavel şi apostolul Petru s-au ciocnit. 

Pavel a trebuit să îi stea împotrivă lui Petru şi să-l îndrepte în greşeala lui. Pavel 



nu încearcă să muşamalizeze faptele petrecute. El spune exact cum s-au 

petrecut lucrurile. Nu adaugă nimic, dar nici nu neagă lucruri pentru a diminua 

gravitatea incidentului, pentru a spune că, la urma urmei, Petru nu a greşit atât 

de tare. Ştim aceasta pentru că îl cunoaştem pe Petru. Dar Pavel nu spune aici 

aşa. Este o relatare neobişnuit de directă a unui conflict între doi apostoli. Nu 

mă pot gândi la o relatare asemănătoare nicăieri în Noul Testament, cu 

excepţia certurilor dintre ucenici, dinainte de răstignire, cu privire la cine să fie 

cel mai mare între ei. Aceasta este singura confruntare între doi apostoli, de 

care ştiu. Pavel nu relatează aceste lucruri cu scopul de a ieşi în evidenţă. 

Nădăjduiesc că înţelegeţi acest lucru. Nu a avut nici cel mai mic motiv personal 

în descrierea acestui incident. El reliefează un aspect doctrinal, nu face 

trimitere la oameni. Pentru apostolul Pavel, această chestiune era extrem de 

serioasă şi el arată clar că problema este doctrinală şi nu reprezintă un atac la 

persoană. El nu îi poartă pică lui Petru. El nu încearcă să dea o altă imagine 

faptei grave săvârşite de Petru, s-o facă să arate mai puţin gravă decât era în 

realitate, pentru ca Petru să scape cu faţa curată sau să iasă din situaţie cu 

demnitatea sa apostolică intactă. Nu cred nici măcar că Pavel se gândea la 

astfel de lucruri. Abia dacă răzbat chestiuni personale, pe întreg cuprinsul 

scrierilor lui Pavel. Şi mai ales în acest context, Pavel este preocupat de un 

lucru, de un singur lucru: adevărul Evangheliei. Evanghelia era cea atacată în 

Galatia şi problema a fost aceeaşi (când Pavel a scris epistola) care a stat la 

baza conflictului dintre Petru şi Pavel. Aşadar, când ne relatează episodul, Pavel 

în mod deliberat nu spune absolut nimic care să atenueze sau să diminueze 

seriozitatea cu care a condamnat comportamentul lui Petru. Este extrem de 

direct şi este aşa în mod deliberat.  

 

Daţi-mi voie să citesc întregul pasaj din Galateni 2. Voi citi de la versetul 11 la 

21. Aşa cum am menţionat deja, ne vom concentra atenţia asupra versetelor de 

la 11 la 14. Însă vreau să vă prezint contextul incidentului, aşa că voi citi 

întregul pasaj, de la versetul 11 mai departe. Iată ce spune.  

 

"Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în faţă, căci era de 

osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu 



Neamurile; dar când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte, de teama celor 

tăiaţi împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă şi ceilalţi iudei, aşa că 

până şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu 

umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa tuturor: "Dacă 

tu, care eşti Iudeu, trăieşti ca Neamurile şi nu ca Iudeii, cum sileşti pe Neamuri 

să trăiască în felul Iudeilor?" Noi suntem Iudei din fire, iar nu păcătoşi dintre 

Neamuri. Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele 

Legii, ci numai prin credinţa în Isus Cristos, am crezut şi noi în Cristos Isus, ca să 

fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Cristos, iar nu prin faptele Legii; pentru 

că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. Dar dacă, în timp ce 

căutăm să fim socotiţi neprihăniţi în Cristos, şi noi înşine am fi găsiţi ca 

păcătoşi, este oare Cristos un slujitor al păcatului? Nicidecum! Căci dacă zidesc 

iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Căci eu, 

prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost 

răstignit împreună cu Cristos, şi trăiesc...dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos 

trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa 

Fiului lui Dumnezeu (engl.) care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine. 

Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă 

prin Lege, degeaba a murit Cristos."  

 

Îmi place foarte mult acest pasaj şi abia aştept să ajungem la cea de-a doua 

jumătate a lui. Dar, mai întâi, trebuie să privim la evenimentul istoric propriu-

zis, adică, la prima jumătate. Şi aş vrea să vă îndrept atenţia spre câteva lecţii 

semnificative pe care le aflăm aici, înainte de a intra într-un studiu sistematic al 

pasajului. Mai întâi de toate, observaţi, tot acest incident ne arată faptul că 

Petru nu deţinea niciun fel de poziţie de întâietate în mijlocul celorlalţi apostoli. 

Nu era un fel de Papă. De fapt, nu apare nicăieri în Noul Testament vreo 

indicaţie cum că Petru ar fi deţinut o poziţie de autoritate peste vreo biserică 

locală sau congregaţie. Nu-l vedem nicăieri jucând acest rol. Este adevărat 

faptul că era un apostol care cârmuia. Este adevărat că, prin însăşi natura 

personalităţii sale, ceilalţi ucenici îl priveau drept purtătorul lor de cuvânt sau 

lider, în cele mai multe cazuri. Dar acest lucru nu mai este adevărat în niciunul 

din contextele istorice pe care le întâlnim după Rusalii. Iacov, fratele lui Cristos 

(nu apostolul Iacov), pare să fi fost lider în biserica din Ierusalim (Fapte 15; am 



văzut acest lucru atunci când am studiat pasajul). În pasajul la care ne uităm 

acum, vedem că Petru nu pretinde a avea niciun fel de autoritate asupra lui 

Pavel, când a venit vorba de conducerea bisericii din Antiohia. Prin urmare, este 

destul de greu, de fapt chiar imposibil, să adaptăm la acest pasaj noţiunea 

bisericii romano-catolice de supremaţie a Papei şi să-i dăm un înţeles anume. 

De fapt, unul dintre motivele principale pentru care Pavel ne relatează această 

istorisire, este acela de a expune falsitatea crezului potrivit căruia autoritatea 

lui era inferioară autorităţii oricărui alt apostol. El negase deja faptul că 

autoritatea sa a luat naştere în urma unui verdict apostolic. Ceilalţi apostoli nu 

au votat dacă să-i dea sau nu împuternicirea ca apostol. El nu a obţinut 

autoritatea sa de la Petru sau de la un alt apostol. De fapt, chiar de la începutul 

acestei Epistole către Galateni, Pavel demarează cu clarificarea acestui lucru. 

Mergeţi înapoi la capitolul 1, versetul 1. "Pavel, apostol nu de la oameni, nici 

printr-un om, ci prin Isus Cristos..." Despre aceasta am vorbit pe tot parcursul 

studiilor noastre. Aceasta este una dintre cele mai importante menţiuni pe care 

Pavel le face începând cu versetul 1 al acestei epistole. Şi când ajungem la 

jumătatea capitolului 2, observă că Pavel a depus deja un efort considerabil 

pentru a face clar tuturor că apostolia lui şi chiar cunoaşterea Evangheliei au 

fost primite direct de la Cristos, şi nu de la un alt apostol. Însă le-a primit de la 

Cristos printr-o revelaţie deosebită (versetele 11 şi 12 din capitolul 1). 

"...Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească; pentru că 

n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus 

Cristos." Şi apoi versetele 16 şi 17 din capitolul 1 în care Pavel spune din nou: 

"...n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost 

apostoli înainte de mine..." El arată faptul că nu s-a consultat cu apostolii, nu şi-

a luat autoritatea de la ei, ci a primit-o de la Cristos. Şi versetul 19: "Dar n-am 

văzut pe niciunul altul dintre apostoli..." La începutul capitolului 2, el ne spune 

cum venise în mod personal la Ierusalim pentru a contracara doctrina iudeilor, 

şi, în partea introductivă a acestui capitol, capitolul 2, are foarte mare grijă să 

facă de cunoscut faptul că era egal cu oricare alt apostol. Chiar felul în care 

vorbeşte sugerează faptul că nu a fost deloc intimidat de conducerea bisericii 

din Ierusalim. Aşadar, Pavel accentuează aici un lucru foarte simplu. El nu era în 

niciun fel dependent de ceilalţi apostoli, nici nu le era subordonat. El nu avea 

nevoie de acordul lor pentru apostolia lui sau pentru învăţătura lui, nici nu 

căuta să-l aibă. Fusese împuternicit direct de Cristos pentru a face ceea ce 



făcea. Această poziţie ar fi fost foarte arogantă dacă nu era adevărată. Dar era 

adevărată. Şi Pavel era pe deplin îndreptăţit să sublinieze acest lucru. Vreau să 

înţelegeţi: el nu urmărea să se deosebească de ceilalţi apostoli. Şi ei slujeau 

aceluiaşi Domn. Are foarte mare grijă să spună acest lucru. Ei vestiseră mai 

înainte aceeaşi Evanghelie. Erau egali, formau o echipă. Însă Pavel nu era 

subordonat lui Petru în niciun fel, şi nici vreunui alt apostol. Şi această relatare 

a conflictului lui cu Petru întăreşte din nou acest adevăr. Este aspectul pe care îl 

subliniază începând cu versetul 1 din capitolul 1. Dar aici avem dovada vie că 

Pavel nu dădea socoteală lui Petru. Amândoi dădeau socoteală, în aceeaşi 

măsură, lui Cristos; iar când Petru a călcat strâmb, Pavel a avut suficientă 

autoritate ca să-l mustre în mod public. Toate acestea demonstrează în mod 

clar că Biserica apostolică timpurie nu avea Papă, nici vreun apostol dominant. 

Ierarhia impresionantă pe care o vedem astăzi în biserica romano-catolică nu 

are absolut deloc o bază scripturală. Nicăieri în Scriptură nu este mai evident 

acest lucru ca aici, în Galateni 2. Aşadar, reţineţi acest lucru.  

 

Iată aici alte câteva lucruri demne de a fi luate în seamă în acest pasaj. Reţineţi 

că, atunci când apostolii au scris textul inspirat al Scripturii, ei l-au scris fără 

nicio greşeală în manuscrisele originale. Petru însuşi descrie procesul în 2Petru 

1, versetul 21. "...ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt." 

Cu alte cuvinte, Petru spune că Duhul lui Dumnezeu a fost cel care i-a mânat în 

scrierea Scripturii ,astfel că, ceea ce au scris au fost chiar cuvintele lui 

Dumnezeu. Pavel susţine exact acelaşi lucru. Şi la fel toţi ceilalţi autori ai 

Scripturii. Când au scris Scriptura, au scris-o fără nicio greşeală. Şi nu doar atât, 

dar înainte să se fi încheiat canonul Scripturii, apostolii învăţau cu o autoritate 

infailibilă. Pavel vorbeşte de învăţătura pe care o dădea, prin viu grai, bisericii 

din Tesalonic, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Aşa o numeşte. Ceea ce aţi auzit 

de la noi, spune el, este Cuvântul lui Dumnezeu (1Tesaloniceni 2 versetul 13). 

"...atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi..." El face 

referire la cuvântul auzit de ei verbal. El spune, "...l-aţi primit nu ca pe cuvântul 

oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu..." Şi apoi 

în versetul 15, din 2Tesaloniceni, capitolul 2, Pavel adaugă următorul lucru. 

Spune, "...rămâneţi tari şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit fie prin viu grai 



(verbal), fie prin epistola noastră (cuvântul scris al Scripturii)." Aşadar, apostolii 

învăţau cu o autoritate infailibilă, care nu trebuia încălcată.  

 

Şi totuşi, vedem din acest pasaj că el nu afirmă că toate acţiunile personale ale 

apostolilor sunt perfecte întotdeauna. Şi în acest sens, avem şi dovada clară: 

Petru avea nevoie să fie mustrat. Şi Pavel l-a mustrat în faţă, în prezenţa 

tuturor. Cred că am citit acest pasaj de sute de ori, dar trebuie să vă spun că 

încă mă uimeşte. Ideea că Pavel l-a mustrat public pe Petru şi apoi a scris 

despre acest fapt atât de direct, aproape că îţi taie respiraţia. E ceva ce nimeni 

n-ar mai face, îndeosebi în era noastră postmodernistă. Percepţiile noastre 

intelectuale sunt lezate chiar la citirea acestui lucru, nu-i aşa? De fapt, dacă 

acesta este sentimentul pe care îl încerci atunci când citeşti pasajul, atunci 

trebuie să depăşeşti momentul. Lasă Scriptura să corecteze atitudinea ta. Nu te 

apropia niciodată de Biblie cu ideea că noi, în era noastră, suntem mai 

sofisticaţi sau mai luminaţi decât au fost profeţii sau apostolii atunci când au 

scris-o. Din contră, să admitem că această relatare este total diferită de 

atitudinea postmodernistă din prezent în ceea ce priveşte rezolvarea 

conflictului, care este la modă acum în al XXI-lea secol. Una din trăsăturile 

definitorii ale postmodernismului este aceea că nu trebuie să crezi cu tărie în 

nimic. Aşadar, trebuie să te dai înapoi de la orice conflict, mai ales dacă este 

vorba de un conflict între două puncte de vedere diferite asupra unui adevăr. 

Nu trebuie niciodată să te lupţi pentru aşa ceva. Aşa ni se spune acum, în era 

postmodernistă. Şi de fapt, dacă ai încerca să rezolvi problemele doctrinale 

care apar chiar aici, în această biserică, cu metoda lui Pavel, câteva persoane 

te-ar lua deoparte şi ar încerca să te domolească. Şi să fim cinstiţi, în cele mai 

multe cazuri, aceste persoane ar avea dreptate. Ceea ce descrie Pavel aici este 

o situaţie extrem de neobişnuită. El nu ne dă un model al felului în care ar 

trebui să rezolvăm fiecare dispută doctrinală pe care o avem. Însă el ne arată că 

este nevoie uneori de o tulburare publică pentru a apăra un aspect doctrinal 

important. Îmi imaginez cum ar fi fost Pavel şi Petru într-o biserică evanghelică 

tipică din secolul XXI, şi Pavel să fi dat frâu liber acestei manifestări. Cineva, cu 

siguranţă, l-ar fi luat pe Pavel deoparte şi i-ar fi spus: ,Frate, dovedeşte 

dragoste ceea ce ai făcut? La urma urmei - Matei 18 - ar fi trebuit mai întâi să ai 

o întrevedere cu Petru între patru ochi.' De fapt, acest lucru s-ar întâmpla în 



cele mai bune biserici. În anumite subgrupuri evanghelice culturale de astăzi, 

Pavel ar fi fost chiar ridiculizat pentru o astfel de abordare. 'Ai să distrugi 

încrederea de sine a lui Petru. Ai face cu mult mai mult bine, Pavele, dacă ai fi 

mai puţin agresiv. Oricum, ce atâta scandal pentru iudeii ăştia. Şi ei se închină 

aceluiaşi Domn. Şi ei se roagă aceluiaşi Isus la care te rogi şi tu. Chiar crezi că 

faci bine dacă îi blestemi şi spui că nu sunt creştini autentici? Arăţi tu dragoste 

în acest mod? Toate diferenţele pe care le vezi, Pavel, faţă de aceşti iudei, nu 

sunt decât aspecte doctrinale tehnice, aspecte fine, diferenţe nesemnificative. 

Scoate bârna asprimii din ochiul tău, înainte de a începe să scoţi paiele cu 

privire la doctrină din ochii altora. Oricum, cei mai mulţi oameni nu înţeleg 

doctrina justificării. Aşadar, ce spui tu, Pavele, că oamenii trebuie să fie teologi 

profesionişti pentru a înţelege cu adevărat Evanghelia? De ce nu poţi fi mai 

tolerant? La urma urmei, Isus a spus că lumea ne va cunoaşte după cât de mult 

ne iubim, nu după cum sună doctrina noastră.' Probabil că aţi auzit toate aceste 

argumente. Poate că unii dintre voi chiar aţi uzat de ele. Mă întreb dacă Pavel a 

auzit astfel de argumente. Mulţi oameni de astăzi au tendinţa să creadă că a 

arăta bunătate face mult mai mult decât a corecta o doctrină greşită. Ceea ce 

învăţăm aici, de la Pavel, este că problema nu se pune întotdeauna în acest fel.  

 

Ascultaţi cuvintele lui J. Gresham Machen. El a fost un mare teolog presbiterian 

de la începutul secolului XX. Iată ce a scris. "Oamenii ne spun că învăţătura 

noastră trebuie să fie întotdeauna pozitivă şi nu negativă. În acest fel, putem 

predica adevărul fără a ataca eroarea. Dar dacă urmăm acest sfat, va trebui să 

ne închidem Bibliile şi să renunţăm la învăţăturile ei. Noul Testament este o 

carte care stârneşte polemici, aproape de la început până la sfârşit. Numai 

atunci când oamenii s-au simţit forţaţi să ia atitudine împotriva erorii, ei s-au 

ridicat cu adevărat pe culmile măreţe ale celebrării adevărului." Aceste cuvinte 

sunt adevărate. Vă garantez că sunt anumiţi oameni, unii dintre ei foarte 

gălăgioşi, care într-un mod extrem de pervertit adoră să aţâţe focul luptelor pe 

tema diferenţelor fine de doctrină. Fac acest lucru cu un soi de satisfacţie 

sinistră. Par să aibă o sete păcătoasă de controversă şi o dragoste pervertită 

pentru conflict. Există astfel de oameni. Pavel spune în 2Timotei capitolul 2, de 

la versetul 22 la 26, că noi nu trebuie să fim aşa. Nu trebuie să fim puşi pe 

harţă. Trebuie să urmărim pacea cu copiii lui Dumnezeu. Trebuie să evităm 



întrebările nebune care duc la dispute. Trebuie să corectăm erorile oamenilor 

pe cât se poate în linişte şi cu răbdare, cu blândeţe. Dar aici, în Galateni 2, 

vedem că există şi o modalitate opusă. Uneori trebuie să fim combativi. 

Anumite greşeli doctrinale sunt semnificative. Pentru că ele subminează 

claritatea Evangheliei. Nu orice aspect doctrinal este unul fin, nesemnificativ. Şi 

uneori, majoritatea va merge pe urmele celor mai serioase erori.  

 

De multe ori s-a întâmplat aşa în istoria Bisericii. Amintiţi-vă când am studiat 

istoria ereziei. Am discutat despre conflictul arian din secolul al IV-lea. Când a 

luat naştere acest conflict, nu a durat mult până ce majoritatea Bisericii vizibile 

a început să urmeze erezia lui Arius, care nu era altceva decât negarea 

dumnezeirii lui Cristos. Şi un singur om, Atanasiu, s-a împotrivit ei. Oamenii l-au 

acuzat că face mare zarvă din cauza unui punct doctrinal nesemnificativ. Nu era 

nesemnificativ. Opinia publică nu este o măsurătoare vrednică de încredere 

vizavi de cât de periculoasă poate fi eroarea. Este foarte clar aici în Galateni 2, 

Pavel a fost singurul gata să-i înfrunte pe iudei şi falsa lor doctrină. Opinia 

publică greşea în acest caz. Chiar şi Barnaba şi Petru greşeau în acest caz. Pavel 

a fost singurul care a văzut cu claritate problema. El ştia că aceasta nu era o 

eroare oarecare. Şi avea dreptate. Ceea ce părea a fi pentru toată lumea, mai 

puţin Pavel, un punct doctrinal nesemnificativ, era în realitate o problemă 

majoră. Ceea ce toată lumea voia mai degrabă să treacă cu vederea decât să 

lupte pentru credinţă, s-a dovedit a fi, în cele din urmă, o eroare ce a subminat 

întregul adevăr al mesajului Evangheliei. Pavel a văzut acest lucru. Şi a avut 

dreptate.  

 

Iată întrebarea pe care a ridicat-o doctrina iudaică: trebuia să fii tăiat împrejur 

pentru a fi un creştin adevărat? Iată întrebarea care se ridica: este mesajul 

mântuirii un mesaj despre ceea ce trebuie eu să fac pentru Cristos sau este un 

mesaj despre ceea ce a făcut El pentru mine? Iată cât de simplu se pune 

problema. Însă modul în care răspunzi la această întrebare dezvăluie, în ultimă 

instanţă, dacă eşti sau nu un creştin adevărat. Aşadar, este o problemă vitală. 

La o primă impresie ar părea o banalitate teologică. Dacă urmai opinia publică, 

probabil ai fi concluzionat şi tu că nu poate fi atât de important, pentru că, la 



urma urmei, chiar şi Petru şi Barnaba păreau să vadă rostul acestei doctrine. 

Acesta este exact lucrul care l-a inflamat pe apostolul Pavel. El a văzut că opinia 

publică părea să suprime eventuale semne de întrebare şi tocmai în acest 

moment a intervenit Pavel. Cât priveşte Evanghelia, nu s-a ivit o problemă mai 

vitală decât această doctrină iudaică. Dacă tu crezi că o anumită parte a 

mântuirii noastre este câştigată prin meritul faptelor noastre, dacă tu crezi că 

viaţa veşnică este dobândită prin ţinerea unui ritual sau dacă crezi că poţi face 

ceva pentru a plăti pentru păcatele noastre sau pentru a ajuta la plătirea lor, 

dacă tu consideri că meriţi iertarea sau meriţi să obţii dreptul de a sta înaintea 

lui Dumnezeu, dacă tu crezi vreunul dintre aceste lucruri, atunci ai îmbrăţişat o 

altă evanghelie. Pavel a înţeles acest lucru. Şi acesta este tot mesajul lui în 

disputa pe care o are aici cu Petru, în Galateni 2. Acesta este întreg mesajul 

Epistolei către Galateni.  

 

Daţi-mi voie să spun acest lucru pentru ca să înţelegeţi bine. Nu vreau să 

înţelegeţi greşit. Petru a fost de acord cu Pavel în ceea ce priveşte doctrina. Nu 

exista vreo neînţelegere între aceşti doi apostoli pe motiv de doctrină sau 

principii. Petru ştia foarte bine că doctrina iudaică era greşită. La urma urmei, 

aceasta a fost lecţia pe care Petru a învăţat-o atunci când a intervenit în viaţa 

lui Corneliu şi a luat parte la convertirea lui. Fapte 10 versetul 15. "...Ce a 

curăţit Dumnezeu să nu numeşti spurcat." Şi propriile cuvinte ale lui Petru, din 

mărturia lui, în Fapte 10:28: "...Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun 

om spurcat sau necurat." Şi apoi, mai târziu, el relatează acelaşi incident de la 

convertirea lui Corneliu. În Fapte 15:8-9, Petru spune: "Şi Dumnezeu, care 

cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei (vorbeşte despre Neamuri) şi le-a dat 

Duhul Sfânt ca şi nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi şi ei, întrucât le-a 

curăţit inimile prin credinţă." Prin urmare, aceasta era o lecţie vitală, pe care 

Petru o cunoştea. Dumnezeu îl învăţase pe Petru această lecţie într-un mod 

explicit. Ştia că nu este ceva necurat să mănânci împreună cu credincioşii dintre 

Neamuri. De aceea, a făcut aceasta într-un mod deliberat, spune Pavel, înainte 

de venirea iudeilor. În ceea ce priveşte doctrina, Pavel şi Petru erau perfect de 

acord. Ei au căzut de acord asupra aspectului condamnabil al doctrinei. Însă au 

sfârşit prin a nu fi deloc de acord în ceea ce priveşte răspunsul pe care să-l dea 

iudeilor. Petru a ales mai degrabă să facă compromis decât să se opună pe faţă 



erorii iudeilor. Eu nu cred că Petru a avut înţelegerea lui Pavel în ansamblul ei - 

faptul că această eroare, această învăţătură a iudeilor era periculos de greşită şi 

chiar fatală. Căci ea schimba mesajul evanghelic într-un mesaj complet diferit. 

Era o evanghelie falsă. Pavel se opreşte aici în Galateni, pentru a clarifica acest 

lucru.  

 

Apropo, aş spune că acest lucru este valabil şi astăzi, din exact acelaşi motiv, în 

ce priveşte doctrina romano-catolică şi învăţătura lor privind calea de mântuire. 

Din ce în ce mai mult, evanghelicii de astăzi vor ca să îi îmbrăţişeze pe romano-

catolici ca fiind fraţii şi surorile lor adevăraţi în Cristos. Ştii, ceva de genul, gata 

cu evanghelizarea lor, acceptă-i ca pe fraţi ai tăi. Dar din acelaşi motiv pentru 

care doctrina iudaică a stricat Evanghelia foarte rău, tot aşa acţionează şi 

romano-catolicismul. Nu face decât să introducă lucrările omeneşti, ritualurile 

religioase şi faptele exterioare în formula îndreptăţirii. Astfel că, anihilează 

puritatea harului lui Dumnezeu în procesul de mântuire. Pentru că dacă este 

prin fapte, atunci nu mai este prin har. Ajungi la o evanghelie falsă. Şi aceasta 

aduce moartea spirituală. Dacă nu crezi că aşa stau lucrurile cu romano-

catolicismul, te provoc să mergi în orice biserică ce nu este dominată de 

Evanghelie; mergi în Mexic, mergi chiar la Roma şi uită-te ce se întâmplă în 

acele biserici în numele romano-catolicismului. Este superstiţie păgână cu 

mască creştină, simbolism creştin întreţesut. Este moarte, din punct de vedere 

spiritual. Acest lucru se petrecea aici în Galatia. Pavel a văzut acest lucru foarte 

clar. Evident, a fost singurul care a văzut acest lucru în mod clar şi, din acest 

motiv, a acţionat radical faţă de Petru. Cred că ajunge această introducere. Ne 

vom întoarce la anumite gânduri pe măsură ce parcurgem sistematic pasajul.  

 

Să pătrundem în miezul pasajului. Trei lecţii putem învăţa din acest episod, 

lecţii pe care fiecare dintre noi trebuie să le pună în practică în propria viaţă 

spirituală. Vi le voi arăta pe rând. Prima este aceasta. Nu este suficient să 

cunoşti adevărul, trebuie să trăieşti ceea ce crezi. Observaţi aici că Pavel nu 

ezită să blesteme doctrina iudeilor. O face în capitolul 1 versetele 8 şi 9. El 

blestemă doctrina lor. Şi chiar rosteşte anatema împotriva lor, personal. Acest 

lucru nu ar fi privit tocmai bine în societatea noastră modernă. Dar aceasta a 



făcut Pavel. A făcut-o fără niciun fel de ezitare; i-a blestemat pe iudei. Dar 

observaţi, el nu-l acuză pe Petru că ar fi un eretic. Problema cu Petru nu a fost 

că el a crezut un lucru greşit. Aşa cum am văzut, el a înţeles adevărul. El a 

crezut adevărul. El a înţeles perfect Evanghelia. Ştia cât se poate de bine că 

Neamurile nu au nevoie de circumcizie pentru a fi mântuite. Păcatul lui Petru a 

fost făţărnicia, nu erezia. Observaţi ce spune Pavel aici, în versetul 12. Atâta 

timp cât nimeni altcineva nu s-a aflat în jurul lui, cu excepţia lui Pavel şi a celor 

din biserica din Antiohia, Petru a mâncat liniştit cu cei dintre Neamuri. Nu a 

avut nicio problemă. El a înţeles acest lucru pe deplin, şi spune aceasta de 

câteva ori în cartea Faptele apostolilor; el ştia că, ceea ce Dumnezeu a numit 

curat, nu avea dreptul să trateze ca şi cum ar fi necurat. Şi orice persoană, 

iudeu sau grec, bărbat sau femeie, rob sau slobod, orice persoană care a crezut 

în Cristos era îndreptăţită doar prin credinţă, era pe deplin curăţită de orice 

păcat şi întinare ceremonială, unită cu Cristos şi membră în acelaşi Trup cu 

iudeii credincioşi. Petru ştia acest lucru. A ştiut acest lucru înainte ca toţi ceilalţi 

să-l afle, pentru că fusese moaşa spirituală la convertirea lui Corneliu în 

Cezareea. Şi Petru a văzut cu ochii săi cum Corneliu a fost umplut cu Duhul 

Sfânt şi a vorbit în limbi, întocmai ca restul credincioşilor în ziua de Rusalii. 

Aceasta era dovada vizibilă că Dumnezeu curăţise Neamurile, prin credinţă şi 

numai prin credinţă. În Fapte 10, versetul 34, Scriptura spune că Petru însuşi şi-

a deschis gura şi "...a zis: "În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că 

în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El." 

"Cine se teme de El şi lucrează neprihănire" este un alt mod de a spune "cine 

crede". Dumnezeu îi primeşte pe cei care cred. Petru a fost cel care i-a vestit 

Evanghelia lui Corneliu. Fapte 10, versetele 45 şi 46 descriu cum Petru şi iudeii 

care se aflau împreună cu Corneliu au fost uimiţi de faptul că Dumnezeu avea 

să toarne Duhul Său şi peste Neamuri. Dar Petru a fost cel care l-a botezat pe 

Corneliu. Petru a fost cel dintâi care l-a introdus în Biserică. Petru a fost cel care 

s-a întors şi le-a explicat celorlalţi apostoli că Dumnezeu le-a vizitat pe Neamuri 

şi le-a dat şi lor Duhul Sfânt. Şi apoi, la întrunirea de la Ierusalim din Fapte 15, 

Petru este cel care relatează incidentul cu Corneliu, cu scopul de a apăra 

Evanghelia de iudei (Fapte 15, versetul 7) "După ce s-a făcut multă vorbă, s-a 

sculat Petru şi le-a zis: "Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bucată bună de vreme, 

a făcut o alegere între voi ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul 

Evangheliei şi să creadă." El vorbeşte despre incidentul cu Corneliu.  



 

Astfel că, Petru a înţeles mai bine decât oricare altul motivele pentru care 

doctrina iudeilor era o eroare; era greşită. El ştia că era greşită. Însă Petru se 

pare că nu a avut suficient curaj pentru a lupta împotriva acestui punct 

doctrinal particular. Nu ştim exact motivul pentru care a procedat aşa., şi nici 

Pavel nu face speculaţii cu privire la cele ce s-au petrecut în mintea lui Petru. 

Este evident faptul că Petru nu a realizat cât de gravă era această eroare. Nu o 

privea aşa cum o privea Pavel, nu vedea cum ea urma să afecteze adevărul 

Evangheliei. În parte, poate pentru că el îi cunoştea pe aceşti oameni. Aceşti 

iudei, mai mult ca sigur, îi erau cunoscuţi lui Petru, poate că erau chiar prieteni 

de-ai lui din biserica din Ierusalim. Se pare că aveau o mare influenţă în biserica 

din Ierusalim pentru că Pavel spune în versetul 12 că aceştia veneau de la Iacov, 

care era un fel de purtător de cuvânt şi lider al bisericii din Ierusalim. Asta 

înseamnă că ei au venit probabil ca reprezentanţi oficiali ai bisericii din 

Ierusalim; nu erau reprezentanţi apostolici, ci alcătuiau un fel de comitet de 

misiune sau ceva de genul acesta. Iată deci comitetul de misiune care vine de la 

Ierusalim. Ei nu aveau autoritate apostolică, dar păreau să aibă o legătură cu 

Iacov, aşadar nu erau persoane necunoscute, pe care Petru să le privească 

drept duşmani. Petru nu i-a privit ca pe nişte băieţi răi. E clar că n-a dorit să-i 

aibă drept critici, aşa că s-a supus preferinţelor lor, cu toate că ştia că ei nu 

aveau dreptate.  

 

Apropo, aparent, Petru mai avusese dispute anterioare cu aceşti bărbaţi sau cu 

alţii asemenea lor. Pentru că imediat după convertirea lui Corneliu, Petru a fost 

provocat de câţiva iudei din biserica din Ierusalim, îngroziţi şi scandalizaţi de 

faptul că Petru a putut să aibă părtăşie la aceeaşi masă cu Neamurile. Fapte 11, 

versetele 2 şi 3 spun: "Şi când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiaţi 

împrejur ( câţiva bărbaţi iudei) şi ziceau: ,Ai intrat în casă la nişte oameni 

netăiaţi împrejur şi ai mâncat cu ei'. " Din moment ce Petru însuşi era Iudeu şi 

el însuşi fusese şocat să vadă ce făcea Dumnezeu, el a înţeles împotrivirea 

acestor bărbaţi. Ştia ce simţeau. Luca spune în Fapte 11, versetul 4 "Petru a 

început să le spună pe rând cele întâmplate..." Le-a spus tot ce se întâmplase 

pentru aducerea lui Corneliu la Cristos. Apoi le spune întreaga poveste 

arătându-le cum Dumnezeu Însuşi rânduise în mod suveran circumstanţele 



convertirii lui Corneliu. Petru le spune cum Dumnezeu i-a spus, vă aduceţi 

aminte, să taie şi să mănânce acele animale necurate care mai înainte fuseseră 

considerate necurate. De fapt, Dumnezeu declara ca fiind curat tot ceea ce se 

mânca, curat din punct de vedere ceremonial. Şi el le-a spus cum Corneliu a 

fost umplut cu Duhul Sfânt şi a vorbit în limbi şi apoi el spune acest verset 17: 

"Deci, dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi dar, ca şi nouă, care am crezut în 

Domnul Isus Cristos, cine eram eu ca să mă împotrivesc lui Dumnezeu?" Petru 

spune: ,Ce puteam să fac? Dumnezeu a făcut acest lucru, nu eu. Nu daţi vina pe 

mine.' Probabil că de-a lungul anilor ce au urmat convertirii lui Corneliu, Petru a 

avut numeroase conflicte cu oameni de acest gen. Probabil că a ajuns 

împovărat datorită acestui conflict cu aceşti iudei atât de aroganţi, care 

credeau că legea ceremonială trebuia respectată în Biserică. Poate că încerca să 

fie blând cu ei, ştiind că ei se simţeau jigniţi atunci când îl vedeau mâncând 

împreună cu Neamurile. Astfel că el se gândeşte: ,Ei bine, ei sunt nişte fraţi 

slabi. Nu vreau să-i fac să se poticnească.'  

 

Oricare ar fi fost motivele sale, Scriptura ne dă de înţeles că Petru era făţarnic. 

Însă nu era eretic. Problema lui nu a fost că se îndoia de adevărul Evangheliei, 

nici că nu înţelegea adevărul Evangheliei. Problema lui a fost că a eşuat în 

punerea în practică a acestui adevăr. Era un făţarnic. Şi în versetul 13 al textului 

nostru, Pavel foloseşte de două ori expresii care derivă din cuvântul grecesc 

 hupocrisis", care este, evident, acelaşi cuvânt cu cel din limba engleză, 

"ipocrizie". Apropo, acesta era un cuvânt folosit în actorie. Are aceleaşi 

conotaţii morale negative ca şi cuvântul "ipocrizie", din engleză. De aşa ceva îl 

acuza Pavel pe Petru, de faptul că era ipocrit. Pavel era conştient că Petru ştia 

cum stau lucrurile. Dar nu este suficient doar ca să cunoşti adevărul. Trebuie să 

şi asculţi de adevăr. Ipocrizia poate submina adevărul Evangheliei la fel de bine 

ca şi învăţătura falsă. Aceasta este o lecţie importantă. Ai înţeles acest lucru? E 

posibil ca niciodată să nu înveţi pe cineva o erezie, dar dacă viaţa ta este aceea 

a unui ipocrit, ipocrizia ta poate submina Evanghelia la fel de rău ca şi atunci 

când ai fi dat învăţătură eretică. Şi exact acest lucru s-a întâmplat aici. Şi alţi 

oameni au început să urmeze exemplul greşit al lui Petru, inclusiv Barnaba, 

partenerul în lucrare şi tovarăşul lui Pavel. Versetul 13 "...până şi Barnaba a fost 

prins în laţul făţărniciei lor." Tonul său sugerează faptul că Pavel s-a simţit 



trădat prin acest act. Barnaba era prietenul lui. Barnaba ştia cum stau lucrurile. 

La fel şi Petru. Erau ipocriţi. Probabil din cauză că doreau să evite un conflict cu 

iudeii. Poate chiar s-au convins pe ei înşişi că nu făceau altceva decât să ţină 

cont de conştiinţa fraţilor mai slabi, bărbaţi care erau musafiri în biserica din 

Antiohia, bărbaţi care Îl vestiseră pe Cristos, bărbaţi vorbiţi de bine în Ierusalim. 

Păreau să existe o mulţime de motive pentru care să fi fost politicos şi 

protocolar faţă de iudei. Înţeleg presiunea care se formase. Uneori este tentant 

să eviţi conflictul prin refuzul de a înfrunta eroarea, îndeosebi atunci când te 

afli într-un grup şi toată lumea merge în aceeaşi direcţie. Dar atunci când 

eroarea subminează inima Evangheliei, nu poţi face aşa ceva. Nu este suficient 

doar să cunoşti adevărul, trebuie să şi trăieşti ceea ce crezi.  

 

Şi aici este problema. Prin încercarea de a evita conflictul cu iudeii, Petru n-a 

făcut decât să-i desconsidere pe credincioşii dintre Neamuri. Implicit, i-a tratat 

cu dispreţ. Compromisul lui a cauzat răni în inimile credincioşilor dintre 

Neamuri. Şi mai rău de-atât, această atitudine le-a subminat credinţa, pentru că 

atunci când un apostol a stat deoparte şi n-a luat masa împreună cu ei, ca şi 

cum ar fi fost necuraţi potrivit Legii, aceşti credincioşi dintre Neamuri (mulţi 

dintre ei tineri credincioşi în Cristos) au trebuit să se întrebe dacă nu cumva 

erau un fel de creştini de mâna a doua. Au început să se întrebe dacă au făcut 

tot ceea ce trebuia pentru a fi pe deplin îndreptăţiţi. Aceasta s-a întâmplat 

atunci când doctrina iudaică a început a-şi croi drum în bisericile Galatiei. Şi 

Petru, fără să-şi dea seama, i-a deschis uşa. Persistenţa acestei îndoieli în 

rândul credincioşilor dintre Neamuri, care puneau la îndoială credinţa lor şi se 

întrebau dacă au făcut suficient, poate fi motivul pentru care Pavel relatează 

din nou această întâmplare aici, fără a-i da o interpretare distorsionată, care să 

minimalizeze stânjeneala lui Petru. El re-spune întreaga poveste, pentru că, 

presupun, iudeii se aflau din nou în Galatia şi le aminteau credincioşilor galateni 

de felul în care s-a comportat Petru, asta pentru a sugera că apostolii au văzut 

de bine doctrina lor. Aşadar, Pavel spune întreaga poveste fără a o polei, şi asta 

pentru a demasca greşeala. Petru permisese involuntar iudeilor să ridice un zid 

despărţitor între credincioşii iudei şi cei dintre Neamuri, zid pe care Cristos îl 

dărâmase. Efeseni 2. versetele 14-16: "Căci El este pacea noastră care din doi a 

făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi în Trupul Lui a 



înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei (legea 

ceremonială), ca să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou (un singur 

Trup, Biserica formată din două componente, Iudeii şi Neamurile), făcând astfel 

pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin 

care a nimicit vrăjmăşia." Şi dacă tu ridici din nou acel zid despărţitor, nu faci 

decât să calci în picioare sângele lui Cristos şi crucea Lui. Aşadar, ipocrizia lui 

Petru de aici a avut rezultate cumplite şi deloc benefice. Ea a rănit pe oamenii 

buni. Şi i-a împins pe oamenii buni să facă răul.  

 

Răspunsul apostolului Pavel la acest gen de comportament constituie lecţia 

numărul doi pe care o extragem din această istorisire. Mai întâi, în cazul în care 

n-aţi reţinut, nu este suficient să cunoşti adevărul, trebuie să pui în practică 

ceea ce crezi. În al doilea rând, nu este suficient să admiţi adevărul, trebuie să 

înfrunţi eroarea. Sunt momente când trebuie să acţionăm într-un mod care 

pare negativ. Dintotdeauna au existat în biserică aceia care cred că orice lucru 

negativ este automat un lucru rău. De ce nu putem fi mai pozitivi? De ce 

trebuie să criticăm oamenii cu care nu suntem de acord? Nu putem să fim pur 

şi simplu pozitivi faţă de lucrurile pe care le credem şi să-L lăsăm pe Domnul să 

sorteze lucrurile? Aţi mai auzit aşa ceva. Eu unul aud tot timpul aceste cuvinte. 

Şi daţi-mi voie să spun următoarele, înainte de toate. Aceasta este o atitudine 

mai bună decât extrema opusă, pentru că sunt oameni care sunt întotdeauna 

negativişti. Ei se simt bine într-o situaţie conflictuală. Ei se mândresc cu faptul 

că îi critică pe alţii. De fapt, cu cât critică mai mulţi, cu atât sunt mai fericiţi. 

Cunoaşteţi acest gen de oameni. Unii dintre ei vin aici din când în când şi duc cu 

ei în afara bisericii semnele protestului. Zugrăviţi-vă imaginea unui om infatuat, 

care conduce un camion mohorât şi plouat, plin cu toţi acei oameni cu care el 

nu este de acord, ca şi cum şi-ar extrage un fel de cinste din controverse. Ceva 

este absolut greşit la cineva care găseşte plăcere în a stârni certuri. Categoric, 

este o atitudine dezechilibrată, de care trebuie să ne păzim. Îndeosebi aici, într-

o biserică unde accentuăm adesea importanţa vitală a doctrinei sănătoase. 

Discerne lucrurile şi gândeşte în mod critic. Dar nu deveni o persoană care să 

găsească plăcere în a critica, nici în a găsi greşeli.  

 



Acestea fiind spuse, trebuie să spun, cu toate sinceritatea, că o greşeală mare 

în mişcarea evanghelică de astăzi este extrema opusă. Oamenii nu vor să se 

disciplineze şi să gândească în mod critic. Cu siguranţă, ei nu vor să se 

deranjeze pentru a apăra doctrina împotriva erorii. Astfel că, milioane de 

persoane au adoptat ideea că noi trebuie să fim întotdeauna pozitivi şi să nu 

criticăm niciodată pe nimeni şi că nu trebuie să ne opunem niciodată erorii în 

mod direct. Este un punct de vedere total nebiblic. Se potriveşte de minune cu 

postmodernismul, pentru că postmoderniştii îţi vor spune că, dacă crezi cu prea 

mare vehemenţă un anumit lucru, nu eşti decât arogant. Şi orice fel de 

certitudine este o problemă mai mare pentru postmodernişti decât eroarea în 

sine. Este un punct de vedere total greşit. Şi pentru anumiţi oameni, de fapt 

chiar pentru foarte mulţi oameni de astăzi, nu există nicio eroare atât de gravă 

încât să justifice o confruntare de o asemenea amploare. Am ajuns în punctul în 

care, în biserică, învăţătorii falşi pot apăra tot ceea ce vor şi pot să înveţe pe 

alţii eroarea lor, fără a fi împiedicaţi. Dar dacă te ridici şi vorbeşti, şi sugerezi că 

ideile lor nebiblice sunt greşite, vei fi acuzat de lipsă de dragoste.  

 

Observaţi, Pavel nu s-a temut de asta, chiar dacă cel pe care trebuia să-l 

înfrunte era Petru. Evanghelia era cea atacată. Şi aceasta atârna mai greu decât 

orice alt pericol, inclusiv împotrivirea publică care, posibil, ar fi dus la 

despărţirea celor doi apostoli. Evanghelia era mai importantă decât un show 

artificial care să arate o unitate exterioară între apostoli. Orice altceva mai 

reiese din acest pasaj, nădăjduiesc că înţelegeţi faptul că aici este demascată 

ideea celor care spun că aparenţa unităţii este întotdeauna mai importantă 

decât apărarea adevărului. Uneori, de fapt întotdeauna când Evanghelia se află 

în pericol, este esenţial să înfrunţi eroarea şi să lupţi pentru adevăr. Nimeni, 

care este sănătos psihic, nu găseşte plăcere în luptă şi ceartă. E în ordine. Nici 

nu ar trebui să ne placă acest lucru. Dar în acelaşi timp, nimeni care iubeşte 

sincer adevărul, nu ar nega faptul că, pentru unele adevăruri, merită să lupţi şi, 

eventual, chiar să mori. Evanghelia este cap de listă între aceste adevăruri.  

 

Trebuie să luptăm, nu numai pentru Evanghelie, ci şi pentru puritatea şi 

exactitatea cu care este vestită. Ceea ce Petru a făcut aici a fost că a murdărit 



adevărul Evangheliei. Părea să arate public că sprijină şi simpatizează cu iudeii 

şi doctrina lor falsă. Astfel că Pavel i s-a împotrivit pe faţă. Versetul 11. În 

public, versetul 14. De fapt, observaţi, în versetul 14, că lucrurile erau clare în 

mintea lui Pavel. Adevărul Evangheliei se afla în pericol. "Când i-am văzut eu că 

nu umblă după adevărul Evangheliei, i-am spus lui Chifa în prezenţa tuturor..." 

Cred că ceea ce Pavel vrea să zică este că el a spus aceste lucruri lui Petru, în 

auzul tuturor celor prezenţi. "...Dacă tu, care eşti Iudeu, trăieşti ca Neamurile şi 

nu ca Iudeii, cum sileşti pe Neamuri să trăiască în felul Iudeilor?" El îl înfruntă 

pe Petru pentru făţărnicia lui. Şi a făcut aşa pentru ca fiecare care fusese 

martor la făţărnicia lui să ştie că el era mustrat. Întrucât păcatul fusese public şi 

păcatul avusese impact asupra întregii congregaţii, şi mustrarea a trebuit să fie 

publică. Pavel transformă situaţia într-un prilej de a le da învăţătură.  

 

Acest lucru ne duce la o a treia şi ultimă lecţie pe care o avem de învăţat din 

acest pasaj. Ele sunt mult mai multe, dar de data aceasta evidenţiez doar trei. 

Cea dintâi: nu-i suficient doar să cunoşti adevărul, trebuie să şi trăieşti ceea ce 

crezi. Cea de-a doua: nu este suficient să admiţi adevărul, trebuie să şi înfrunţi 

eroarea. Şi acum cea de-a trei: nu este suficient să fii veghetor doar pentru tine, 

trebuie să te preocupe şi siguranţa turmei. Din acest motiv, Pavel acţionează 

public. Este extrem de semnificativ acest lucru, reţine, faptul că Pavel l-a 

mustrat pe Petru în faţa tuturor. Acest gen de mustrare publică este foarte rară 

în Noul Testament şi aşa şi trebuie să fie. Pentru că, în mod normal, atunci când 

vedem un frate căzut într-o greşeală, trebuie să mergem să vorbim cu el, mai 

întâi, între patru ochi. Matei 18:15 "Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-

te şi mustră-l între tine şi el singur..." Aşa ne-a învăţat Isus să ne purtăm cu un 

frate care păcătuieşte. Dar observaţi că aici Isus se referă la problemele 

personale şi la păcatele private. La aceste lucruri face referinţă. "Dacă fratele 

tău a păcătuit împotriva ta..." - o ofensă personală. Păcatele private trebuie 

rezolvate în mod privat, pe cât e cu putinţă. Acele păcate, acele păcate private, 

trebuie spuse bisericii doar dacă fratele care a păcătuit refuză îndemnurile 

multiple, în prezenţa mai multor martori. Aşa funcţionează disciplina în 

biserică.  

 



Dar mai este un aspect al acestei chestiuni. Anumite păcate publice necesită 

mustrare publică. Şi observaţi că, în acest caz, Pavel sare peste pasajul din 

Matei 18 în mod voit şi motivat. Aceasta nu era o situaţie similară celei din 

Matei 18. Aceasta era una dintre acele situaţii când Biserica, turma lui 

Dumnezeu, se afla în pericol iminent şi era absolut necesară mustrarea publică 

şi imediată. Scriptura spune că în unele situaţii, mai ales când e vorba de păcat 

în rândul bătrânilor sau liderilor adunării, Pavel spune, în 1Timotei 5, versetul 

20, că aceştia trebuie să fie mustraţi în faţa tuturor. Şi dă un motiv pentru 

aceasta: pentru ca toţi ceilalţi să se teamă. Întrucât păcatele liderilor au un 

răsunet foarte puternic în rândul celor pe care ei îi conduc, şi mustrarea lor 

trebuie făcută public. Grija lui Pavel pentru bunăstarea întregii turme, 

îndeosebi într-o astfel de circumstanţă, a depăşit-o pe cea faţă de Petru, pentru 

sentimentele sau demnitatea acestuia. Mustrarea publică era soluţia aici. Şi 

Pavel a făcut bine ce-a făcut, pentru că ipocrizia lui Petru afectase întreaga 

biserică, inclusiv pe Barnaba. Iar uneori, un păstor credincios trebuie să sune 

alarma imediat şi desluşit. Şi exact acest lucru a făcut Pavel aici. El n-a făcut 

decât să urmeze acelaşi sfat pe care l-a dat bătrânilor din Efes, în Fapte 20, 

versetele 28-31, când a plecat din acea biserică. Ascultaţi ce spune. "Luaţi 

seama dar la voi înşivă şi la toată turma..." Reţineţi, aceasta este ideea. Trebuie 

să te preocupe nu doar persoana ta, ci întreaga turmă. "...peste care v-a pus 

Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu 

însuşi sângele Său. Ştiu bine că după plecarea mea se vor vârî între voi lupi 

răpitori care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, care 

vor învăţa lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, 

vegheaţi..."  

 

Eu mă bucur că Pavel a vorbit împotriva lui Petru. Respectul meu pentru Petru 

nu s-a diminuat câtuşi de puţin, şi asta datorită felului în care a reacţionat. Şi 

chiar dacă Pavel nu consemnează aici, în Galateni 2, răspunsul lui Petru, noi 

ştim că el a primit mustrarea lui Pavel şi a recunoscut faptul că Pavel a avut 

dreptate. Pentru că în 2Petru 3, versetul 15, el vorbeşte despre Pavel ca fiind 

preaiubitul nostru frate Pavel şi recunoaşte marea înţelepciune cu care 

Dumnezeu, în harul Lui, l-a înzestrat. Astfel că, după acest incident din Galateni 

2, nu s-a mai produs nicio scindare. Nu există nicio dovadă că ar mai fi existat 



un alt conflict între aceşti doi apostoli. Pavel a procedat corect şi a rezolvat 

problema pe faţă.  

 

Vă mărturisesc că îmi este foarte greu să îmi imaginez un conflict de acest gen 

petrecându-se în climatul Bisericii din secolul XXI. Astăzi există prea mare 

presiune pentru a face compromis cu cei din partida iudaică, pentru a-i 

îmbrăţişa ca pe adevăraţi tovarăşi de luptă într-o mare cruciadă morală şi 

pentru a înăbuşi diferenţele dintre noi şi ei cu privire la Evanghelie. Cred că, 

dacă astăzi am fi în circumstanţe similare, sunt convins că cei mai mulţi lideri 

evanghelici ar fi de partea lui Petru şi nu a lui Pavel. Şi ei ar motiva poziţia 

"bună" a lui Petru prin faptul că avem nevoie de partida iudaică şi de biserica 

romano-catolică şi chiar de iudaism, ca fiind aliaţii noştri în războiul împotriva 

avortului şi în lupta împotriva secularizării culturii noastre. Iar pentru a realiza 

aceste alianţe politice trebuie să acceptăm tolerarea unei anumite lipse de 

claritate a Evangheliei.  

 

Ascultaţi încă o dată cuvintele lui J. Gresham Machen (am citat mai devreme. 

Daţi-mi voie să mai citez o dată). Este ceva ce a scris cu mai bine de optzeci de 

ani în urmă. Iată ce a spus. "Ce splendidă reputaţie ar fi căpătat oraşele 

Neamurilor dacă iudeii ar fi avut câştig de cauză şi ar fi reuşit să răspândească 

în aceste oraşe respectarea Legii lui Moise. Desigur că Pavel ar fi trebuit să 

ajungă la un numitor comun cu învăţătorii care îi erau atât de aproape ca 

viziune. Desigur, el ar fi trebuit să le aplice şi lor marele principiu al unităţii 

creştine. De fapt, oricum, Pavel n-a făcut aşa ceva. Şi tocmai datorită faptului că 

el şi alţii n-au făcut aşa ceva, biserica creştină există astăzi. Cu siguranţă, Pavel a 

avut dreptate. Diferenţa care îl separa de iudei nu era neapărat o subtilitate 

teologică, ci ea făcea trimitere direct la inima şi miezul religiei lui Cristos." Are 

dreptate. Şi, de fapt, modul lui Pavel de abordare a unui asemenea conflict este 

încă modul corect. Şi dacă creştinii evanghelici de astăzi nu urmăresc realitatea 

adevărului şi a luptei pentru o Evanghelie nealterată, vom pierde în totalitate 

mărturia în mijlocul lumii necreştine. De fapt, aş spune că, la o scară mare, 

acest lucru s-a întâmplat deja. Şi îndemnul meu pentru fiecare dintre voi este 



ca să fiţi asemenea lui Pavel: să luptaţi pentru adevărul Evangheliei, pentru că 

nici un alt adevăr nu este mai vrednic de acest lucru.  

 

 

 

Legea, credinţa şi justificarea 

(Galateni 2:15-21) 

Phil Johnson 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Suntem la Galateni 2. Acest capitol este inima mesajului apostolului Pavel din 

această epistolă. În cele ce urmează, vom privi la versetele 15-21. Eu cred că 

acestea sunt versetele cheie din întreaga Epistolă către Galateni. Aceste versete 

sunt inima mesajului lui Pavel. Aici, el dezvăluie punctul central al mesajului 

său. Aici se află rezumatul cel mai concis al răspunsului pe care îl dă ereticilor 

cărora le-a scris pentru a-i confrunta. Aceasta este o carte plină de polemici. A 

fost scrisă cu scopul de a-i confrunta pe eretici. Şi aici, el îşi concentrează 

răspunsul. Dacă înţelegi greşit acest pasaj, vei pierde tot mesajul lui Pavel. 

Aşadar, nu subestima importanţa lui. El este pivotul întregii cărţi Galateni. Una 

dintre diferenţele cheie dintre adevărata închinare înaintea adevăratului 

Dumnezeu şi toate formele de religie falsă este aceasta: religia falsă ţinteşte 

întotdeauna la dreptatea omenească. Ea face întotdeauna referinţă la ceva ce 

trebuie să facem pentru a fi acceptaţi de Dumnezeu. Din acest motiv, în religia 

falsă, accentul cade atât de des pe ritualuri şi ceremonii şi pe tot mai multe 

simbolisme şi alte lucruri exterioare, mergând uneori chiar până la excluderea 

credinţei autentice; în cele din urmă, duce întotdeauna la excluderea credinţei 



autentice. Omul este întotdeauna centrul. Lucrarea este vizată întotdeauna. 

Este întotdeauna vorba de dreptatea proprie. În contrast, închinarea adevărată 

înaintea Dumnezeului adevărat este centrată pe lucrarea lui Dumnezeu. Harul 

Lui. Slava Lui. Nu arată înspre ceva ce trebuie să facem pentru a putea fi 

acceptaţi de Dumnezeu. Nu este vorba de ceea ce facem noi pentru El. Este 

vorba de ceea ce El a făcut deja prin Cristos, pentru noi—a făcut ispăşire pentru 

păcatele noastre. Nu vizează lucrarea, vizează harul. Nu este centrat pe om, 

este centrat pe Dumnezeu. Nu este vorba despre dreptatea proprie, ci, în 

totalitate, despre dreptatea lui Cristos. Şi orice eroare care mută obiectivul de 

la Dumnezeu la om, de la dreptatea lui Cristos la dreptatea noastră (orice fel de 

doctrină care face acest lucru) este o doctrină rea. Dacă m-aţi urmărit până 

acum, nădăjduiesc că aţi prins ideea. Aici însă, Pavel ne transmite mesajul sub o 

formă sumară, într-un mod absolut remarcabil.  

 

Păstraţi în minte contextul acestei epistole. Iată aici o scurtă recapitulare. 

Aceşti învăţători falşi, aceşti eretici pe care îi numim iudei, veniseră în Galatia. 

Galatia era o regiune din Asia Mică, locuită în cea mai mare parte de Neamuri. 

Aceşti învăţători falşi erau din biserica din Ierusalim. Şi, aparent, ei susţineau să 

aibă o autoritate de învăţători şi lideri în biserica din Ierusalim, pentru că aici, în 

versetul 12, se face referinţă la ei ca fiind "unii de la Iacov". Aceasta face 

trimitere la Iacov, care era unul dintre liderii bisericii din Ierusalim. Era fratele 

vitreg, de trup, al lui Cristos. Şi el joacă un rol important în disputa cu aceşti 

aceeaşi eretici, în Fapte 15. Acest Iacov era lider şi purtător de cuvânt al 

bisericii din Ierusalim. Era un băiat bun. Vedem aceasta în Fapte 15. Însă aceşti 

eretici fie fuseseră trimişi de el, fie susţineau că îl reprezintă pe Iacov. Astfel că, 

Pavel se referă la ei ca fiind unii de la Iacov, fapt ce ne sugerează o anumită 

credibilitate pe care aceştia ar fi avut-o datorită faptului că proveneau din 

biserica din Ierusalim. Galateni 2:12, care spune "venirea unora de la Iacov", ar 

putea să însemne pur şi simplu că aceşti învăţători falşi susţineau a fi 

reprezentanţi oficiali ai lui Iacov dar, de fapt, nu erau. Însă tind să cred că aceşti 

oameni fuseseră trimişi cu o anumită aură oficială de către biserica din 

Ierusalim. Acest lucru ar explica de ce, de la începutul până la finalul capitolului 

2 din Galateni, Pavel pare puţin supărat pe liderii bisericii din Ierusalim. Dacă 

veţi citi întregul capitol, veţi vedea că nu are prea multe lucruri bune şi 



prietenoase de spus despre ei. Este supărat pe ei. Pentru că au fost prea înceţi 

să înţeleagă şi să răspundă acestui pericol atât de mare, adus de aceşti 

învăţători falşi, de iudei.  

 

Am discutat despre motivul pentru care Pavel foloseşte un limbaj atât de dur 

aici în Galateni 2 şi de ce a avut acest conflict cu Petru în public, de ce readuce 

aminte acest întreg incident şi îl relatează în Biblie, pentru a rămâne pentru 

totdeauna. Chiar faptul că i-a spus pe nume lui Petru a fost, într-un fel anume, 

un lucru jenant pentru Petru. Greşeala lui Petru a fost consemnată în Cuvântul 

lui Dumnezeu care este viu şi rămâne pentru totdeauna. Tu cum te-ai simţi? Şi 

totuşi, iată, este chiar aici în Scriptură. Pavel reaminteşte totul. El îi spune lui 

Petru pe nume. El vorbeşte chiar şi de alţi lideri din biserica din Ierusalim 

folosind cuvinte mai puţin frumoase la adresa lor. De ce? Pentru că se afla în 

joc o problemă mult mai importantă decât demnitatea lui Petru şi decât 

demnitatea liderilor bisericii din Ierusalim. Învăţătura iudeilor era subtilă, dar 

era extrem de periculoasă. Eroarea pe care o învăţau ei nu era una bătătoare la 

ochi, care să contrasteze puternic cu adevărul. Era foarte subtilă, însă foarte 

periculoasă, pentru că submina principiul de bază al Evangheliei. Şi era o 

încercare de transformare a creştinismului într-o religie care să susţină 

dreptatea proprie, întocmai cum făcea religia fariseică.  

 

Vă amintiţi Fapte 15, versetul 5. Aici ni se indică faptul că toată această 

doctrină era de fapt aprinsă de câţiva indivizi care mai înainte fuseseră membri 

ai sectei fariseice. Aşadar erau foşti farisei care acum se alăturaseră bisericii. Şi 

ramura religiei lor fariseice era una legalistă. Aparent, aceşti oameni aduseseră 

religia fariseică în biserică. În parte, erau corecţi, pentru că dăduseră frâu liber 

propovăduirii adevărului Scripturii. Ei recunoşteau autoritatea Scripturii. Ei 

credeau că ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Susţineau adevărul ei în întregime. 

Ei se arătaseră a fi urmaşi ai adevăratului Dumnezeu. Spuneau că Îl iubeau pe 

Cristos, pentru că erau parte din Biserică. Dar erau periculos de greşiţi, pentru 

că nu puneau pe primul loc harul şi resursele lui Dumnezeu pentru credincioşi. 

Învăţătura lor era despre ce trebuia să facă păcătosul pentru a fi acceptat de 

Dumnezeu. Acest unic amănunt făcea din învăţătura lor o învăţătură 



fundamental greşită. Ei învăţau că trebuie să fii tăiat împrejur pentru a fi 

mântuit. Trebuia să fii iudeu, ca să intri în Biserică. Şi acest amănunt făcea din 

doctrina lor o doctrină falsă, o Evanghelie falsă. Îi situa la capăt opus faţă de 

Evanghelia adevărată. Prin urmare, Pavel a fost foarte tăios în capitolul 1, 

versetele 8 şi 9, acolo unde spune că cei care schimbă Evanghelia să fie 

blestemaţi. Era o eroare simplă în sensul că nu era complexă, nu avea rădăcini 

prea adânci sau stufoase, nu era un sistem complex, aşa cum fusese o altă 

erezie ce începuse să prindă rădăcini în Biserică în acele zile—gnosticismul—

foarte complexă şi foarte dificilă. Aceasta era atât de tainică şi de ascunsă, încât 

aveai nevoie ca cineva să ţi-o explice, altfel n-o înţelegeai, nu îţi era clară. Dar 

această erezie iudaică nu era aşa. Era foarte simplă. Aceşti oameni susţineau 

toată învăţătura apostolilor, mai puţin simplitatea Evangheliei harului. Şi 

insistau asupra faptului că Neamurile, care veniseră la Cristos, trebuiau să se 

taie împrejur pentru a putea fi mântuite. De aceea noi îi numim iudei. În 

esenţă, ei învăţau că numai iudeii puteau fi mântuiţi. Deci, dacă erai dintre 

Neamuri şi voiai să vii la Cristos, trebuia ca, mai întâi, să devii un prozelit la 

iudaism. Învăţând aceasta, ei nu făceau, practic, altceva decât să adauge o 

lucrare şi să facă din ea o condiţie pentru justificare. Ei învăţau o doctrină a 

justificării, în care instrumentul era altul decât credinţa. Şi aceasta a subminat 

inevitabil adevărul Evangheliei.  

 

Şi Pavel a văzut problema clar. La început, cred că a fost singurul care a văzut-o. 

Dar a văzut-o cu claritate, deoarece, ca apostol al Neamurilor, el slujea cu 

regularitate oamenilor care se încrezuseră în Cristos, ale căror vieţi fuseseră 

schimbate şi care intraseră în biserică, dar care erau oameni ce nu participaseră 

niciodată, în niciun fel, la ceremoniile evreieşti ale Vechiului Testament. Erau 

pur şi simplu dintre Neamuri. Dar ei crezuseră în Cristos, vieţile lor fuseseră 

schimbate şi au pătruns în biserică. Şi Pavel a cunoscut şi a înţeles foarte bine 

faptul că cei dintre neamuri puteau fi mântuite fără ca să devină mai întâi iudei.  

 

Şi Petru cunoştea aceasta în inima lui, pentru că, la urma urmei, Petru a fost 

apostolul trimis de Dumnezeu să se ocupe de Corneliu—în primele capitole din 

Faptele apostolilor— trimis pentru convertirea lui Corneliu, care a fost cea 



dintâi consemnare a unei convertiri dintre Neamuri, pe care am primit-o. Şi 

Petru s-a aflat acolo. Şi Petru primise toate dovezile că Dumnezeu îi mântuieşte 

pe cei dintre Neamuri doar prin credinţă. El primise revelaţia divină şi mesajul 

direct de la Dumnezeu. Fusese martor ocular la convertirea lui Corneliu, atunci 

când acesta a fost umplut cu Duhul Sfânt şi a vorbit în limbi, în mod miraculos, 

repetând, de fapt, întregul miracol al Rusaliilor, într-un mod spectaculos, în 

casa lui de om dintre Neamuri. Şi Petru se afla acolo şi a văzut toate acestea. De 

fapt, dacă citiţi Fapte 11, aici Petru este cel ce relatează acest incident; şi e 

chiar nostim, deoarece Petru este şocat de ceea ce se întâmplă. El, ca şi bărbat 

iudeu, a fost şocat de acest lucru, de faptul că Dumnezeu umplea cu Duhul 

Sfânt pe un netăiat împrejur. Era evident faptul că omul era mântuit; şi, totuşi, 

acesta nu practicase niciodată vreun ceremonial al Vechiului Testament. Petru 

a fost şocat de acest lucru; şi, de fapt, s-a folosit de acest incident în apărarea 

lui din mărturia pe care a dat-o în Fapte 11. El spune: ,ce puteam noi să facem? 

Noi ne aflam acolo şi Duhul Sfânt a venit peste acest bărbat.' Fapte 11 se 

termină cu afirmaţia că biserica din Ierusalim a sărbătorit acest lucru, s-a 

bucurat de acest lucru. Prin urmare, au fost receptivi la acest adevăr. L-au 

înţeles, însă undeva, în perioada de timp dintre convertirea lui Corneliu şi acest 

incident descris de Pavel în Galateni 2, ei au uitat, s-au depărtat de el, s-au 

depărtat de simplitatea Evangheliei. Şi datorită acestui lucru, rezultatul 

învăţăturii iudeilor a fost că galatenii s-au aflat în pericolul de a se depărta în 

acelaşi fel.  

 

Gândiţi-vă la erezia iudeilor aceasta nu constituia chiar o ameninţare directă în 

Ierusalim, pentru că biserica din Ierusalim era în majoritate, dacă nu chiar în 

totalitate, compusă din iudei. Deci fiecare credincios bărbat din acea 

congregaţie era deja circumcis. Pentru ei nu era o problemă; niciodată nu se 

ridicase această problemă. Doctrina iudaică era, de fapt, sub radarul apostolilor 

care supravegheau biserica din Ierusalim. Din acest motiv, cred eu, ei nu au 

sesizat imediat pericolul de aici. Nu ar fi chiar atât de surprinzător dacă liderii 

bisericii din Ierusalim i-ar fi trimis într-adevăr pe aceşti oameni ca reprezentanţi 

oficiali ai bisericii, pentru că, la urma urmei, dacă aceştia erau foşti farisei, ei 

cunoşteau bine Vechiul Testament. Erau teologi şi învăţători isteţi, bine 

instruiţi. Şi chiar dacă pasajele eronate ale mesajului lor n-ar fi fost menţionate 



niciodată în Ierusalim, apostolii de aici n-ar fi ştiut obligatoriu cât de periculoşi 

erau aceşti indivizi. Aşadar, întreaga biserică din Ierusalim s-a gândit probabil că 

aceşti foşti farisei formau grupul ideal pe care să-l trimită în această misiune de 

răspândire a învăţăturii. Însă învăţătura lor a produs ravagii în bisericile din Asia 

Mică pentru că ea a subminat siguranţa Neamurilor din acele biserici. 

Gravitatea ereziei a devenit rapid vizibilă, mai ales pentru Pavel. Şi mai ales 

atunci când Petru a început să se separe de credincioşii dintre Neamuri din 

acele biserici asiatice. Prin urmare, acesta a fost momentul când Pavel a 

intervenit şi a atacat problema. L-a mustrat pe apostolul Petru în mod public şi 

cu toată seriozitatea. Aici am rămas data trecută.  

 

Aceasta ne aduce la pasajul pe care-l vom dezbate în această dimineaţă, 

Galateni 2:15. De data aceasta, vom termina capitolul. Voi citi pasajul. Dar 

înainte de a face acest lucru, daţi-mi voie să punctez un lucru la care probabil 

că v-aţi mai gândit. Nu este pe deplin clar unde anume se opreşte Pavel din 

relatarea sa despre ceea ce îi spune lui Petru şi unde începe din nou să se 

adreseze cititorilor epistolei sale. Apropo, sunt în Scriptură câteva pasaje de 

acest gen. Sunt câteva pasaje care cuprind secvenţe despre care nu ştim dacă 

sunt adresate unui vorbitor sau dacă sunt rostite de persoana care scrie. Este 

imposibil de determinat dacă un anumit pasaj este parte dintr-un citat, o 

remarcă editorială, pentru că nu existau ghilimele în greaca originală. Ioan 3:16, 

de exemplu, cel mai cunoscut verset din Scriptură—sunt acelea cuvintele lui 

Isus? Sau este apostolul Ioan cel care face un comentariu editorial asupra 

vorbelor pe care Isus tocmai le spusese. Pur şi simplu, nu se poate şti cu 

exactitate. Şi eu cred că majoritatea Bibliilor cu litere roşii—care încearcă să-ţi 

arate care au fost cuvintele lui Isus—ar scrie cuvintele din Ioan 3:16 în roşu, 

indicând că acelea au fost cuvintele lui Isus. Dar adevărul este că n-ai cum să ştii 

sigur acest lucru. Ar putea fi comentariul apostolului Ioan vizavi de spusele lui 

Isus. Şi aici avem un gen similar de ambiguitate. Această porţiune, de la 

versetul 15 până la sfârşitul capitolului, face parte din discursul pe care i-l ţine 

Pavel lui Petru? Face parte din mustrarea publică pe care o primeşte Petru? Sau 

a sfârşit de citat din ceea ce i-a spus lui Petru şi acum, în versetul 15, el se 

întoarce la adresarea directă către galateni? Nu se poate spune sigur. Dar ştii 

ce? Nici nu contează. De fapt, nici în cazul Ioan 3:16 nu contează, pentru că, pe 



de o parte toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi pe de altă parte, este 

benefic pentru doctrină. Adevărul este revelat oricum. Ceea ce învaţă cuvintele 

este infinit mai important decât întrebarea dacă Pavel s-a adresat lui Petru sau 

dacă s-a adresat galatenilor. Poate fi adevărat în ambele sensuri. Nu trebuie să 

ne lăsăm deviaţi de la ceea ce este important de o discuţie academică, ce pune 

problema momentului când a spus Pavel pentru prima dată aceste lucruri. Într-

un final, nu este atât de important, însă am o părere despre acest lucru şi am să 

v-o spun imediat.  

 

Uitaţi-vă la pasaj. Este puţin mai lung decât cele pe care le-am dezbătut până 

acum. Dar aş vrea să-l parcurgem în totalitate. Am să-l citesc în întregime, 

începând cu Galateni 2, versetul 15. "Noi suntem Iudei din fire, iar nu păcătoşi 

dintre Neamuri. Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin 

faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos (engl. credinţa lui Isus 

Hristos), am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin 

credinţa în Hristos (engl. credinţa lui Hristos), iar nu prin faptele Legii; pentru că 

nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. Dar dacă, în timp ce căutăm 

să fim socotiţi neprihăniţi în Hristos, şi noi înşine am fi găsiţi ca păcătoşi, este 

oare Hristos un slujitor al păcatului? Nicidecum! Căci, dacă zidesc iarăşi 

lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Căci eu, prin 

Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit 

împreună cu Hristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în 

mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui 

Dumnezeu (engl. credinţa Fiului lui Dumnezeu), care m-a iubit şi S-a dat pe Sine 

însuşi pentru mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă 

neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos."  

 

Două lucruri, înainte de a intra în discuţia propriu-zisă despre pasaj. Vreau doar 

să vă îndrept atenţia asupra versetului 17. Nu voi detalia. Este un verset greu 

de interpretat. "Dar dacă, în timp ce căutăm să fim socotiţi neprihăniţi în 

Cristos, şi noi înşine am fi găsiţi ca păcătoşi, este oare Cristos un slujitor al 

păcatului? Nicidecum!" S-au dat multe interpretări acestui verset. Înţelegerea 

mea este că Pavel se împotriveşte într-un mod similar cu episodul din Romani 



6, unde spune: "Pentru că nu mai suntem sub Lege, ci sub har, să păcătuim 

mereu ca să se înmulţească harul?" Şi din nou spune acelaşi lucru: 

"Nicidecum!" Şi cred că pune acelaşi gen de întrebare şi aici. "În timp ce căutăm 

să fim socotiţi neprihăniţi de Cristos..." Dacă îndreptăţirea este prin credinţă, 

datorită a ceea ce a făcut Cristos, şi ceea ce fac eu nu constituie un instrument 

pentru îndreptăţirea mea, atunci, dacă sunt găsit ca şi păcătos în mijlocul 

tuturor acestor lucruri, este atunci Cristos un slujitor al păcatului? Îmi aprobă 

Cristos păcatul? Nicidecum. Cred că acesta este sensul. Am vrut să explic acest 

verset pentru că nu voi putea să-l detaliez mai mult de-atât. Trebuie să 

parcurgem întregul pasaj. Dar este un verset important, o întrebare 

importantă. Şi cred că este o paralelă identică cu întrebarea pe care o ridică în 

Romani 6.  

 

Vreau să acord însă atenţie ideii principale a acestui pasaj. Şi aşa cum am spus, 

pasajul acesta constituie inima mesajului lui Pavel pentru galateni. Aici, el apără 

Evanghelia şi, îndeosebi, simplitatea justificării prin credinţă, împotriva violării 

produse de Legea Vechiului Testament. Este o temă constantă în Noul 

Testament. La aceasta face referire întreaga epistolă către Galateni. La fel şi 

cartea Evrei. Pavel tratează acest subiect şi în câteva alte epistole, întrucât 

aceasta a constituit o tentaţie constantă de a lăsa legile ceremoniale ale 

Vechiului Testament şi legalismul şi chiar fiecare aspect al religiei iudaice să 

violeze adevărul Evangheliei şi să îngrădească libertatea absolută pe care o 

avem în Cristos. Şi aceasta este tema Epistolei către Galateni, a întregii epistole: 

apărarea justificării prin credinţă împotriva violării produse de legea 

ceremonială.  

 

Aşadar, vreau să menţionez ceva ce probabil nici n-aţi observat. Este foarte 

important şi foarte intrigant. În pasajul citit, întâlnim pentru prima dată 

cuvântul "îndreptăţit" (socotit neprihănit, justificat) şi conceptul de îndreptăţire 

(justificare) în întreaga epistolă. Am ajuns la cel de-al doilea capitol din epistolă 

şi aici este prima dată când Pavel menţionează îndreptăţirea. Chiar dacă acesta 

este chiar obiectul apărării sale. În versetul 16, Pavel menţionează pentru prima 

dată, în mod specific, îndreptăţirea; chiar dacă aceasta este doctrina pe care o 



apără prin scrierile sale. Foloseşte verbul ("socotit") la timpul trecut, de trei ori 

în acelaşi verset. Şi este prima menţionare a sa din Galateni. Iată un al doilea 

lucru interesant. În versetul 16 se menţionează pentru prima dată şi credinţa, 

ca instrument al îndreptăţirii. Înapoi, în capitolul 1, versetul 23, el a menţionat 

credinţa în sensul următor: a vorbit despre "credinţa", însemnând sistemul 

creştin, credinţa creştină în ansamblul ei. Dar aici, în versetul 16 din capitolul 2, 

apare prima menţiune a sa cu privire la credinţa personală, credinţa ca mijloc 

de apucare a mântuirii. Este prima dată când o menţionează în întreaga 

epistolă, chiar dacă motivul scrierii sale este chiar acela de a apăra acest 

concept. Iată şi un alt lucru. În versetul 16 este menţionat, de asemenea pentru 

prima dată, şi cuvântul "lege". El vorbeşte de circumcizie şi descrie un conflict 

cu privire la lege şi Evanghelie, conflict pe care l-a avut cu aceşti învăţători falşi 

care au dorit să impună legea asupra Evangheliei. Dar în versetul 16 explică 

pentru prima dată în termeni specifici despre ce este vorba în acest conflict cu 

iudeii; şi el aminteşte subiectul Legii. Este o dezbatere cu iudeii despre rolul 

credinţei şi locul pe care-l ocupă Legea, susţinând doctrina justificării. Şi în 

versetul 16 el menţionează pentru prima dată aceşti trei termeni sau pe oricare 

dintre ei. Este prima menţiune şi, din acest motiv, versetul acesta este cheia 

întregii epistole. Aici este dezbătută întreaga chestiune pentru prima dată. 

Legea, credinţa şi îndreptăţirea. Ţineţi minte aceste trei cuvinte pentru că ele 

vor trasa discuţia noastră.  

 

Revin la ceva ce am spus mai devreme. Tind să cred că această secţiune este 

parte din discursul lui Pavel adresat lui Petru. Eu cred că el încă relatează din 

ceea ce a spus atunci când l-a mustrat pe Petru în faţa tuturor, ceea ce este 

interesant, pentru că acesta este un discurs doctrinal lung. Din acest motiv a 

considerat Pavel ca fiind atât de important să relateze totul din nou, mai 

detaliat de această dată. Este o mustrare care urmăreşte ceva. Pavel nu doar se 

răţoieşte la Petru. Are un scop didactic, adică urmăreşte să-l înveţe o lecţie 

importantă. Este o lecţie doctrinală, care dovedeşte clar că dezacordul dintre 

Pavel şi Petru a fost pur de natură doctrinală. Nu a fost un conflict bazat pe 

diferenţe de personalitate. Nu a fost nici un conflict de natură culturală. N-a 

fost nici o luptă grosolană cu privire la cine era responsabil peste bisericile din 

Galatia. A fost pe motiv de doctrină. Şi mai ales cu privire la Evanghelie. De ce 



cred eu că Pavel se adresează încă lui Petru. Când am început prima dată să 

studiez această secţiune, am fost înclinat să cred că Pavel a lăsat deoparte 

discursul său mustrător, la sfârşitul versetului 14, şi apoi a început să se 

adreseze direct galatenilor, din versetul 15. Dar nu îţi trebuie prea mult timp să 

îţi dai seama că lucrurile nu aşa stau. Şi iată de ce. Galatenii erau în majoritate 

dintre Neamuri. Despre asta este vorba în toată această dispută. De fapt, 

aceasta a fost scânteia care a aprins conflictul la început. Şi totuşi, în versetul 

15 este clar că Pavel încă se adresează unei persoane iudaice. "Noi...", spune el, 

"suntem Iudei din fire..." Şi cuvântul "suntem", veţi vedea că în cele mai multe 

traduceri este scris italic, ceea ce înseamnă că a fost adăugat de către 

traducători pentru a da cursivitate propoziţiei. Dar greaca originală spune în 

felul următor: "Noi Iudei din fire..." Şi se pare că el încă relatează cele ce îi 

spusese lui Petru. Iată deci un iudeu care mustră pe un alt iudeu în faţa unei 

mulţimi de oameni dintre Neamuri. "Noi Iudei din fire şi nu păcătoşi dintre 

Neamuri..." Apropo, acesta era apelativul tipic dat de Iudei Neamurilor—

"păcătoşi"—vedem aceasta adesea în Noul Testament. Pavel nu susţine că 

iudeii nu sunt păcătoşi. El petrece prima jumătate a capitolului 3 din Romani 

dovedind contrariul. El nu face altceva decât să folosească apelativul obişnuit, 

dat de iudei Neamurilor, care, întrucât erau extrem de necuraţi din punct de 

vedere spiritual şi în majoritate păgâni, sunt numiţi "păcătoşi dintre Neamuri" 

sau "Neamuri păcătoase". Deci, interpretarea este următoarea: ,Petru, noi nu 

suntem Neamuri păcătoase. Suntem Iudei păcătoşi. Dar suntem tot păcătoşi.' 

Acesta este sensul pe care el îl dă aici. Uitaţi-vă ce zice. Îi spune lui Petru: ,Chiar 

dacă suntem iudei, tu şi cu mine, ştim că un om nu este justificat prin faptele 

legii, ci prin credinţa lui Isus Cristos, chiar şi noi, noi iudeii, am crezut în Isus 

Cristos ca să fim justificaţi prin credinţa lui Cristos şi nu prin faptele legii.' Petru 

a înţeles. A înţeles că credinţa în Cristos l-a eliberat de sub puterea Legii. Şi 

Pavel spune: ,Petru, de aceea credem noi în Cristos, pentru ca să fim eliberaţi 

de sub robia Legii.' ,Pentru că nicio carne nu va fi justificată prin faptele Legii.' 

Dacă iudeii sunt justificaţi prin credinţă şi nu prin faptele Legii, îi spune el lui 

Petru, atunci de ce încerci să impui Neamurilor Legea? El spune: ,Ştii asta, 

Petru. De ce acţionezi altfel de ceea ce cunoşti?'  

 



Îmi place acest verset, versetul 16. Şi îmi place întregul pasaj în care se află 

acest verset. Însă îmi place pentru că arată negru pe alb tot ceea ce era greşit în 

doctrina falsă a iudeilor. Făcând astfel, el răspunde unei mari mulţimi de 

doctrine false de care ne ciocnim tu şi cu mine şi în ziua de azi. Acest verset 

înfăţişează corect lucrurile cu privire la îndreptăţire. Şi corectează înţelegerea 

greşită pe care o aveau aceştia despre Lege. Le aduce aminte despre 

importanţa vitală a credinţei autentice. Şi salvează doctrina justificării de 

eroarea iudaică. Aşadar, pe măsură ce parcurgem acest pasaj, vom lăsa ca acest 

aspect să ne ghideze, aceste trei cuvinte: Legea, credinţa şi îndreptăţirea. 

Acestea sunt aceleaşi trei cuvinte cruciale ce ţin de Evanghelie, care apar, 

fiecare în parte, pentru prima dată, în versetul 16. Ne vom ocupa de ele în 

ordine inversă faţă de ordinea pe care le-o dă Pavel. Vom începe cu Legea.  

 

Iată un prim punct. Pavel corectează concepţiile lor greşite cu privire la Lege. 

Reţineţi, aceşti învăţători falşi erau în majoritate, dacă nu chiar toţi, din tradiţia 

fariseică, tradiţie în care Legea era totul. Apostolul, el însuşi, fusese un fariseu. 

El singur îşi descrie devotamentul faţă de Lege, pe care l-a nutrit din tinereţe, în 

Filipeni 3:5, unde îşi spune chiar mărturia: "tăiat împrejur a opta zi, din neamul 

lui Israel..." El descrie mediul din care a provenit: "...din seminţia lui Beniamin, 

Evreu din Evrei; în ceea ce priveşte Legea, Fariseu". Aşa a fost crescut; chiar din 

prima zi s-a aflat sub Lege. "Tăiat împrejur a opta zi." Luca consemnează 

mărturia lui Pavel înaintea Sinedriului, în Fapte 23, versetul 6. Acesta este 

primul lucru pe care li-l spune. Pavel spune aceasta. "Sunt Fariseu, fiu de 

Fariseu..." Deci şi tatăl său fusese Fariseu. Şi când spune că a fost tăiat împrejur 

a opta zi, spune de fapt că a fost circumcis respectând intact ceea ce cerea 

Legea chiar înainte de Moise. Genesa 17, versetul 12, Domnul spune acest lucru 

lui Avraam, cu privire la toţi urmaşii săi. "La vârsta de opt zile, orice copil de 

parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur..." Iată ce pretindea Legea. 

Dar observaţi că în Filipeni 3, acolo unde Pavel depune mărturie, el culminează 

în cele din urmă spunând că atunci când L-a apucat pe Cristos, el s-a îmbrăcat 

cu o dreptate (neprihănire) care nu era a lui. El foloseşte exact aceste cuvinte: 

"nu o dreptate a mea proprie". Şi, de fapt, el a ajuns să privească acea dreptate 

dată de Lege, toată supunerea faţă de Lege, orice lucru faţă de care îşi devotase 

viaţa, pe toate acestea a ajuns să le privească drept gunoi, la propriu, băligar, 



excremente. Şi pentru el, acestea nu-şi mai aveau rostul. El face acest lucru 

foarte clar, printr-un limbaj foarte explicit.  

 

Comparaţi acestea cu aceşti farisei iudei. Ei au pretins că au venit la Cristos, dar 

au târât după ei dreptatea lor proprie. N-au vrut să renunţe la ea. Petrecuseră 

mult timp ca s-o dezvolte. Şi nu doar atât, dar erau hotărâţi să împrumute 

ceremoniile Vechiului Testament, începând cu circumcizia, oricărui creştin 

dintre Neamuri care venea la Cristos. Şi acest mesaj a obstrucţionat libertatea 

desăvârşită a Evangheliei. Dar observaţi claritatea absolută a versetului 16. 

"Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit prin faptele Legii, ci numai prin 

credinţa în Isus Hristos (engl. credinţa lui Isus Hristos), am crezut şi noi în 

Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos (engl. credinţa 

lui Hristos), iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit 

prin faptele Legii." Nu poţi ocoli înţelesul acestui text.  

 

În timpul studenţiei mele, am vestit Evanghelia unui bărbat din Chicago, 

membru al bisericii Worldwide Church of God, cult fondat de Herbert W. 

Armstrong. În ultimii ani, această biserică a abandonat o parte, dar nu pe toate, 

din doctrinele sale de cult. Dar în acele zile, ei învăţau cu toată puterea şi 

insistau asupra faptului că creştinii trebuie să respecte anumite legi 

ceremoniale din Vechiul Testament, şi aceasta pentru a fi mântuiţi. Era tipic 

cazului iudeilor din Galatia. Şi l-am luat pe acest om şi am început să-i spun 

Evanghelia. El dorea să audă tot mai mult. Şi chiar voia să aducă argumente în 

favoarea lui. Cultul său, Worldwide Church of God, îşi avea rădăcinile în 

Adventismul de Ziua a Şaptea. Şi, prin urmare, şi ei ţineau Sabatul sâmbăta, 

împreună cu multe alte lucruri din Legea Vechiului Testament. Ţineau toate 

zilele de sărbătoare din Vechiul Testament. Ei cereau respectarea unui număr 

de ceremonii din Vechiul Testament. Şi insistau asupra faptului că toate aceste 

lucruri erau necesare pentru a fi socotit neprihănit. Era ecoul clasic al doctrinei 

iudeilor. Acest individ era un bărbat de culoare, mai în vârstă, foarte inteligent, 

bun cunoscător al textelor favorite folosite ca dovezi de către cultul lor, şi el 

susţinea ascultarea faţă de orice aspect al Legii Vechiului Testament şi faţă de 

anumite aspecte ale legii ceremoniale; toate acestea, spunea el, erau esenţiale 



pentru îndreptăţire. Era atât de impregnat de această doctrină şi atât de bine 

şcolit de cultul său, încât mi-am dat seama foarte repede că avea pregătită o 

replică pentru fiecare text pe care eu i-l puneam în faţă şi care dovedea 

contrariul spuselor lui. De fiecare dată, îi arătam pasaje unde Scriptura învaţă 

că mântuirea nu se capătă prin fapte (şi i le-am arătat pe toate cele 

binecunoscute). Efeseni 2:8 şi 9. "Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi 

aceasta nu vine de la voi; ci este harul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se 

laude nimeni." El spunea: "Ei bine, aici este vorba de faptele bune făcute în 

afara Legii, nu despre faptele bune pe care Legea lui Dumnezeu le cere de la 

noi." Aşa că i-am arătat Tit 3:5. "El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi 

în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui..." Mi-a răspuns acelaşi lucru. Mi-a spus 

că faptele noastre bune nu ne mântuiesc, dar faptele pe care le cere Legea, 

acelea sunt vitale, sunt esenţiale. Aşa că i-am dat Romani 4, versetele 4 şi 5. 

"Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva 

datorat; pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos 

neprihănit, credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire." Din nou 

mi-a spus: "Acesta nu spune nimic de Legea care ne arată poruncile lui 

Dumnezeu pentru noi. Noi trebuie să împlinim aceste porunci pentru a fi 

îndreptăţiţi." Am încercat să-i explic că noi nu putem să împlinim Legea în mod 

desăvârşit. Astfel că, dacă depind de ascultarea mea faţă de Lege pentru a fi 

socotit drept, atunci sunt terminat. Pentru că dacă trebuie să ţin Legea pentru a 

fi mântuit, atunci suntem cu toţii condamnaţi la moarte. Iacov 2, versetul 10, 

spune: "Căci, cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă, se 

face vinovat de toate." Şi el mi-a spus: "Da, dar noi putem fi iertaţi pentru 

păcatele noastre atâta timp cât încercăm să ţinem Legea." Şi asta încerca el să 

facă. Eram student pe vremea aceea şi un creştin începător. Aşa că n-am ştiut 

exact ce să fac cu acest om. Am încercat să-i tot spun la versete. Şi apoi am 

observat acest verset din Galateni 2, versetul 16, care părea să răspundă direct 

erorii acestui bărbat. Aşa că i l-am arătat. Şi de această dată, n-a mai avut 

replică. Nu-i mai acordase atenţie niciodată până atunci. Şi îmi aduc aminte, a 

repetat din cele ce spusese până atunci, pentru un timp. A recunoscut că acest 

verset pare să spună ceea susţin, dar... apoi a mai vorbit puţin şi s-a depărtat de 

verset. Şi tocmai când am crezut că fusese convins, în cinci minute a trecut 

dincolo de acest verset şi s-a întors să accentueze din nou necesitatea Legii 

pentru îndreptăţire. Aşa că l-am adus din nou la Galateni 2:16 şi i-am spus: Dar 



nu ai explicat acest text. Nu poţi să îl explici în sistemul tău. Şi i l-am citit cu 

voce tare. "Noi... ştim că un om nu este îndreptăţit ţinând Legea, ci prin 

credinţa în Isus Cristos. Aşa că şi noi trebuie să ne punem credinţa în Cristos 

Isus pentru a fi îndreptăţiţi prin credinţa în Cristos şi nu prin ţinerea Legii, 

pentru că nimeni nu va fi îndreptăţit prin ţinerea Legii." Este un verset lung, nu-

i aşa? Cred că l-am citit de vreo 35 de ori. Când am terminat de vorbit cu el, 

memorasem deja versetul. El era un om inteligent şi interesat de Scriptură. Şi 

de câte ori îl readuceam la acest verset, el înţelegea ideea. Şi apoi, după câteva 

minute, el a zis: ,Da, dar trebuie să ţii Legea'. Atunci l-am pus să citească 

versetul din nou şi din nou şi din nou. Pe măsură ce conversaţia progresa, am 

putut să văd că adevărul acestui text îi spulbera obiecţiile. Îmi aduc aminte 

foarte viu cele petrecute atunci. Ne aflam cam de trei ore în sufrageria lui dintr-

un cartier mai sărăcăcios din Chicago. Ce îmi aduc aminte chiar şi mai viu este 

lumina care a început să se aştearnă pe faţa acestui om în timp ce discutam. A 

început să îmbrăţişeze realmente adevărul potrivit căruia nu poţi fi îndreptăţit 

dacă îţi pui nădejdea în ascultarea ta faţă de Lege. Căci nimeni nu va fi socotit 

drept prin faptele Legii.  

 

Reţineţi aceasta, pentru că acest verset arată cu exactitate ceea ce Pavel 

urmăreşte să indice în repetate rânduri. De exemplu, Galateni capitolul 5, 

versetul 18: "Voi nu mai sunteţi sub Lege...". Romani 6:14: "Voi nu mai sunteţi 

sub Lege, ci sub har." Iată ce vrea el să spună. Galateni 2:16. Nu te afli sub Lege 

pentru îndreptăţire. Nu depinzi de calitatea ascultării tale faţă de Lege, pentru 

a-ţi hotărî destinul veşnic. Eşti îndreptăţit fără legătură cu ascultarea faţă de 

Lege. Aceasta înseamnă a nu te afla sub Lege. Mulţi oameni sunt confuzi în 

această privinţă.  

 

Sunt oameni care aud că "nu mai sunt sub Lege, ci sub har" şi cred că aceasta 

înseamnă o libertate totală pentru a face tot ceea ce vor şi că nu mai există 

nicio lege care să aibă vreun fel de autoritate peste ei. Dar nu aceasta înseamnă 

aceste cuvinte. Să nu vă închipuiţi că principiile morale ale legii nu mai au 

valoare practică pentru creştini, ca şi cum cele Zece Porunci n-ar mai avea 

autoritate asupra comportamentului nostru. Nu la aceasta se referă. Nu este 



vorba că Legea are autoritate peste comportamentul nostru, mă refer 

îndeosebi la aspectul moral al Legii. Nu suntem lăsaţi să trăim liber ca şi cum 

am dispreţui standardul moral ce este înaintat de Lege. Ce vrea să spună este 

că nu ne mai aflăm sub Lege pentru a dobândi îndreptăţirea. Şi voi sublinia 

acest lucru de multe ori, pe măsură ce străbatem cartea Galateni. Aşa că, ţineţi 

minte că acest principiu este ancorat în adevărul acestui verset. Voi nu mai 

sunteţi sub Lege, ca cerinţă pentru îndreptăţirea voastră. Căci prin faptele Legii 

nimeni nu va fi îndreptăţit.  

 

Asta înseamnă şi că suntem eliberaţi de aspectele ceremoniale ale Legii 

Vechiului Testament. Acele lucruri din Legea Vechiului Testament care L-au 

prevestit pe Cristos nu mai au relevanţă, pentru că, atunci când deţii lucrul real, 

nu mai ai nevoie de simbolurile care l-au întruchipat. Despre aceasta vorbeşte 

Pavel în Coloseni 2. Acesta este mesajul transmis şi în cartea Evrei. Din moment 

ce Cristos a venit, toate aspectele preoţeşti şi ceremoniale ale Legii Vechiului 

Testament au fost abolite. Pentru că nu mai au relevanţă. Nu mai ai nevoie de 

jertfirea simbolică a animalelor din moment ce, o dată pentru totdeauna, s-a 

făcut ispăşirea reală şi eficientă pentru păcat. Nu mai ai nevoie de preoţie, 

pentru că acum există un Mijlocitor între Dumnezeu şi om, Omul Cristos Isus. 

Aşadar, nici în acest sens nu ne mai aflăm sub Lege, în ceea ce priveşte 

aspectele ceremoniale. Şi cred că aceasta menţionează Pavel aici în pasajul 

nostru, versetul 18: "Dacă zidesc iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt 

ca un călcător de lege." Dacă rezideşti legea ceremonială, spune el, şi redai 

valabilitatea ceremoniilor şi rânduielilor Vechiului Testament, atunci aceasta 

este cea mai urâtă călcare de lege, pentru că, de fapt, calci în picioare lucrarea 

lui Cristos, potrivit cu ceea ce scrie în Evrei 10:29. Iată aici dovada că vorbeşte 

despre legea ceremonială, în versetul 19. "Căci eu prin Lege am murit faţă de 

Lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu." Mort faţă de lege. Cu alte cuvinte, în mod 

legal şi judiciar, legea a extras deja din mine tot ce putea, pentru că Isus Cristos 

a murit în locul meu. Versetul 20. "Am fost răstignit împreună cu Cristos..." 

Acesta este principiul substituţiei. El se află la baza doctrinei justificării. Aici se 

găseşte întruchiparea celui mai important principiu al justificării—Cristos a 

murit în locul meu. Şi, de aceea, Legea nu mai are putere asupra mea. Eu 

trăiesc cu El, îmbrăcat în dreptatea Lui desăvârşită şi fiind capabil să stau 



înaintea lui Dumnezeu. Nu m-am întors de la cerinţele morale ale Legii, dar nu 

mai sunt în raza ei de ameninţare cu distrugerea. Nu mai trebuie să ţin toate 

aceste ceremonii care arătau înspre Cristos, pentru că eu mă aflu în Cristos. Nu 

mai am nevoie de nimic care să arate înspre El, nu mai am nevoie de vreo 

ceremonie care să-L prevestească. Iată care este ideea. Legea nu mai are 

relevanţă ca instrument prin care noi să fim fie îndreptăţiţi, fie osândiţi. Acesta 

este punctul vital numărul unu. Şi el dezminte direct punctul central al doctrinei 

iudeilor. Pavel corectează concepţiile lor greşite despre Lege.  

 

Iată punctul numărul doi. El le readuce aminte de faptul că principiul credinţei 

nu ia în seamă niciun gen de fapte. Dacă îţi este cunoscut Pavel cât de cât, ştii 

că aceasta a fost tema centrală şi dominantă a teologiei pauline. Doar credinţa 

constituie instrumentul îndreptăţirii. Pavel nu dădea loc faptelor credinciosului 

în dobândirea îndreptăţirii. Şi Pavel a fost omul cel mai potrivit care să 

rostească acest mesaj pentru că el şi-a devotat întreaga viaţă ascultării 

riguroase faţă de Lege. Şi el spune că nu merită, este gunoi, este bun de 

aruncat. Mă refer acum la Filipeni 3. Vă amintiţi, el şi-a socotit dreptatea 

proprie ca fiind gunoi. El s-a lepădat de o viaţă întreagă de ascultare neclintită 

faţă de Lege şi a spus: "...ca să-L câştig pe Cristos şi să fiu găsit în El, nu având o 

neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa 

în Cristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă." (Fil. 3:8,9) Şi de-

a lungul tuturor epistolelor lui Pavel din Noul Testament, vedem că este pus 

accentul pe dreptatea pe care o primim prin credinţă, spre deosebire de un alt 

fel de dreptate, pe care oamenii o dobândesc prin ascultarea de Lege. Două 

feluri de dreptate, spune el. Şi singura care contează, singura care valorează 

este dreptatea pe care o primim prin credinţă, şi nu prin faptele noastre. 

Romani 4, versetele 4 şi 5, el arată acest punct doctrinal: mântuirea prin 

credinţă opus mântuirii prin fapte. El trage o linie de separaţie între credincioşi 

şi oamenii care nu au nădejde. "Însă, celui ce lucrează..." Vorbeşte despre 

cineva care încearcă să capete trecere înaintea lui Dumnezeu, cineva care vrea 

să îşi obţină îndreptăţirea făcând fapte bune, care să-I placă lui Dumnezeu. 

Unei astfel de persoane, el îi spune: "...plata cuvenită lui, i se socoteşte nu ca 

un har, ci ca ceva datorat." Vrei ca s-o câştigi? Vei primi ce ai câştigat. Persoana 

care vrea să îşi câştige favoarea înaintea lui Dumnezeu va fi plătită potrivit cu 



ceea ce merită. Şi din moment ce dreptatea ei este ca o haină mânjită, potrivit 

Scripturii, dreptatea proprie păcătoasă, această persoană va primi pe măsură. 

Toate lucrurile bune pe care le facem sunt mânjite de păcat. Şi care este plata 

păcatului? Moartea. Astfel că, dacă vrei să faci fapte, vei muri. Osândă veşnică. 

Încearcă tu să capeţi trecere înaintea lui Dumnezeu şi vei fi osândit. Aceasta 

arată Pavel, în Romani 4:4. Însă, Romani 4:5: "pe când, celui ce nu lucrează, ci 

crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el îi este 

socotită ca neprihănire." Neprihănire prin credinţă. Aceasta a fost întotdeauna 

ideea mesajului evanghelic al lui Pavel şi este exact adevărul pe care doctrina 

iudaică l-a subminat.  

 

La ce fel de credinţă se gândeşte aici Pavel? Unii au argumentat spunând că 

Pavel ar fi afirmat că cea care ne mântuieşte este credincioşia lui Cristos. Uitaţi-

vă la mijlocul versetului. Vorbeşte de două ori despre a fi îndreptăţit prin 

credinţa lui Isus Cristos. (Galateni 2:16, versiunea King James) Şi după una sau 

două propoziţii, "...pentru ca să fim îndreptăţiţi prin credinţa lui Cristos..." 

Aceasta spune versiunea King James. Credinţa proprie a lui Cristos. Aceasta 

poate fi o posibilă modalitate de interpretare a pasajului, pentru că este o 

traducere bună din textul în limba greacă. Este o posibilă traducere a 

propoziţiei din greacă. Şi din moment ce cuvântul din greacă tradus prin 

"credinţă" este şi un cuvânt ce poate să însemne "credincioşie", unii au sugerat 

că poate Pavel vrea să spună că credincioşia lui Cristos este cea care ne 

îndreptăţeşte. Este adevărat acest lucru, nu-i aşa? Că, în cele din urmă, suntem 

îndreptăţiţi pentru că Isus Cristos a fost credincios. El a ascultat de Lege în locul 

nostru. Aşadar suntem îndreptăţiţi de credincioşia lui Cristos. Este un lucru cert. 

Dar eu unul nu cred că la aceasta face referire aici Pavel. Şi consider că aceste 

două propoziţii care vorbesc despre credinţa lui Cristos sunt explicate de 

expresia care se află între ele: "...am crezut şi noi în Isus Cristos..." Aşadar este 

clar, în acest context, că el vorbeşte despre credinţa în Cristos. De fapt, din 

acest motiv este tradus acest verset în acest fel, în cele mai multe versiuni 

biblice moderne. "Credinţa în Cristos" apare mai frecvent decât "credinţa lui 

Cristos". El arată că credinţa noastră în Cristos este singurul instrument prin 

care noi putem apuca dreptatea care ne îndreptăţeşte. Nu sunt necesare alte 

cerinţe legate de Lege. Nu este nevoie să fie ţinute ceremonii din Lege. 



Ritualurile şi protocoalele exterioare nu fac parte din îndreptăţirea noastră. Noi 

am crezut în Cristos, spune el. Şi asemenea tâlharului de pe cruce, şi noi 

suntem pe dată îndreptăţiţi, înainte de a fi botezaţi, fără a ni se cere 

circumcizia, fără a ni se cere să străbatem vreo insulă, să semnăm un card, să 

spunem vreo rugăciune sau să facem vreun lucru, acţiune din care oamenii au 

tendinţa să facă o condiţie necesară pentru mântuire. Nu sunt necesare 

niciunul din aceste lucruri. Doar credinţa. Sola fide. Acesta este principiul pe 

care îl apără Pavel aici. Şi, aşa cum a ajuns să înţeleagă şi prietenul meu de la 

cultul din Chicago, nu există o altă explicaţie pentru acest verset, 16. De aceea, 

această secţiune este cheia întregii epistole. Aşadar, Pavel le corectează 

concepţiile greşite cu privire la Lege. El le aminteşte de faptul că principiul 

credinţei elimină faptele de orice fel.  

 

Şi în cele din urmă, numărul trei, el corectează eroarea în care au fost prinşi 

aceştia cu privire la îndreptăţire. Ne întoarcem la chestiunea îndreptăţirii. 

Probabil că este subiectul meu favorit dintre toate adevărurile Scripturii. Şi este 

chiar inima Evangheliei. Îmi place, pentru că ea ne arată că ţinta tuturor 

lucrurilor este Cristos, întotdeauna Cristos. Iată ce vreau să spun cu aceasta. O 

înţelegere bună a justificării ne îndreaptă privirea întotdeauna la Cristos şi ne 

învaţă cum să ne aţintim credinţa, nădejdea şi dragostea noastră, precum şi 

toate dorinţele şi tot ce avem asupra Lui. Cea dintâi lecţie a ei este că 

mântuirea se află doar în Cristos, nu în ceva ce fac eu. El ne-a dat deja tot ceea 

ce avem nevoie, pentru a face plăcere lui Dumnezeu. Mântuirea este fără plată 

şi este plină de har. Nu putem face nimic pentru a ne-o câştiga. Nici nu vrei să 

încerci să faci ceva ca s-o câştigi. Nici n-ar trebui să te gândeşti la aşa ceva. 

Versetul 21: "Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă 

neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Cristos." Pentru acest motiv, 

această doctrină este favorita mea. O să zici: ,Este tot ce spui în acest text?' Cu 

siguranţă. Totul este înglobat în semnificaţia verbului "îndreptăţit" ("socotit 

neprihănit", "justificat"), care vine din greacă, împrumutat fiind direct din 

terminologia justiţiară. Se referă la declaraţia de îndreptăţire. Nu este arătat 

cum ne face Dumnezeu drepţi în sens practic, ci descrie verdictul pe care îl 

rosteşte Dumnezeu în dreptul nostru. Îndreptăţirea nu este un proces prin care 

să trecem. Nu este ceva ce eu trebuie să fac sau chiar aş putea să fac pentru 



mine însumi. Este un verdict pe care Dumnezeu îl dă cu privire la toţi cei care 

cred. Şi El pronunţă acest verdict în momentul în care cineva crede în El. Nu 

simţi că se întâmplă acest lucru. Nu se întâmplă în lăuntrul tău, nici măcar în 

vecinătatea ta. Are loc în sala tronului lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu te 

numeşte drept şi te acceptă de dragul lui Cristos, datorită a ceea ce Cristos a 

făcut pentru tine, nu pentru ceva ce ai făcut tu pentru El, nu pentru ceva ce se 

întâmplă în interiorul tău, ci pentru ceea ce a făcut Cristos pentru tine. Şi la 

citirea obişnuită a acestui pasaj, acest lucru este limpede ca şi cristalul.  

 

Vreau să menţionez însă că există o mişcare în rândul învăţaţilor din Noul 

Testament de astăzi, condusă de câţiva care ne spun că trebuie să ne întoarcem 

şi să dăm o nouă interpretare cărţii Galateni şi tuturor epistolelor lui Pavel, să le 

dăm un sens original şi diferit, într-o lumină cu totul diferită. Mişcarea este 

adesea numită "O Nouă Perspectivă asupra lui Pavel". Dacă petreci un oarecare 

timp în lumea academică evanghelică, probabil că vei întâlni oameni bine 

intenţionaţi, care cred că această abordare novatoare a lui Pavel este 

emoţionantă, minunată şi plină de o nouă lumină. Nu te lăsa păcălit să crezi că 

este o chestie foarte ajutătoare şi într-o lumină nouă. De fapt, fii atent, eu cred 

că Noua Perspectivă asupra lui Pavel aduce câteva din pericolele împotriva 

cărora Pavel scrie aici galatenilor. Şi cea mai mare nemulţumire a mea este 

aceasta: Noua Perspectivă asupra lui Pavel subminează înţelegerea clară şi 

corectă a doctrinei justificării prin credinţă. Fiecare persoană pe care am 

cunoscut-o, care a adoptat această viziune, ajunge în cele din urmă să 

abandoneze înţelegerea limpede a justificării prin credinţă. Potrivit Noii 

Perspective, disputa reală dintre Pavel şi iudei, de aici, n-a avut nimic de-a face 

cu felul în care oamenii sunt îndreptăţiţi în ochii lui Dumnezeu. Ei spun că 

problema primordială a lui Pavel cu privire la iudeii de aici este aceea că aceştia 

erau exclusivişti pe motiv cultural. Ei ofereau supremaţie neamului lor evreiesc. 

Şi greşeala lor, potrivit acestui punct nou de vedere, este că se opuneau 

diversităţii în biserică. Nu erau destul de postmodernişti. Şi problema atât de 

mare nu era că ei confundau calea de mântuire, spun aceşti indivizi; eroarea nu 

era cu adevărat soteriologică, ci era mai degrabă una de natură culturală. 

Aşadar, potrivit Noii Perspective, atunci când Pavel vorbeşte de îndreptăţire, el 



nu se referă la îndreptăţirea individuală, el se referă pur şi simplu la cine anume 

merită să ocupe un loc la masă, atunci când creştinii au părtăşie unii cu alţii.  

 

Probabil că înţelegeţi de ce această interpretare încurcă oamenii. Pentru că 

ideea părtăşiei în jurul mesei pare să se potrivească în contextul Galateni 2. 

Pentru aceasta l-a mustrat Pavel pe Petru, pentru că a refuzat să mănânce 

împreună cu Neamurile. Dar, dacă aceasta este toată interpretarea, dacă 

aceasta este doar o dispută culturală, şi nemulţumirea lui Pavel în ceea ce-l 

priveşte pe Petru a fost faptul că el s-a comportat ca un bigot rasial sau cultural, 

trebuie să aduci foarte multe modificări textului pentru a explica totul altfel. 

Nemulţumirea lui Pavel de aici este pur teologică, şi nu culturală. A fost o 

dispută cu privire la mântuire, nu una socială. El era preocupat de mesajul 

Evangheliei. Face clar acest lucru în capitolul 1. Nu este preocupat în primul 

rând de rânduielile cu privire la servirea mesei în biserică. Şi dovada că el 

vorbeşte despre mântuirea individuală constă în pronumele pe care îl foloseşte, 

aşa cred. El vorbeşte despre unitatea personală şi individuală pe care o are cu 

Cristos, în versetul 20. De la versetul 18 până la 21, el foloseşte pronumele 

personal persoana întâi singular, "eu", "mine", de cel puţin cinsprezece ori. Cu 

siguranţă, vorbeşte despre ceva foarte personal şi individual aici, unde prezintă 

îndreptăţirea.  

 

Daţi-mi voie să rezum pe scurt şi rapid ideea despre îndreptăţire. Credinţa este 

singurul instrument prin care noi putem să căpătăm îndreptăţirea. Cristos este 

obiectul credinţei, versetul 16. El este Cel care a pus deoparte cerinţele Legii, în 

numele nostru. Şi, desigur, El a făcut aceasta împlinind Legea în mod desăvârşit 

pentru noi. Şi Pavel urmăreşte să demonstreze acest lucru, aşa cum vedem, pe 

măsură ce parcurgem cartea Galateni. De fapt, acesta este motivul pentru care 

Galateni 4:4 spune că Isus Cristos S-a născut sub Lege, pentru a împlini Legea 

pentru noi. El a împlinit-o perfect. Şi a făcut aceasta pentru noi. Şi apoi a purtat 

chiar vina păcatelor noastre, versetul 20: "El m-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru 

mine". Pavel spune că El a făcut aceasta pentru mine, pentru a mă elibera de 

sub orice cerinţă a Legii. Astfel că, El nu doar că a împlinit Legea, El a purtat 

pedeapsa dată de Lege pentru păcătoşi, şi acest gen de substituţie legală este 



permis datorită unităţii noastre spirituale cu Cristos, versetul 20. Noi suntem în 

El şi acum El trăieşte în noi. Astfel că moartea Lui este moartea noastră. Viaţa 

noastră este ascunsă în El. Şi toate acestea, spune Pavel, sunt puse în pericol de 

ideea potrivit căreia circumcizia este necesară pentru a fi mântuit. Este o 

legătură uimitoare pe care el o stabileşte, şi este una absolut corectă. Dacă faci 

din circumcizie condiţia indispensabilă pentru îndreptăţire, pui lucrarea 

păcătoşilor în locul lucrării lui Cristos. Şi aceasta este erezia periculoasă a 

iudeilor. Din acest motiv a fost ea atât de periculoasă. Ea frângea inima 

adevărului Evangheliei. Eu cred că astăzi există multe alte ameninţări similare la 

adresa Evangheliei. Şi Noua Perspectivă asupra lui Pavel este una dintre ele. Ca 

şi erezia iudeilor, şi aceasta este subtilă. Este răspândită de oameni pe care cei 

mai mulţi din biserică îi consideră învăţători buni şi evlavioşi. Dar este o 

doctrină periculoasă şi potenţial condamnabilă, în măsura în care 

obstrucţionează libertatea desăvârşită a harului divin şi scoate din prim plan 

ceea ce a făcut Cristos pentru mântuirea noastră. Lucrul trist este că prea mulţi 

oameni din biserica de astăzi sunt ignoranţi cu privire la doctrina sănătoasă. Nu 

discern lucrurile, nu sunt destul de vigilenţi ca să creadă că o doctrină, care 

pare a fi bună, învăţată de oameni pentru care cu toţii avem cel mai mare 

respect, poate să aducă cu ea o serie de pericole. Chiar apostolul Petru a căzut 

în această capcană, cel puţin pentru un timp. Este bine de ţinut minte acest 

lucru, pentru ca să rămânem vigilenţi; trebuie să cercetăm lucrurile pentru a ne 

prezenta înaintea lui Dumnezeu ca oameni încercaţi, lucrători care împart bine 

Cuvântul lui Dumnezeu şi n-au nimic de care să le fie ruşine. Unii dintre voi 

poate veţi spune: ,Ei bine, eu nu sunt teolog. Nu sunt student la seminar. N-am 

să fiu niciodată un teolog iscusit. N-am idee, nu înţeleg ce se petrece în aceste 

cercuri academice.' Este un pic de adevăr şi aici. Dar problema este că aceste 

idei academice nu rămân pentru multă vreme academice. Doctrina greşită intră 

în biserică şi intră în acţiune. Apare în cărţile creştine şi pe website-urile pe care 

le vizitezi. Şi chiar dacă nu vei ajunge niciodată expert în acest domeniu, trebuie 

să fii atent şi să fii asemenea celor din Berea, să te străduieşti să cunoşti 

Evanghelia mai bine decât o cunoşti acum. Acesta este modelul creştinismului 

nou-testamental şi trebuie să ne străduim să ajungem aşa. Să spunem 

împreună cu apostolul Pavel: "Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu."  

 



 

 

Un trio al paradoxurilor 

(Galateni 2:20) 

Phil Johnson 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Textul nostru din această săptămână cuprinde unul dintre primele versete pe 

care le-am memorat, ca proaspăt convertit. Este un text cu care sunteţi 

probabil familiarizaţi cu toţii. Galateni 2:20 "Am fost răstignit împreună cu 

Hristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe 

care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a 

iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine."(engl. -- credinţa Fiului lui 

Dumnezeu) Este încă unul dintre versetele mele favorite. Mult adevăr conţine 

această simplă afirmaţie! Este un sumar extraordinar al întregii teologii a lui 

Pavel. De fapt, acest verset comprimă aproape toate aspectele mântuirii într-o 

afirmaţie concisă, minunată, care, intenţionat - cred eu - vizează caracterul 

personal al justificării, al credinţei şi al unităţii noastre desăvârşite cu Cristos. 

Toate acestea sunt înglobate într-o singură frază. Am spus adesea că mesajul 

central al învăţăturii lui Pavel despre mântuire este rezumat în acest adevăr al 

unităţii noastre spirituale cu Cristos. Pavel a văzut această unitate ca fiind 

inima, miezul soteriologiei sale. Am subliniat mai înainte acest lucru, anume că 

apostolul Pavel folosea un limbaj specific atunci când făcea referire la creştini: 

el spune în mod repetat că noi suntem "în Cristos", spiritual şi mistic uniţi cu 

Cristos. În Efeseni 5 versetul 30: "pentru că noi suntem mădulare ale trupului 

Lui, carne din carnea Lui, os din oasele Lui." Noi suntem în El. O unitate 

spirituală de aşa natură încât viaţa Lui devine viaţa noastră, moartea Lui devine 



moartea noastră, învierea Lui -- învierea noastră, iar puterea Lui de înviere 

devine energia prin care trăim. Coloseni 3 versetul 3 spune: "Căci voi aţi murit 

şi viaţa voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu."  

 

Şi de aceea, ori de câte ori vorbeşte despre credincioşi, Pavel îi descrie ca fiind 

cei aflaţi în Cristos. Daţi-mi voie să vă aduc ca dovadă câteva versete familiare 

în care este folosită această expresie. Romani 8 versetul 1: "Acum dar nu este 

nicio osândire pentru cei ce sunt în Cristos Isus..." Romani 12 versetul 5: "tot 

aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Cristos; dar, fiecare în 

parte, suntem mădulare unii altora." Romani 16 constituie un capitol 

extraordinar, în care Pavel transmite salutul său câtorva sfinţi pe nume, oameni 

din biserica din Roma, pe care îi cunoştea bine. În mod repetat, foloseşte 

expresia "în Cristos" sau alte expresii de acest gen. Deschideţi la Romani 16. 

Vreau să vedeţi cât de adânc infiltrat era acest lucru în gândirea lui Pavel. 

Romani 16 versetul 3: "Spuneţi sănătate Priscilei şi lui Acuila, tovarăşii mei de 

lucru în Cristos Isus." Versetul 7: "Salutaţi pe Andronic şi pe Iunia, rudele mele 

şi închişi împreună cu mine, care sunt distinşi între apostoli şi care erau în 

Cristos mai înainte de mine." (GBV) Versetul 8: "Spuneţi sănătate lui Ampliat, 

preaiubitul meu în Domnul." Versetul 9: "Spuneţi sănătate lui Urban, tovarăşul 

nostru de lucru în Cristos..." Versetul 10: "Spuneţi sănătate lui Apele, încercatul 

slujitor al lui Cristos..." Sfârşitul versetului 11: "Salutaţi pe cei din casa lui 

Narcis, care sunt în Domnul."(GBV) Versetul 12: "Salutaţi pe Trifena şi pe 

Trifosa care lucrează în Domnul. Salutaţi pe Persida cea iubită, care a lucrat 

mult în Domnul."(GBV) Iată cuvintele pe care le foloseşte Pavel, din nou şi din 

nou, când face referire la credincioşi: noi suntem "în Cristos", noi suntem "în 

Domnul". El vorbeşte de unitatea spirituală. 2Corinteni 5 versetul 17: "Căci 

dacă este cineva în Cristos, este o făptură nouă..."  

 

Şi el vorbeşte despre această unitate pe care o avem cu Cristos, care ne dă 

posibilitatea să fim părtaşi la toate virtuţile lui Cristos şi beneficiari. Este un 

gând uimitor, nu-i aşa? Noi suntem atât de uniţi cu Cristos încât Îi împărtăşim 

virtuţile. Suntem părtaşi cu El la acele virtuţi. Noi beneficiem de ele. De toate. 

În 1Corinteni 1 versetul 30, Pavel spune: "Şi voi, prin El, sunteţi în Cristos Isus. 



El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi 

răscumpărare." În 1Corinteni 15 versetul 18 el vorbeşte despre acei credincioşi 

care au plecat din această lume, oameni care au murit, folosind aceste cuvinte: 

"cei ce au adormit în Cristos." Aşadar, chiar şi în moarte avem această unitate 

cu Cristos; prin urmare Pavel refuză să spună că ei au murit, el spune că au 

adormit în Cristos. Întrucât se află în Cristos, ei sunt părtaşi la viaţa lui Cristos.  

 

Să ne întoarcem la Galateni capitolul 1 versetul 22. Observaţi că el vorbeşte 

despre bisericile din Iudea care se aflau "în Cristos". Apoi, din nou. În Galateni 3 

versetul 28 spune: "Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici 

slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi 

sunt una în Cristos Isus." Aşadar, această unitate nu ne face doar părtaşi cu 

Cristos, una cu El, ne face una şi unul cu celălalt -- mădulare ale aceluiaşi trup. 

În acelaşi fel, el se adresează bisericii din Efes cu aceste cuvinte: "cei ce sunt 

credincioşi în Cristos Isus." El le spune următorul lucru şi anume că Dumnezeu 

"ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în 

Cristos Isus." (Efeseni 2:6) Pentru că Isus Cristos Se află la dreapta lui 

Dumnezeu în locurile cereşti iar noi suntem uniţi cu El din punct de vedere al 

poziţiei, înseamnă că şi noi am fost aşezaţi acolo. El spune: "Căci noi suntem 

lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele bune..." (Efeseni 2:10) 

El spune în Efeseni 1:6 că Dumnezeu "ne-a primit în Preaiubitul Său." Cu alte 

cuvinte, Dumnezeu ne acceptă în Cristos, Preaiubitul Său Fiu. El este Cel 

Preaiubit, Cristos. Şi noi suntem acceptaţi, primiţi de Dumnezeu în Preaiubitul, 

Preaiubitul Său Fiu.  

 

Aş putea continua mult şi bine pe această idee. Dar în fiecare din epistolele sale 

nou-testamentale, Pavel foloseşte această expresie, "în Cristos", atunci când se 

referă la cei credincioşi, în fiecare din epistolele sale. Expresia apare de 40-50 

de ori în Noul Testament. Şi aproape de fiecare dată este rostită de Pavel. Petru 

o foloseşte o singură dată în 1Petru 5 versetul 14. Dar, de obicei, este folosită 

de Pavel -- "în Cristos". Şi ea subliniază adevărul care stă la baza soteriologiei 

sale, anume că credinţa este cea care ne aduce într-o unitate vitală cu Cristos, 

astfel că putem să luăm parte la viaţa Lui, la moartea Lui, la învierea Lui. Este un 



adevăr, atât din punct de vedere al poziţiei cât şi al trăirii practice. Cu alte 

cuvinte, acest adevăr are şi un aspect judiciar sau legal. El presupune o 

recunoaştere divină, o declaraţie legală în ceea ce ne priveşte. Desigur că nu 

am fost literal răstigniţi cu Cristos. Cristos a murit ca substitut al nostru. A murit 

ca substitut legal al nostru. Aşadar, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, 

moartea lui Cristos este socotită drept moarte a noastră. Moartea Lui este o 

ispăşire a păcatelor noastre. El a plătit vina păcatului aşa cum era rânduit prin 

Lege. A plătit-o în totalitate. Aşadar, există aici o recunoaştere legală sau 

judiciară prin care Dumnezeu ne consideră morţi împreună cu Cristos. Dar 

există şi latura practică şi experimentală a unităţii noastre cu Cristos. Viaţa şi 

puterea Lui ne transformă, trezindu-ne dintr-o stare de moarte spirituală, care 

ne ţinea robi ca şi necredincioşi, iar puterea lui Cristos continuă să lucreze în 

noi, ca să ne umple cu dorinţe evlavioase, ca să ne dea dragoste reală pentru 

sfinţenie, ca să ne infiltreze cu puterea necesară pentru a dori şi a înfăptui, 

potrivit cu buna plăcere a lui Dumnezeu. Şi toate aceste lucruri îşi au punctul de 

plecare în unitatea cu Cristos. Iar acest verset, Galateni 2:20, înglobează toate 

aceste adevăruri într-un limbaj care este aproape poetic.  

 

Pavel foloseşte oximoronul pe tot cuprinsul acestui verset. Oximoronul este o 

figură de stil care utilizează un limbaj paradoxal, uneşte doi termeni 

contradictorii. Oximoronul este o expresie care pare a fi contradictorie. De 

exemplu "tăcere grăitoare" sau "sticlă de plastic". Ai băut vreodată dintr-o 

sticlă de plastic? Sau "dulceaţă amară". Îmi plac oximoroanele, pentru că te fac 

să gândeşti. Ne place să unim cuvinte care par să nu meargă împreună. 

Anumite adevăruri legate de viaţa creştină sunt cel mai bine exprimate prin 

oximoroane, prin limbajul paradoxal. În textul nostru, Pavel foloseşte un trio al 

paradoxurilor pentru a rezuma realitatea şi plinătatea mântuirii noastre în 

Cristos. El spune: Am fost răstignit, totuşi trăiesc. Trăiesc, dar nu eu, ci Cristos. 

Şi, viaţa pe care o trăiesc în carne, o trăiesc în credinţă. Aş vrea să ne uităm la 

aceste paradoxuri pe rând şi să încercăm să descoperim o parte din adevărul 

despre mântuirea noastră, adevăr pe care Pavel l-a condensat într-o singură 

afirmaţie atât de plină de miez.  

 



Să ne uităm mai întâi la paradoxul morţii. Pavel începe această frază afirmând 

că a fost răstignit, dar totuşi, trăieşte. "Am fost răstignit împreună cu Cristos şi 

trăiesc..." Dacă înţelegeţi întreaga teologie a lui Pavel, observaţi că acest 

paradox este foarte mare. Pentru că înainte să fie răstignit, Pavel era de fapt 

mort. Spune acest lucru în Efeseni 2 versetul 5: noi eram morţi în păcatele 

noastre, dar Dumnezeu ne-a adus la viaţă împreună cu Cristos. El vorbeşte aici 

de viaţa lui dinainte de convertire, când era mort în păcate şi fărădelegi. Sau, 

aşa cum afirmă în Efeseni 4 versetul 18: "având mintea întunecată, fiind străini 

de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi 

inimii lor." Mort spiritual. El a fost mort, însă acum, ca unul care a fost răstignit 

împreună cu Cristos, este viu cu adevărat pentru prima dată în viaţa lui. Şi Pavel 

a împrumutat acest paradox direct de la Cristos, care a spus în Matei 16 

versetul 25: "Pentru că oricine va vrea să îşi scape viaţa, o va pierde; dar oricine 

îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga." Este un paradox. Mori, pentru ca 

să trăieşti. Ai fost răstignit, totuşi trăieşti.  

 

În ce sens a fost răstignit Pavel împreună cu Cristos? Despre ce vorbeşte el? Vei 

auzi adesea oameni citând acest pasaj cu scopul de a arăta că Pavel vorbea de o 

"viaţă mai adâncă", de un "al doilea nivel" în experienţa creştină, care l-a aşezat 

pe Pavel pe un nivel spiritul mai înalt. Am auzit vorbitori care au folosit şi au 

abuzat de acest pasaj, dându-i sensul de auto-răstignire pioasă, ca şi cum Pavel 

s-ar fi referit la o auto-flagelare sau la punerea sa zilnică pe cruce, prin negarea 

eu-lui său. Dar nu la aceasta se referă Pavel aici. Contextul este foarte clar. 

Observaţi versetul 19: "Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc 

pentru Dumnezeu." El vorbeşte despre a fi mort faţă de Lege. Mort în sens 

legal. Nu se mai află sub ameninţarea şi condamnarea Legii. Pedeapsa ultimă a 

Legii a fost plătită în numele lui, astfel că ea nu mai are nicio putere asupra lui. 

Cu alte cuvinte, este mort, mort în ceea ce priveşte Legea. Şi el vorbeşte aici 

despre doctrina justificării prin credinţă. În versetul 16 spune foarte explicit: 

"Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci 

numai prin credinţa în Isus Cristos, am crezut şi noi în Cristos Isus, ca să fim 

socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Cristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că 

nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii." Acum, spune el, este mort 

faţă de Lege, este mort în ochii Legii. Este mort în ceea ce priveşte Legea. Legea 



nu mai are nicio putere asupra lui. Şi în versetul 20 el explică de ce este mort în 

ochii legii. "Am fost răstignit împreună cu Cristos."  

 

Apostolul Pavel nu a fost aşezat în mod literal împreună cu Cristos pe cruce. El 

nu a fost răstignit cu Cristos în sens literal sau istoric. Aşadar, ce a vrut să spună 

cu acest lucru? Cum a fost Pavel răstignit împreună cu Cristos? El explică exact 

ce-a vrut să spună, la sfârşitul acestui verset şi de asemenea în versetul 21. 

Uitaţi-vă. "...Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru 

mine." (versetul 20) De aceea, el spune: "Nu vreau să fac zadarnic harul lui 

Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit 

Cristos." (versetul 21) El spune că moartea lui Cristos a fost pentru el, în numele 

lui. Cu alte cuvinte, moartea lui Isus a fost socotită, din punctul de vedere al 

legii, moartea lui Pavel. Cristos, spune Pavel, S-a dat pe Sine pentru mine. El a 

murit în locul meu. El a făcut acest lucru ca reprezentant şi ca substitut al meu 

înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu; şi El a primit pedeapsa mea. 

Aceasta înseamnă expresia "pentru mine" în acest context. În locul meu. El S-a 

dat pe Sine Însuşi în locul meu. Moartea este pedeapsa dată de lege pentru 

păcat şi Cristos a îndurat cea mai îngrozitoare moarte care s-a dat vreodată ca 

pedeapsă. El a murit prin moartea unui păcătos. Dacă El a murit astfel, şi Pavel 

spune "pentru mine", atunci nu putea să o facă decât în locul meu, ca substitut 

al meu, ca procură, ca reprezentant al meu, pentru că Isus Cristos Însuşi nu a 

fost un păcătos. Exact acest lucru spune Pavel în Galateni 3 versetul 13: "Cristos 

ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, - fiindcă 

este scris: "Blestemat e oricine este atârnat pe lemn.""Aceasta este moartea cu 

care a murit Cristos -- moartea unui păcătos care a încălcat Legea. Nu pentru El 

a murit, ci pentru noi, spune Pavel. Aşadar, este clar ceea ce vrea Pavel să 

înveţe aici în Galateni 2 versetul 20 -- caracterul substitutiv al jertfei lui Cristos. 

Din punct de vedere al Legii, dacă Cristos a purtat pentru mine vina păcatului 

meu, aşa cum este ea arătată de Lege, atunci este ca şi cum eu am fost răstignit 

împreună cu El. Pentru că, în ochii Legii, pentru păcatul meu s-a făcut ispăşire. 

Aceea a fost moartea mea realizată printr-o procură. Aceea a fost măsura de 

mânie divină pe care o meritam. Astfel că Pavel spune: "Am fost răstignit 

împreună cu Cristos." Iată deci cum eu, prin Lege, sunt mort faţă de Lege. Pavel 

spune că, prin Lege, sunt la fel de bun ca şi mort. Aşadar, fiecare adevăr la care 



face referire Pavel în acest pasaj este înrădăcinat şi întemeiat pe doctrina 

ispăşirii substitutive. Participarea mea împreună cu Cristos, unitatea mea 

spirituală cu Cristos, părtăşia mea cu moartea şi învierea Lui, rolul Său ca 

reprezentant şi ca înlocuitor al meu -- toate acestea atârnă de adevărul morţii 

Lui, ca înlocuitor al meu.  

 

Au existat oameni de-a lungul istoriei creştinătăţii care au dispreţuit doctrina 

ispăşirii înlocuitoare. Dar şi astăzi sunt dintre aceştia. Şi drept rezultat, ei au 

încercat să redefinească, din punct de vedere istoric, semnificaţia morţii lui 

Isus. Unii au spus că Cristos a murit, nu ca substitut al nostru, ci ca exemplu 

pentru noi, doar pentru a ne da un exemplu de jertfire proprie şi blândeţe. Prin 

urmare, spun ei, ceea ce mântuieşte nu este ceea ce a făcut Cristos pentru noi, 

ci ceea ce facem noi pentru a-I urma exemplul. Aşa susţin şi învaţă, în fapt, toţi 

liberalii teologi, socinienii, moraliştii şi deiştii. Devine un fel de mântuire prin 

fapte, pentru că neagă practic eficacitatea obiectivă a morţii lui Cristos pentru 

mine. El nu este decât un exemplu pentru mine şi depinde de mine dacă urmez 

sau nu acest exemplu. Iată ce învaţă această doctrină. Alţii au recunoscut într-

un fel că Isus Cristos a purtat vina păcatului, dar ei susţin faptul că El nu a făcut-

o în numele nostru. Cu alte cuvinte, El nu a murit în locul nimănui. Moartea Lui, 

spun ei, a fost mai degrabă o manifestare publică a intensităţii cu care urăşte 

Dumnezeu păcatul. A fost o demonstrare a mâniei lui Dumnezeu atunci când El 

cere o plată pentru păcat. Şi din prisma lor, Dumnezeu nu cere persoanelor să 

plătească individual pentru păcat. El pur şi simplu îi iartă pe păcătoşi fără nicio 

plată, gratis, fără a cere nicio plată pentru păcat. Prin urmare crucea, după cum 

spun ei, a fost doar un gest simbolic şi nu o plată pentru păcatele cuiva. Astăzi, 

acest mod de a vedea lucrurile capătă tot mai mult teren. A fost propovăduit 

de-a lungul anilor de unii dintre cei mai cunoscuţi învăţători ai YWAM 

(Organizaţia creştină: Tineri în Misiune). Această învăţătură distruge 

eficacitatea obiectivă a morţii lui Cristos. De asemenea, distruge adevărul care 

explică şi susţine adevărul unităţii noastre cu Cristos.  

 

Este important să înţelegem aceste lucruri. Nu am adus în discuţie acest subiect 

pentru a da naştere unei dispute teologice. El este important pentru că astăzi 



sunt tot mai mulţi oameni care se împotrivesc acestei doctrine a ispăşirii cu 

caracter substitutiv. Oamenii cred că această noţiune a substituţiei Îl face pe 

Dumnezeu să pară prea aspru şi prea răzbunător. Nu este o doctrină care să se 

potrivească cu era postmodernă în care trăim. Este atacată din multe părţi 

astăzi. Ideea că Dumnezeu ar pedepsi păcatele unei lumi rele în Persoana Fiului 

Său nevinovat constituie un adevăr pe care mulţi îl găsesc dezagreabil. Pare 

vulgar şi lipsit de delicateţe. Este o ofensă, aşa cum spune Biblia. Crucea lui 

Cristos este o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere (engl.- o stâncă a 

ofensei). (1Cor. 1:23, 1Pet. 2:8) Şi acesta este unul dintre motivele pentru care 

lucrurile stau aşa. Dar pentru cei care cred, ea, crucea, este puterea lui 

Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. (1Cor. 1:24) Ofensa adusă de cruce 

este exact ceea ce sărbătorim. Să nu te laşi vreodată ispitit să întorci spatele 

crucii, să îi atenuezi intensitatea sau să îi îndulceşti mesajul, numai pentru că 

înţelepciunea acestei lumi o consideră ofensă.  

 

Şi în urmă cu o sută de ani, acest subiect se afla în plină dezbatere. Alexander 

McClaren, marele predicator, sublinia faptul că, atunci când oamenii pierd din 

vedere natura substitutivă a lucrării de ispăşire a lui Cristos, ajung, curând, să îşi 

piardă complet interesul pentru cruce. Oamenii din zilele lui atacau direct 

caracterul substitutiv al ispăşirii. Ei spuneau că este crud şi lipsit de delicateţe. 

Şi McClaren a răspuns următoarele: "Ori de câte ori doctrina completă a 

credinţei în Cristos ca substitut al nostru începe să se clatine şi să piardă din 

interes, oamenii nu mai ştiu ce să facă cu moartea lui Cristos şi, în curând, nici 

n-o mai pomenesc." Apoi a adăugat: "Dacă Cristos nu a murit ca substitut şi ca 

jertfă pentru păcătoşi, este foarte greu să mai dai o semnificaţie crucii, poate 

doar o melodramă sentimentală." Lucrurile avertizate de McClaren s-au 

întâmplat cu exactitate în mijlocul acelor modernişti şi teologi liberali, care erau 

în mare vogă la acea vreme. Foarte curând au început să nu mai vorbească 

despre cruce. Acelaşi lucru se întâmplă şi astăzi în rândul creştinătăţii 

căutătoare de amabilităţi -- creştinătatea postmodernă -- Teismul Deschis, 

această nouă mişcare numită Biserica care înaintează şi toate celelalte varietăţi 

de pseudo-creştini, care încearcă să modifice mesajul Evangheliei, pentru a-l 

face accesibil postmodernismului. Dacă îţi este ruşine de această ofensă adusă 



de cruce, vei ajunge în cele din urmă să reduci la tăcere singurul adevăr care 

poate mântui. Iată deci cât de crucial este acest lucru.  

 

Cuvintele lui Pavel din acest text relevă superioritatea doctrinei ispăşirii 

substitutive (ispăşire făcută pentru cineva), adevărul potrivit căruia Cristos a 

murit în locul păcătoşilor. Înseamnă că lucrarea de ispăşire înfăptuită de Cristos 

este eficientă în mod firesc şi obiectiv. Lucrarea Lui în numele meu a împlinit 

deja tot ceea ce este necesar pentru viaţa mea şi pentru mântuirea mea. Mie 

nu-mi mai rămâne nimic de adăugat la ea. Însă viaţa veşnică este posesiunea 

mea încă din momentul prezent, garantată de învierea lui Cristos. "...eu, prin 

Lege, sunt mort faţă de Lege..." spune el, "...ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am 

fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos 

trăieşte în mine..." Isus Însuşi a subliniat acest lucru. El a spus: "Adevărat, 

adevărat vă spun că cine aude cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are 

viaţa veşnică..." (posesiunea din prezent) "...şi nu vine la judecată, ci a trecut 

din moarte la viaţă." (Ioan 5:24) În prezent, chiar acum. Viaţa veşnică este ceea 

ce eu deţin în prezent şi este singura garanţie a adevărului potrivit căruia 

Cristos a împlinit deja, ca înlocuitor al meu, tot ceea ce Legea lui Dumnezeu 

cerea de la mine. Anihilează acest adevăr şi vei distruge Evanghelia. Unitatea 

mea spirituală cu Cristos este ceea ce pecetluieşte realitatea acestui adevăr la 

un nivel practic şi personal. Acesta este adevărul care îţi oferă siguranţa 

mântuirii.  

 

Observaţi cum zugrăveşte acest text mântuirea şi unitatea noastră cu Cristos; le 

conferă un caracter personal şi individual. Aţi observat toate pronumele 

personale pe care le foloseşte Pavel în acest singur verset? Pronumele "eu" 

este folosit o singură dată în acest verset iar pronumele "mine, m-" apare de 

trei ori. Aşadar, patru pronume personale într-un singur verset. Se vede clar că 

Pavel pune aici accentul pe aspectul personal şi individual al mântuirii. Am 

menţionat mai devreme tendinţa teologică fatală, care a devenit acum atât de 

populară în cercurile academice, care se numeşte "O nouă perspectivă asupra 

lui Pavel". Este o reinterpretare de mari proporţii a teologiei lui Pavel. Şi una 

dintre tendinţele cele mai periculoase ale acestei teologii este aceea că 



încearcă să elimine din doctrina justificării a lui Pavel noţiunea mântuirii 

personale. Potrivit "Noii perspective asupra lui Pavel", potrivit multor oameni 

care încearcă în aceste zile să îl reinterpreteze pe Pavel, atunci când Pavel 

vorbeşte de justificare, el nu vorbeşte despre cum este îndreptăţit un individ 

înaintea lui Dumnezeu, ci mai degrabă despre modul în care Iudeii şi Neamurile 

se raportează corporativ la legământul lui Dumnezeu. Aceasta învaţă ei. Daţi-mi 

voie să îl citez pe N. T. Wright, care este, probabil, cel mai influent apărător al 

"Noii perspective asupra lui Pavel". El spune: "Îndreptăţirea nu se referă atât la 

soteriologie cât la eclesiologie; nu vorbeşte într-atâta de mântuire cât vorbeşte 

de Biserică." Cu alte cuvinte, el susţine că este vorba de un aspect colectiv şi nu 

unul individual. Este vorba de modul în care se raportează diferite grupuri de 

oameni, îndeosebi Iudei şi Neamuri, la comunitatea legământului; nu se referă 

la justificarea unui individ înaintea lui Dumnezeu.  

 

Dar aici, Pavel dezbate în mod clar realitatea individuală şi personală. Versetul 

16: "Fiindcă ştim că omul..." (un suflet privat, abordare personală şi individuală) 

"...nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus 

Cristos..." În textul nostru, Pavel dezvăluie aceeaşi temă a îndreptăţirii 

individuale. El îi dă un caracter pe cât se poate de personal prin faptul că 

vorbeşte despre însăşi persoana lui. "Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi 

trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o 

trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi 

S-a dat pe Sine însuşi pentru mine." El nu spune "noi". Nu foloseşte termeni 

colectivi. Este un lucru personal şi individual. Şi acesta este paradoxul morţii. 

"Am fost răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu..." Iată 

sumarul a tot ceea ce am spus până acum. Pavel descrie o credinţă personală, 

care vizează un eveniment istoric din trecut, acela al morţii lui Cristos şi al 

învierii Lui şi care se hrăneşte din cunoaşterea faptului că unitatea mea cu 

Cristos mă face părtaş la acel eveniment istoric şi beneficiar al lui. Eu sunt mort 

faţă de Lege, pentru că Isus Cristos a murit în locul meu. Şi aşa cum vom vedea, 

eu sunt de asemenea viu pentru Dumnezeu, pentru că iau parte, din punct de 

vedere spiritual, la învierea lui Cristos.  

 



Vreau să vedeţi că această idee străbate toate scrierile apostolului Pavel. El 

spune mereu şi mereu că noi suntem morţi pentru că Isus Cristos a murit în 

locul nostru. Şi prin unitatea noastră cu El, noi luăm parte spiritual la moartea 

Lui. Galateni 6 versetul 14: "În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă 

laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos prin care lumea 

este răstignită faţă de mine şi eu faţă de lume!" Este un pasaj paralel. Romani 6 

versetul 2: "...noi, care am murit faţă de păcat..." Cum am murit noi faţă de 

păcat? Versetele 3 şi 4: "Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Cristos Isus am 

fost botezaţi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui am fost 

îngropaţi împreună cu El..." Să spun lucrurile clar. Aici nu este vorba de botezul 

în apă. Nu spune nimic de botezul în apă. Nu întâlnim niciun strop de apă în 

Romani 6. Este vorba de botezul în Isus Cristos. Şi de botezul în moartea Lui. 

Acesta este acelaşi lucru cu ceea ce arată Pavel în 1Corinteni 12 versetul 13 

unde spune: "Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să 

alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost 

adăpaţi dintr-un singur Duh." Pavel vorbeşte de un botez spiritual. Şi în acest 

caz, Duhul Sfânt este Cel care botează. El ne botează în Cristos. El ne scufundă 

în Cristos. Acesta este începutul acelei unităţi. Duhul lui Dumnezeu ne scufundă 

în Cristos. Şi Pavel spune că dacă sunteţi botezaţi în Cristos, uniţi cu El din punct 

de vedere spiritual, prin intermediul Duhului Sfânt, atunci sunteţi botezaţi în 

moartea Lui, uniţi cu El în răstignirea Lui. Aşadar, acesta este înţelesul 

cuvintelor din textul nostru: "Am fost răstignit împreună cu Cristos..." Răstignit, 

dar nu mort la propriu. "Am fost răstignit împreună cu Cristos şi trăiesc...dar nu 

mai trăiesc eu..." Acesta este paradoxul morţii. Şi el conduce direct la cel de-al 

doilea paradox.  

 

Iată paradoxul numărul doi. Paradoxul învierii. "...trăiesc... dar nu mai trăiesc 

eu, ci Cristos trăieşte în mine..." Sunt răstignit, totuşi trăiesc. Trăiesc, dar totuşi 

nu este viaţa mea. El împleteşte o coardă din paradoxuri uimitoare, care 

acoperă întreaga experienţă creştină. Paradoxul morţii vorbeşte de 

îndreptăţire. Credinţa îndreptăţeşte, deoarece priveşte înapoi la evenimentul 

istoric al morţii lui Cristos. În ceea ce priveşte paradoxul învierii, acesta 

vorbeşte despre principiul vieţii veşnice. Pavel spune aici că credinţa ne 

regenerează şi ne dă putere atunci când privim la Cristosul cel viu, pentru viaţa 



şi energia noastră. Eu trăiesc, spune el, dar nu este viaţa mea. Viaţa mea nu 

este a mea. Cristos este sursa ei. Întocmai cum moartea Lui se socoteşte 

moarte a mea, la fel, învierea Sa dintre morţi îmi pecetluieşte îndreptăţirea, îmi 

dovedeşte îndreptăţirea şi îmi dă viaţă. Am înviat dintre morţi, pentru că Cel 

care mi-a luat locul a înviat dintre morţi. Şi eu sunt unit cu El prin credinţă. 

Pavel spune exact acelaşi lucru şi în Coloseni 3 versetul 3: "Căci voi aţi murit, şi 

viaţa voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu." Este unul dintre versetele 

mele favorite. Credincioşii sunt uniţi cu Cristos în aşa fel încât Dumnezeu vede 

plata păcatului nostru plătită în totalitate prin moartea lui Cristos, iar noi, drept 

urmare, suntem ridicaţi dintre cei morţi şi aduşi la viaţă împreună cu Cristos, 

prin învierea Lui, astfel că moartea nu mai are stăpânire asupra noastră. Viaţa 

noastră este în siguranţă în grija Lui pentru că este şi viaţa Lui, prin unire, prin 

faptul că suntem părtaşi cu El şi El cu noi. Acelaşi lucru spune Pavel în Romani 6 

versetele 8 până la 10. "Acum, dacă am murit împreună cu Cristos, credem că 

vom şi trăi împreună cu El, întrucât ştim că Cristosul înviat din morţi nu mai 

moare: moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de 

care a murit El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe 

care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu." Cu alte cuvinte, Pavel spune că 

învierea lui Cristos este o garanţie pentru viaţa noastră veşnică. Şi de vreme ce 

moartea nu mai are stăpânire asupra Lui şi întrucât noi suntem uniţi cu El prin 

credinţă, atunci viaţa noastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu şi astfel 

suntem asiguraţi pentru veşnicie. Acesta este un adevăr uluitor. Şi Scriptura îl 

accentuează din nou şi din nou. În Ioan 14 versetul 19, Isus a spus: "...pentru că 

Eu trăiesc, şi voi veţi trăi." Versetul 20: "În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt 

în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi." Cristos este una cu 

Tatăl Său. "Eu sunt în Tatăl", spune El. Şi noi suntem una cu El. Spune: "...voi în 

Mine şi Eu în voi." Astfel că viaţa noastră este literal ascunsă cu Cristos în 

Dumnezeu. Prin unitatea pe care o avem cu Cristos, noi suntem părtaşi 

împreună cu El la viaţa Lui de înviere.  

 

Există un aspect practic al acestui adevăr. Pavel s-a bazat pe acest adevăr 

pentru a-L vedea pe Domnul prin toate suferinţele cumplite prin care a trecut. 

Ascultaţi ce spune în 2Corinteni 4 versetele 8-10. Spune următoarele: "Suntem 

încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu 



deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi. Purtăm 

întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa 

lui Isus să se arate în trupul nostru." Apare deci aceeaşi idee a unităţii noastre 

cu Cristos în moartea şi învierea Lui. În 1Tesaloniceni 5 versetul 10 Pavel spune 

că Cristos "...a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să 

trăim împreună cu El." Cu alte cuvinte, fie că suntem morţi, fie că suntem vii din 

punct de vedere trupesc, noi suntem vii împreună cu Cristos. Despre acest lucru 

vorbeşte viaţa veşnică. Aceasta este piatra de temelie a siguranţei noastre. Cu 

alte cuvinte, unitatea noastră cu Cristos ne face părtaşi nu doar la moartea Sa, 

ci şi la viaţa Sa de înviere. Şi calitatea, caracterul veşnic al vieţii Sale de înviere, 

este unul dintre lucrurile care îţi garantează faptul că nu poţi să-ţi pierzi 

mântuirea. Dacă ai această viaţă, atunci n-ai cum s-o pierzi. Aşadar, am fost 

răstigniţi cu Cristos, totuşi trăim. Mai precis, Cristos trăieşte în noi.  

 

Aş vrea să mai remarcaţi un lucru semnificativ aici în Galateni 2:20. Mai 

devreme v-am dat o serie de referinţe biblice cu privire la cruce, texte 

doveditoare, pentru a vă arăta cât de des foloseşte Pavel expresia "în Cristos" 

ca echivalent pentru unitatea noastră cu Cristos. Dar aici, el întoarce expresia şi 

ne arată cealaltă faţă a acestui adevăr. Aici nu se vorbeşte doar de noi, că ne 

aflăm în Cristos, este spus şi faptul că Cristos este în noi. Iată cât de strânsă este 

această unitate. Este acelaşi lucru pe care Isus îl afirmă în Ioan 14:20 "Eu sunt în 

Tatăl Meu, voi sunteţi în Mine şi Eu sunt în voi." Este adevărat din orice direcţie 

ai lua-o. Unitatea noastră cu Cristos este atât de strânsă încât noi suntem în El 

şi El este în noi. Ascultaţi rugăciunea lui Pavel pentru biserica din Efes. Efeseni 3 

versetele 16 şi 17. "...potrivit cu bogăţia slavei Sale să vă facă să vă întăriţi în 

putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, aşa încât Cristos să locuiască în 

inimile voastre prin credinţă..." Coloseni 1:27 "Cristos în voi, nădejdea slavei." 

Cristos trăieşte în noi şi viaţa Lui de înviere este cea care energizează şi conduce 

viaţa noastră spirituală. Noi suntem părtaşi atât la învierea cât şi la moartea Lui. 

Astfel că, în faţa Legii, noi nu numai că am fost răstigniţi împreună cu Cristos, 

dar şi trăim împreună cu El. "Am fost răstigniţi împreună cu Cristos, totuşi 

trăim."  

 



Cât priveşte aspectul practic al acestui adevăr, el ne învaţă să depindem de 

Duhul Sfânt din lăuntrul nostru, de Duhul lui Cristos, pentru a primi putere. 

Acest adevăr ar trebui să influenţeze modul în care gândim despre noi înşine. El 

ne învaţă să privim dincolo de noi înşine şi să ne rezemăm de Cristos, care este 

viaţa noastră. Exact acest lucru aminteşte Pavel în Romani 6. Insistăm să ne 

întoarcem la acest pasaj pentru că, într-o formă extinsă, Romani 6 spune exact 

acelaşi lucru cu acest text scurt, Galateni 2:20. De fapt, Romani 6 este practic 

un comentariu al versetului Galateni 2:20. Aici în Galateni 2:20, Pavel 

sumarizează întreaga sa teologie. În Romani 6, el înfăţişează acelaşi adevăr, dar 

în detalii nuanţate. Aşadar ambele texte spun acelaşi lucru. În Romani 6, Pavel 

spune că noi am fost îngropaţi, prin botez, în moarte, împreună cu Cristos, prin 

acel botez spiritual al Duhului Sfânt care ne uneşte cu El. Versetul 8 spune: 

"Acum, dacă am murit împreună cu Cristos, credem că vom şi trăi împreună cu 

El." Versetul 9 spune că "...moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui..." 

pentru că El a biruit moartea şi a fost înviat din morţi. Şi apoi, Pavel spune 

următoarele, versetul 11: "Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat şi 

vii pentru Dumnezeu, în Isus Cristos, Domnul nostru." Iată deci cum spune el că 

trebuie să ne considerăm.  

 

Te consideri tu mort şi înviat? Ar trebui, dacă eşti cu adevărat unit cu Cristos 

prin credinţă. Aceasta este realitatea. Este o realitate spirituală, dar este certă. 

Şi de fapt, este mai certă decât oricare alt lucru pe care îl vezi cu ochii sau îl 

atingi cu mâna. Pentru că în acest mod te vede Dumnezeu. Şi la fel trebuie să 

gândeşti şi tu despre tine. Socotiţi-vă morţi. Pavel foloseşte acest cuvânt "a te 

socoti". Cuvântul din greacă este "logizomai". Este acelaşi cuvânt care este 

tradus în Romani 4 tot cu "a fi socotit"; ni se spune că Dumnezeu socoteşte 

neprihănit, fără fapte, pe păcătosul care crede. El ne socoteşte drepţi. Romani 

4 versetul 8 foloseşte acelaşi cuvânt atunci când citează Psalmul 32, acolo unde 

spune că Dumnezeu nu le ţine în seamă păcatul credincioşilor. El ne socoteşte 

fără vină, absolut neprihăniţi. El ne socoteşte o neprihănire care nu este a 

noastră. Nu ne ţine în seamă păcatul. Iată cum stau lucrurile în ceea ce priveşte 

faptul că suntem socotiţi drepţi de către Dumnezeu. Şi Pavel spune că aşa 

trebuie să ne socotim şi noi. Trebuie să ne socotim morţi într-adevăr, morţi, cu 

adevărat, faţă de păcat. Morţi, cu adevărat, faţă de Lege. Să ne socotim în afara 



razei de condamnare a legii şi, prin urmare, eliberaţi de vina păcatului, prin 

moarte. Noi suntem eliberaţi de vină şi condamnare prin moartea lui Cristos. Şi 

întrucât suntem uniţi cu El şi părtaşi la moartea Lui, atunci să ne socotim cu 

adevărat morţi faţă de păcat.  

 

Dar lucrurile nu se opresc aici. Noi suntem vii pentru Dumnezeu, căci suntem 

părtaşi şi la învierea Lui, după cum am fost la moartea Lui. Aşadar suntem vii, 

dar nu este viaţa noastră cea pe care o trăim, ci puterea de înviere a lui Cristos. 

Ascultaţi cuvintele lui Pavel din Filipeni 3 versetele 10 şi 11. Iată aici tânjirea 

adevărată a fiecărei inimi care este unită cu Cristos prin credinţă. "Şi să-L 

cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac 

asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea 

din morţi." Iată deci că moartea şi învierea lui Cristos merg mână în mână. 

Moartea Lui este cea care ne eliberează de păcat şi viaţa este cea care ne dă 

putere pentru dreptate. Noi ne ţinem de amândouă prin credinţă. Şi acesta 

este paradoxul învierii. "Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în 

mine." Eu trăiesc, dar nu este viaţa mea.  

 

Am văzut paradoxul morţii. Am fost răstigniţi, dar trăim. Am văzut paradoxul 

învierii. Trăim, dar de fapt este viaţa lui Cristos în noi. Iată acum cel de-al treilea 

paradox. Îl vom numi paradoxul vieţii. Când citim acest verset în engleză, pare 

un pic mai întortocheat. "Viaţa pe care o trăiesc acum în carne, o trăiesc în 

credinţa..."Aceasta este traducerea literală din greacă. "În carne" şi "în 

credinţă". Sunt expresii paralele în greacă. Aceste expresii dau naştere unui alt 

paradox. În timp ce trăiesc în carne, spune Pavel, trăiesc totuşi în credinţă. 

Credinţa, şi nu carnea, este principiul cârmuitor al vieţii mele. Adevărata mea 

viaţă nu este în această carne, spune Pavel. Viaţa cărnii mele, viaţa organică, 

suflarea vie, care este vizibilă ochiului omenesc, aceasta nu este adevărata 

viaţă. Cu siguranţă, nu este adevărata mea viaţă. Însă, carnea este o mască ce 

învăluie principiul real al vieţii, care mă energizează. "Trăiesc în credinţa Fiului 

lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine."(engl.) El 

vorbeşte despre viaţa pe care o trăiesc acum în carne ca fiind una care se 

opune vieţii mele de dinainte de convertire, care chiar constituia o imagine a 



morţii -- moarte spirituală şi lipsă de interes pentru lucrurile lui Dumnezeu. 

Viaţa pe care o trăiesc acum, spune el, o trăiesc prin credinţă.  

 

Observaţi că obiectul credinţei noastre este personal şi obiectiv. Este credinţa 

în Fiul lui Dumnezeu. Credinţă în Persoana Lui, credinţă în lucrarea Lui. Şi vreau 

să vă arăt ceva. Fiţi cu luare aminte. Toate cele trei paradoxuri au la bază 

credinţa. Paradoxul morţii ne învaţă că credinţa îndreptăţeşte, căci priveşte 

înapoi la evenimentul istoric al morţii lui Cristos. Paradoxul învierii ne învaţă că 

credinţa regenerează şi dă putere, căci priveşte la Cristosul cel viu pentru a 

primi viaţă şi energie. Şi acum învăţăm din paradoxul vieţii că credinţa sfinţeşte, 

căci ne face asemenea lui Cristos. Este aceeaşi credinţă în toate trei cazurile. 

Credinţa care îndreptăţeşte este aceeaşi credinţă care sfinţeşte. Versetul 16 

spune că noi suntem îndreptăţiţi prin credinţa în Isus Cristos. În versetul 20 

Pavel spune că viaţa pe care o trăim în această carne, în timp ce aşteptăm să 

ajungem în slavă, este de dorit s-o trăim în energia şi puterea credinţei noastre 

în Fiul lui Dumnezeu. Este aceeaşi credinţă, nu-i alta. Obiectul credinţei noastre 

este acelaşi, este întotdeauna Cristos. Eroarea celor mai multe soiuri de teologii 

de tipul "o viaţă mai adâncă", a tuturor tendinţelor către "perfecţionism", 

doctrina care Îl propovăduieşte pe Cristos ca Mântuitor, dar nu ca Domn, şi cele 

mai multe forme de "pietism", eroarea întâlnită la toate acestea este aceea că 

se tinde a se pune la baza îndreptăţirii şi sfinţirii, diferite acte de credinţă. 

Astfel că, eşti mântuit printr-un act de credinţă justificatoare atunci când 

priveşti la Cristos ca Mântuitor, ca să te elibereze de vina păcatului tău, dar 

apoi învăţătura lor spune că trebuie să ajungi la un nivel mai înalt sau la o a 

doua etapă a vieţii creştine, printr-un total alt gen de credinţă, un act de 

credinţă total diferit atunci când, în cele din urmă, predai totul sau Îl accepţi pe 

Isus ca Domn sau mori faţă de eu sau ai un gen de criză existenţială a credinţei, 

când treci la un alt nivel de spiritualitate. Consider că cei mai mulţi creştini de 

astăzi cred în acest fel. Anume că, adevăratul secret al trăirii după Scriptură 

este un alt pas al credinţei, un alt gen de credinţă, pe care încă nu o am. Nu aşa 

învaţă Scriptura. Credinţa care sfinţeşte este aceeaşi cu credinţa care priveşte 

la Cristos ca la Cel care ne-a luat locul şi care este Mântuitorul nostru. Şi dacă 

nu realizezi acest lucru, vei fi paralizat în procesul de sfinţire. Statutul de Domn 

al lui Cristos şi puterea Lui sfinţitoare, predarea noastră totală, toate acestea 



sunt cuprinse în acea primă credinţă care ne-a mântuit. Această credinţă se 

adânceşte şi se maturizează, pe măsură ce suntem transformaţi tot mai mult în 

asemănare cu chipul lui Cristos, dar este aceeaşi credinţă şi ea vizează 

întotdeauna acelaşi Obiect -- pe Cristos. Este bine, vital şi chiar important, din 

punct de vedere teologic, să faci deosebire între îndreptăţire şi sfinţire, dar este 

o mare greşeală să crezi că acea credinţă care sfinţeşte este diferită de cea care 

îndreptăţeşte. Îndreptăţirea şi sfinţirea sunt diferite, noţiuni complet separate, 

dar amândouă sunt realizate printr-o credinţă vie, care priveşte doar la Cristos. 

Nu sunt realizate prin acte diferite de credinţă. Nu prin genuri diferite de 

credinţă. Şi cu siguranţă, nu prin obiective diferite ale credinţei noastre. Este un 

singur act de credinţă vie, care continuă şi persistă. Şi această credinţă, credinţa 

mântuitoare, este nu numai instrumentul îndreptăţirii noastre, ea este şi 

instrumentul prin care Duhul Sfânt ne face asemenea chipului lui Cristos.  

 

Despre aceasta vorbeşte Pavel în acest verset. El vorbeşte despre o viaţă 

autentică chiar în această lume de acum. Viaţa pe care acum o trăiesc în carne. 

Aici vorbeşte un apostol matur. Nu este cineva care n-a trecut încă la nivelul 

următor. El se află în acest punct tocmai pentru că nu există un al doilea nivel. 

Este pur şi simplu un creştin matur. Şi el spune că principiul cârmuitor al vieţii 

lui este credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi 

pentru mine. Este aceeaşi credinţă care s-a născut pe drumul Damascului, 

atunci când el a fost convertit. Este aceeaşi credinţă pe care Pavel a hrănit-o şi 

a cultivat-o şi a susţinut-o de-a lungul vieţii sale. Este credinţa despre care a 

vorbit la sfârşitul vieţii sale atunci când i-a scris lui Timotei: "M-am luptat lupta 

cea bună a credinţei, mi-am sfârşit alergarea, am păzit credinţa." Este credinţa 

Evangheliei. Credinţa în Cristos, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru 

mine. Şi obiectul acestei credinţe este acelaşi eveniment istoric care ne-a adus 

îndreptăţirea. Aceasta este ţinta oricărei credinţe adevărate. El S-a dat pe Sine 

pentru mine, pe cruce, cea mai măreaţă manifestare a dragostei Sale. "Nu este 

mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi." Aşadar, 

crucea este obiectivul credinţei, care ne dă putere pentru a trăi o viaţă 

evlavioasă.  

 



Nu este doar obiectivul credinţei noastre mântuitoare, este şi obiectivul 

credinţei noastre sfinţitoare. Şi dacă pierzi din vedere lucrarea pe care a făcut-o 

Cristos pentru tine, vei fi mai puţin eficient în încercările tale de a-ţi trăi viaţa 

pentru El. Dacă te lupţi cu păcate ce te hărţuiesc neîncetat, dacă sfinţirea ta 

pare greoaie sau chiar a încetat, dacă ajungi să fii frustrat de progresul atât de 

lent pe care-l faci înspre asemănarea cu Cristos, nu există un tonic spiritual mai 

tare decât acela de a-ţi predica ţie însuţi Evanghelia. Adu-ţi aminte de ce a făcut 

Cristos pentru tine ca Mare Preot care S-a dat pe Sine ca jertfă de ispăşire 

pentru păcatele tale. Acest lucru va restabili direcţia credinţei tale. Şi te va 

energiza spiritual, pentru a trăi prin puterea Sa de înviere. Adu-ţi aminte că eşti 

mort faţă de păcat, dar viu pentru Dumnezeu prin cruce şi prin învierea lui 

Cristos. Socoteşte-te mort faţă de păcat, mort faţă de puterea lui, mort faţă de 

cerinţele Legii împotriva ta, însă viu în Cristos cel înviat. Adu-ţi aminte că 

credinţa te uneşte cu El, astfel încât puterea şi viaţa Lui să curgă prin tine. Acest 

lucru va face mai mult decât toate şedinţele de consiliere din lume, te va 

îndrepta din nou pe cale. Sfinţirea ta, nu mai puţin decât îndreptăţirea ta, se 

produce prin credinţa în Cristos, nu prin propriul tău efort sau prin energia ta 

carnală. Iată spre ce a ţintit Pavel. Şi acesta este mesajul textului nostru. 

Întreaga viaţă creştină este o viaţă de credinţă, pentru că ea este cea care ne 

uneşte cu Cristos. Şi aceasta ne face să mergem înainte.  

 

Dar dacă nu eşti cu adevărat copil al lui Dumnezeu? Ce relevanţă au toate 

acestea pentru tine? Poţi cunoaşte într-o anumită măsură faptul că El te-a iubit 

şi S-a dat pentru tine? Răspunsul este următorul: doar dacă devii unit cu El prin 

credinţă. Dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, el nu este al Lui. Credinţa 

adevărată este una personală. Aceasta este una dintre lecţiile acestui pasaj. Nu 

poţi să te afli în unitate spirituală cu Cristos prin credinţa părinţilor tăi sau 

pentru că te-ai botezat sau datorită vreunui alt sacrament sau lucrare pe care 

le-ai împlinit. Nu eşti unit cu Cristos prin mersul la biserică, nici chiar prin faptul 

că devii membru. Doar credinţa, credinţa personală, ne poate uni cu Cristos; şi 

numai Duhul Sfânt este Cel care poate trezi o inimă moartă la o credinţă 

adevărată. Scriptura afirmă că credinţa vine în urma auzirii şi auzirea vine prin 

Cuvântul lui Dumnezeu. Aşadar, însuşi faptul că ai auzit Cuvântul lui Dumnezeu 

este un indiciu al îndurării şi bunătăţii Lui faţă de tine. Şi mesajul Evangheliei 



include o invitaţie, o rugăminte fierbinte pentru reconcilierea cu Dumnezeu. Şi 

Cristos îi invită pe toţi cei care aud să vină la apa vieţii şi să bea fără plată. 

Apocalipsa 22 versetul 17: "Şi Duhul şi Mireasa zic: "Vino!" Şi cine aude să zică: 

"Vino!" Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!" Isaia 

55 versetul 1 spune acelaşi lucru: "Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel 

ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără 

bani şi fără plată!" Apa vieţii e un dar. Versetele 6 şi 7 spun: "Căutaţi pe Domnul 

câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău 

de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la 

Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte 

iertând." Ioan 7 versetele 37 şi 38: "...Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi 

să bea. Cine crede în Mine, din el vor curge râuri de apă vie." Din nou, El 

vorbeşte despre acea unitate. Eu sunt apa vieţii, spune El. Dacă credeţi în Mine 

şi sunteţi uniţi cu Mine prin credinţă, din inima voastră vor curge râuri de apă 

vie. Matei 11 versetele 28-30 spun următoarele : "Veniţi la Mine toţi cei trudiţi 

şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă." Nimeni nu este exclus de la această 

invitaţie, pentru că oricine este robit faţă de păcat este împovărat. Nimic 

altceva nu te împiedică să vii la El decât împotrivirea ta păcătoasă, necredinţa 

ta păcătoasă. Deci, dacă astăzi eşti aici fără a fi unit cu Cristos prin credinţă, te 

rog stăruitor să vii la El. Rugăciunea mea pentru tine este ca Cuvântul Său şi 

chemarea Lui blândă, aceste invitaţii, să fie instrumentul prin care El să te 

atragă la Sine.  

 

Pentru cei care sunt în Cristos, lăsaţi ca acest pasaj să vă aducă aminte mereu 

de chemarea voastră înaltă. Sunteţi uniţi cu Cristos, aşezaţi cu El în locurile 

cereşti şi primiţi de Dumnezeu în Persoana Preaiubitului Său Fiu. În timp ce vei 

medita la aceste lucruri şi îţi vei hrăni credinţa cu acest adevăr, fă din Cristos 

modelul pentru sufletul tău, fă din El ţinta întregii tale vieţi, fă din El sensul 

vieţii tale, apoi extrage puterea Sa şi învaţă să vezi acea putere, puterea de 

înviere, ca principiu energizant al existenţei tale pământeşti. Pentru că, dacă 

eşti cu adevărat un credincios unit cu Cristos, aceasta este calea. Aceasta este 

realitatea. Aceasta este realitatea spirituală. Reţine, aceeaşi credinţă care 

priveşte la Cristos, pentru mântuire, deţine tot ceea ce a fost împlinit de El 

pentru noi. El mă iubeşte. El a murit pentru mine. Şi El trăieşte în mine. Cheia 



pentru orice lucru o găsim într-un singur verset. "Am fost răstignit împreună cu 

Hristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe 

care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a 

iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine."  

 

 

 

Mântuirea prin fapte -- o nebunie! 

(Galateni 3:1-5) 

Phil Johnson 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Acesta este unul dintre acele locuri din Scriptură pe care traducătorii l-au 

considerat a fi potrivit pentru o branşă între capitole. Este în mod evident un 

loc perfect pentru o paranteză. Aici este un punct de cotitură major în Epistolă. 

Este punctul în care apostolul Pavel ajunge la inima mesajului său. Şi felul în 

care îşi expune acest mesaj nu este deloc gentil. Acesta este un loc plin de 

semnificaţie din care să continuăm ceea ce am lăsat data trecută. Dacă acest 

text te loveşte în inimă sau ţi se pare că Pavel a devenit dintr-odată foarte dur, 

probabil că în acelaşi mod au recepţionat această scrisoare şi cei cărora le-a 

fost adresată iniţial. Daţi-mi voie să vă rezum foarte pe scurt conţinutul acestei 

epistole până în acest punct, pentru ca să puteţi urmări ceea ce spune şi ca să 

înţelegeţi motivul pentru care rosteşte aceste cuvinte cu atâta înverşunare.  

 



Reţineţi că el adresează această epistolă unui grup de biserici împrăştiate pe tot 

cuprinsul Galatiei. Aceste biserici îl cunoşteau în mod personal. De fapt, multe 

dintre ele fuseseră plantate de el şi de asociaţii săi apropiaţi. Erau cu 

predominenţă biserici ale neamurilor, într-o regiune populată îndeosebi de 

neamuri. Prin urmare, erau strâns relaţionate cu slujirea personală şi apostolică 

a lui Pavel, pentru că el era apostol al neamurilor. Astfel, el simţea că are o 

anumită autoritate părintească, o anumită responsabilitate faţă de aceste 

biserici. El era tatăl lor spiritual. Chiar la început, a fost mentorul lor în 

Evanghelie. Dar ulterior a plecat de acolo. A mers mai departe. Slujirea lui 

misionară l-a purtat, aşa cum citim în Noul Testament, prin toată regiunea 

Mării Mediteraneene. Şi ţinea legătura cu ei prin scrisori. Ţinea legătura în mod 

personal cu oamenii pe care îi lăsase ca lideri în acel loc. Ştia ce se petrecea în 

biserică. Era la curent cu tot ce se petrecea. Aceştia erau copiii lui spirituali. Şi 

de îndată ce a părăsit zona, nişte bărbaţi cu influenţă, după cum se pare, 

aparent asociaţi cu biserica din Ierusalim, poate chiar bărbaţi delegaţi oficial şi 

cu bună credinţă de către liderii bisericii din Ierusalim (aşa încât să vină chiar cu 

o anumită aureolă de autoritate), au venit în regiunea Galatiei încercând să 

conformeze aceste biserici dintre neamuri, plantate de Pavel, la cultura iudaică 

şi la practicile ceremoniale vechi-testamentale, întocmai cum practicau ei în 

Ierusalim, acolo unde totul se făcea potrivit culturii iudaice. Ei încercau să 

schimbe cultura religioasă a bisericii, în aceste zone locuite de neamuri. Şi 

aceşti oameni erau înrădăcinaţi în Legea Vechiului Testament; erau nişte 

învăţători falşi.  

 

Fapte 15, care vorbeşte despre acelaşi gen de mişcare de iudaizare a Bisericii, 

spune că în biserica din Ierusalim existau câţiva foşti farisei care Îl îmbrăţişaseră 

aparent pe Cristos, doar cu numele, fără ca să înţeleagă sau să creadă cu 

adevărat ceea ce realizase Cristos la cruce. Este posibil ca aceşti bărbaţi veniţi 

în Galatia să fi fost chiar dintre aceşti foşti farisei, sau cel puţin, ei erau unii care 

fuseseră puternic influenţaţi de aceşti farisei. Mintea lor era adânc infiltrată de 

această credinţă potrivit căreia neamurile erau din naştere necurate şi străine şi 

în afara legământului lui Dumnezeu. Şi astfel, ei urmăreau orice lucru ce ţinea 

de cultura neamurilor. Se pare că auziseră de aceste biserici din Galatia că erau 

toate dintre neamuri. Aşa că s-au hotărât să meargă să le înveţe ceremoniile 



vechi-testamentale. În mintea lor, legământul mântuirii nu semnifica decât 

identificarea cu Israelul. Şi de aceea au ajuns să îmbrăţişeze această opinie, 

anume că toate rânduielile ceremoniale, şi mai ales circumcizia, erau semne 

distinctive pentru cei care făceau parte din oricare dintre legămintele lui 

Dumnezeu. Acesta era motivul pentru care voiau ei să înveţe aceste neamuri.  

 

Când facem referinţă la aceşti oameni, îi numim iudei, pentru că ei erau 

convinşi că Isus Cristos, ca Mesia al Israelului, a avut o relaţie unică şi exclusivă 

cu naţiunea Israel. Astfel că ei s-au gândit că nu poţi fi un urmaş adevărat al lui 

Isus dacă faci parte dintre neamuri. Erau de acord să primească neamurile în 

Biserică numai dacă acestea se converteau atât la iudaism, cât şi la creştinism. 

Ei voiau ca aceşti oameni să devină prozeliţi ai iudaismului. Puneau mare accent 

pe circumcizie, ca emblemă a participării la legământ. În mod evident, aşa 

stăteau lucrurile în Vechiul Testament. Vedeţi, accentul care cade pe 

circumcizie. Însă ei nu au înţeles semnificaţia deplină a Noului Legământ. Şi 

misiunea lor expresă a fost aceea de a se asigura că Biserica îşi păstrează 

identitatea iudaică, caracterul cultural iudaic. Mie mi se pare că ei au venit în 

bisericile din Galatia cu acest scop unic în minte. Voiau ca aceste biserici ale 

neamurilor să adopte toate simbolurile externe ale vechiului legământ al 

Israelului. Şi probabil că s-au prezentat ca fiind învăţători şi experţi în Legea 

biblică. De fapt, dacă erau foşti farisei, cu siguranţă erau mari învăţători ai Legii. 

Au venit deci cu această idee, că era nevoie de ei pentru a-i învăţa pe bieţii 

convertiţi dintre neamuri cum să fie nişte creştini mai buni, prin adoptarea 

tuturor ritualurilor ce ţineau de iudaismul vechi-testamental. Şi acest mesaj a 

produs confuzie în bisericile Galatiei. Era, cu siguranţă, un mesaj diferit de cel 

pe care-l auziseră de la apostolul Pavel. El nu le-ar fi predicat aşa ceva 

niciodată, chiar dacă el însuşi era un fost fariseu. Pavel n-a făcut niciun efort de 

convertire a neamurilor venite la Cristos, la practicile ceremoniale ale Vechiului 

Testament. El n-a făcut niciodată acest lucru. Şi aceste biserici ale Neamurilor îl 

cunoşteau foarte bine. Ştiau că Pavel nu învăţase niciodată aşa ceva. Aşa că, 

atunci când aceşti bărbaţi au venit şi au început să înveţe aceste lucruri, în mod 

firesc s-a creat controversă şi confuzie în bisericile Galatiei. Şi neamurile din 

Galatia au reacţionat la învăţătura iudaică prin sublinierea, probabil pentru 



început, a faptului că se aducea un mesaj diferit de cel pe care-l auziseră de la 

Pavel.  

 

Reţineţi că şi Pavel a fost fariseu înainte de convertirea sa. Dar el spune, în 

Filipeni 3, că la convertire a înţeles că dreptatea lui proprie de fariseu nu era 

decât gunoi. Acesta este cuvântul pe care-l foloseşte. Era total neputincios în 

ceea ce priveşte abilitatea lui de a-şi câştiga vreun merit înaintea lui Dumnezeu. 

Şi astfel, Pavel, în mod personal, a dat deoparte toate acestea. Le-a abandonat. 

El a ajuns să vadă faptul că dreptatea lui Cristos pe care o primise, era mai bună 

decât toate acele ceremoniale şi restul. În niciun caz, Pavel nu ar fi irosit timpul 

învăţând astfel vreo biserică dintre Neamuri, încercând s-o determine să 

urmărească elementele exterioare ale unei religii legaliste, religie de care el 

însuşi fusese eliberat atunci când devenise creştin.  

 

Este evident din text şi din tonul acestei cărţi, Galateni, că Iudeii au răspuns la 

toate criticile ce li s-au adus în Galatia cu o provocare la adresa recomandărilor 

apostolice ale lui Pavel. De asemenea, ei au pus sub semnul întrebării 

acurateţea mesajului adus de Pavel galatenilor. S-au ridicat împotriva lui. Pavel 

nu este un apostol adevărat. 'Noi reprezentăm adevărata creştinătate. Noi 

suntem din biserica din Ierusalim, acolo unde S-a născut Biserica. Noi avem 

recomandările şi cunoştinţa şi acordul indiscutabil al tuturor apostolilor din 

Ierusalim. Voi trebuie să uitaţi cele ce v-a spus apostolul Pavel şi să ascultaţi de 

noi.' Acest gen de mesaj au transmis ei. Înţelegem aceasta din cuprinsul cărţii 

Galateni. Pentru că primul punct din agenda de lucru a lui Pavel din această 

epistolă a fost ca el să-şi apere propria apostolie şi să vestească din nou 

Evanghelia pe care le-o vestise deja. Apărarea lui şi a mesajului său o întâlnim 

în capitolele 1 şi 2. Aceasta am studiat până acum. Pavel redă istoria convertirii 

sale. El recapitulează circumstanţele în care a fost făcut apostol şi în care i-a 

fost dată Evanghelia, aşa cum spune el, printr-o descoperire specială dată lui de 

Însuşi Cristos. El spune că a primit atât Evanghelia cât şi împuternicirea 

apostolică în mod personal, de la Cristos Cel înviat, capitolul 1 versetele 11 şi 

12. "Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de 

obârşie omenească; pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun 



om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos." Îşi revendică dreptul destul de 

cutezător, nu-i aşa? Dar el îşi întăreşte spusele şi explică cum chiar şi ceilalţi 

apostoli au recunoscut şi au admis atât mesajul cât şi autoritatea pe care i-a 

dat-o Cristos spre a fi apostol (de la capitolul 1 versetul 15 până la capitolul 2 

versetul 9; aici este descrisă întreaga chestiune). Apoi, la sfârşitul capitolului 2, 

el descrie un conflict pe care l-a avut cu Petru, conflict în care a trebuit să îl 

îndrepte pe acest apostol care pornise pe calea compromisului, nu prin 

învăţătura lui, ci prin faptele lui.  

 

Şi aceasta ne conduce la finalul capitolului 2. În primele două capitole, Pavel 

descrie totul la un nivel foarte personal. Celălalt loc în care Pavel vorbeşte mai 

mult despre sine însuşi este în 2Corinteni, loc în care, din nou, el îşi apără 

recomandările apostolice. Dar acest lucru este neobişnuit pentru Pavel. Lui nu-i 

face plăcere să vorbească despre sine. El dispreţuieşte ideea de a se mândri. Şi 

nici măcar nu ştia să se apere cu străşnicie atunci când cineva îl acuza. Însă, de 

dragul Evangheliei a trebuit să-şi apere apostolia. Aşadar, el face acest lucru 

atât în 2Corinteni, cât şi în primele două capitole din Galateni. De fapt, el ocupă 

aceste prime două capitole scurte din Galateni cu apărarea sa. Este o privire 

retrospectivă minunată, personală şi intimă, în viaţa şi inima apostolului Pavel.  

 

Iată deci, rezumatul celor spuse până acum. Pavel şi-a apărat apostolia. A făcut 

clar faptul că au existat cel puţin două prilejuri când a trebuit să apere puritatea 

Evangheliei, împotriva compromisului altor lideri ai bisericii: în cazul cu indivizii 

din Ierusalim şi în cel cu Petru, în faimosul episod din Antiohia. Iată ce mesaj 

transmite Pavel: el spune că adevărul Evangheliei are prioritate înaintea 

oricărei poziţii sau reputaţii personale. Nimeni nu are atâta influenţă încât să 

compromită Evanghelia. Cu alte cuvinte, primele două capitole din Galateni au 

constituit un comentariu îndelung al avertizării pe care o rosteşte Pavel în 

capitolul 1 versetele 8 şi 9 când spune: "Dar chiar dacă noi înşine sau un înger 

din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care 

v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: 

dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi 

primit-o, să fie anatema!" El spune că nu contează cine ar fi. Vreo personalitate 



din Ierusalim, vreun apostol proeminent precum Petru, un înger din cer sau 

chiar el însuşi, spune Pavel. Chiar dacă însuşi apostolul Pavel ar aduce un mesaj 

contrar mesajului pe care l-aţi auzit, trataţi acea persoană ca fiind "anatema"! 

Adevărul Evangheliei este mai presus de orice. Şi nu uitaţi! Acesta este mesajul 

din două capitole. Pavel a apărat Evanghelia prin faptul că a apărat 

recomandările sale apostolice şi prin faptul că a reamintit aceste episoade din 

experienţa sa, când a trebuit să apere Evanghelia cu mare preţ.  

 

Dar aici avem un punct de cotitură important, capitolul 3 versetul 1. Pavel 

deviază discuţia de la experienţa sa. El încetează să mai vorbească din propria 

experienţă şi din propria sa viaţă; în schimb, îndreaptă discuţia spre experienţa 

galatenilor. Li se adresează în mod direct şi în termeni nu foarte măgulitori. Le 

reaminteşte cum au fost mântuiţi, experienţa pe care au trăit-o, unde erau 

odinioară şi face toate acestea pentru a-i aduce în acest punct. Şi el citează 

toate acele lucruri ca dovadă în favoarea măreţei doctrini a justificării prin 

credinţă. Aceasta este ceea ce el a început să apere mai devreme, în capitolul 1 

-- îndreptăţirea prin credinţă. Această doctrină, acest singur adevăr a constituit 

mesajul principal al epistolei sale pe întreg cuprinsul ei. Îndreptăţirea prin 

credinţă. Şi tot despre aceasta este vorba şi aici. Dar aici, stilul de apărare pe 

care îl adoptă se schimbă. Natura argumentelor sale se schimbă. Iar acum este 

pe cale să apere doctrina justificării într-un mod care este şi mai direct, mai 

personal, mai polemic, mai biblic, mai doctrinal decât tot ce a spus până acum. 

Este pe cale să le spună lucrurile verde-n faţă. Din acest motiv, acest pasaj ne 

duce să vedem temelia teologiei lui Pavel. Acesta este cel mai important adevăr 

cunoscut de Pavel. Prin urmare, el îl apără cu tărie.  

 

Observaţi schimbarea tonului şi a direcţiei discuţiei, atunci când adresează 

credincioşilor galateni nişte vorbe şocante şi foarte directe. Capitolul 3, 

versetele 1-5. "O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi, înaintea 

ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Cristos ca răstignit? Iată numai ce voiesc să 

ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei? 

Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi 

prin firea pământească? În zadar aţi suferit voi atât de mult? Dacă, în adevăr, e 



în zadar! Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare prin faptele 

Legii sau prin auzirea credinţei?"  

 

Ne vom restrânge la aceste cinci versete, căci ele formează un întreg. Mai întâi 

de toate, observaţi că aceste versete cuprind o serie de întrebări, adresate 

toate galatenilor, într-un mod direct, într-un limbaj brutal, candid, personal. 

Pavel nu urmăreşte aici să fie diplomat. El vrea ca ei să înţeleagă, indiferent cât 

de direct trebuia să fie cu ei. Observaţi, fiecare verset din toată această 

secţiune conţine o întrebare. De fapt, fiecare propoziţie din acest text este o 

întrebare formulată în aşa fel încât să îi facă să se gândească şi să se cerceteze, 

să îşi revizuiască istoria lor spirituală şi să reflecte la calea pe care atât de uşor 

au alunecat, fiind clătinaţi de pe temelia pe care învăţătura curată a lui Pavel o 

pusese pentru ei.  

 

Încă din cuvintele introductive ale epistolei, capitolul 1, Pavel a încercat să 

clarifice acest lucru, şi anume că el privea religia reprezentată de Iudei ca pe o 

religie diferită, străină de creştinismul autentic. Evanghelia propovăduită de 

aceşti oameni era o evanghelie diferită. Calea de mântuire prezentată de ei era 

o cale total diferită decât cea pe care o îmbrăţişaseră galatenii atunci când 

primiseră Evanghelia. Şi cred cu convingere că, în mod dovedit, Pavel a fost 

singurul din rândul apostolilor care a văzut cu claritate acest lucru. Aceşti 

bărbaţi, dacă ar fi rămas în Ierusalim şi ar fi crezut ce credeau, ar fi învăţat ce 

învăţau, n-ar fi fost niciodată identificaţi ca fiind ereticii care erau. Gravitatea 

erorii lor n-ar fi fost niciodată evidenţiată, n-ar fi fost niciodată arătată. Însă ei 

erau nişte eretici periculoşi, învăţau o religie care era ceva total diferit de 

creştinism. Şi dezacordul dintre cele două religii, una învăţată de apostolul 

Pavel, alta învăţată de Iudei, nu era ceva bătător la ochi. Iudeii, spune Pavel, 

învăţau o religie total diferită. Nu propovăduiau pur şi simplu un mesaj similar 

dintr-un alt punct de vedere, sau aceeaşi Evanghelie, dar cu aromă iudaică. Şi, 

în ciuda a ceea ce susţineau Iudeii, galatenii nu auzeau de la ei despre o cale 

mai bună de a fi creştin, o cale mai curată, mai apropiată de adevăr. Prin faptul 

că îi trimiteau pe galateni înapoi la ceremoniile vechi-testamentale nu însemna 



că făceau din ei nişte creştini mai buni; nu făceau decât să le distrugă complet 

credinţa.  

 

Aşadar, diplomaţia nu era necesară aici. Îmi place că Pavel nu a încercat să le 

răspundă acestor iudei făcând apel la ucenicie. Ar fi putut să-i trateze ca şi cum 

ei erau colegii lui farisei şi astfel să le dea respectul cuvenit. Observaţi că el nu 

caută să dialogheze cu iudeii. Nu are de gând să facă compromis cu ei. Nu le 

acoperă eroarea cu vorbe frumoase, să pară ca şi cum nu este aşa de rău, iar ei 

sunt oameni bine-intenţionaţi. Asemenea unui păstor credincios, el vrea să le 

arate care este greşeala şi să îşi avertizeze turma să nu îi urmeze pe aceşti lupi. 

El abordează problema într-un mod total diferit de metoda post-modernistă 

care este atât de populară astăzi, în care este de aşteptat să spui ce îţi place la 

fiecare punct de vedere cu care nu eşti de acord. Şi mai întâi de toate, trebuie 

să subliniezi toate punctele forte. Şi apoi, dar numai apoi, dacă chiar eşti 

rafinat, trebuie să adresezi doar câteva cuvinte de atenţie, firave, cu privire la 

lucrurile cu care nu eşti de acord. Aşa se procedează astăzi. La urma urmei, şi 

Pavel ar fi putut face acest lucru. Ar fi putut spune: 'Aceşti fraţi sunt bine-

intenţionaţi. Sunt reprezentanţi de seamă ai bisericii noastre surori din 

Ierusalim, colegi farisei şi este bine că ei recunosc autoritatea Vechiului 

Testament. Ei ne duc cu gândul înapoi ca să ne reamintim un lucru foarte 

necesar, faptul că creştinismul are rădăcini iudaice.' El ar fi putut aprecia Iudeii 

pentru ucenicia lor, pentru râvna lor pentru Lege, pentru cunoştinţa de care ei 

dispuneau cu privire la istoria Vechiului Testament. Dar Pavel nu a făcut aşa. El 

a văzut în aceşti oameni şi în doctrina lor un pericol real pentru sănătatea 

spirituală şi bunăstarea Bisericii. Şi el a accentuat faptul că doctrina lor, prin 

aceea că anula adevărul central despre îndreptăţirea prin credinţă, de fapt 

submina chiar temelia Evangheliei. El nu s-a adresat acestor bărbaţi cu 

apelativul "fraţi". Şi subliniază acest lucru. Chiar dacă ei susţineau a fi creştini şi, 

în mod evident, deţineau poziţii de autoritate în biserica din Ierusalim, Pavel i-a 

respins atât pe ei cât şi doctrina lor, privindu-i drept pericole reale pentru 

adevărul lui Cristos. Şi a fost foarte tăios în această privinţă.  

 



Este important să înţelegem acest lucru, pentru că este direcţia opusă celei pe 

care cei mai mulţi din biserică doresc ca noi să mergem astăzi. Doctrina iudaică 

avea în ea aceeaşi sămânţă de eroare pe care o întâlnim în romano-catolicism, 

cu accentul pe ritualuri şi ceremonii şi semne exterioare ca instrumente ale 

îndreptăţirii. Acelaşi lucru pe care-l învăţau şi iudeii. Eroarea lor avea foarte 

multe în comun cu mişcarea post-modernistă cunoscută sub denumirea O nouă 

perspectivă asupra lui Pavel, în care îndreptăţirea este zugrăvită adesea ca un 

proces ce depinde în final de lucrările proprii de dreptate ale credinciosului, 

pentru îndreptăţirea noastră finală înaintea lui Dumnezeu. În esenţă, este 

foarte asemănătoare cu ce învăţau aceşti indivizi. Erori similare se întâlnesc, de 

exemplu, în învăţăturile Adventismului de Ziua a Şaptea. Sunt expresii ale 

Bisericii Anglicane şi Presbiteriene şi ale luteranismului modern. Şi alte varietăţi 

de religii legaliste care, mai nou, pătrund în bisericile evanghelice de la bun 

început. Şi astăzi, toată lumea crede că metoda corectă de a trata aceste lucruri 

este calea dialogului. Să ne întâlnim cu romano-catolicii şi să purtăm dialog, să 

aflăm ce anume avem în comun, să declarăm în mod deschis aceasta şi să nu 

facem mare caz de diferenţele dintre noi. Cred că acelaşi lucru este adevărat şi 

despre ultima mişcare din rândul evanghelicilor, cunoscută sub denumirea de 

Emerging Church, în care accentul întregii lor învăţături cade în genere pe ceea 

ce fac creştinii şi mai puţin pe ce a făcut Cristos în locul nostru. Şi pe măsură ce 

Evanghelia pierde tot mai mult teren în Biserica vizibilă de astăzi, tot mai mulţi 

oameni tind să promoveze dialogul. Ei vor o apropiere academică, prietenoasă 

şi în termeni amiabili atunci când trebuie abordată o eroare, şi cred că 

exemplul apostolului Pavel este pe aceeaşi undă cu direcţia pe care trebuie să 

apuce credincioşii veritabili de astăzi, în confruntarea lor cu mişcarea post-

modernistă. Aşadar, apreciez francheţea lui Pavel din aceste versete. Şi mă simt 

încurajat să procedez la fel.  

 

Nu cu mult timp în urmă, cam cu aproximativ 75 de ani, J. Gresham Machen a 

prins şi el curaj în urma exemplului lui Pavel din Galateni, pe când căuta să 

răspundă modernismului şi diverselor erori din vremea lui. El a subliniat şi 

faptul că Epistola către Galateni este inclusă în Canonul Scripturii cu un scop 

anume. Este adevărat că Pavel se confruntă în această epistolă cu o eroare 

specifică, care, sub anumite aspecte, era unică şi limitată la perioada respectivă 



de timp. Iudeii se luptau în mod anume pentru ţinerea în continuare a 

rânduielilor ceremoniale ale Vechiului Testament, în Biserică, ca mijloc de 

dobândire a îndreptăţirii. Nimeni nu ar propovădui astăzi această teorie în mod 

exact. Nimeni nu ar spune că trebuie să fii tăiat împrejur pentru a fi creştin. Unii 

oameni ar fi inclinaţi chiar să creadă că tot ce s-a petrecut aici în Galateni are 

foarte puţină relevanţă pentru situaţia noastră de astăzi, pentru că, în Biserică, 

nu este nicio persoană influentă care să susţină circumcizia ca necesitate 

pentru mântuire. Machen a spus următoarele: "La o primă vedere, acest fapt ar 

putea distruge utilitatea epistolei pentru ziua de astăzi; căci noi, astăzi, nu ne 

aflăm în pericolul de a dori să ţinem sărbătorile şi zilele de post iudaice. Dar 

puţină considerare va demonstra că lucrurile nu stau nicidecum aşa. Lucrul 

esenţial cu privire la disputa iudaică nu consta în acele fapte particulare ale 

Legii pe care ei le impuneau galatenilor ca cerinţă pentru mântuire, din contră, 

ei nu impuneau deloc fapte de acest gen. Eroarea cu adevărat gravă în care au 

căzut nu era aceea că ei aduceau legea ceremonială în noua dispensaţiune, ci 

faptul că ei predicau o religie a meritului omenesc, şi nu o religie a harului 

divin." Şi Machen a continuat să arate faptul că, în mod virtual, fiecare eroare 

pe care a întâmpinat-o Biserica de-a lungul timpului, a avut în miezul ei aceeaşi 

învăţătură falsă despre îndreptăţirea prin fapte. Fiecare eroare care i-a produs 

îngrijorare a încercat să strecoare un anume soi de fapte şi a încercat să facă 

din acestea instrumente ale îndreptăţirii noastre. El a văzut această tendinţă în 

învăţătura liberalilor care au spus că mai degrabă dragostea şi faptele bune 

sunt adevărata esenţă a creştinismului, mai puţin doctrina sănătoasă. Persoane 

similare spun acelaşi lucru astăzi. Machen a văzut acest fapt în variate teorii 

despre ispăşire; teorii care astăzi au fost trezite la viaţă în anumite cercuri unde 

oamenii învaţă că moartea lui Cristos pe cruce a fost numai un exemplu de 

urmat pentru noi, şi nu o pedeapsă substitutivă pentru păcatele noastre. 

Machen a spus: "Toate acestea sunt doar căi diferite de înălţare a meritului 

omului faţă de crucea lui Cristos. Toate acestea sunt atacuri la mesajul şi esenţa 

religiei creştine. Şi împotriva lor se întoarce marea polemică a acestei epistole 

către Galateni."  

 

Acesta este un pasaj deosebit de relevant în Scriptură. Şi în el sunt confruntate 

toate erorile principale ce asaltează astăzi Biserica. Apostolul Pavel a apărat un 



principiu care este inima creştinismului. Şi ar fi un lucru total nesocotit să 

spunem că această doctrină este doar un aspect academic al adevărului. Sau să 

credem că apărarea îndreptăţirii prin credinţă cheamă la un dialog academic, 

amiabil, neutru, opus unei proclamări vehemente a adevărului. Eu cred că Pavel 

ne-a dat aici un exemplu pe care să-l urmăm. Principiul apărat de Pavel aici este 

acelaşi principiu ce a dat naştere Reformei Protestante (îndreptăţirea prin 

credinţă) -- principiul sola fide (doar credinţa). Este acelaşi punct de doctrină pe 

care Martin Luther l-a numit "articolul pe baza căruia Biserica stă în picioare 

sau cade". Este aceeaşi doctrină pe care John Calvin a numit-o "principiul 

articulaţiei din toată religia." Este un punct al adevărului care cheamă la o 

apărare vehementă. Iar cei care cred că nu merită a lupta pentru el (un punct 

enigmatic al îndreptăţirii) nu au început să guste cu adevărat esenţa mesajului 

evanghelic.  

 

Pavel ni-l dezvăluie aici printr-o serie de întrebări care duc toate la acelaşi final. 

Toate aceste întrebări au acelaşi scop. Pavel pune în paralel două evanghelii 

total diferite una de alta şi care se exclud reciproc. Una promovează o religie a 

faptelor omeneşti. Cealaltă este un mesaj despre harul divin; şi ea promite 

îndreptăţirea deplină înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu, pe baza a 

ceea ce a făcut Cristos pentru noi, şi doar pe această bază. N-are nimic de-a 

face cu ceea ce facem noi. Şi întrebările pe care le adresează Pavel galatenilor 

dau naştere la trei contraste. Voi face din aceste trei contraste linia noastră 

directoare. Aceste două abordări total incompatibile ale religiei sunt 

diferenţiate în primul rând, prin diferenţa dintre lege şi har. În al doilea rând, 

prin diferenţa dintre firea pământească şi Duh. Şi în al treilea rând, prin 

diferenţa dintre fapte şi credinţă. Având acestea drept linie directoare, să ne 

croim drum prin text.  

 

Mai întâi, observaţi diferenţa pe careo face Pavel între Lege şi Evanghelie. 

Versetele 1 şi 2. "O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi, înaintea 

cărora a fost zugrăvit Isus Cristos ca răstignit? Iată numai ce voiesc să ştiu de la 

voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei?" Daţi-mi 

voie să spun, mai înainte de toate, că brutalitatea acestui limbaj este uimitoare. 



El nu îi numeşte fraţi, chiar dacă li se adresase deja în acest fel în capitolul 1 

versetul 11. I-a numit o dată fraţi. Urmează să îi mai numească o dată. Deci nu 

cred că el a presupus neapărat că ei nu ar fi fraţi de credinţă. De fapt, este cert 

că el îi privea pe aceşti oameni cu căldură, ca pe fraţi ai lui şi ca pe propriii lui 

copii spirituali. Aceştia erau oi pentru care el personal era responsabil ca 

păstor. Dar aici, în acest pasaj, toată căldura şi fraternitatea acestei legături lasă 

loc unui limbaj foarte abrupt şi sever. Şi el începe prin a-i numi practic, 

nechibzuiţi. "O, galateni nechibzuiţi." Cuvântul "nechibzuit" vine dintr-o 

expresie din limba greacă, referitoare la lipsa de înţelegere. Şi ea semnifică 

insensibilitatea spirituală. Nu este vorba de o insultă personală ieftină, pe care 

Isus o condamnă în Matei 5:22, unde spune că dacă îl numeşti pe fratele tău 

"prost" te afli în pericolul de a arde în focul iadului. Aici, Isus a folosit un cu 

totul alt cuvânt pentru "nechibzuit" - acesta vorbeşte cu adevărat de o 

persoană lipsită de evlavie. Ideea este aceea a unui prost plin de răutate. Şi El 

spune, să nu-ţi numeşti fratele în acest fel. El interzice să-ţi numeşti fratele în 

acest fel într-un moment de furie. De fapt, în Luca 24 versetele 25 şi 26, când 

Isus S-a arătat acelor ucenici pe drumul către Damasc, după înviere, ei nu ştiau 

cine era El. Nu L-au recunoscut. Şi se simţeau descurajaţi şi total înfrânţi după 

răstignire. Şi înainte ca El să li Se descopere Cine era cu adevărat, le-a spus: "O, 

nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus 

proorocii! Nu trebuia să sufere Cristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?" Şi 

aici Isus a folosit exact acelaşi cuvânt pe care l-a folosit Pavel în acest text. De 

fapt, în Luca 24, Isus dă definiţia acestui soi de nechibzuinţă. Nepricepuţi şi 

zăbavnici cu inima. Inima este înceată când vine vorba să creadă. Acest soi de 

nechibzuinţă este un fel de insensibilitate spirituală de care te faci vinovat. 

Aceasta spune Pavel despre galateni. Faptul că s-au lăsat atât de uşor 

influenţaţi de eroarea Iudeilor a fost cu adevărat un soi de insensibilitate 

spirituală de neiertat. A fost un lucru nechibzuit.  

 

Pavel spune că erau ca şi cum o vrăjitoare rostise peste ei un blestem. El spune: 

" ... cine v-a fermecat..." Ce v-a orbit ochii, de pierdeţi din vedere ceva ce ar 

trebui să fie evident? Desigur, el foloseşte aici o hiperbolă. Nu cred că el credea 

despre ei c-ar fi sub puterea vreunei magii malefice. Dar, de fapt, el spune franc 

că aceasta este singura explicaţie plauzibilă pe care o găseşte pentru confuzia 



lor cu privire la aceste lucruri. Pentru ce alt motiv ar fi atât de împietriţi? Cu 

siguranţă, ei ar fi trebuit să vadă lucrurile mult mai bine. Pavel însuşi îi învăţase 

mult mai bine.  

 

Uitaţi-vă la următoarea frază. "...Cine v-a fermecat pe voi, înaintea cărora a fost 

zugrăvit Isus Cristos ca răstignit?" Aceasta este o expresie interesantă. Pentru 

că ceea ce le sugereză Pavel aici este faptul că ei sunt asemenea unor martori 

oculari care, deşi au văzut cu ochii lor, nu cred, întrucât au fost hipnotizaţi. Nu 

cred că Pavel sugerează în mod literal faptul că vreunul dintre galateni a fost 

martor ocular la răstignire. Nu la aceasta se referă. Cristos nu fusese răstignit în 

mod literal şi vizibil înaintea ochilor lor şi în mijlocul lor. Aşadar, ce înseamnă 

aceasta? Matthew Henry, de cele mai multe ori un comentator de încredere, 

sugerează că aceasta ar fi fost o referinţă la taina Cinei. Că această rânduială a 

Mesei Domnului constituia o imagine atât de vie şi de grăitoare, şi amintea atât 

de bine de lucrarea de ispăşire a lui Cristos, încât, participând la Masa 

Domnului era ca şi cum ei ar fi fost martori oculari ai răstignirii. Mie mi se pare 

puţin exagerat. Cu adevărat, nu există nimic în acest context care să sugereze 

faptul că în acest verset Pavel se gândea la Comuniune. Şi, franc vorbind, în 

vreme ce Masa Domnului este un memorial şi aminteşte în mod clar şi evident 

de trupul şi sângele lui Cristos, a lua parte la actul sacru al Comuniunii nu este 

acelaşi lucru cu a fi martor ocular al răstignirii. Pentru că, deşi elementele Cinei 

Domnului reprezintă simboluri şi amintesc de trupul şi sângele lui Cristos, 

frângerea pâinii şi băutul vinului nu constituie cu adevărat acel gen de imagine 

vie care zugrăveşte actul crucificării. Este un act care aminteşte de răstignire, 

dar nu este o imagine a răstignirii însăşi. Şi aici, Pavel foloseşte un cuvânt care 

vorbeşte despre dovada cea mai grăitoare, cea mai vie descriere sau imagine a 

actului răstignirii. Literal, vorbeşte de zugrăvirea unei imagini de mari 

dimensiuni, care să-L arate în mijlocul lor, în mod clar, pe Cristos răstignit. 

Cuvântul din greacă aduce ideea unei ilustraţii vii, de mari dimensiuni, expusă 

publicului, asemenea unui panou de reclame. Este ca şi cum o pictură de-a lui 

Cristos pe cruce ar fi fost expusă pe un panou imens sau arătată pe un ecran de 

cinematograf, înaintea tuturor galatenilor adunaţi laolaltă. Şi nu este expusă 

doar o dată, ci în mod repetat. Acesta este sensul verbului folosit aici. Şi cred că 

este simplu. Cred că Pavel face trimitere la predicarea Evangheliei pe care el 



însuşi a rostit-o în mijlocul lor. Vă aduceţi aminte de cuvintele sale adresate 

corintenilor. 1Corinteni 2 versetul 2. "Căci n-am avut de gând să ştiu între voi 

altceva decât pe Isus Cristos şi pe El răstignit." Iată cum îşi descrie propria sa 

propovăduire a Evangheliei. 1Corinteni 1:23. "dar noi propovăduim pe Cristos 

cel răstignit..." Şi aici, în Galateni, în ultimul capitol, versetul 14, el spune 

următoarele: "În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva 

decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos..." Crucea constituia singura ţintă 

şi esenţa Evangheliei pe care a vestit-o Pavel. Şi sunt convins că atunci când a 

spus că L-a zugrăvit pe Cristos înaintea lor, nu a vrut să zică faptul că mesajul 

său de evanghelizare a cuprins doar o descriere narativă a evenimentului 

răstignire-înviere. Nu cred că aceasta a vrut să zică. El nu spune "întrucât 

esenţa Evangheliei mele a fost o descriere în culori vii a evenimentului 

răstignirii" (ea a inclus aceasta); această descriere nu a constituit esenţa 

Evangheliei. Evanghelia este explicaţia semnificaţiei crucii, dată de Pavel -- 

semnificaţia ispăşirii.  

 

Ascultaţi din nou ce spune Galateni 6:14. De data aceasta să citim în întregime 

versetul. "În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva 

decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită 

faţă de mine şi eu faţă de lume!" Observaţi ideea unui schimb, a unei 

substituţii? Sau să ne întoarcem la Galateni 2:20 "Am fost răstignit împreună cu 

Cristos şi trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine..." Să mă 

exprim pe cât de simplu îmi este cu putinţă: esenţa şi inima mesajului 

Evangheliei lui Pavel a fost aceasta: crucea a fost o substituţie, locul unde 

Cristos a purtat păcatele noastre şi a plătit întreaga pedeapsă pentru vina 

noastră, în locul nostru. Şi învierea Lui este dovada că Dumnezeu a acceptat 

această jertfă ca plată deplină pentru păcatele noastre; astfel că noi, acum, 

suntem părtaşi la viaţa de înviere a lui Cristos. Îndreptăţirea nu mai este o 

realitate din viitor, ce atârnă de ceea ce facem în această viaţă. Ci este ceva ce 

Cristos a îndeplinit deja pentru noi. Pentru credinciosul care este unit cu 

Cristos, îndreptăţirea este un eveniment ce ţine de trecut, complet şi irevocabil. 

Este garanţia că viaţa veşnică este posesiunea noastră din prezent, chiar de 

acum, când privim înainte la desăvârşirea mântuirii noastre. Ne putem odihni 

cu încredere pe faptul că suntem îndreptăţiţi aici şi acum, datorită a ceea ce 



Cristos a făcut la cruce. Acesta este mesajul. Şi dacă dai deoparte acest adevăr 

în favoarea mesajului care vorbeşte despre ceea ce tu trebuie să faci pentru ca 

să iei parte la legământ, atunci nu faci altceva decât să abandonezi adevărata 

Evanghelie în favoarea Legii care, oricum, n-a putut niciodată să mântuiască. 

Acesta este adevărul pe care Pavel l-a afirmat la finele capitolului 2. Se află 

chiar în contextul de faţă. El explică ceea ce spune. "Nu vreau să fac zadarnic 

harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a 

murit Cristos." (v. 21) Cu alte cuvinte, întregul mesaj al Evangheliei vorbeşte 

despre libertatea desăvârşită a mântuirii în Cristos. Îndreptăţirea nu este ceva 

ce noi putem câştiga. Nu trebuie să facem ceva anume ca s-o obţinem. Şi din 

acest motiv, n-are nimic de-a face cu ce facem noi. Iar dacă n-are nimic de-a 

face cu ce facem noi, atunci n-are nimic în comun cu mesajul Legii, care 

vorbeşte în întregime despre ceea ce facem. Pavel spune: Nu confundaţi 

Evanghelia cu Legea. El le spune galatenilor: 'Aduceţi-vă aminte că aţi fost 

mântuiţi. Am o întrebare pentru voi. Este tot ce vreau să aflu de la voi. Prin 

faptele Legii aţi primit voi Duhul su prin auzirea credinţei? Ce aţi crezut la 

început: Legea sau Evanghelia? Cum se face că aţi primit Duhul Sfânt? Prin 

supunerea faţă de Lege sau prin credinţa în Evanghelie?' Este o întrebare 

fundamentală. Şi ea are rolul de a-i face pe galateni să reflecteze la puterea 

mesajului care i-a adus la credinţă mai întâi. Întrucât se aflau în pericolul de a 

uita Evanghelia, în râvna lor de a se adapta acestui nou mesaj, un mesaj diferit, 

născut din Lege.  

 

Acesta este un punct important pe care trebuie să-l înţelegem înainte de a 

trece mai departe la următorul. Vreau ca să păstraţi acest lucru în gând cu 

străşnicie, pe măsură ce vom parcurge restul cărţii Galateni, pentru că, 

începând de aici şi continuând pe tot cuprinsul cărţii, Pavel ridică această 

antiteză între Lege şi Evanghelie. Şi este o antiteză crucială. Este important să 

înţelegem ce spune el. Câteva din tendinţele teologiei de astăzi, care pe mine 

m-au îngrijorat profund, au acest lucru în comun: toate vor să desfiinţeze linia 

demarcantă dintre Lege şi Evanghelie. Acest lucru nu este bun. Unii chiar au 

negat faptul că Pavel ar fi făcut vreo antiteză între Lege şi Evanghelie. Nu văd 

cum ai putea înţelege acest pasaj dacă nu admiţi această antiteză. Este clară. Şi 

ea va deveni şi mai clară pe măsură ce ne vom croi drum prin restul epistolei.  



 

Dar observaţi, făcând această antiteză între Lege şi Evanghelie, Pavel nu spune 

că Legea este categoric rea. El face acest lucru clar în Romani 7, versetul 7. 

"Deci ce vom zice? Este Legea ceva păcătos? Nicidecum!" Nicidecum. Cu 

siguranţă, Legea nu este păcat. Legea serveşte unui scop bun. De fapt, serveşte 

mai multor scopuri bune. Ea elimină orice altă opţiune de mântuire pe care am 

avea-o, cu excepţia lui Cristos. Şi prin urmare, este un îndrumător spre Cristos. 

Urmează să vedem aceasta în următorul capitol din Galateni. Pavel spune în 

Romani 7 că Legea ne învaţă ce este rău, şi de aceea, ea cuprinde precepte 

morale, diferite de toate lucrurile ceremoniale exterioare din Lege. Conţinutul 

său moral reprezintă o regulă de viaţă sănătoasă pentru credincios. Şi Pavel 

afirmă aceasta în Romani 6:14, când spune: "nu mai suntem sub Lege, ci sub 

har" şi apoi în Galateni 5:18 când spune: "Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu 

sunteţi sub Lege." El continuă să spună că nu sugerează faptul că Legea ar fi 

irelevantă pentru felul de vieţuire al creştinilor. El nu neagă faptul că 

preceptele morale ale Legii ni se aplică, aşa cum ar crede unii despre el. Şi 

anume că nu contează ce atitudine ia un creştin în faţa celor Zece Porunci. Însă 

Pavel spune următorul lucru. Este un mesaj bine ţintit şi bine subliniat. El spune 

că Legea nu este un mijloc de îndreptăţire. Ceremoniile cerute de Lege nu sunt 

sub nicio formă instrumente prin care să putem intra în legământul lui 

Dumnezeu sau prin care să putem obţine îndreptăţirea. În acest sens, noi nu ne 

aflăm sub Lege. În acest sens şi doar în acest sens, Legea se află în antiteză cu 

Evanghelia. Acesta este deci primul contrast. Este o diferenţiere atentă între 

Lege şi Evanghelie.  

 

Iată un al doilea contrast pe care trebuie să-l vedeţi. Este diferenţierea între 

firea pământească şi Duh, versetul 3. Pavel continuă să folosească limbajul 

extrem de direct, subliniind faptul că ei sunt incredibili şi fără nicio scuză pentru 

nechibzuinţa lor. "Sunteţi aşa de nechibzuiţi..." spune el iarăşi. "...După ce aţi 

început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească?" Vedeţi 

contrastul dintre Duh şi firea pământească? Şi argumentul de aici este foarte 

simplu. Iată-l. Dacă la început ai dobândit mântuirea prin simpla credinţă, de ce 

ai abandona simplitatea credinţei în Cristos, cu prima ocazie când vine cineva şi 

îţi spune că a ta credinţă nu este suficientă? Dacă, după ce ai fost mântuit, 



începi să adaugi noi cerinţe pentru mântuire, pe lângă Evanghelie, rezultatul va 

fi abandonul Evangheliei şi adoptarea unui mesaj diferit. Sau, să vorbim în 

termeni care, cred eu, sunt mai relevanţi pentru unele erori post-moderniste 

aflate azi peste tot în jurul nostru: dacă credinţa simplă în Cristos este la 

început instrumentul pentru îndreptăţire, prin ce minte distorsionată ar putea 

susţine cineva că altceva decât credinţa este necesar pentru îndreptăţirea 

finală? Dacă ai încredere în Cristos pentru îndreptăţirea ta, dacă la început te 

încrezi doar în El pentru a fi îndreptăţit, de ce ţi-ai pune încrederea pentru 

mântuirea viitoare în ceva ce tu faci pentru tine însuţi?  

 

Iată o ilustraţie care te-ar putea ajuta să înţelegi de ce limbajul pe care îl 

foloseşte Pavel sună atât de aspru. El îi numeşte nechibzuiţi. Spune: 'Sunteţi 

nebuni? V-aţi pierdut minţile?' Daţi-mi voie să vă aduc o ilustraţie care explică 

aceste cuvinte. Cu doi ani în urmă, soţia mea şi cu mine am plecat cu vaporul de 

la Seattle în Alaska. Ne-am îmbarcat. Totul era foarte odihnitor, foarte plăcut, 

până în momentul în care nava a părăsit portul şi a ajuns în largul mării. Şi chiar 

în acea zi, dintre toate zilele călătoriei, marea a fost atât de agitată încât le-a 

provocat rău de mare la jumătate dintre călători. Noi pur şi simplu am plecat 

încrezători că acest vas de croazieră ne va duce la destinaţie, însă, pe drum, a 

fost atât de agitat, când sus, când jos, încât m-a determinat să cuget la 

înţelepciunea alegerii făcute, la faptul că m-am încrezut în această carapace 

imensă de metal că mă va duce tot drumul până în Alaska. Nu sunt predispus la 

rău de mare, dar această călătorie mi-a distrus nervii. Nu sunt chiar atât de 

nesăbuit, dar să presupunem -- imaginaţi-vă, dacă vreţi -- că am decis că 

această navă nu mai este demnă de încredere pentru a mă duce la destinaţie. 

Eu vreau să ajung în Alaska şi să-mi împlânt piciorul în pământ uscat. Şi astfel, 

merg la soţie şi îi spun cu toată seriozitatea că mi-e teamă să mai stau pe 

această navă zdruncinată. Am de gând să sar peste bord şi să înot până în 

Alaska. Ce credeţi că mi-ar zice? 'Ai înnebunit!? Ţi-ai pierdut minţile!? Ce te 

face să crezi că ai avea puterea şi vigoarea ca să înoţi tot drumul până în 

Alaska? Este nebunie curată, mai ales în ape învolburate. Ai avut destulă 

încredere încât să te urci la bordul vasului, nici să nu te gândeşti să-l părăseşti 

acum. Este sinucidere curată.'  

 



Exact acesta este spiritul mesajului lui Pavel către galateni. El spune: din 

moment ce aţi primit Duhul lui Dumnezeu prin credinţă şi aţi început viaţa de 

credinţă pe această bază, de ce aţi vrea să abandonaţi Duhul Sfânt şi să 

încercaţi în schimb să fabricaţi o dreptate proprie, pe care o dă Legea? Cineva 

ar putea spune: 'Ok, n-am să părăsesc vasul complet, dar simt că trebuie să ajut 

acest vas să îşi atingă destinaţia. Astfel că, voi sări în apă la pupă, mă voi prinde 

de vas şi voi înota pedalând, îl voi ajuta să ajungă în Alaska.' 'Voi continua să mă 

încred în Cristos. Dar, în caz că voi avea nevoie de ea, voi îndeplini şi partea 

legalistă.' Cred că în acest fel vorbeau galatenii. Dar şi aceasta este totală 

nebunie. Dacă tu crezi că mai este ceva de făcut în plus, pentru ca să adaugi 

meritul tău la lucrarea terminată a lui Cristos, cu adevărat nu te încrezi deloc în 

Cristos. Din punct de vedere practic, Duhul Sfânt este pecetea şi garanţia 

statutului nostru de membri ai legământului Său. În 2Corinteni 5 versetul 5 şi în 

Efeseni 1 versetul 14, apostolul Pavel vorbeşte de Duhul Sfânt ca fiind "arvuna" 

- contul nostru de siguranţă şi secundarul mântuirii noastre finale. Sau, dacă 

folosim cuvintele apostolului Ioan din 1Ioan 3:24. " ...Şi cunoaştem că El 

rămâne în noi prin Duhul, pe care ni L-a dat." Pavel a învăţat întotdeauna acest 

adevăr, anume că Duhul lui Dumnezeu este arvuna, secundarul, contul de 

siguranţă, acontul pentru finalizarea mântuirii noastre. Şi puteţi fi siguri că în 

acest mod i-a învăţat şi pe galateni. Astfel că ei săvârşeau o mare greşeală prin 

faptul că se gândeau să renunţe la încrederea lor în Duhul lui Dumnezeu care 

este singura garanţie vie a faptului că ne aflăm în legământ. În schimb, au 

hotărât să depindă de un simbol carnal învechit - circumcizia - simbol al unui 

legământ învechit.  

 

Aşadar, aici expresiile "fire pământească" şi "Duh" sunt stenograme pentru 

circumcizie (care este o emblemă firească a vechiului legământ) şi Duhul lui 

Dumnezeu, care este simbolul spiritual viu al statutului nostru de membri ai 

Noului Legământ. Nu circumcizia. Aceasta aparţine Vechiului Legământ. Este 

învechită. De ce, după ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să renunţaţi la El şi 

să preluaţi un simbol ce ţine de firea pământească, dintr-un legământ învechit? 

E o întrebare bună, nu-i aşa? Şi cred că ei au înţeles foarte bine ce le-a spus 

Pavel, căci l-au auzit predicând aceste lucruri. Aşadar, avem aceste contraste. 



Primul este contrastul între Lege şi Evanghelie. Al doilea este contrastul între 

firea pământească şi Duh.  

 

Cel de-al treilea şi cel mai important dintre toate, întrucât le cuprinde şi le 

explică şi pe celelalte două, este contrastul între fapte şi credinţă. Acest 

contrast rezumă adevărul aflat în celelalte două contraste. În versetele 4 şi 5 

vedem acest contrast între fapte şi credinţă. Pavel continuă să le pună 

întrebări. Observaţi, totul este sub formă de întrebări. "În zadar aţi suferit voi 

atât de mult? Dacă, în adevăr, este în zadar! Cel ce vă dă Duhul şi face minuni 

printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?" În versetul 

4 sunt două lucruri pline de semnificaţie şi vreau să le explic. Primul lucru are 

de-a face cu cuvântul "aţi suferit". Vrea să spună cumva că ei au suferit la 

propriu, că au fost persecutaţi? Vorbeşte de suferinţă în mod literal? Eu nu cred 

că Pavel se referă la suferinţă sau persecuţie. Nu este nimic în acest context 

care să sugereze acest lucru. Dacă el ar vorbi despre încercări, greutăţi, 

persecuţii, boală, necazuri ce le-au fost cauzate, ca şi cum ei au fost victime 

reale ale suferinţei de orice fel, dacă Pavel ar face aluzie la acest gen de 

suferinţă, ar fi total nepotrivit, ţinând cont de caracterul lui Pavel, să omagieze 

aceste lucruri în contextul în care el îi mustră. Eu cred că foloseşte această 

expresie în mod idiomatic, pentru a descrie experienţele lor în general. Ar 

putea fi parafrazat în felul următor. 'În zadar aţi experimentat voi aşa de multe 

lucruri?' Cu alte cuvinte, 'Toate prin câte aţi trecut de când aţi crezut în 

Evanghelie, toate sunt în zadar? Toate schimbările din viaţa voastră, toată 

transformarea dramatică pe care a produs-o Cristos, toate acestea au fost 

degeaba?' Îi cheamă să privească în urmă la experienţa lor. El vrea ca ei să îşi 

aducă aminte de diferenţa dramatică pe care Cristos a produs-o în vieţile lor, 

numai datorită credinţei lor, fără niciun fel de ascultare faţă de ceremonialele 

Vechiului Testament.  

 

Un al doilea lucru pe care vreau să îl vedeţi aici este faptul că Pavel nu este 

ferm convins că totul a fost în zadar. Acest fragment de propoziţie este cu 

adevărat o idee incidentală pe care Pavel o strecoară aici, cred eu, pentru ca ei 

să ştie că el nu a renunţat complet la ei. Lui însuşi nu-i vine să creadă că toată 



slujirea evanghelică, pentru care el se trudise în mijlocul lor, a fost pur şi simplu 

complet inutilă. De parcă ei nu crezuseră niciodată cu adevărat în Evanghelie. 

Acest scurt fragment: "Dacă, în adevăr, este în zadar!", este singura porţine din 

întregul pasaj care nu este sub formă interogativă. Este menit să îi asigure din 

nou că nu şi-a pierdut nădejdea cu privire la ei. Şi apoi, versetul 5 este cel care 

aduce contrastul. "Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare 

prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?" Acesta este sensul textului, în 

termeni simpli. 'Dumnezeu vă dă Duhul Lui şi lucrează minuni în mijlocul vostru, 

pentru că ţineţi Legea sau pentru că credeţi ceea ce aţi auzit?' Iată întrebarea 

decisivă. Şi este un contrast între credinţă şi fapte. 'De ce v-a binecuvântat 

Dumnezeu în primul rând? Pentru că I-aţi câştigat acceptul cu ascultarea 

voastră faţă de Lege, sau pentru că, prin credinţă v-aţi agăţat de harul Lui?' Şi 

oricine a înţeles vreodată cu adevărat Evanghelia ştie că mântuirea este un dar 

al harului divin. Nu este o răsplată pentru faptele noastre. Este primită prin 

credinţă, nu prin faptele Legii. Se bazează pe ceea ce Cristos a făcut pentru noi, 

şi nu pe ceea ce noi facem pentru El. Este o mare diferenţă. Este o diferenţă 

crucială care trebuie înţeleasă corect, pentru că ea stă la mijloc între adevăratul 

creştinism şi toate religiile false, inclusiv religia falsă a iudeilor care poartă 

numele de religie "creştină". Din acest motiv, doctrina justificării prin credinţă 

este extrem de importantă şi nu trebuie tratată cu uşurătate. Nu este o 

problemă măruntă, nesemnificativă din punct de vedere teologic să confrunţi şi 

să respingi erorile de genul învăţăturii iudaice şi a omoloagelor ei din secolul 

XXI. Fie ca Dumnezeu să ne dea harul să înţelegem adevărul şi înţelepciune 

pentru a-l apăra bine. Răzbate clar acest lucru de aici, nu-i aşa? Şi nădăjduiesc 

că înţelegeţi râvna apostolului Pavel şi motivul pentru care a apărat cu atâta 

îndrăzneală ceea ce alţii din Biserică vedeau a fi doar o diferenţă minoră de 

opinie sau o diferenţă de accent. Nu era aşa. Şi nădăjduiesc că împărtăşiţi râvna 

apostolului Pavel pentru Evanghelie. Fie ca să sfârşim aşa cum am început. Nu 

prin fapte, ci prin credinţă. Nu în energia eforturilor noastre fireşti, ci prin 

Duhul. Şi nu prin faptele Legii, ci cu credinţă deplină în Cristos.  

 

Credinţa lui Avraam 

(Galateni 3:6-9) 



Phil Johnson 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vom continua de unde am rămas data trecută, Galateni 3 versetul 6. Aflăm 

gândul lui Pavel chiar de la mijlocul propoziţiei. Versetul 5 este ultimul din seria 

de întrebări pe carele adresează Pavel începând cu versetul 1. Dar nu acesta a 

fost finalul gândului lui. Din punct de vedere gramatical, versetul 6 este 

continuarea versetului 5. Dar dacă îl privim logic, versetul 6 este legat de ceea 

ce urmează după el. În versetul 6, Pavel ataşează o propoziţie subordonată la 

finalul întrebării ridicate în versetul 5. Aici, Pavel ajunge la miezul argumentului 

său. Aşadar, el nu termină propoziţia în versetul 5. El continuă cu versetul 6, 

care continuă ideea versetului 5, şi pătrunde pe o linie nouă a argumentului 

său. A terminat cu aspectul personal şi cel experimental pe care le-a exprimat 

în primele 5 versete; şi acum se ocupă cu argumentul doctrinar şi biblic pe care-

l va urmări pe tot parcursul textului până în capitolul 4 versetul 7. Acest 

argument are la bază cartea Genesei şi legământul lui Avraam. Pentru început, 

se concentrează asupra consemnării îndreptăţirii lui Avraam din Genesa 15. Din 

acest motiv, acest pasaj constituie o paralelă extraordinară cu capitolul 4 din 

Romani, pentru că despre aceasta vorbeşte Pavel acolo. Acest argument biblic 

şi teologic ce urmează a fi expus de către Pavel constituie inima mesajului cărţii 

Galateni. Şi prin urmare, versetul 6 din capitolul 3 marchează debutul celui mai 

important şi esenţial totodată argument din toată această epistolă. Pavel este 

pe cale să poarte o discuţie destul de lungă, care ne va duce până la mijlocul 

capitolului 4. Şi din fericire, secţiunea de text la care vom privi de această dată 

constituie un argument destul de simplu, uşor de înţeles. Iată punctul de 

început al tuturor învăţăturilor pe care le va da ulterior.  

 

Înainte de a începe, ţin să fac o scurtă recapitulare. Iată despre ce a fost vorba 

până acum în această epistolă. Pavel o scrie cu scopul de a confrunta erorile 

unei secte de creştini iudei, foarte mică, dar turbulentă şi influentă, care venise 



aparent din biserica din Ierusalim în această regiune a Galatiei locuită îndeosebi 

de creştini proveniţi dintre neamuri. Şi aceşti presupuşi credincioşi iudei veniţi 

din Ierusalim îi învăţau pe credincioşii dintre neamuri că toţi creştinii trebuie să 

ţină rânduielile ceremoniale ale Vechiului Testament, cu accent pe semnul 

circumciziei. Aceşti învăţători iudei reprezentau echivalentul oamenilor de cult 

din primul secol. Ei au stricat Evanghelia într-atât, că Pavel a rostit un blestem 

asupra lor. Noi îi numim iudei, întrucât acest nume cuprinde chiar esenţa erorii 

lor. Argumentul lor era că, întrucât Evanghelia însăşi este împlinirea şi revelaţia 

finală a promisiunii care a fost dată odată cu Legământul lui Avraam 

(promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o mai întâi lui Avraam), atunci tot ce 

a cuprins legământul lui Avraam trebuie să se aplice la creştini. Aşa au motivat 

ei. Şi părea a fi un lucru simplu, de la sine înţeles. În esenţă, ei spuneau că nu 

poţi fi un creştin adevărat dacă nu devii mai întâi iudeu, întrucât creştinismul 

vine de la iudei. Ei spuneau că Evanghelia este împlinirea promisiunilor de la 

început, făcute de Dumnezeu lui Avraam, iar Avraam a fost tatăl naţiunii 

iudaice. Astfel că, dacă vrei să iei parte la acele promisiuni, spuneau ei, atunci 

trebuie să devii iudeu.  

 

Pavel a ripostat spunând că această evanghelie falsă este de condamnat, 

pentru că îngrădeşte libertatea harului şi elimină principiul central al 

Evangheliei: adevărul că noi suntem justificaţi prin credinţă, fără niciun fel de 

ritual. Credinţa este instrumentul îndreptăţirii. Noi nu suntem mântuiţi prin 

faptele noastre, nici măcar prin respectarea ceremonialelor pe care Dumnezeu 

Însuşi le porunceşte prin Legea vechi-testamentală sau prin Legea nou-

testamentală. Acele lucruri, precum circumcizia, legile ceremoniale şi toate 

rânduielile de acest gen au slujit unui scop în Vechiul Testament. Dar ele nu au 

fost decât simboluri care au arătat calea spre credinţă. Şi sub Noul Legământ, a 

spus Pavel, toate simbolurile şi ceremonialele iudaice sunt învechite. Apropo, 

vedeţi această temă în toate scrierile lui Pavel precum şi în cartea Evrei. Ea 

constituie o mare problemă în Biserica nou-testamentală, ai cărei membri au 

vrut să preia toate aceste simboluri din Vechiul Testament. Şi Pavel a spus 'Nu! 

Ele sunt învechite pentru că au fost împlinite de Cristos'. Ele au constituit 

umbra lucrurilor viitoare, umbra lui Cristos. Şi atunci când deţii lucrul adevărat, 

împlinirea, nu mai ai nevoie de umbre. Aşadar, nu vă întoarceţi la umbre, a 



continuat el să le spună. Le-a spus că, de vreme ce aceste lucruri sunt vechi şi 

împlinite deja în Cristos, ele n-ar mai trebui impuse credincioşilor din cultura 

neamurilor. Pentru că, dacă unul dintre neamuri a crezut în Cristos, spune 

Pavel, el este membru al Noului Legământ; şi aceasta doar prin credinţă. Şi 

simbolurile Vechiului Legământ, care este un legământ iudaic, sunt acum lipsite 

de relevanţă. Şi a spus: dacă încerci să aduci acele simboluri în Noul Legământ, 

strici însăşi Evanghelia, o deformezi într-un mod fatal. Şi Evanghelia vorbeşte 

într-adevăr numai despre credinţa în Cristos. Nu vorbeşte de circumcizie sau de 

simbolurile vechi-testamentale, de nimic de acest gen. Pavel punctează acest 

lucru simplu.  

 

Aşadar, el scrie această epistolă pentru a-i ruga stăruitor pe credicioşii din 

bisericile Galatiei să nu se lase influenţaţi de învăţătura acestor iudei, să nu-i 

primească drept fraţi ai lor şi să nu compromită puritatea Evangheliei 

amestecând acest soi de învăţătură cu adevărul pe care l-au auzit de la 

apostolul Pavel. El adoptă o poziţie necompromiţătoare şi spune: nu ascultaţi 

de aceşti oameni, nu-i primiţi ca pe fraţi ai voştri, nu primiţi niciuna din 

învăţăturile lor şi n-o contopiţi cu învăţătura pe care v-am dat-o eu. N-avem 

voie să facem compromis cu aceşti oameni. N-avem voie să-i acceptăm drept 

fraţi ai noştri. El le pune: ei nu ne sunt fraţi. Şi rosteşte un blestem asupra lor.  

 

S-ar putea să fiţi şocaţi auzind ce voi spune în continuare, dar nu tot ce învăţau 

aceşti iudei era greşit. Cred că Pavel însuşi ar fi admis acest lucru. Ei au plecat 

de la câteva premise care erau sănătoase şi biblice. Este adevărat, de exemplu, 

că rădăcinile creştinismului sunt iudaice. Însuşi Isus i-a spus femeii samaritence 

la fântână, în Ioan 4:22: "Mântuirea vine de la iudei." Este adevărat acest lucru. 

Şi Pavel arată în Romani 3 versetul 2 că, din punct de vedere istoric, naţiunii 

iudaice i s-a dat orice avantaj spiritual posibil de-a lungul întregii istorii 

răscumpărătoare, pentru că, spune Pavel, "lor le-au fost încredinţate cuvintele 

lui Dumnezeu." Toată revelaţia Scripturii, întreg adevărul lui Dumnezeu a venit 

la poporul Israel. Şi de asemenea, este absolut adevărat că există o linie de 

continuitate neîntreruptă de la primul semn al unei mântuiri promise lui 

Avraam, în Genesa 12, până la dezvăluirea Evangheliei din primul secol. Chiar şi 



Pavel recunoaşte acest lucru. Cristos este sămânţa promisă lui Avraam prin 

legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu el. Şi în acest sens, creştinismul este 

iudaic. Şi Evanghelia reprezintă expresia deplină a aceloraşi promisiuni de 

mântuire ce au fost cuprinse în legământul lui Avraam. Dar iudeii greşeau total 

în modul în care aplicau aceste adevăruri, pentru că erau atât de preocupaţi de 

problemele exterioare, de lucrurile exterioare, de lucrurile simbolice şi nu 

îndeajuns de preocupaţi de adevărul real, pe care-l ascundea Legământul lui 

Avraam şi de asemenea, Evanghelia. Iar prin faptul că încercau să târască 

întreaga Biserică şi pe toţi credincioşii dintre neamuri înapoi sub cerinţele 

legale ale Vechiului Legământ, iudeii pierdeau adevărul cel mai măreţ al Noului 

Legământ.  

 

Aşadar, Pavel era îndreptăţit să îi condamne printr-un limbaj cât se poate de 

dur, deoarece învăţătura lor submina Evanghelia în punctul ei cel mai 

important. Aceasta nu era doar o eroare minoră, în sensul că nu afecta 

problema mântuirii sufletului, ea obscuriza Evanghelia. Era fatală adevărului. Şi, 

deşi este adevărat că am fi putut găsi multe în comun cu aceşti oameni, totuşi, 

Pavel nu îi abordează în acest mod. Tacit, el recunoaşte pe parcurs că o parte 

din lucrurile spuse de ei sunt adevărate, dar el nu spune niciodată că suntem pe 

teren comun, că ne putem aşeza la discuţii cu aceşti oameni, că putem pune 

cuvintele lor alături de ale noastre, pentru a vedea dacă ajungem la un 

compromis. Pavel nu abordează niciodată adevărul în acest fel. Şi ne atrage 

atenţia ca nici noi să nu facem aşa.  

 

Aşa cum am văzut în primele capitole ale cărţii, devine foarte clar faptul că 

Pavel a văzut şi a înţeles cum stau lucrurile cu aceşti iudei, înainte ca oricare alt 

apostol s-o facă. În capitolele 1 şi 2 el descrie povestea convertirii lui şi lupta 

îndelungată pe care a dus-o cu această ramură pseudo-creştină a fariseismului. 

Aceasta era adevărat. Capitolul 2 sugerează faptul că, pentru o vreme, a existat 

tensiune între Pavel şi liderii bisericii din Ierusalim, chiar înainte de-a se întâlni 

cu ei (fapt care s-a petrecut de mai multe ori, cu scopul de a le explica poziţia şi, 

de fapt, pentru a forţa lucrurile). Liderii evrei ai bisericii din Ierusalim păreau a 

sta de partea iudeilor. Chiar şi Petru, la un moment dat, făcuse compromis cu 



ei. Şi la sfârşitul capitolului 2, Pavel relatează cum, odată, a trebuit să i se 

împotrivească lui Petru în public şi să-l mustre în faţa tuturor, pentru că el 

făcuse compromis cu aceşti oameni care răspândeau această eroare.  

 

La începutul capitolului 3, în pasajul pe care l-am studiat data trecută, Pavel se 

întoarce spre galateni şi îi mustră amintindu-le de propria lor experienţă. Nu 

este o mustrare directă; el le pune o serie de întrebări, le aduce aminte de 

propria lor experienţă, de modul în care s-au întors la Cristos numai pe baza 

credinţei şi le spune că această credinţă în Cristos le-a revoluţionat vieţile. Ei ar 

fi trebuit să ştie acest lucru. Oare vor acum să se depărteze de trăirea vieţii prin 

puterea Duhului Sfânt şi prin credinţă, pentru a adopta un sistem de rânduieli şi 

ceremonii expirate, pe care şi Isus le-a numit o povară extrem de grea pentru 

orişicine, o grămadă de poveri pe care nimeni nu ar trebui să le poarte. Şi dă 

drumul la o serie de întrebări ce culminează cu întrebarea finală din versetul 5: 

"Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau 

prin auzirea credinţei?" De ce aţi devenit creştini, în primul rând? Aţi devenit 

prin vreo faptă a voastră? Sau din cauză că aţi crezut în ceea ce a făcut Cristos? 

Este o întrebare clară.  

 

Şi apoi versetul 6 continuă aceeaşi frază. Pavel continuă şi dintr-odată schimbă 

cursul discuţiei pe o linie nouă, totuşi continuând fraza. Uitaţi de experienţa lui 

Pavel. Uitaţi de experienţa galatenilor. Oricât de puternice au fost argumentele 

sale până în acest punct, cele ce urmează sunt şi mai puternice. Ce spun 

Scripturile? Şi astfel, la finalul frazei din versetul 5, Pavel leagă versetul 6, care 

este o trimitere la cartea Genesei. "Avraam a crezut pe Dumnezeu şi credinţa 

aceasta i-a fost socotită ca neprihănire." Pavel citează din Genesa 15:6. Vom 

privi la acest pasaj în contextul lui original. Dar mai întâi, daţi-mi voie să 

punctez faptul că acesta este unul dintre pasajele cheie din teologia lui Pavel, 

dacă nu chiar pasajul său favorit din tot Vechiul Testament. De fiecare dată 

când Pavel apără cu străşnicie doctrina îndreptăţirii prin credinţă, el face 

referire la acest text, Genesa 15:6, fie citându-l, fie făcând aluzie la el. Şi cred că 

este corect să afirmăm că întreaga teologie a lui Pavel este ancorată aici. 

Teologia lui Pavel despre mântuire este întemeiată pe principiul acestui text - 



Genesa 15 versetul 6. Este principiul atribuirii. De această dată nu voi aloca 

timp explicării acestui cuvânt. Am mai vorbit de câteva ori despre el în această 

serie din cartea Galateni. Dar păstraţi în minte acest cuvânt - atribuire. Acesta 

este principiul din inima Evangheliei. Şi la vremea când vom ajunge la finalul 

cărţii Galateni, va trebui să aveţi o înţelegere deplină a acestei idei.  

 

Genesa 15 versetul 6 este versetul pe care îl citează Pavel în Romani 4 versetul 

3; şi el constituie un argument major în acel text pentru îndreptăţirea prin 

credinţă. Practic, tot capitolul este dedicat comentariului pe baza aceluiaşi 

verset din Genesa, de care Pavel se ocupă şi aici, în Galateni 3. Două capitole 

din întreg ansamblul de epistole ale lui Pavel, Romani 4 şi Galateni 3, sunt 

dedicate expunerii acestui text, Genesa 15:6. Este un semn că versetul acesta 

este foarte important, nu-i aşa?  

 

El începe prin a cita Genesa 15:6 şi având acest adevăr drept punct de pornire, 

el afirmă trei adevăruri fundamentale despre Evanghelie şi despre îndreptăţirea 

prin credinţă. Unul este acesta că Avraam a fost socotit drept numai prin 

credinţă. Aceasta este afirmaţia explicită a versetului din Genesa 15:6. Al doilea 

este că adevăraţii copii ai lui Avraam sunt cei care îi împărtăşesc credinţa, nu 

neapărat cei din linia lui genealogică. Şi al treilea adevăr este acela că însăşi 

Evanghelia a fost cuprinsă în formă embrionică în promisiunile legământului lui 

Avraam, astfel că Evanghelia a fost de fapt propovăduită lui Avraam într-o 

formă embrionică. Vom parcurge în detaliu aceste puncte. Pentru început, daţi-

mi voie să citesc pasajul. Galateni 3:6-9. "Tot aşa şi "Avraam a crezut pe 

Dumnezeu şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire." Înţelegeţi şi voi 

dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă. Scriptura, de asemenea, fiindcă 

prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri, prin credinţă, a vestit 

mai dinainte lui Avraam această veste bună: "Toate neamurile vor fi 

binecuvântate în tine." Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă, sunt binecuvântaţi 

împreună cu Avraam cel credincios."  

 



Urmăriţi logica argumentului lui Pavel de aici. El se întoarce la această simplă 

afirmaţie despre îndreptăţirea lui Avraam şi o foloseşte pentru a elabora aceste 

trei puncte doctrinale şi biblice despre îndreptăţirea prin credinţă. Am să vi le 

spun din nou. Primul este punctul despre instrumentul îndreptăţirii. Cel dintâi 

argument al lui Pavel în faţa iudeilor a fost o dispută pe tema credinţei, dacă ea 

este sau nu un instrument suficient pentru îndreptăţire. Sau dacă vreo faptă, 

vreun ritual, vreun sacrament sau vreo ceremonie sunt necesare pentru 

mântuire. Aceasta era diferenţa de bază dintre ei. Nu cunosc pe nimeni astăzi 

care să predice aceeaşi eroare a iudeilor. N-am auzit de nicio sectă, care se 

numeşte creştină, să încerce să impună membrilor ei ritualul circumciziei. Însă 

principiul din spatele acestei erori este viu şi în vogă şi astăzi. Există mulţi 

creştini şi multe secte cvasi-creştine care învaţă că botezul, de exemplu, este o 

cerinţă pentru îndreptăţire. Nu eşti socotit drept dacă nu eşti botezat. De fapt, 

ei fac din botez instrumentul îndreptăţirii. Romano-catolicismul învaţă explicit 

în catehismele lui că botezul este instrumentul îndreptăţirii. Botezul şi toate 

celelalte sacramente sunt văzute ca instrumente pentru îndreptăţire în sistemul 

romano-catolic. În acelaşi fel, multe dintre sectele lui Campbell, acele grupări 

care se numesc Bisericile lui Cristos, multe dintre ele învaţă în acelaşi fel că 

botezul este instrumentul îndreptăţirii. Argumentul lui Pavel de aici dărâmă şi 

aceste sisteme.  

 

 

Iată cum argumentează ei! Este tipic. Nu contează dacă este vorba de romano-

catolici, de unii adventişti de Ziua a Şaptea, de cei care aderă la învăţătura 

veche a celor din World Wide Church of God (Biserica lui Dumnezeu din 

Întreaga Lume) sau Bisericile lui Cristos. Ei arată spre versetele din Noul 

Testament care vorbesc despre botezul spre iertarea păcatelor şi drept 

concluzie a acestei expresii, ei spun că botezul este necesar pentru a fi 

îndreptăţit. Iudeii au făcut o greşeală similară. Au găsit o mulţime de texte în 

Scriptură referitoare la porunca circumciziei. Şi au citat toate aceste texte ca 

dovadă în sprijinul poziţiei lor. Pavel aduce drept contraargument o doctrină 

sistematică sănătoasă şi, de fapt, expune situaţia cu ajutorul ei. Este posibil să 

discerni multe lucruri în doctrina iudeilor şi în modalitatea lor de abordare a 

problemei, prin simplul fapt că priveşti la felul în care i-a respins Pavel. Dacă vă 



uitaţi cum le demontează eroarea, aproape că uiţi care le era învăţătura. Pavel 

a fost un mare apărător al credinţei, aşadar, este corect să credem că, aici, el 

le-a atacat cele mai puternice argumente. Poţi să pui cap la cap argumentul lor 

în favoarea circumciziei, prin observarea ideilor pe care le-a respins Pavel. Şi 

cred că este un lucru semnificativ faptul că Pavel merge direct la exemplul lui 

Avraam.  

 

Reţineţi, această scrisoare este adresată neamurilor care au crescut într-o 

cultură specifică lor şi care, mai târziu, s-au convertit la creştinism. El se 

adresează unei audienţe formată din neamuri. Erau oameni ce crescuseră ca şi 

păgâni. Şi dacă este adevărat despre ei acelaşi lucru pe care l-a spus Pavel 

despre corinteni în 1Corinteni 1:26, înseamnă că nu erau mulţi înţelepţi în felul 

lumii printre ei, nu erau mulţi de neam ales, nici mulţi puternici, pentru că 

Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale acestei lumi şi lucrurile slabe ale ei. Prin 

urmare, aceştia nu erau învăţaţi în religiile acestei lumi. Cei mai mulţi erau 

oameni care crescuseră fără ca să aibă habar de cine a fost Avraam. Ce ştiau ei 

de Avraam? Aproape nimic. Dar observaţi, Pavel aduce pe tapet subiectul 

despre Avraam ca şi cum ei ar fi fost extrem de familiarizaţi cu istoria lui. Nu 

este nevoie ca Pavel să le umple eventualele goluri cu privire la istoria lui 

Avraam. El le vorbeşte despre Avraam ca şi cum ei ar cunoaşte deja totul 

despre el. Cum aşa? Unde au învăţat aceste neamuri atâtea lucruri despre 

Avraam? Cred că nu greşim dacă presupunem că aceşti iudei îi învăţaseră 

destule lucruri despre Avraam încât ei să ajungă un fel de experţi în povestea 

vieţii lui. Şi pare a fi logic acest lucru, deoarece prima menţiune a circumciziei în 

Vechiul Testament apare în Genesa 17, în conexiune cu viaţa lui Avraam. Nu 

mă-ndoiesc că pasajul principal pe care l-au punctat iudeii a fost Genesa 17. 

Acesta a fost pasajul lor favorit, pentru că el conţinea una dintre principalele 

dovezi scrise, în favoarea poziţiei lor.  

 

Aşadar, să deschidem la acest text. Mai întâi de toate, să privim la ce spuneau 

iudeii şi la dovezile pe care şi le luau din Scriptură. Aş vrea să vedeţi care era, în 

opinia mea, pasajul lor cheie şi apoi vom privi la textul din Genesa despre care 

Pavel spune că este şi mai concludent. Mai întâi, Genesa 17. Aici, Dumnezeu 



schimbă numele lui Avram în Avraam şi rosteşte clar legământul, instituind 

semnul circumciziei. Despre aceasta este vorba în tot acest capitol - despre 

circumcizie. Uitaţi-vă îndeosebi la versetele 10-14. Acesta este textul doveditor 

pentru iudei. Domnul vorbeşte. "Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi 

între Mine şi voi şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între 

voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi 

acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi. La vârsta de opt zile, orice 

copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam, fie 

că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care 

nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă 

cât şi cel cumpărat cu bani; şi astfel legământul Meu să fie întărit în carnea 

voastră ca un legământ veşnic. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur 

în carnea prepuţului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său: a călcat 

legământul Meu."  

 

Să ne imaginăm pentru o clipă că suntem neamuri într-una din bisericile 

Galatiei şi ne confruntăm pentru prima dată cu doctrina iudaică. Şi priviţi la 

argumentul pe care îl aduc ei. În primul rând, din acest pasaj reiese clar că 

circumcizia a fost instituită de Însuşi Dumnezeu, ca semn al legământului cu 

Avraam - un semn veşnic, spune El. Nu doar atât, acesta a fost legământul pivot 

în care au fost incluse, pentru prima dată şi într-un mod evident, promisiunea 

mântuirii şi promisiunea lui Mesia. Nu sunt date multe detalii, însă aceste 

adevăruri sunt prezente în el. Aşadar, legământul lui Avraam a fost dat în mai 

multe etape, de-a lungul capitolelor din mijlocul cărţii Genesa, o secţiune ce 

acoperă mulţi ani din viaţa lui Avraam. Dumnezeu a continuat să îi facă 

promisiuni, apoi Domnul avea să i Se arate din nou şi mai târziu avea să 

reînnoiască şi chiar să extindă aceste promisiuni. Şi apoi, El a instituit 

circumcizia. Aceasta nu era prima dată când legământul ieşea la lumină. Însă, el 

culminează în cele din urmă în cuvintele din Genesa 22 versetul 18, când 

Dumnezeu îi spune lui Avraam că "Toate neamurile vor fi binecuvântate în 

sămânţa ta." În Galateni 3:16, Pavel citează acest verset şi spune că sămânţa lui 

Avraam face referire la Cristos. Şi promisiunea binecuvântării tuturor 

neamurilor de pe pământ conţine o promisiune de mântuire. Aşadar, reţineţi 



aceasta, pentru că acea promisiune, promisiunea unui Mesia şi a mântuirii, 

joacă un rol vital şi în argumentul lui Pavel.  

 

Dar, aici, iudeii subliniază şi învaţă că legământul lui Avraam a fost de o 

importanţă crucială. Şi au avut dreptate în această privinţă. Fără-ndoială că ar fi 

fost de acord cu Pavel - că sămânţa lui Avraam face referire la Cristos şi că 

promisiunea binecuvântării vorbeşte despre promisiunea mântuirii. Existau 

multe lucruri în comun aici. Gândiţi-vă la puterea argumentului lor. Ei ar 

sublinia faptul că Dumnezeu a instituit circumcizia. El a poruncit-o. El a impus 

aceasta casei lui Avraam şi tuturor descendenţilor lui, fără nicio excepţie. Şi 

instrucţiunile erau specifice vizavi de cum şi când să se facă. Şi ea era valabilă 

chiar şi pentru străinul care nu era descendent din Avraam, versetul 12. Iar în 

versetul 14 apare porunca potrivit căreia orice iudeu sau străin din Israel care 

rămâne necircumcis trebuie să fie nimicit din mijlocul poporului. Aşadar, era o 

chestiune foarte importantă. Şi era o chestiune majoră în Vechiul Testament. 

Există o serie de incidente de-a lungul Vechiului Testament când Dumnezeu Şi-a 

arătat marea Sa nemulţumire şi chiar i-a ameninţat cu pedeapsă pe aceia din 

Israel care au rămas netăiaţi împrejur, inclusiv în Exod 4 versetul 24 când 

Domnul ameninţă că îl va ucide pe Moise, întrucât acesta îşi lăsase fiul netăiat 

împrejur. Şi iudeii ar fi putut accentua faptul că ritualul circumciziei precede 

Legea lui Moise. Ea nu aparţinea Legii lui Moise. Nu a fost o măsură luată pe 

vremea lui Moise, care să ţină de Legea lui. Circumcizia era un simbol al 

Legământului lui Avraam. Şi ea a fost confirmată în mod explicit şi respectată şi 

în timpul legământului lui Moise. Aşadar, ritualul circumciziei avea o istorie 

îndepărtată, mergând până la apariţia naţiunii evreieşti. Şi credinţa potrivit 

căreia circumcizia reprezenta emblema poporului adevărat al lui Dumnezeu era 

adânc înrădăcinată în cultura iudaică.  

 

Dintr-o perspectivă pur umană, este uşor de înţeles de ce iudeii învăţau ceea ce 

învăţau. Ei credeau că au un suport biblic pentru aceasta. Aveau ceea ce ei 

credeau a fi un text doveditor, insurmontabil. Este la fel de uşor, mă gândesc 

eu, să înţelegem dintr-o perspectivă umană de ce galatenii au fost atât de 

tulburaţi de această doctrină. Existând atât de mult suport biblic pentru 



practica circumciziei, cei mai mulţi dintre ei fiind credincioşi novice şi 

presupunând - după părerea mea - că iudeii erau farisei care pătrunseseră în 

biserică, învăţători ai Legii vechi-testamentale, era greu pentru credincioşii 

galateni, care făceau parte dintre neamuri, să răspundă la atâta cunoştinţă 

biblică. Dar şi Pavel este un învăţat. Şi el fusese mai înainte fariseu. Consider 

foarte semnificativ faptul că el nu a răspuns iudeilor într-o manieră tipic 

erudită. Pavel nu citează alte autorităţi din domeniu, care sunt de partea sa. Nu 

vine împotriva iudeilor cu vreun soi de argument filozofic sau cu termeni 

doctrinari obscuri, pe care doar nişte erudiţi îi putea înţelege. Observaţi că nici 

măcar nu răspunde iudeilor în mod direct. Nu le oferă posibilitatea dialoguului. 

Nu îi felicită pentru cunoştinţele corecte dobândite înainte de-a le spune cum 

vede el unul sau două lucruri asupra cărora ar dori ca ei să revină. Nu face nimic 

de acest gen. Este limpede că Pavel îi pusese deja deoparte. Şi le scrie 

galatenilor despre ei. Argumentele lui sunt pline de adevăr, de logică clară şi de 

idei pe care oricine le-ar înţelege.  

 

Un erudit tipic ar putea privi la aceste lucruri şi l-ar putea acuza pe Pavel de 

faptul că a respins argumentele opozanţilor săi mult prea uşor. Dar reţineţi că 

Pavel nu încearcă să îi convingă pe iudei de adevărul spuselor lui. El scria 

asemenea unui păstor care îşi păzeşte turma de lupi flămânzi. Priviţi la 

argumentul lui Pavel. El nu începe în Genesa 17, acolo unde se aflau iudeii. El 

merge înapoi cu două capitole, cu 14 ani în urmă în istoria lui Avraam. Genesa 

15 versetul 6. Daţi-mi voie să vă arăt contextul acestei afirmaţii. Acest verset se 

referă la unul dintre acele momente când Domnul Îşi reînnoia promisiunea faţă 

de Avraam. Începutul legământului Său cu Avraam îl aflăm în Genesa 12. În 

Genesa 15, El îl reafirmă. Cea dintâi promisiune cuprinsă în legământ venise de 

fapt cu mulţi ani înainte de Genesa 15. Aici, în Genesa 15, Avraam tocmai s-a 

întors de la salvarea lui Lot din lupta împăraţilor, în Genesa 14. Acolo l-a întâlnit 

pe Melhisedec, a adus jertfe şi i-a dat zeciuială. În capitolul 15, Domnul vine la 

el după această mare victorie când îl eliberează pe Lot. Avraam se plânge că nu 

are moştenitor (cel puţin nu unul care să fie dintre fiii săi). Deci Domnul vine la 

el şi Îşi reînnoieşte promisiunea. Priviţi la versetele 5-6. "Şi după ce l-a dus 

afară, i-a zis: "Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri." Şi i-a 



zis: "Aşa va fi sămânţa ta." Avraam a crezut pe Domnul şi Domnul i-a socotit 

lucrul acesta ca neprihănire."  

 

Observaţi că nu spune că Avraam ar fi săvârşit vreun act de neprihănire 

(dreptate). Nu aceasta este ideea. Nu spune că a dobândit neprihănirea sau că 

era neprihănit. Spune că acest lucru i s-a socotit ca neprihănire. Dumnezeu l-a 

îndreptăţit. Şi exact acest lucru înseamnă. Expresia folosită vorbeşte de o 

recunoaştere legală sau de un calcul, ca şi cum ai avea un registru contabil în 

care ţii socoteala. Apropo, la aceasta ne referim atunci când folosim termenul 

"atribuire". Atribuirea este o recunoaştere legală a vinei sau dreptăţii ce sunt 

puse în socoteala unei persoane. Cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a declarat drept 

pe Avraam. Nu datorită vreunui lucru drept pe care să-l fi făcut, ci pur şi simplu 

pentru că Dumnezeu, în harul Lui, a pus dreptatea în contul lui Avraam. I-a 

atribuit-o lui.  

 

În Romani 4, acolo unde foloseşte acelaşi verset, Pavel accentueză factorul 

timp. Şi acesta este un argument briliant. El subliniază faptul că Avraam a fost 

îndreptăţit aici în Genesa 15, cu paisprezece ani înainte ca să fie tăiat împrejur, 

în Genesa 17. Aşadar, circumcizia nu putea să fie instrumentul îndreptăţirii sale. 

Ascultaţi ce spune în Romani 4 versetele 9-11: "...zicem că lui Avraam credinţa 

"i-a fost socotită ca neprihănire. "Dar cum i-a fost socotită? După, sau înainte 

de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat 

împrejur. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei 

neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur..." Este 

un argument briliant şi unul decisiv. Totul depinde de aplicarea logicii 

adevărului textului. El pledează în felul următor: dacă Avraam a fost îndreptăţit 

înainte de a fi circumcis, atunci circumcizia nu putea fi instrumentul 

îndreptăţirii sale. Este un argument negativ, bazat pe deducţie şi logică. Aici, în 

Galateni 3, argumentul lui Pavel este uşor diferit. Acesta este un argument 

pozitiv, bazat pe afirmaţia explicită din text, pe ce anume spune acest text. 

Credinţa lui Avraam a fost instrumentul cauzal al îndreptăţirii sale. Credinţa 

este singurul motiv dat de textul din Genesa pentru îndreptăţirea lui Avraam. 

Aceasta subliniază Pavel aici, în Galateni 3. Genesa 15 versetul 6 spune că 



credinţa a fost instrumentul îndreptăţirii lui Avraam. Este o trimitere simplă, 

clară şi directă la mesajul textului. Ştim din Romani 4 că Pavel ar fi putut 

dezvolta acest punct chiar mai mult, dacă ar fi arătat că îndreptăţirea lui 

Avraam a fost rostită cu cel puţin paisprezece ani înainte ca să fie circumcis. Dar 

aici, în Galateni 3, Pavel nu se sinchiseşte să aducă acest argument. Pentru că 

acest argument nu vorbeşte direct confuziei galatenilor. Fără-ndoială că, dacă 

ar fi adus acest argument, o parte dintre iudei ar fi stipulat că, uneori, 

îndreptăţirea vine înaintea circumciziei. Dar ei tot au insistat asupra faptului că 

neamurile trebuie să fie circumcise în acelaşi fel cum a fost şi Avraam. Şi astfel, 

Pavel vrea să păstreze argumentul pe cât de simplu cu putinţă. Problema reală 

în ceea ce-i priveşte pe galateni era dacă circumcizia mai era necesară în vreun 

fel. Aşadar, el explică acest lucru din text. Avraam L-a crezut pe Dumnezeu şi a 

fost îndreptăţit - asta pe vremea când era un bărbat netăiat împrejur. Acesta 

este primul punct pe care îl subliniază Pavel. Se referă la instrumentul 

îndreptăţirii.  

 

Iată aici un al doilea punct, care vorbeşte despre scopul legământului. Ideea pe 

care o transmite Pavel aici este aceea că mântuirea promisă prin legământul lui 

Avraam nu este automat moştenită de descendenţii lui trupeşti. Şi el aduce un 

extraordinar argument dublu. Mai întâi de toate, el le dă un principiu dogmatic. 

Versetul 7: "Înţelegeţi şi voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă." Cu 

alte cuvinte, descendenţii adevăraţi ai lui Avraam, cei spirituali, nu sunt cei care 

îi moştenesc genele, ci cei care îi împărtăşesc credinţa. Apropo, verbul care 

apare este sub formă imperativă. "Înţelegeţi!", spune el. Înţelegeţi că nu 

sunteţi moştenitori adevăraţi ai lui Avraam dacă nu îi împărtăşiţi credinţa. Dacă 

îi împărtăşiţi credinţa, atunci sunteţi urmaşii lui spirituali, chiar dacă vă trageţi 

dintr-un alt strămoş trupesc. Această idee nu este o invenţie a apostolului 

Pavel. El o oferă ca pe o dogmă. Nu-i dă niciun suport biblic. Dar ar fi putut s-o 

facă. Acest adevăr apare în Vechiul Testament de câteva ori. Vechiul Testament 

a dat de înţeles clar că, de exemplu, circumcizia era un simbol al curăţirii inimii 

(Deuteronom 10:16, Ieremia 4:4). Circumcizia nu însemna nimic, spune 

Scriptura, dacă inima ta era împietrită şi aveai grumazul înţepenit. De 

asemenea, în Osea capitolul 1 versetele 9 şi 10, profetul l-a avertizat pe Israel 

că Dumnezeu îl va lepăda din poziţia de popor al Său şi va altoi un alt popor, 



astfel că "de unde li se zicea ...", spune Osea, "Nu sunteţi poporul Meu", li se va 

zice: "Copiii Dumnezeului Celui viu!"" (Osea 1:10) Este evident că a fi un copil 

adevărat al lui Avraam şi fiu al lui Dumnezeu nu este ceva ce se moşteneşte 

automat, genetic.  

 

Mai departe, această temă a constituit un punct important în predica lui Ioan 

Botezătorul. În Matei 3, vă aduceţi aminte când un grup de farisei a venit 

pentru a fi botezat şi Ioan Botezătorul i-a numit pui de năpârci şi i-a trimis de-

acolo, spunându-le să aducă cu ei la întoarcere roade ale pocăinţei lor? Exact 

următorul verset, Matei 3 versetul 9 spune: "Şi să nu credeţi că puteţi zice în 

voi înşivă: "Avem ca tată pe Avraam!" Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele 

acestea poate să ridice fiii lui Avraam." Cu alte cuvinte, Ioan Botezătorul le 

spunea acestor farisei că nu pot avea pretenţii la moştenirea lui Avraam până 

ce nu îi împărtăşesc credinţa. A făcut acest lucru foarte clar. Şi Isus a spus 

acelaşi lucru. În Ioan capitolul 8 El predică unor iudei care L-au urmat şi 

Scriptura spune că, într-o anumită măsură, ei L-au crezut. Erau iudei care se 

făcuseră singuri ucenicii Lui. Ei credeau în El în sensul că, aparent, ştiau faptul 

că Isus era adevăratul Mesia şi au început să-L urmeze. Şi El spune următoarele 

în Ioan 8:31-32: "Şi a zis iudeilor care crezuseră în El: "Dacă rămâneţi în 

cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul şi adevărul 

vă va face liberi."" Credeţi sau nu, această afirmaţie simplă i-a înfuriat. I-au 

răspuns astfel. "Ei I-au răspuns: "Noi suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost 

niciodată robii nimănui; cum zici Tu: "Veţi fi slobozi!"" (versetul 33) În primul 

rând, nu era adevărat că iudeii nu fuseseră niciodată robi nimănui. Au fost, la 

un moment dat, sub domnia Romei. Dar s-au înfuriat la auzul acestor cuvinte. Şi 

au subliniat: "noi suntem sămânţa lui Avraam. Cum Îţi permiţi să ne vorbeşti 

astfel?" Atunci Isus S-a lansat într-un discurs despre ce înseamnă să fii cu 

adevărat fiul lui Avraam. Şi culminează cu aceste cuvinte. Versetul 37. "Ştiu că 

sunteţi sămânţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorâţi pentru că nu pătrunde 

în voi cuvântul Meu." Aici, cuvântul "sămânţă" înseamnă pur şi simplu urmaşul 

fizic. El admite că erau urmaşii fizici ai lui Avraam. Însă comparaţi aceasta cu 

versetul 39: ""Tatăl nostru", I-au răspuns ei, "este Avraam". Isus le-a zis: "Dacă 

aţi fi copii ai lui Avraam, aţi face faptele lui Avraam."" Aici, El foloseşte un 

cuvânt total diferit. Nu "sămânţă", ci "copii". Prin urmare, El face o distincţie 



clară între odrasla lui Avraam şi adevăraţii copii ai lui Avraam, credincioşii. 

Adevăraţii copii ai lui Avraam sunt cei care îi împărtăşesc credinţa. Acesta este 

un adevăr ce reiese din toată Scriptura. Apropo, este de asemenea o temă 

obişnuită în învăţătura lui Pavel. El subliniază acest lucru în toată învăţătura sa. 

El face o separare clară între descendenţii fizici ai lui Avraam şi copiii săi 

spirituali. Şi a învăţat în mod constant că numai adevăraţii copii spirituali vor fi 

mântuiţi.  

 

În ceea ce priveşte scopul legământului, el aduce un dublu argument. Prima 

parte a argumentului o constituie această afirmaţie dogmatică care răsună din 

învăţătura lui Ioan Botezătorul şi a lui Cristos - aceea că singurii moştenitori 

adevăraţi ai lui Avraam sunt cei care îi împărtăşesc credinţa. Şi toţi credincioşii 

sunt copiii lui Avraam, fie că descind trupeşte din el, fie că nu. Iată a doua 

faţetă a argumentului. Mergem înapoi la Galateni 3 versetul 8: "Scriptura, de 

asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, 

prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: "Toate 

neamurile vor fi binecuvântate în tine."" El revine la o afirmaţie explicită a 

Scripturii. Acesta este un citat direct din Genesa 12 versetul 3. Şi merge chiar şi 

mai înainte, la Genesa 17, de unde au început iudeii, apoi la Genesa 15, unde 

apare prima sa menţiune cu privire la acest lucru. Acum, el revine în Genesa 12, 

unde se află cea dintâi promisiune a legământului lui Avraam, care spune aşa. 

Genesa 12 versetul 3: "Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi 

blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi 

binecuvântate în tine." Iată ce vrea să spună Pavel. Chiar de la începutul 

legământului lui Avraam exista o provizie de binecuvântări pentru neamuri. 

Acesta a fost cel mai subtil semn prevestitor, dar totuşi a existat. Toate 

neamurile, adică, neamurile, vor moşteni o binecuvântare prin Avraam. 

Promisiunea binecuvântării ce a constituit esenţa întregului legământ nu s-a 

limitat niciodată doar la iudei. De vreme ce ritualul circumciziei era un semn 

specific, care făcea diferenţa între urmaşii lui Avraam şi neamuri, iată aici, în 

legământul lui Avraam, o binecuvântare ce în mod evident nu se limitează 

numai la cei tăiaţi împrejur. Aceasta este o respingere definitivă a doctrinei 

iudaice.  

 



În esenţă, Pavel spune că iudeii şi-au limitat înţelegerea legământului lui 

Avraam la un context extrem de îngust. Ei se concentrau asupra capitolului 17 

din Genesa şi asupra semnului circumciziei, ca şi cum acestea reprezentau 

esenţa legământului. Dar nu acestea erau esenţa. Promisiunea binecuvântării, 

promisiunea mântuirii constituia esenţa legământului. Şi nu poţi separa Genesa 

17, nu poţi lega totul de acest capitol. Trebuie să înţelegi legământul în 

contextul mai larg al întregii Scripturi. Şi când priveşti legământul printr-o 

lentilă grandangulară, înţelegi că niciodată nu s-a dorit excluderea neamurilor. 

Pavel dezvoltă acest argument în versetele care urmează.  

 

Dar înainte ca să trecem mai departe, la un alt text, aş vrea ca să observaţi un al 

treilea punct pe care îl menţionează Pavel, aproape incidental. El a vorbit 

despre instrumentul îndreptăţirii. Apoi a vorbit despre scopul legământului. 

Acum, observaţi că menţionează ceva şi despre istoria Evangheliei. Priviţi din 

nou la versetul 8: "Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va 

socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam 

această veste bună: "Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine."" Pavel 

spune că promisiunile legământului lui Avraam, adevăratul mesaj al 

legământului, nu ideea circumciziei, ci promisiunea mântuirii, promisiunea 

venirii lui Mesia - aceste promisiuni conţinute într-o formă embrionică au 

constituit mesajul Evangheliei. Aceasta este Evanghelia embrionară. Elementele 

esenţiale ale Evangheliei sunt prezente. Ele nu sunt evidenţiate accentuat, dar 

sunt implicite, sugerate şi ascunse în câteva promisiuni misterioase.  

 

Care este moştenirea pe care o vor primi neamurile? Dacă vă gândiţi la aceasta, 

dacă Dumnezeu vrea ca să binecuvinteze neamurile, aceasta implică, înainte de 

toate, mântuirea lor. Aşadar, aceasta este o promisiune despre mântuire. Şi 

cine, de exemplu, a fost sămânţa lui Avraam, în care toate popoarele aveau să 

fie binecuvântate? Pavel spune în versetul 16 din Galateni 3 că sămânţa se 

referă la Cristos, care nu a fost doar Mesia al Israelului, ci şi Mântuitorul lumii. 

Avraam n-avea de unde să ştie toată această semnificaţie. Nu ni se sugerează 

acest lucru. Însă, esenţa promisiunilor a fost fără-ndoială prezentă şi Avraam a 

crezut aceste promisiuni. Faptul că mântuirea a fost în întregime prin harul lui 



Dumnezeu este un lucru clar aici. Promisiunea făcută lui Avraam a fost 

necondiţionată. Şi când Dumnezeu ratifică legământul, în Genesa 15, imediat 

după ce ni se spune că Avraam a fost socotit drept prin credinţă, versetul 12 din 

Genesa 15 spune că Domnul a făcut să cadă un somn adânc peste Avraam şi 

Dumnezeu singur a trecut printre părţile animalice aduse ca jertfă, semnificând 

faptul că acesta a fost un legământ al harului şi doar al harului. A fost un 

legământ cu o singură faţetă. A fost o promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o 

lui Avraam, fără să-i impună vreo condiţie. Şi nici nu i s-a cerut nimic atunci 

când legământul a fost ratificat. Semnul circumciziei a fost dat la câţiva ani 

după aceea. Aceasta a fost promisiunea Evangheliei în forma ei incipientă. Şi 

deşi nu era încă complet clar, totuşi Avraam a crezut. În cuvintele lui Isus găsim 

o sugestie cu privire la acest lucru, anume că Avraam trebuie să fi avut o 

anumită cunoştinţă rudimentară a faptului că totul depindea de un eliberator 

care să vină, pentru că Isus spune în Ioan 8:56 că "Tatăl vostru Avraam a săltat 

de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat."  

 

În capitolul 4 al cărţii Galateni Pavel este pe cale să pună în contrast 

Legământul Vechi şi Legământul Nou. El va arăta în ce anume constă diferenţa 

dintre ele. Aici însă, în capitolul 3, accentul lui cade pe continuitatea 

îndreptăţirii prin credinţă de-a lungul tuturor legămintelor. Pavel argumentează 

aici în mod expres că nu a existat decât o cale de mântuire. Nu a existat decât 

un mesaj al Evangheliei. A fost dezvăluit prin legăminte multiple şi explicat mai 

bine cu fiecare nou legământ. Dar nu este decât o cale de mântuire şi numai o 

promisiune de mântuire care leagă toate aceste legăminte. Mesajul devine tot 

mai complet pe măsură ce un nou legământ este dezvăluit, însă calea de 

mântuire nu se schimbă niciodată. Astfel că, chiar şi atunci când Legea a fost 

dată pe muntele Sinai, aceasta nu a răsturnat promisiunea mântuirii prin har, 

prin credinţă, care merge înapoi la vremea lui Avraam şi chiar la oamenii care 

au trăit înaintea lui. Există un singur fir al răscumpărării, ce se întinde de la 

începutul până la sfârşitul Scripturii, trece prin toate legămintele, este dezvăluit 

şi devine tot mai clar odată cu Noul Legământ. De fapt, Noul Legământ 

îndepărtează măhrama şi ne înfăţişează întreaga poveste. Dar cu adevărat, este 

aceeaşi Evanghelie care într-o formă embrionară i-a fost vestită lui Avraam. Şi 

mai presus de toate, Avraam a fost îndreptăţit prin credinţă. Modelul lui de 



îndreptăţire este modelul oricărui credincios, din orice vreme. Este numai prin 

har, prin credinţa adusă numai de Cristos. Şi din acest motiv, spune Pavel, 

doctrina iudaică era atât de otrăvitoare şi de periculoasă. Pentru că, prin 

încercarea de amestecare a promisiunii de mântuire prin har cu cerinţele aspre 

ale Legii, ei sfârşeau prin a distruge harul şi prin a anula mesajul Evangheliei. 

Aceasta nu este o discrepanţă minoră. Este o cu totul altă Evanghelie, spune el. 

Şi apoi, o rezumă prin cuvintele versetului 9: "Aşa că cei ce se bizuiesc pe 

credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios." Nu ai parte de 

promisiunile legământului dacă urmezi ritualurile sistemului Vechiului 

Testament. Calea de intrare în mântuire este doar prin credinţa în Cristos, care 

a împlinit în locul nostru fiecare cerinţă a Legii Vechiului Testament - tot ceea 

ce ne cere Dumnezeu pentru îndreptăţirea noastră. Dacă încerci să adaugi 

vreuna din faptele tale pentru a-ţi obţine îndreptăţirea, ai stricat simplitatea 

Evangheliei şi trebuie să te pocăieşti pentru asta şi să te încrezi numai în 

Cristos. "Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la 

voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni." 

(Efeseni 2:8,9)  
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Să ne întoarcem la studiul nostru din Galateni. Ne vom uita la Galateni 3 

versetele 10-14. Hai să ne amintim puţin contextul. Pavel scrie această epistolă 

către un grup de biserici din Asia mică. Galatia este o parte din Turcia de astăzi. 

Aceste biserici au fost înfiinţate probabil de Pavel în primele sale călătorii 

misionare. Este evident faptul că el a cunoscut pe foarte mulţi din aceste 

biserici, lucru evidenţiat de-a lungul epistolei. Ei îl cunoşteau pe apostol 



deoarece el le scrie într-un limbaj familiar şi uneori devine foarte direct, sincer 

şi chiar sarcastic. Chiar acest sarcasm arată cu câtă pasiune ţine Pavel la aceşti 

oameni şi la starea lor spirituală. El este foarte îngrijorat cu privire la 

alunecarea lor de la învăţătura sănătoasă. Apostolul se mutase. Nu mai era în 

Galatia. Probabil că nu era nici măcar prin apropierea acestei provincii. Dar el a 

început să afle despre ce se întâmpla acolo şi lucrurile nu arătau bine. Oamenii 

erau influenţaţi de către un grup de apostoli falşi sau învăţători falşi, eretici, 

care erau deştepţi şi convingători dar care învăţau o evanghelie diferită decât 

cea pe care Pavel o adusese acolo, diferită decât orice auziseră galatenii de la 

apostolul Pavel.  

 

Diferenţa esenţială dintre ceea ce învăţau aceşti învăţători falşi şi ceea ce învăţa 

Pavel a fost aceasta: învăţătorii susţineau că nou-convertiţii la Cristos dintre 

neamuri nu puteau deveni creştini reţinându-şi identitatea de neam. Falşii 

învăţători insistau asupra necesităţii de a deveni evreu, deoarece creştinismul 

era evreiesc şi de aceea trebuia să fii tăiat împrejur. Trebuia să împlineşti toate 

legile ceremoniale şi de regim alimentar ale Vechiului Testament şi trebuia să 

trăieşti în condiţiile legământului mozaic.  

 

Ei vedeau creştinismul ca o dezvoltare a unor legăminte care adăugau mai mult 

decât ceea ce fusese descoperit mai înainte. Ei credeau că tot ce venise mai 

înainte acum devenise aplicabil. Aşa că le spuneau creştinilor că trebuie să 

împlinească legământul mozaic. Era obligatoriu să împlinească legământul 

mozaic. Noi îi numim pe aceşti învăţători falşi, iudaizatori, deoarece ei încercau 

mai mult să înveţe biserica dintre neamuri să trăiască sub legea evreiască decât 

să trăiască în slobozenia lui Cristos şi a Evangheliei Sale. Şi Pavel spune că acest 

lucru este greşit. Şi nu numai că este uşor eronat, ci periculos de eronat. Şi chiar 

începe această epistolă către Galateni, Galateni 1 versetele 8 şi 9, prin 

pronunţarea unor duble blesteme (anateme) împotriva falşilor învăţători şi 

împotriva oricui va îndrăzni să aducă un mesaj care modifică în vreun aspect 

Evanghelia pe care Pavel o propovăduise în Galatia. Acesta reprezintă punctul 

său de pornire.  

 



Lucrul acesta nu reprezintă vreo formă de teritorialism din partea lui Pavel. El 

nu a scris această scrisoare pentru că s-ar fi simţit rănit în orgoliul său pentru ca 

altcineva începe să manifeste influenţă asupra bisericilor din Galatia. Aceasta 

nu a reprezentat o luptă pentru supremaţie între Pavel şi ceilalţi învăţători. 

Lupta a avut legătură cu păstrarea Evangheliei curate şi a centralităţii lui Cristos 

în credinţa creştină. Pavel nu a avut nimic personal cu iudaizatorii. Deci, în 

primele două capitole din Galateni Pavel subliniază acest aspect. El face acest 

lucru rememorând modul în care a primit adevărul evangheliei: nu prin cuvânt 

rostit de vreun ucenic al Domnului şi nici prin învăţătura vreunui om. Pavel 

spune că a primit Evanghelia direct de la Domnul Cristos.  

 

Apoi în mod special în capitolul 2 Pavel rememorează în detaliu felul cum în 

mod repetat a fost nevoit să apere Evanghelia şi simplitatea acesteia, chiar 

dacă acest lucru a cauzat în Ierusalim şi Antiohia anumite neînţelegeri 

temporare între apostol şi alţi lideri bisericeşti, chiar şi cu Petru la un anumit 

moment.  

 

Pavel îşi aduce aminte cum a fost nevoit să-l mustre în mod public pe apostolul 

Petru, deoarece acesta, pentru a face plăcere unor lideri evrei foarte stricţi (în 

cazul Atiohiei, Galateni 2, aceştia erau bărbaţi care veniseră din biserica din 

Ierusalim), s-a separat de neamuri şi a refuzat să mănânce cu aceştia pe motiv 

că erau necuraţi din punct de vedere ceremonial.  

 

Pavel a spus că modul în care s-a comportat Petru a adus o pată neagră pe 

Evanghelie, deoarece acest lucru indica faptul că nu poţi fi în acelaşi timp şi 

creştin şi dintre neamuri. Adică, dacă eşti dintre neamuri şi eşti creştin nu este 

suficient. Mai este un lucru de care ai nevoie. Aşa că Pavel l-a mustrat pe 

apostolul Petru în mod public. Acest fapt nu avea legătură cu manierele sau 

diversitatea socială sau cu ceva de genul acesta. Nu a fost nici măcar o mică 

dispută între Petru şi Pavel. Acest lucru s-a referit la menţinerea mesajului 

Evangheliei clar şi la oprirea oricăror lucruri care ar putea să umbrească harul şi 

libertatea mântuirii noastre în Cristos. Despre aceasta a fost totul.  



 

Pentru lămurirea acestui lucru a fost scrisă întreaga epistolă. Şi în mod clar, 

până la acest punct, fiecare verset din Galateni a avut drept scop sublinierea 

faptului că mesajul Evangheliei nu este nici secundar nici lipsit de importanţă. 

Evanghelia trebuie înţeleasă în mod corect. Este cel mai crucial aspect dintre 

toate doctrinele Bibliei. Şi dacă răstălmăceşti Evanghelia sau dacă îi pătezi 

adevărul în vreun anumit mod, distrugi partea centrală, piesa de rezistenţă a 

creştinismului. Şi dacă stricăciunea e mare, nu-l mai poţi numi creştinism. Este 

o doctrină condamnabilă. Şi de aceea fiecare punct de adevăr care este esenţial 

Evangheliei reprezintă o doctrină pentru care merită să lupţi. Şi aici Pavel ne 

oferă un exemplu prin faptul că luptă pentru puritatea Evangheliei. Aceasta o 

face în decurs de două capitole.  

 

În debutul capitolului trei, Pavel începe să se concentreze asupra punctelor 

centrale ale doctrinei pe care doreşte să o apere: justificarea numai şi numai 

prin credinţă. Acesta este acelaşi principiu care a fost readus la lumina zilei de 

către reforma protestantă - "Sola Fide" (numai prin credinţă). Credinţa singură 

reprezintă instrumentul justificării noastre înaintea lui Dumnezeu. Aşadar 

primele două capitole din Galateni sunt pline cu învăţături corelate cu trecerea 

în revistă a istoriei personale a lui Pavel în slujirea Evangheliei. În capitolul trei 

Pavel începe o apărare sistematică şi o explicare a doctrinei justificării prin 

credinţă. Acum se intră de-a binelea în partea de doctrină.  

 

De la versetul 1 până la versetul 5 Pavel ridică o serie de întrebări. Toate cele 

cinci versete reprezintă întrebări clare adresate galatenilor, într-o succesiune 

rapidă, în încercarea de a-i conştientiza că, de la început, credinţa lor în Cristos 

se bazează pe Cristos şi lucrările Sale, spre binele lor, şi nu pe ei sau pe lucrările 

lor pentru Cristos.  

 

Evanghelia este mesajul a ceea ce a făcut Cristos pentru noi. Nu reprezintă un 

mesaj a ceea ce ar trebui să facem noi pentru El. De aceea Evanghelia este 

vestea bună despre ceea ce El a făcut deja, nu despre ce trebuie să facem noi 



pentru El. Şi de aceea, în esenţă mesajului Evangheliei este istoric, bazat pe 

fapte şi ancorat în credinţă. Nu este nici pietistic, nici teoretic, nici bazat pe 

fapte. Acestea sunt lucrurile spuse de el până în acest punct.  

 

În versetele 6-9 Pavel se ocupă de exemplul lui Avraam din Vechiul Testament, 

care, conform cu Geneza 15:6, a crezut în Domnul şi Domnul i-a considerat 

aceasta ca neprihănire. Acolo se poate observa Evanghelia - totul este prin 

credinţă. Mântuirea este prin credinţă. Dumnezeu îi consideră credinţa drept 

neprihănire. Pavel pune punctul pe i arătând că adevăraţii moştenitori ai lui 

Avraam nu sunt aceia care sunt tăiaţi împrejur fizic, ci aceia care îl urmează în 

credinţă, aceia care cred la fel ca Avraam. Toată atenţia este îndreptată asupra 

credinţei, totul se referă la mesajul Evangheliei. Şi aici este punctul unde am 

rămas în ultimul studiu. Pavel face această afirmaţie despre Avraam şi aduce 

inevitabil în discuţie problema contrastului dintre cele două legăminte. Acest 

lucru va deveni o temă continuă în Galateni pe parcursul a două capitole.  

 

Pavel începe cu o parte care pune în contrast binecuvântările legământului 

avraamic cu blestemele din legea lui Moise. Aş dori să observaţi tranziţia. 

Sfârşitul versetului 8 spune Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că 

Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai 

dinainte lui Avraam această veste bună: "Toate neamurile vor fi binecuvântate 

în tine." Acest lucru face referire la legământul avraamic, repetat în Geneza de 

fiecare dată când legământul avraamic este reconfirmat. Şi acest lucru se face 

de câteva ori. De fapt această afirmaţie "Toate neamurile vor fi binecuvântate 

în tine" o veţi găsi adresată de cel puţin cinci ori lui Avraam în Geneza, fiind 

întotdeauna în legătură cu legământul avraamic. Acest lucru este de fapt inima 

întregului legământ avraamic. Geneza 12 versetul 3.  

 

Chiar de la instituirea legământului cu Avraam citim următorul lucru: "Voi 

binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor 

blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine." Apoi în 

Geneza 18 versetul 18, El reafirmă legământul: "...Căci Avraam va ajunge, 



negreşit, un neam mare şi puternic şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile 

pământului." Este aceeaşi promisiune reiterată. Toate naţiunile lumii, toate 

familiile pământului vor fi binecuvântate în Avraam. Acest lucru reprezintă 

întregul fudament. În Geneza 22 versetul 18 El spune din nou: "Toate neamurile 

pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta..."; în Geneza 26 versetul 4: "...şi 

toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta." şi în Geneza 

28 versetul 14: "...toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în 

sămânţa ta."  

 

Se poate vedea cum această temă se repetă de fiecare dată când Dumnezeu 

reaminteşte legământul cu Avraam, de fiecare dată când reînnoieşte 

legământul, de fiecare dată când îşi reaminteşte promisiunea făcută. Acest 

lucru reprezintă esenţa. Este o promisiune datorită căreia, prin Avraam, şi în 

mod specific prin sămânţa lui, toate popoarele pământului vor fi 

binecuvântate. Şi această binecuvântare repetată pentru toate naţiunile, nu 

numai pentru Israel, reprezintă elementul fundamental al legământului 

avraamic. Şi Pavel spune că acest lucru reprezintă promisiunea mântuirii. Acest 

lucru reprezintă o garanţie a faptului că Dumnezeu îşi va îndrepta harul către 

toate naţiunile şi către toate familiile pământului. Nu este vorba doar de 

descendenţii direcţi ai lui Avraam, ci de toate naţiunile pământului.  

 

Această promisiune reprezintă Evanghelia în stadiul de embrion. Acesta este 

punctul de vedere al lui Pavel. Acesta este înţelesul a ceea ce spune Pavel în 

versetul 8: "Scriptura... a vestit mai dinainte lui Avraam...". Deoarece în centrul 

legământului avraamic a fost această măreaţă promisiune, îndeplinită în 

mesajul Evangheliei. Promisiunea care a fost inima legământului avraamic 

reprezintă acum sămânţa care înfloreşte în mesajul Evangheliei şi care 

încolţeşte pe tot parcursul Vechiului Testament.  

 

Atunci Pavel spune că legea, care este piesa de rezistenţă a legământului 

mozaic, reprezintă ceva total diferit. La baza mesajului legii sunt o serie de 

blesteme care-i condamnă pe toţi cei ce trăiesc sub lege. Pasajul studiat acum 



este de la versetul 10 până la 14. Dar voi începe cu versetul 9, ca să puteţi 

vedea cum apare această schimbare de la ideea binecuvântării la realitatea 

blestemului şi cum acest lucru defineşte întreaga tranziţie pe care o face Pavel 

de la Avraam la Moise. Versetul 9.  

 

 

9 " Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam 

cel credincios. 

10  Căci toţi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii sunt sub blestem; pentru că este 

scris: "Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise în cartea 

Legii, ca să le facă." 

11  Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, 

este învederat, căci "cel neprihănit prin credinţă va trăi." 

12  Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă; ci ea zice: "Cine va face aceste 

lucruri, va trăi prin ele". 

13  Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru 

noi, fiindcă este scris: "Blestemat e oricine este atârnat pe lemn" - 

14  pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în 

Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit." 

Putem vedea că acest pasaj este unul chiar simplu. Ţineţi minte că pasajul 

nostru începe cu versetul 10 şi continuă până la versetul 14 - deci 5 versete. Am 

citit versetul 9 tocmai pentru a vă arăta tranziţia pe care o face Pavel. El se 

mută de la ideea de binecuvântare la ideea de blestem. Pasajul acesta vorbeşte 

despre blestemul din legea mozaică. Şi dacă puteţi vedea că aici se vorbeşte 

numai de blestemul din lege, acest pasaj devine unul uşor de înţeles. Este unul 

dintre pasajele Scripturii care, practic, se autoconturează. În primele patru 

versete Pavel citează din patru pasaje distincte ale Vechiului Testament.  

 

Fiecare referinţă din Vechiul Testament atinge câte un punct diferit, de aceea 

există patru puncte distincte în progresia logicii lui Pavel. Este foarte simplu de 



urmat argumentul pe care îl aduce din moment ce am înţeles aceste puncte. 

Fiecare din aceste 4 puncte este asociat cu câte un verset biblic din Vechiul 

Testament citat de Pavel. Eu voi lăsa ca aceste versete biblice să fie punctele 

tari ale argumentării mele, deoarece ele sunt şi punctele tari ale argumentării 

lui Pavel. Haideţi să urmărim ceea ce spune el.  

 

Primul punct: Deuteronom 27 versetul 26. Ideea subliniată aici este că legea ne 

pune sub blestem. Aceasta este întreaga temă a pasajului. Legea ne pune sub 

blestem. Nu uitaţi de promisiunea lui Dumnezeu făcută lui Avraam, de 

legământul lui Dumnezeu cu Avraam. Este la acest moment vreo promisiune de 

binecuvântare, o binecuvântare universală, o binecuvântare către toată lumea? 

Legea mozaică este complet diferită de aceasta. Prin contrast, aceasta este 

dominată de un blestem absolut. Şi pentru a pune punctul pe i, Pavel citează 

din Deuteronom 27 versetul 26. Uitaţi ce spune acest verset: "Blestemat să fie 

cine nu va împlini cuvintele legii acesteia şi cine nu le va face!"  

 

Cu alte cuvinte, blestemul este parte a legii. El citează din Deuteronom 

deoarece aici este o afirmaţie a legii. Este o declaraţie comprehensivă a legii, 

incluzând şi acest blestem. Legea însăşi, susţine Pavel, condamnă în mod 

absolut pe oricine nu împlineşte fiecare cuvânt din ea. Aceasta este o 

caracteristică esenţială a legii. Acesta este caracterul legii.  

 

Acest lucru reiese dintr-un pasaj destul de interesant, un episod din istoria 

Israelului pe care l-am citit de multe ori. Niciodată nu m-am gândit la el până 

când am studiat acest pasaj. Aş dori să-l observaţi. Permiteţi-mi să vă ofer 

contextul prin Deuteronom 27. Acest lucru a venit în momentul în care israeliţii 

erau pe marginea Iordanului, pregătiţi să-l treacă şi să pătrundă în ţara 

promisă, după patruzeci de ani în pustie. Şi Dumnezeu le-a cerut să conducă o 

ceremonie formală pentru a ratifica şi a memora legea lui Moise ca şi principiu 

conducător în tot Israelul.  

 



Acesta era primul lucru pe care trebuia să-l facă după ce trec Iordanul. Şi uitaţi 

ce se întâmplă. Imediat ce au trecut Iordanul au trebuit să aducă nişte pietre 

albe şi mari, care trebuiau spălate pentru a fi perfect albe. Apoi trebuia să scrie 

pe ele cuvintele legii. Aici nu este vorba numai de cele zece porunci, ci probabil 

de întreaga carte Deuteronom. Şi după aceea trebuiau să continue această 

masivă ceremonie între doi munţi: Garizim şi Ebal.  

 

Aşadar jumătate din triburi urma să stea pe o parte a muntelui Garizim şi să 

spună o serie de binecuvântări asupra poporului lui Dumnezeu iar cealaltă 

jumătate - pe muntele Ebal, să spună o serie de blesteme asupra poporului 

Domnului. Acest lucru trebuie să fi fost un discurs deosebit - două coruri înainte 

şi înapoi, unul pronunţa o binecuvântare asupra poporului, celălalt spunea un 

blestem asupra poporului. Înainte şi înapoi - aşa se făcea.  

 

Uitaţi-vă la versetul 11. 

"11  În aceeaşi zi, Moise a mai dat următoarea poruncă poporului: 

12  "După ce veţi trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif şi Beniamin, să 

stea pe muntele Garizim, ca să binecuvânteze poporul; 

13  iar Ruben, Gad, Aşer, Zabulon, Dan şi Neftali, să stea pe muntele Ebal, ca să 

rostească blestemul."  

 

Aşadar a fost acest minunat cor alternativ între cei doi munţi gemeni. Au fost 

milioane de oameni; jumătate din ei spuneau binecuvântări, jumătate spuneau 

blesteme. Şi după fiecare blestem sau fiecare binecuvântare, toţi oamenii 

răspundeau "Amin".  

 

Lucrul interesant (acesta este un lucru pe care nu l-am realizat mai înainte) este 

că Scriptura nu arată care au fost binecuvântările rostite, nici măcar pentru noi. 

Au fost relatate doar blestemele. Din versetul 15 până la 26 sunt menţionate 

douăsprezece blesteme. Ştiţi că noi ne referim la Decalog ca fiind cele zece 



porunci. La această porţiune din Scripturi unii comentatori biblici se referă ca 

fiind Dodecalogul, însemnând cele "douăsprezece porunci". De fapt acestea 

reprezintă o serie de douăsprezece blesteme. Şi în mod specific aceste 

blesteme sunt rostite împotriva păcatelor făcute în secret. Dumnezeu îi 

transmite poporului Său Israel următorul mesaj: "Poţi crede că păcătuieşti în 

secret şi că nimeni nu va şti, dar Eu voi şti. Şi Eu vreau ca tu să rosteşti un 

blestem formal, un blestem într-un ceremonial public, despre toate felurile de 

păcate făcute în secret, ca să vezi severitatea încălcării de legii.  

 

Observaţi blestemul final, versetul 26. Este absolut cuprinzător, fiind cu 

neputinţă scăparea de sub incidenţa acestuia: "Blestemat să fie cine nu va 

împlini cuvintele Legii acesteia şi cine nu le va face!" - Şi tot poporul să 

răspundă: "Amin!". Acel al doisprezecelea blestem este cel pe care apostolul îl 

citează în Galateni 3:10. Întoarceţi înapoi la Galateni 3:10. Şi nu uitaţi că Pavel 

vorbeşte aici despre un blestem formal, rostit la porunca lui Dumnezeu într-un 

cadru public şi ceremonial, într-un mod clar, atunci când ei au stat pe cei doi 

munţi strigând blesteme şi binecuvântări unii asupra altora. Blestemul a fost 

pronunţat în mod formal de către oamenii lui Israel, exact în acel moment al 

istoriei lor când au intrat în ţara promisă.  

 

Şi acest lucru Pavel doreşte să-l evidenţieze atunci când vorbeşte despre 

blestemul legii. Acesta este un blestem pe care Dumnezeu l-a instituit, a fost 

afirmat în mod public, ratificat formal de către popor cu un ceremonial "amin". 

Ei au pronunţat acest blestem asupra lor. Dumnezeu a instituit acest blestem.  

 

Să analizăm din nou punctul de vedere al lui Pavel din Galateni 3:10. Căci toţi 

cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem; pentru că este scris: 

"Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să 

le facă". Hai să vedem ce vrea să spună cu aceasta. Observaţi mai întâi expresia 

"faptele legii". Această expresie are un înţeles specific în cadrul cărţii Galateni.  

 



Aş dori să subliniez acest punct de vedere. Această frază este una tehnică, pe 

care Pavel o foloseşte în argumentările sale împotriva celor care credeau că pot 

să se justifice prin ascultarea de lege. Acei oameni sunt cei ai "faptelor legii". 

Pavel foloseşte aceeaşi frază de trei ori în versetul analizat deja, Galateni 2:16. 

Aici Pavel clarifică lucrurile atunci când vorbeşte despre oamenii care sunt ai 

faptelor legii. Să fii un om al faptelor legii, după cum am mai spus, înseamnă să 

încerci să te justifici înaintea lui Dumnezeu prin ascultarea ta faţă de lege. Aici 

doctrina justificării (neprihănirii) prin credinţă devine superioară. De fapt, 

aceasta este doctrina justificării prin credinţă. Ce ne face pe noi neprihăniţi? 

Dacă este vorba de credinţă, atunci aceea este Evanghelia. Dacă tu te crezi 

neprihănit prin faptele tale bune, faptele tale sunt cele ale legii. Şi Pavel spune 

că dacă eşti sub incidenţa faptelor legii, eşti sub un blestem.  

 

Uită-te din nou la Galateni 2:16 şi observă de trei ori aceeaşi exprimare: "prin 

faptele legii". "Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin 

faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos 

Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele 

Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii". De trei ori 

în acelaşi verset, el foloseşte aceeaşi expresie "prin faptele legii". Este un lucru 

semnificativ dacă el repetă această expresie de trei ori. Şi de fiecare dată când 

face acest lucru, el subliniază ideea că nu poţi fi socotit neprihănit prin 

ascultare de lege.  

 

Aşa că, în Galateni 3, chiar înainte de a ajunge la versetul 10, Pavel foloseşte 

aceeaşi expresie "faptele legii" încă de două ori. Şi de fiecare dată reiese 

aceeaşi idee. Să ne uităm la Galateni 3 versetul 2. "Iată numai ce voiesc să ştiu 

de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea credinţei?" Cu 

alte cuvinte, "Voi aţi devenit creştini datorită faptului că aţi împlinit legea sau 

fiindcă aţi ascultat Evanghelia care v-a fost predicată?" Şi răspunsul devine 

evident. El accentuează pur şi simplu faptul că galatenii nu erau iertaţi (ispăşiţi) 

şi nu puteau să aibă vreo speranţă de iertare (ispăşire) datorită faptelor lor 

bune. Apoi în versetul 5: "Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face 

oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?" De fapt este aceeaşi 



întrebare ca cea din versetul 2. Aşa că atunci când ajungem la versetul 10, Pavel 

foloseşte aceeaşi expresie "toate lucrurile scrise în cartea Legii". Aici devine 

absolut clar la cine se gândeşte Pavel când spune aceste lucruri. Este vorba 

despre aceia care încearcă să fie ispăşiţi prin ascultarea de lege. El le spune 

astfel: "Dacă voi credeţi că prezenţa voastră înaintea lui Dumnezeu este legată 

de întrebarea Cât de bine aţi respectat legea Lui? atunci voi sunteţi prin faptele 

legii."  

 

Acest lucru înseamnă că voi sunteţi sub un blestem, deoarece legea însăşi este 

"pătată" de către un mare blestem împotriva oricui încalcă această lege, chiar 

dacă o încalcă în secret sau îi încalcă o singură poruncă. Acesta este primul pas 

în progresia logicii lui Pavel referitoare la blestemul legii. Legea este dominată 

de blestem. Şi dacă tu încerci să obţii ispăşirea prin lege, te afli sub blestem. 

Deuteronom 27 versetul 26. Legea ne pune pe noi sub blestem.  

 

Punctul doi este legat de un text probă din Vechiul Testament - Habacuc 2:4. 

Acesta este probabil cel mai important verset din toată cartea Habacuc, repetat 

de trei ori în Noul Testament: o dată în Romani, Evrei şi Galateni. Şi aceasta 

este lecţia: Ceea ce legea blestemă nu mai poate fi justificat (scuzat). Acest 

lucru are sens, nu? Acesta este un adevăr evident şi Pavel îl tratează ca atare. 

Legea nu poate să binecuvinteze exact acelaşi lucru pe care îl blestemă. 

Persoana care este condamnată de lege nu poate fi îndreptăţită de către 

aceasta. Şi apoi, pentru a sublinia acest punct, Pavel citează unul dintre cele 

mai cunoscute versete ale Vechiului Testament referitoare la credinţă şi 

îndreptăţire, Habacuc 2:4. Acesta este acelaşi text care l-a lovit cu forţă pe 

Martin Luther şi i-a arătat calea către îndreptăţirea (mântuirea) prin credinţă, 

chiar atunci când el încerca disperat să-şi câştige mântuirea prin faptele bune 

pe care le făcea. Şi el a citit:"cel neprihănit va trăi prin credinţa lui."  

 

Ceea ce doreşte Pavel să evidenţieze folosind acest verset din Habacuc este 

uşor subtil. El evidenţiază faptul că ori de câte ori Vechiul Testament vorbeşte 

despre mântuire (justificare) nu menţionează nimic despre lege, dar vorbeşte 



întotdeauna de credinţă. Şi asta deoarece din moment ce ai încălcat legea, 

legea nu are posibilitatea iertării, ea poate doar să te condamne. Aşa că cel 

drept va trăi prin credinţa lui, nu va trăi prin ascultarea sa de lege.  

 

Acesta este un mod simplu şi elegant prin care le reaminteşte galatenilor 

adevărul. Dacă justificarea (iertarea) nu vine din ascultarea de lege, de unde 

vine? Şi Pavel a răspuns deja la această întrebare începând cu versetul 1 până la 

9 prin exemplul lui Avraam, un model de credinţă, un om care s-a încrezut în 

Dumnezeu şi care, datorită acestui lucru, a fost socotit neprihănit.  

 

Şi acum el citează Habacuc 2:4 pentru a accentua acest punct de vedere. Lecţia 

vieţii lui Avraam, întreaga lecţie despre tot ceea ce a fost Avraam, vorbeşte 

despre credinţă şi despre iertarea (justificarea) atribuită tuturor celor care au 

crezut. Credinţa este singurul instrument prin care se poate obţine iertarea 

(justificarea). Şi Pavel evidenţiază încă odată acest punct aici, dar de data 

aceasta oferă citat din Habacuc într-o declaraţie care însumează doctrina 

iertării prin credinţă (justificării) în cât mai puţine cuvinte: "cel neprihănit va 

trăi prin credinţă". În Habacuc nu este vorba deloc de lege. Nu este vorba de 

vreo trăire merituoasă. Problema pe care o aduce Habacuc în prim plan este 

simplă şi se referă în întregime la lege. De fapt, sensul literal al cuvintelor din 

Evrei este foarte important. Poţi traduce Habacuc capitolul 2 versetul 4 în acest 

mod: "Acela care este drept (neprihănit) va trăi prin credinţă." Acela care este 

iertat (justificat) va trăi prin credinţă.  

 

Şi Pavel urmăreşte acest adevăr simplu care arată că nimeni nu este iertat 

(justificat) prin ascultarea de lege, deoarece mai întâi de toate ea este 

dominată de blestem. Şi acesta este un blestem pe care niciun păcătos nu 

poate să-l evite. Versetul 10: "...Blestemat este oricine nu stăruie în toate 

lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă."  

 



Legea este foarte cuprinzătoare în porunca ce vizează perfecţiunea absolută. 

Deci, dacă eşti un păcătos, eşti blestemat de lege. Şi aceasta o spune şi Iacov în 

Iacov capitolul 2 versetul 10. "Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într-o 

singură poruncă, se face vinovat de toate." Argumentul său aici este că legea 

reprezintă un tot unitar şi dacă ea este încălcată într-un anume punct, devii 

vinovat de încălcarea întregului. Tu eşti vinovat de încălcarea legii.  

 

Dacă ai încălcat-o într-un anume punct, ai încălcat-o pe toată. Este încălcată. Şi 

dacă tu o încalci, te afli sub blestem. Şi blestemul este acela menţionat aici în 

Galateni 3:10, foarte complet şi cuprinzător. Tu trebuie să ţii toate lucrurile 

care sunt scrise în cartea legii. Şi nu există excepţii la cerinţele legii. Acest lucru 

nu îţi oferă niciun timp de relaxare, de odihnă. Ea cere ascultare non-stop. Ea 

blestemă cu toată furia încă de la prima încălcare şi nu există în lege vreun 

remediu al blestemului. Cu alte cuvinte, nu poţi prin ascultare de lege să repari 

ceea ce ai încălcat mai înainte. Şi astfel Pavel spune că este evident, nu-i aşa, 

căci niciun om nu este iertat (justificat) prin lege înainte lui Dumnezeu, pentru 

că cel neprihănit (drept) va trăi prin credinţă.  

 

Cuvântul cheie în viaţa unei persoane cu adevărat religioase este "credinţa". 

Dar cuvântul cheie în cadrul legii este "împlineşte". Şi acesta este exact 

următorul pas pe care îl face Pavel în expoziţia logicii sale. Punctul unu, din 

Deuteronom 27:26, indică faptul că legea ne plasează sub blestem. Punctul doi, 

din Habacuc 2:4, spune că orice blestemălegea nu mai poate fi iertat (justificat). 

Acum vorbim despre punctul trei - Levitic 18 versetul 5 - Cererile (pretenţiile) 

legii sunt absolute şi inflexibile.  

 

Uită-te la Galateni 3:12  

"Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă; ci ea zice: "Cine va face aceste 

lucruri, va trăi prin ele". Această expresie "Cine va face aceste lucruri, va trăi 

prin ele" este o parafrazare la Levitic 18 versetul 5, unde Dumnezeu le spune 

israeliţilor "Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va împlini, va trăi prin 

ele. Eu Sunt Domnul!"  



 

Cu alte cuvinte "Dacă vei căuta iertarea (justificarea) prin ascultare, împlinire, 

trebuie să împlineşti totul. Trebuie să împlineşti fiecare statut şi fiecare 

judecată. Nu ai voie să greşeşti în niciun punct măcar. Şi dacă doreşti să ai legea 

ca şi suport pentru iertare (justificare), există un lucru important care trebuie 

reamintit şi acesta este următorul: trebuie să fii perfect." Pavel pune în 

contrast, în mod deliberat, credinţa şi înfăptuirea.  

 

Adevărata iertare (justificare) înaintea lui Dumnezeu cere credinţă. El a realizat 

deja acest punct. Şi aceasta înseamnă să ai încredere în cineva.  

 

Dacă te uiţi la lege ca la un motiv de iertare (justificare), atunci nu te încrezi în 

mod total, aceasta spune el. Tu ar trebui să fii îngrijorat de împlinire dacă 

doreşti să asculţi de lege, cu împlinirea perfectă a legii, deoarece aceasta este 

ceea ce le cere tuturor celor ce trăiesc după ea. Fă acest lucru şi fă-l perfect. 

Acest lucru este în contrast absolut cu credinţa, care este instrumentul vital în 

iertarea (justificarea) noastră. Deoarece atunci când vine vorba de iertare 

(justificare) versus condamnare, legea este ocupată cu un singur lucru şi acela 

este performanţa perfectă. Totul se rezumă la a face.  

 

Credinţa, pe de altă parte este cuprinsă în perfecţiunea absolută a stării ei. 

Totul se rezumă la încredere. Şi cele două lucruri sunt aşa de diferite că este 

imposibil să le amesteci. Şi acest lucru Pavel doreşte să-l spună aici în versetul 

12: " Legea nu se întemeiază pe credinţă". El nu spune că nu a fost loc pentru 

credinţă în dispensaţiunea mozaică (perioada legământului). Unii oameni 

interpretează acest lucru în celălalt mod, cum că el ar vrea să spună că dacă ai fi 

trăit în vremea lui Moise nu ţi s-ar fi cerut mai mult să faci decât să crezi. 

Adevărul există şi sub legea lui Moise, chiar şi în timpul acesteia li se cerea 

oamenilor să creadă. Tu poţi fi justificat (iertat) numai prin credinţă. Acest lucru 

a provenit de la legământul avraamic, nu de la legea însăşi. Acesta este punctul 

său de vedere.  



 

Legea nu este despre credinţă. El nu a spus că nu există loc pentru credinţă 

dacă ai fi trăit în vremea Vechiului Testament. El nu a vrut să spună că atunci 

când Dumnezeu a dat legea pe Sinai El a răsturnat principiul credinţei sau 

promisiunea legământului avraamic. El nu sugerează că scopul legii este acela 

de a ne scoate din tărâmul credinţei. El are un singur punct de vedere şi anume: 

dacă vrei ca legea să fie instrumentul prin care primeşti justificarea (iertarea), 

dacă consideri că eforturile tale personale, ceea ce reprezintă ascultarea ta 

personală de standardul perfect al dreptăţii lui Dumnezeu, dacă doreşti să 

aduci acel motiv pentru justificarea (iertarea) ta, dacă consideri că acest lucru 

va fi suficient în ochii lui Dumnezeu, atunci Pavel spune că te înşeli amarnic şi 

te-ai plasat sub un blestem teribil, care nu are leac atâta timp cât tu încerci să 

te faci suficient de bun.  

 

Pavel spune că nu există strop de credinţă autentică într-o astfel de atitudine, 

deoarece acest lucru reprezintă o neprihănire personală (pe care omul şi-o 

face). Şi acest lucru este dezgustător înaintea lui Dumnezeu, deoarece este 

bazat pe premisa că Dumnezeu ar trebui să fie mulţumit cu tentativele noastre 

corupte şi arogante de acoperire a păcatului nostru cu pretenţii de neprihănire 

(dreptate) şi neprihănire imperfectă. Acest mod de viaţă este incompatibil cu 

credinţa autentică şi te va aduce, spune Pavel, sub o declaraţie de condamnare, 

deoarece te plasează sub blestem.  

 

Şi acesta este motivul pentru care erezia iudaizatorilor a fost aşa periculoasă 

(mortală). Aceasta nu a fost doar o despărţire culturală dintre evrei şi 

neamurile creştine; această eroare a fost una mortală, care i-a făcut pe mulţi 

oameni să creadă că justificarea (iertarea) lor depindea de ceea ce făceau ei şi 

nu de persoana în care şi-au pus încrederea. Întorcea scopul Evangheliei de la 

Cristos şi punea toată greutatea pe faptele păcătosului. Şi acest lucru crea o 

confuzie asupra întregii doctrine a iertării (justificării), producând coruperea 

Evangheliei. Nu e de mirare că Pavel a început practic întreaga epistolă către 

Galateni, în Galateni 1 versetul 8 şi 9, pronunţând de două ori condamnări 

asupra iudaizatorilor şi asupra oricărei persoane care va căuta să corupă 



Evanghelia în acelaşi mod. Iudaizatorii se puneau singuri sub blestem prin 

faptul că ei vedeau legea ca pe un instrument al justificării noastre. Deci 

blestemul rostit a fost binevenit.  

 

Haideţi să revedem argumentul său de aici, începând cu versetul 10. Mai întâi 

Pavel a mers la Deuteronom 27, versetul 26 pentru a arăta că legea ne pune 

sub blestem. După aceea, el a citat din Habacuc 2, versetul 4 pentru a arăta că 

ceea ce blestemă legea nu mai poate avea parte de justificare ulterioară. Apoi 

el a mers la Levitic 18, versetul 5 pentru a sublinia faptul că pretenţiile legii sunt 

absolute şi inflexibile. Şi acum el mai citează încă un text din Vechiul Testament 

pentru a atinge ultimul punct al argumentării sale. Şi acesta este Deuteronom 

21:23 - Doar Cristos poate să ne răscumpere de sub blestem. Acesta este 

răspunsul la blestemul despre care vorbea el . Legea ne plasează sub blestem, 

dar ea nu oferă remediu pentru blestem. Dar totuşi există un remediu complet. 

Nu este legea acest remediu ci remediul este ceea ce a făcut Cristos. Versetul 

13: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru 

noi, fiindcă este scris: "Blestemat e oricine este atîrnat pe lemn".  

 

Iubesc acest verset. Acest verset este foarte important, este un verset bogat, 

deoarece ne oferă o imagine clară asupra tot ceea ce înseamnă ispăşirea, aşa 

cum nu găseşti în alt verset din Scriptură. Aş vrea să vă arăt de unde a scos 

Pavel această idee din Vechiul Testament. Deuteronom 21 versetul 23. 

Contextul acestui text este fascinant. Întreg capitolul 21 din Deuteronom este 

de fapt o colecţie de legi la întâmplare care au de-a face cu anumite probleme 

legale specifice. Aceste situaţii sunt ciudate. Ce trebuie să faci pentru a menţine 

naţiunea pură şi liberă de vina colectivă, de exemplu, în cazul unei crime 

nerezolvate? De acest lucru se ocupă el în versetele de la 1-9 ale acestui 

capitol. Ce te faci cu o femeie dintr-un popor străin? Ai cucerit naţiunea 

respectivă, acum acea femeie este lăsată după război fără casă sau bărbat - ce-i 

de făcut cu ea? Versetele 10-14 descriu acest lucru. Ce trebuie să faci atunci 

când există conflict pentru drepturile de întâi născut într-o familie în care 

bărbatul are mai multe neveste. Versetele 15-17. Ce să faci atunci când ai un fiu 

rebel? Versetele 18-21. Este destul de simplu. Îl iei şi îl omori cu pietre.  



 

Ultimele două versete din acest capitol, după toate acele probleme legale 

ciudate, se ocupă cu întrebarea: Ce să faci cu cadavrul unuia care a fost omorât 

prin spânzurătoare? Versetele 22 şi 23. 

"22  Dacă se va omorî un om care a săvârşit o nelegiuire vrednică de pedeapsa 

cu moartea şi l-ai spânzurat de un lemn, 

23  trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn; ci să-l îngropi în aceeaşi zi, căci 

cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, şi să nu spurci ţara pe care 

ţi-o dă de moştenire Domnul, Dumnezeul tău". 

Pentru că acela care este spânzurat este blestemat de cine? De către 

Dumnezeu.  

 

Pavel, eminentul învăţat al legii Vechiului Testament, fost fariseu, foarte 

familiar cu textele Vechiului Testament, face o declaraţie parantetică, scoasă 

dintr-un context care se ocupă cu ceva total diferit de crucificarea lui Cristos. El 

evidenţiază acest principiu deoarece se aplică aici. Această declaraţie spune că 

cineva care a fost spânzurat de un lemn nu trebuie lăsat la vedere, deoarece 

acest tip de spânzurătoare semnifică faptul că acea persoană a fost blestemată 

de Dumnezeu şi că are parte de o aşa ruşine încât cadavrul trebuie îngropat 

chiar în ziua execuţiei acelei persoane, pentru a nu spurca ţara. Şi în contextul 

original, declaraţia "cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu" nu 

pare prea importantă. Oricine este spânzurat, este atârnat, este blestemat de 

Dumnezeu. Dar Pavel ia acea afirmaţie şi o foloseşte pentru a sublinia un punct 

semnificativ referitor la natura ispăşirii, despre blestemul legii şi despre modul 

în care Cristos ne-a eliberat pe noi de sub blestem.  

 

Acest lucru este foarte important. Şi uite cum funcţionează logica lui Pavel. 

Scriptura spune: "Blestemat e oricine este atîrnat pe lemn". Dacă este să te 

întorci înapoi în Vechiul Testament vei vedea că nu este doar un lucru pasiv. 

Este vorba de Dumnezeu, care face blestemul. Aşa că mijloacele de execuţie 

prin atârnarea (spânzurarea) de un lemn semnifică în mod special furia lui 



Domnului împotriva criminalului. Isus a fost executat prin atârnarea de lemn. El 

a fost arătat public pentru a fi blestemat de Dumnezeu. El nu a meritat să 

moară într-un asemenea mod. Acest lucru este evident şi Pavel nu este nevoit 

să explice acest aspect. Dar aici totul face parte din logica sa. Isus nu a meritat 

să moară într-un asemenea mod, dar totuşi acest lucru semnifică blestemul lui 

Dumnezeu. Pentru cine a fost Cristos blestemat? De dragul cui a fost 

blestemat? Şi răspunsul este evident. Şi Pavel spune acest lucru aici în mod 

explicit. El a fost făcut blestem pentru noi. El a fost substitutul nostru în orice 

mod. Viaţa Sa perfectă a îndeplinit tot ceea ce legea cerea pentru neprihănire. 

Moartea Lui a împlinit ceea ce legea a cerut pentru pedeapsa celor păcătoşi. Şi 

acesta este modul în care El ne-a răscumpărat de sub blestemul legii.  

 

Una dintre cele mai mari controverse actuale este reprezentată de disputa 

asupra sensului ispăşirii. În ultimii doi sau trei ani au fost câţiva autori, 

predicatori şi teologi, care se numesc evanghelici (deşi nu cred că sunt), care au 

pus sub semnul întrebării însemnătatea ispăşirii şi semnificaţia morţii lui 

Cristos. Sunt convins că acesta va fi un teren de bătălie teologică care va scinda 

mişcarea evanghelică în decursul unei decade. Aceasta este predicţia mea. De 

aceea este aşa de importantă problema aceasta. Dar tendinţa acestor vremuri 

este să pună sub semnul întrebării ideea de ispăşire ca pedeapsă provocată de 

Dumnezeu asupra lui Cristos. Acesta este marele trend. Doctrina conform 

căreia Dumnezeu a pedepsit pe Fiul Său de dragul nostru este cunoscută ca şi 

"substituţia (înlocuirea) penală". "Penală", deoarece are de-a face cu pedeapsa 

pentru păcat. Şi "înlocuitoare", deoarece suferinţele lui Cristos au fost în locul 

nostru, de dragul nostru. El a luat pedeapsa pe care o meritam noi. El a fost 

făcut blestem pentru noi. Şi adevărata suferinţă spirituală pe care a purtat-o 

Cristos atunci când a fost atârnat pe cruce a fost de fapt mânia lui Dumnezeu 

pe care a luat-o asupra Lui în locul nostru.  

 

Aceasta este "substituţia penală". Şi există o mulţime de oameni în vremurile 

noastre care spun că doctrinele îl fac pe Dumnezeu să pară prea sever. A fost o 

carte publicată în Anglia cu doi ani în urmă, care numea doctrina substituţiei 

(înlocuirii) penale drept "abuz de copii la nivel cosmic", ca şi cum Dumnezeu s-



ar face vinovat de faptul că a abuzat de fiul Său, pedepsindu-L pentru ceva ce 

nu a făcut. Aceşti oameni vor să reinterpreteze crucificarea lui Cristos în aşa fel 

încât să nu aibă nicio legătură cu pedeapsa păcatului sau cu mânia lui 

Dumnezeu împotriva păcătoşilor sau pentru eradicarea blestemului legii. Şi 

această idee este foarte populară în mişcarea cunoscută sub numele de 

"Mişcarea de transformare a bisericii" (Emerging Church Movement) câteodată 

numită şi "The Missional Church Movement". Şi spun lucrul acesta deoarece 

acestea sunt mişcări şi argumente despre care vei începe să auzi din ce în ce 

mai frecvent. Ceea ce încearcă ei este să reinterpreteze rolul crucii pentru a nu 

lăsa nicio urmă de severitate divină, doar dragoste, spre deosebire de mânia şi 

judecata de care a avut parte Cristos la cruce. Ei doresc să facă din cruce doar 

un exemplu al iubirii şi al sacrificiului de sine, al dăruirii de sine, un exemplu de 

dragoste altruistă, de dragoste care se dăruie pentru ceilalţi. Astfel crucificarea 

devine un exemplu demn de urmat, ea nu mai reprezintă acel preţ cerut de 

Judecătorul cel drept al universului şi plătit pentru răscumpărarea noastră de 

către singurul Său Fiu. Nu este o problemă nesemnificativă. Este o problemă 

care se află la acelaşi nivel cu aceea cu care s-a confruntat Pavel în Galatia. Vezi 

ce se întâmplă dacă faci din cruce doar un exemplu demn de urmat pentru noi? 

Acest lucru duce răscumpărarea înapoi în tărâmul necesităţii (necesar a fi 

făcută din nou). Produce acelaşi efect ca doctrina iudizatorilor. Anulează 

doctrina justificării prin credinţă. Acest lucru ne ia libertatea perfectă pe care o 

avem în Cristos şi ne aduce din nou sub blestemul legii. Motivul este simplu şi 

constă în faptul că nu putem face destul pentru aceasta. Dacă întreaga cruce se 

rezumă la a fi un exemplu demn de urmat, ştiţi ce? Eu nu pot urma acest 

exemplu mai mult decât pot asculta de lege. Şi singurul mod prin care Cristos 

ne poate elibera de sub blestemul legii este să sufere pedeapsa legii în locul 

nostru.  

 

Pavel le discută pe toate acestea aici. El arată în mod explicit că Isus a devenit 

blestem pentru noi. Şi blestemul asupra acelora care nu ascultă legea a fost 

instituit de către Însuşi Dumnezeu. Acesta reflectă ura lui Dumnezeu împotriva 

păcatului. Şi atunci când Pavel spune că Isus Cristos a devenit blestem pentru 

noi, el spune ceva cu un conţinut bogat. El explică întreagă ispăşirea. Întreg 

adevărul substituţiei penale este legat în acea expresie pentru a nu fi înţeles 



decât atunci când vezi Îl pe Cristos cum a luat locul nostru şi a absorbit mânia 

lui Dumnezeu împotriva păcatului, pentru noi. El a murit în locul nostru. Şi de 

aceea, este ca şi cum am fi murit noi, ceea ce este similar cu ce a spus Pavel în 

Romani 6 şi 7. Şi acesta este modul în care noi suntem eliberaţi de blestemul 

legii. Aceasta este Evanghelia. Nu este prin răsturnarea legii şi prin anularea ei, 

ci prin împlinirea ei până la fiecare detaliu. în numele nostru. Cerinţele dreptăţii 

au fost împlinite perfect de către viaţa perfectă a lui Cristos şi blestemul s-a 

împlinit prin moartea lui. Aceasta este Evanghelia. Şi dacă predici orice fel de 

mesaj care îl pune pe păcătos înapoi sub lege, înapoi sub obligaţia de a face 

ceva pentru iertarea (justificarea) proprie, tu corupi simplitatea acelui adevăr.  

 

În încheiere uită-te la versetul 14. Cristos a fost făcut blestem în locul nostru 

"pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos 

Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit". Aici Pavel ne aduce 

din nou la punctul său de plecare - promisiunea legământului avraamic. Cristos 

a făcut posibil ca acea binecuvântare promisă, o mântuire totală şi gratis, să fie 

oferită atât neamurilor cât şi evreilor. Şi despre aceasta vorbeşte întreaga 

lucrare a lui Cristos. El a împlinit legea şi s-a dat la o parte din cale pentru ca 

binecuvântarea promisă prin legământul avraamic să poată fi desfăşurată 

asupra întregii lumi. Şi de aceea principiul de bază al Evangheliei nu constă în 

legea mozaică, ci constă în promisiunea care a fost dată lui Avraam prin 

legământul avraamic, nu în blestemul care a însoţit legământul mozaic. Aici 

este un punct important de care trebuie ţinut cont. Tot capitolul trei până la 

acest punct a fost o rememorare a istoriei răscumpărării. Pavel începe cu 

promisiunea legământului avraamic. El merge la blestemul legii mozaice. Şi apoi 

se întoarce înapoi la minunata promisiune. Şi punctul său de vedere constă în 

faptul că simpla promisiune din legământul avraamic rămâne la locul ei şi este 

firul adevărului Evangheliei care străbate întreaga Scriptură.  

 

Deci, dacă te gândeşti la acest lucru împreună cu mine, ar trebui să te întrebi de 

ce a dat Dumnezeu legea mai întâi? Dacă mântuirea a fost dată prin har, numai 

prin credinţă, datorită meritelor lui Cristos, de ce să facă lucrurile confuze după 

ce deja îi făcuse promisiunea lui Avraam, cerând respectarea unor legi date prin 



Moise, 450 de ani mai târziu? De ce să facă acest lucru? Exact aceasta este şi 

întrebarea pe care o ridică Pavel în a doua jumătate a capitolului trei din 

Galateni. Există câteva motive datorită cărora Dumnezeu a dat legea, nu doar 

unul. Dar un răspuns important este acesta: legea a prezentat condiţiile pe care 

Cristos a fost nevoit să le împlinească în numele nostru, pentru iertarea 

noastră. Cu alte cuvinte, legea a pronunţat blestemul în mod precis pentru ca 

Isus Cristos să aibă posibilitatea să ne elibereze de sub acest blestem. Legea a 

stabilit cerinţele dreptăţii divine pe piatră, pentru ca Isus Cristos să le 

împlinească pentru noi. Aşa poate Dumnezeu să fie corect (drept) şi este 

considerat drept (iertat) acela care crede în Isus. El nu a câştigat răscumpărarea 

noastră prin răsturnarea standardului său de corectitudine (dreptate). El a făcut 

acest lucru împlinind pentru noi acest standard în mod perfect, pentru ca noi să 

putem fi transformaţi în oamenii răscumpăraţi ai lui Dumnezeu prin EL.  

 

De ce a dat Dumnezeu Legea 

(Galateni 3: 15-29) 

Phil Johnson 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Studiul nostru ne-a adus de data aceasta în inima capitolului 3 din Galateni. Am 

încheiat cu versetul 14. Doresc să încep cu versetul 15 de data aceasta. Pavel a 

scris această Epistolă ca să confrunte şi să combată eroarea unor falşi învăţători 

legalişti care subminau simplitatea Evangheliei, învăţând că pentru a deveni 

creştin aveai nevoie de ceva mai mult decât credinţa simplă în Cristos. Ei erau 

ritualişti. Erau legalişti care credeau că esenţa religiei depindea de ceremonii şi 

păzirea legii. Aceasta este ceea ce cred cei mai mulţi oameni religioşi. Iar aceşti 

indivizi, provenind mai ales dintr-un mediu evreiesc, insistau că aceia dintre 

Neamuri care au devenit creştini trebuiau să fie circumcişi; trebuiau să adopte 

toate practicile evreieşti şi toate legile şi ceremoniile evreieşti din Vechiul 



Testament. Iar Pavel spunea că aceasta este o învăţătură falsă şi într-un mod 

grav falsă (el spunea că nu este deloc o chestiune minoră) fiindcă ceea ce ei 

făceau era să transforme Legea, mai degrabă decât credinţa singură, în 

instrumentul justificării. Pavel spunea că aceasta transforma creştinismul într-

un sistem al faptelor. Era mai degrabă un sistem al faptelor decât credinţă în 

Cristos. Iar acesta era acelaşi lucru cu a spune că Isus Cristos nu era realmente 

suficient să ne mântuiască deoarece îi învaţă pe oameni că există ceva ce ei 

trebuie să facă pentru ei înşişi ca să devină cu adevărat acceptabili înaintea lui 

Dumnezeu, ca şi cum doar neprihănirea lui Cristos nu era un temei suficient ca 

să ne justifice înaintea lui Dumnezeu.  

 

Şi astfel aceşti oameni acordau multă importanţă Legii şi învăţau pe creştinii 

dintre Neamuri că toată legea lui Moise era încă în efect şi ca urmare ei 

trebuiau să devină evrei prozeliţi dacă doreau să fie creştini autentici. Aceasta 

era esenţa erorii lor. Iar în perspectiva lor ei încercau să facă creştinismul o 

purificare sau îmbunătăţire a iudaismului. Era pur şi simplu un sistem de legi ca 

cel care a fost inaugurat de Moise, iar ei doreau să păstreze tot regimul 

alimentar ceremonial şi cerinţele preoţeşti ale Legii. Spuneau că aceste lucruri 

ar trebui să fie obligatorii pentru creştini.  

 

Există cel puţin două motive sau raţiuni pe care Pavel le oferă aici şi pentru care 

aceasta este o minciună condamnabilă. El pronunţă un blestem asupra acestor 

învăţători chiar la începutul cărţii. Şi el spune că aceasta este o minciună care 

vă va condamna şi iată de ce. Un motiv, spune el, este acela că Isus Cristos a 

împlinit deja Legea pentru noi. Unul din lucrurile pe care Cristos le-a făcut de-a 

lungul vieţii Sale pe pământ, a fost să împlinească orice cerinţă pe care Legea o 

punea înainte. Şi El a făcut aceasta ca împuternicit sau reprezentant al nostru şi 

ca substitut al nostru. Aşadar, neprihănirea pe care Cristos ne-o asigură, 

satisface deja fiecare cerinţă pe care Legea o solicită de la noi. Şi vom vedea 

aceasta mai bine atunci când intrăm în capitolul patru. Cred că acesta este chiar 

gândul pe care Pavel îl are în minte atunci când spune că Cristos s-a născut sub 

Lege. Şi cel de-al doilea motiv, la care am privit ultima dată, este că Legea nu 

poate îndreptăţi fiindcă îi condamnă pe păcătoşi pentru orice imperfecţiune şi 



ca urmare, spunea Pavel, ascultarea noastră imperfectă faţă de Lege nu poate 

în mod posibil să ne justifice înaintea lui Dumnezeu fiindcă Legea cere 

perfecţiune.  

 

În secţiunea pe care o avem în vedere de data aceasta Pavel trebuie să 

răspundă unor întrebări evidente care ies în relief în cadrul acesteia. Sunt 

întrebări pe care fiecare ni le punem de îndată ce realizăm că Legea nu are nicio 

putere ca să mântuiască pe păcătoşi. Şi nimeni, chiar în Vechiul Testament, n-a 

fost vreodată mântuit prin păzirea Legii deoarece Legea nu are nicio putere să 

mântuiască. Legea nu poate face nimic pentru păcătos cu excepţia faptului de 

a-l condamna. Aşadar, întrebarea care apare în mod evident este de ce a dat 

Dumnezeu Legea mai întâi de toate. De ce a dat Dumnezeu aceste table de 

piatră cu Legea prin Moise ca să le prezinte naţiunii lui Israel? De ce toate legile 

detaliate despre ceremonii, sacrificii şi ritualuri preoţeşti dacă ritualurile nu ar 

putea niciodată să mântuiască pe cineva? De ce a instituit Dumnezeu aceste 

lucruri mai întâi de toate? Pentru ce toate cerinţele privind regimul alimentar? 

De ce toate simbolurile şi regulamentele care sunt explicate amănunţit în 

Vechiul Testament? În primul rând de ce a inaugurat Dumnezeu aceste lucruri? 

Acestea sunt câteva din întrebările pe care noi le punem şi la care Pavel va 

răspunde.  

 

Iar apoi este întrebarea cea cu adevărat grea. Aceasta este una dintre cele mai 

dificile şi derutante întrebări din toată teologia. Care este relevanţa Legii 

Vechiului Testament pentru creştini? Spune Pavel aici că nu are absolut nicio 

relevanţă pentru noi? Dacă acesta era cazul, n-am putea noi doar să sfâşiem 

Pentateuhul din Bibliile noastre şi să-l aruncăm? Fiindcă bunul simţ şi Scriptura 

ne spun că există o anumită relevanţă în Lege pentru noi ca şi creştini. Care 

este relevanţa ei? Îi obligă vreun aspect al Legii Vechiului Testament pe creştinii 

de astăzi? Şi mai ales, ce se poate spune despre conţinutul moral al Legii aşa 

cum este rezumat în cele Zece Porunci? Am văzut că există principii acolo care 

sunt obligatorii pentru noi. Aşadar, ştim că Pavel nu înlătură orice aplicaţie 

imaginabilă a Legii pentru creştini. Care este relevanţa Legii pentru noi ca şi 

creştini? Trebuie să fiţi atenţi cum răspundeţi la aceste întrebări fiindcă ele nu 



sunt întrebări uşoare şi nu au răspunsuri simple. Oamenii care cred că 

răspunsurile sunt simple de obicei o sfârşesc problematic şi avem oameni de 

ambele părţi ale ecuaţiei în acest mod; unii care cred că Legea este obligatorie 

şi devin legalişti, şi alţii care spun că Legea nu are absolut nicio relevanţă pentru 

noi şi devin antinomieni. Astfel, pe de o parte aveţi pericolul evident al 

legalismului. Aceasta este eroarea iudaizatorilor. Asta-i ceea ce Pavel confruntă 

aici, aşa că el va avea multe de spus despre aceasta în versetele şi capitolele 

care urmează.  

 

Dar există un pericol egal de partea opusă. Iar Pavel va avea ceva de spus şi în 

legătură cu aceasta înainte ca noi să parcurgem în întregime cartea Galateni. 

Sunt unii care doresc să declare Legea total nerelevantă pentru creştini şi învaţă 

că toate principiile Legii pot fi sigur ignorate ca şi cum toată Legea ar fi fost 

desfiinţată inclusiv perceptele morale. Noi nu suntem sub Lege, noi suntem sub 

har. De fapt, unii creştini înlătură întreaga Lege a lui Dumnezeu doar prin 

citarea lui Romani 6:14 şi 15: "Nu suntem sub Lege ci sub har ..." Ca şi cum 

acesta era menit să declare tot Vechiul Testament nerelevant pentru creştini. 

Acesta este cunoscut ca antinomianism; însemnând anti-lege, împotriva legii. Şi 

nu este deloc mai bun decât legalimul. Iar eu doresc să spun, feriţi-vă căci sunt 

mulţi oameni în mişcarea evanghelică de astăzi care păstrează acest punct de 

vedere - antinomianismul. Ei învaţă că Legea Vechiului Testament este practic 

nerelevantă pentru creştini. Antinomianismul este atotpătrunzător îndeosebi în 

această generaţie. Nu era obişnuit a fi la fel de popular cum este astăzi. Şi este 

câteodată prezentat ca răspuns la erezia legalistă a iudaizatorilor. Unii oameni 

spun că modalitatea de a evita eroarea iudaizatorilor este să vedem că noi nu 

suntem sub lege. Legea Vechiului Testament nu are absolut nicio relevanţă 

pentru noi.  

 

Însă vă voi arăta că atunci când Pavel răspunde erorii legaliştilor el nu recurge 

la niciun fel de antinomianism. În 1 Timotei 1:8 Pavel rezumă atitudinea lui faţă 

de Lege. El îi scrie lui Timotei, "Dar noi ştim că legea este bună, dacă cineva o 

întrebuinţează cum se cuvine..." El spune că există un scop bun pentru Lege şi 

un scop legitim pentru Lege, iar el este bun dacă noi o folosim cum se cuvine. El 



nu dă Legea la o parte. Nu spune că nu are nicio relevanţă pentru noi. Şi, fiindcă 

antinomianismul este o aşa problemă în aceste vremuri, doresc să petrec puţin 

timp ocupându-mă de el, astfel încât voi să puteţi înţelege, pe măsură ce 

parcurgem acest pasaj, cum învăţătura lui Pavel aici în Galateni nu acordă în 

niciun caz vreun sprijin acestui gen de gândire. El nu învaţă antinomianismul 

aici. Antinomianism înseamnă împotriva legii. Această perspectivă se ridică 

până la o respingere deplină a Legii lui Dumnezeu. Antinomienii resping, nu 

doar folosirile greşite ale Legii, ci ei se opun chiar întrebuinţării îndreptăţite 

legitim a Legii. Genul de antinomianism care mă îngrijorează este doctrina 

oamenilor care învaţă că principiile morale ale Legii nu sunt deloc mai 

obligatorii pentru creştini decât sunt cerinţele ceremoniale şi preoţeşti. 

Oamenii care spun că întreaga Lege a fost înlăturată atunci când Cristos a venit. 

Din fericire, mulţi antinomieni care aderă la această perspectivă o fac în teorie 

dar nu în practică. Ei trăiesc mai bine decât învaţă.  

 

Când vorbim de antinomieni, noi nu spunem în mod necesar că aceşti oameni 

practică imoralitatea deliberat. Dar prin învăţătura că Legea nu este obligatorie 

în niciun sens astăzi ei subminează de fapt lucrarea adecvată a Legii în inimile şi 

vieţile oamenilor, şi dezorientează oamenii care ascultă învăţătura lor prin 

întrebuinţarea retoricii care minimalizează şi înjoseşte legea morală a lui 

Dumnezeu. De fapt, ei răstoarnă standardul care este stabilit în Lege. Iar 

aceasta este o eroare gravă deoarece confundă deosebirile biblice adecvate 

între lege şi har, şi în schimb tratează legea şi harul ca şi cum ar fi principii total 

incompatibile, contrare şi ostile unul faţă de altul. Aceasta nu este ceea ce 

învaţă Scriptura.  

 

Permiteţi-mi să vă ofer în cuvintele unor antinomieni ceea ce spun ei. Ascultaţi 

acest citat.  

 

 

"Când Cristos a murit Dumnezeu a oprit întrebuinţarea Legii Mozaice. El a 

dizolvat relaţia Lui cu ea. A scos Legea din vigoare. De la cruce credincioşii nu 



mai sunt sub Legea Mozaică chiar şi ca normă morală de viaţă. Dacă o persoană 

se aşează sub aspectul moral al Legii Mozaice, se obligă să păzească toată 

Legea. Creştinul nu se află sub niciun aspect al legii morale." 

Aceasta este o învăţătură tipic dispensaţionalistă tradiţională obişnuită. Mulţi 

dintre voi aţi crescut cu acest gen de învăţătură şi este adânc impregnată în 

gândirea voastră. Perspectiva care este evidenţiată în acest citat este aceeaşi 

perspectivă care a fost promovată de Scofield Reference Bible (Bilbia Scofield 

cu Referinţe) şi care a fost predată şi la Dallas Seminary (Seminarul din Dallas) 

ani la rând fiindcă era unul din principiile cheie predate de Lewis Sperry Chafer, 

unul dintre fondatorii Seminarului Teologic din Dallas. A devenit o parte 

esenţială a sistemului teologic care era asociat cu Dallas Seminary. Şi, cu toate 

că mulţi oameni din cercurile noastre evanghelice înclină să considere Dallas 

Seminary un model de excelenţă în privinţa solidităţii doctrinare, în această 

chestiune, învăţătura care a provenit de la Dallas Seminary a produs de fapt 

multă confuzie şi eroare. Eroarea "nicio domnie/stăpânire" este una din 

roadele amare ale acestui gen de învăţătură antinomiană. Acestea sunt 

rădăcinile perspectivei care spune că poţi să-L ai pe Cristos ca Mântuitor dar Îl 

respinge ca Domn. Fiindcă, dacă nu te afli sub Lege în niciun sens, nu te afli nici 

sub domnia lui Cristos.  

 

Veţi observa o desconsiderare aproape pe faţă a Legii lui Dumnezeu în unele 

citate pe care am să le citesc. Este foarte corect să respingi Legea ca mijloc al 

justificării. Aceasta e ceea ce spune Pavel aici. Însă în citatele pe care am să le 

citesc aceşti autori merg prea departe şi insistă că Legea nu este prin urmare de 

niciun folos pentru credincios. Nici măcar ca standard moral pentru a guverna 

comportamentul nostru. Daţi-mi voie să vă citesc câteva citate. În cartea lui, 

"Grace: The Glorious Theme" (Harul: Tema Glorioasă), Lewis Sperry Chafer, 

fondatorul Seminarului Dallas, scria aceasta:  

 

 

"Din moment ce Legea şi harul sunt contrare una alteia în orice aspect este 

imposibil pentru ele să coexiste fie ca temei de acceptare înaintea lui 



Dumnezeu sau ca normă de viaţă. Legea nu este în vigoare în era prezentă în 

absolut niciun sens. Anularea prezentă a Legii se aplică oricărei aplicări posibile 

a principiului Legii." 

Auziţi cât de comprehensivă este aceasta? Anularea aceasta a Legii, spune el, 

se aplică oricărei posibile aplicări a principiului Legii. El nu putea exprima într-

un limbaj mai dinamic faptul că Legea este total nerelevantă pentru creştini. Şi 

el a continuat să spună aceasta:  

 

 

"Atunci nu este necesar pentru credincios să îşi asume vreo obligaţie a Legii." 

Un alt citat din Lewis Sperry Chafer.  

 

 

"Nu mai există nicio obligaţie de a face lucrurile care sunt scrise în Lege. Copilul 

lui Dumnezeu este liber. El a fost izbăvit de orice aspect al Legii, chiar şi ca 

regulă a vieţii." 

El continuă să încerce să califice acest lucru prin afirmarea faptului că, creştinii 

sub har au anumite percepte morale care să-i îndrume. Însă ascultaţi ce spune 

el:  

 

 

"Învăţăturile harului nu sunt legi. Ele sunt sugestii. Ele nu sunt cerinţe; ele 

imploră cu stăruinţă." 

El spune aceasta.  

 

 



"Copilul lui Dumnezeu a fost eliberat de orice aspect al Legii. Codul de reguli 

conţinut în Lege a fost înlocuit de dispoziţiile şi rugămintea stăruitoare a 

harului." 

Conform lui Lewis Sperry Chafer creştinii nu mai dau socoteală niciunei legi. Nu 

suntem obligaţi de nicio poruncă. Singura îndrumare morală pe care o primim 

sub har, spune el, se prezintă în forma sugestiilor şi recomandărilor. Iar spre 

sfârşitul cărţii lui despre har el spune aceasta:  

 

 

"Ar trebui copiii lui Dumnezeu să fie plasaţi sub obligaţiile Legii ? Nicidecum! 

Libertatea creştinului de a face exact cum el alege este la fel de nelimitată şi 

perfectă ca orice alt aspect al harului." 

Acesta este Antinomianismul. În timp ce poate părea ca însuşi opusul ereziei 

iudaizatorilor, este de fapt întru totul la fel de periculos şi eretic. Iar în teologie 

veţi descoperi frecvent că erori asemănătoare sunt aflate deseori la capetele 

extreme ale polilor opuşi. Hiper-calvinismul este la fel de rău ca Arminianismul 

şi de fapt împărtăşesc unele din aceleaşi presupoziţii greşite. Acelaşi lucru este 

adevărat aici. Legalismul şi Antinomianismul pot părea ca fiind la poli opuşi, 

însă ele împărtăşesc unele din aceleaşi presupoziţii şi reprezintă amândouă 

acelaşi gen de eroare. Şi cu toate că la prima vedere aţi putea crede că 

Antinomianismul şi Legalismul sunt mutual exclusive - incapabile să fie 

amândouă adevărate în acelaşi timp, veţi afla deseori că oamenii care sunt 

antinomieni sunt deasemenea şi foarte legalişti. Se întâmplă astfel fiindcă ei 

cred genuri de presupoziţii foarte asemănătoare.  

 

Când Pavel a scris Epistola sa Bisericii din Galatia el a confruntat eroarea 

legalismului; perspectiva care era învăţată de iudaizatorii care susţineau că 

pentru a deveni creştini, Neamurilor li se cerea să păzească toate cerinţele 

ceremoniale ale Vechiului Testament. Aceşti iudaizatori, aceşti legalişti, vedeau 

Legea ca o listă a cerinţelor de bază de intrare în Biserică. Iar aceasta era o 

eroare foarte gravă fiindcă umbrea şi în ultimă instanţă anula principiul 

justificării doar prin credinţă. Însă, răspunzând erorii legaliştilor Pavel demască 



şi eroarea Antinomianismului. Aceste două erori care par ca polii opuşi, se 

bazează de fapt pe aceeaşi înţelegere greşită a scopului Legii. Deşi par să fie 

opinii contrare, ele au de fapt foarte multe în comun. Antinomianismul aşa-

zişilor dispensaţionalişti de rit vechi provenea din noţiunea eronată că Legea lui 

Moise a fost iniţial dată ca mijloc de îndreptăţire pentru oamenii din era 

Vechiului Testament. Dacă citiţi literatura timpurie a dispensaţionalismul, 

confuzia referitoare la acest subiect predomină în cea mai mare parte a 

literaturii. De exemplu, există o notă la Ioan 1:17 în originalul Bibliei Scofiedl cu 

Referinţe( Scofield Reference Bible ), care spune aceasta: "Supunerea faţă de 

Lege era o condiţie a Mântuirii în Vechiul Testament." În teologia sistematică a 

lui Lewis Sperry Chafer, el a scris aceasta:  

 

 

"Conform Vechiului Testament oamenii erau neprihăniţi fiindcă erau credincioşi 

adevăraţi în păzirea Legii Mozaice. Prin urmare, oamenii erau neprihăniţi 

datorită faptelor lor proprii săvârşite pentru Dumnezeu pe când îndreptăţirea 

Noului Testament este lucrarea lui Dumnezeu pentru om ca răspuns la 

credinţă." 

Acest lucru este greşit. Nimeni în Vechiul Testament n-a fost vreodată 

îndreptăţit datorită faptelor lui sau ei proprii săvârşite pentru Dumnezeu. 

Acesta este tot înţelesul capitolului patru din Romani. Este deasemenea şi 

înţelesul cărţii Galateni. În Romani 4 Pavel recurge la Vechiul Testament şi arată 

faptul că credincioşii din orice eră a Vechiului Testament erau îndreptăţiţi prin 

credinţă, nu prin fapte. David nu a fost un om îndreptăţit deoarece a dat 

ascultare Legii lui Moise. El a fost îndreptăţit prin credinţă. Dar unii dintre aceşti 

scriitori străvechi, Chafer şi Scofield îndeosebi şi alţi dispensaţionalişti care au 

urmat sistemul lor, înclinau să fie confuzi în această privinţă. Iar confuzia 

decurge din modul în care ei îl situează pe Avraam contra lui Moise şi harul 

contrar Legii.  

 

Aceasta este însăşi comparaţia din Galateni 3. El îl scoate în relief pe Moise şi 

pe Avraam. Reliefează promisiunea Legământului Avraamic şi o pune în 



contrast cu cerinţele Legământului Mozaic. Şi el arată de ce anume cele două 

nu spun acelaşi lucru. Ele nu sunt incompatibile. Nu se contrazic una pe 

cealaltă. Ci vorbesc despre lucruri diferite. Iar Moise nu explica modalitatea 

justificării. Însă mulţi scriitori mai străvechi ar recunoaşte că Avraam a trăit sub 

o "dispensaţie" (cu sensul de perioadă sau interval de timp, n.tr.) a harului 

deoarece promisiunea Avraamică era atât de clară. Însă ei credeau că la Sinai 

acea "dispensaţie" a fost înlocuită de o "dispensaţie" a legii. Şi prin urmare, ei 

spuneau că la cruce "dispensaţia" mozaică a legii a fost înlocuită atunci de o 

nouă "dispensaţie" a harului. Nu numai atât, ei spun că atunci când această eră 

a Bisericii, perioada harului, se sfârşeşte, o nouă eră legală va începe atunci 

când Cristos îşi instituie Împărăţia Sa. Lewis Sperry Chafer spune aceasta:  

 

 

"Conform Scripturilor întreg timpul este împărţit în şapte perioade sau 

"dispensaţii". Biblia se ocupă în cea mai mare parte de ultimele trei din aceste 

perioade. Ele sunt: era Legii lui Moise de la Sinai la Calvar. Era Împărăţiei de la 

cea de-a doua venire a lui Cristos până la inaugurarea stadiului etern. Iar între 

era Legii lui Moise, care este complet trecută şi era Împărăţiei care este 

complet viitoare, se află era prezentă a harului." 

El continuă să explice cum funcţionează sistemul din punctul lui de vedere. În 

sistemul său, în loc de a rămâne la fel de la eră la eră, de la dispensaţie la 

dispensaţie, Dumnezeu oscilează de fapt între principiile guvernante ale legii şi 

harului. Moise instituia o eră a legii. Crucea începe o perioadă a harului. 

Împărăţia va reinstitui o perioadă a legii. Dumnezeu doar oscilează între cele 

două principii în felul acesta. Aceasta-i ceea ce el spunea. Cred că această 

întreagă noţiune, că voi aveţi aceste principii contradictorii şi că Dumnezeu 

fluctuează între cele două, este eroarea cea mai notorie a 

dispensaţionalismului tradiţional. Este o eroare îngrozitoare. Iată ce spunea 

Chafer. El spunea că harul a fost principiul cârmuitor de la Avraam la Moise. Iar 

când Moise a dat Legea, atunci Legea a ajuns principiul călăuzitor. Aşadar 

Avraam şi toţi credincioşii din acea eră au fost mântuiţi prin har, prin credinţă. 

Geneza 15:6, "Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca 

neprihănire." Harul era regula sau norma. În această privinţă noi suntem de 



acord. Însă, conform lui Chafer, o nouă dispensaţie s-a inaugurat la Sinai, iar 

principiul guvernant al lui Dumnezeu a devenit lege. Câteodată Chafer pare 

chiar să sugereze că modalitatea de mântuire s-a schimbat. Acestea sunt 

cuvintele lui exacte. El spunea că, "în dispensaţia mozaică oamenii erau drepţi 

sau neprihăniţi datorită faptului că erau credincioşi adevăraţi în păzirea Legii. 

Oamenii erau neprihăniţi datorită faptelor lor proprii săvârşite pentru 

Dumnezeu." Şi astfel, conform lui Chafer Legea a înlocuit şi a umbrit harul, iar 

darea Legii a stabilit un nou principiu guvernant diferit care cârmuia atât 

îndreptăţirea cât şi sfinţirea poporului lui Dumnezeu. La Sinai, spune el, harul 

care era inerent în Legământul Avraamic, a fost umbrit şi înlocuit de principiile 

legale ale Legământului Mozaic. Aceasta este o neînţelegere gravă a sistemului 

Mozaic.  

 

Dar chiar aceeaşi neînţelegere se află în miezul erorii iudaizatorilor. Este 

aceeaşi înţelegere greşită pe care Pavel o confruntă în Galatia. Întregul sistem 

al acestor iudaizatori era bazat pe convingerea eronată că Legea lui Moise 

depăşise promisiunile de har ale Legământului Avraamic şi instituise un întreg 

sistem legal în care trebuia să fii îndreptăţit prin fapte. Iar aceasta este chiar 

eroarea pe care Pavel o atacă aici în Galateni 3. El a adoptat o abordare foarte 

sistematică pentru corectarea erorii. Urmăriţi logica sa. Începând din Galateni 

3:15. Mai întâi, permiteţi-mi să vă reamintesc pe scurt contextul. Galateni 3 

versetul 7 este versetul cheie în acest întreg capitol. "Înţelegeţi şi voi dar, că fii 

ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă." Cu alte cuvinte, Avraam este prototipul şi 

tatăl spiritual al tuturor celor care cred. Îndreptăţirea lui prin credinţă este 

modelul pentru îndreptăţirea oricăruia care crede. Versetul 8: "Scriptura, de 

asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, 

prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: "Toate 

neamurile vor fi binecuvântate în tine." " Cu alte cuvinte, esenţa Evangheliei 

este aflată în promisiunile vaste ale Legământului Avraamic. Despre aceasta 

vorbea întru totul Legământul Avraamic. Era o promisiune timpurie a 

Evangheliei. Versetul 9: "Astfel, cei care cred sunt binecuvântaţi împreună cu 

Avraam cel credincios." Cu alte cuvinte, mântuirea oricăruia care a fost 

vreodată mântuit este înrădăcinată în promisiunea binecuvântării care era 

conţinută în Legământul Avraamic. Oricine care a fost mântuit vreodată este 



binecuvântat alături de Avraam cel credincios. Ca şi Avraam, ei au crezut pe 

Dumnezeu şi li s-a socotit ca neprihănire. Îndreptăţire prin credinţă. Nimeni n-a 

fost vreodată îndreptăţit datorită faptelor lui sau ei săvârşite pentru 

Dumnezeu. Versetul 10: "Căci aceia care se bazează pe faptele Legii sunt sub 

blestem..." Niciun om nu este îndreptăţit prin Lege. Legea n-a fost niciodată 

menită să fie un mijloc de îndreptăţire. Niciodată. Însă Cristos a venit şi a murit 

astfel "ca binecuvântarea lui Avraam să vină asupra Neamurilor prin Isus 

Cristos, ca să primim, prin credinţă, Duhul promis." (versetul 14)  

 

Pavel face un contrast similar aici între har şi lege. El nu tratează cele două 

aspecte ca fiind în antiteză sau total incompatibile. El spune că ele sunt principii 

diferite. Au raţionamente diferite. Legământul Avraamic era clădit pe această 

promisiune a harului. Iar el continuă să folosească cuvântul "promisiune". 

Legea este ceva diferit. Nu este o promisiune; este un set de porunci. Are un 

scop diferit. Nu ne spune cum să fim îndreptăţiţi. Temeiurile îndreptăţirii 

noastre sunt încă dictate de promisiunea care a fost făcută lui Avraam. Cu alte 

cuvinte, Legământul Mozaic n-a fost dat pentru a declara termenii mântuirii. 

Legea n-a fost niciodată un mijloc al îndreptăţirii. Mântuirea din păcat în orice 

epocă decurge din promisiunea harului care este cuprinsă în Legământul 

Avraamic. Acea promisiune este ceea ce a facut posibilă mântuirea, nu doar 

pentru Avraam, ci şi pentru fiecare credincios din fiecare epocă. Toate naţiunile 

lumii şi toate epocile. Aceasta e aceeaşi promisiune care face mântuirea 

posibilă pentru tine şi pentru mine azi. Ori de câte ori unul dintre Neamuri sau 

oricine altcineva se întoarce la Cristos pentru mântuire aceasta reprezintă o 

împlinire a promisiunii Evangheliei făcute lui Avraam. Versetul 8: "Prin (În) tine 

vor fi binecuvântate toate neamurile." Păstraţi acest gând în minte. 

Promisiunile Legământului Avraamic stabileau harul divin (favoare necâştigată 

şi nemeritată de la Dumnezeu pentru păcătoşi) ca singurul mijloc de mântuire 

din păcat pentru totdeauna. Şi într-un înţeles foarte concret, tu şi cu mine, noi 

datorăm mântuirea noastră promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o lui 

Avraam. Mântuirea noastră este o împlinire directă a promisiunii pe care 

Dumnezeu a făcut-o lui Avraam că în el toate naţiunile lumii vor fi 

binecuvântate. Iar îndreptăţirea fiecăruia care a crezut vreodată este 

înrădăcinată în Legământul Avraamic şi promisiunea de acolo.  



 

Iudaizatorii învăţau că legea lui Moise a apărut apoi şi a întrerupt această 

promisiune; a succedat şi a înlocuit harul care era inerent în Legământul 

Avraamic. În privinţa aceasta ei sunt total de acord cu dispensaţionalismul 

tradiţional. Iar Pavel începe în versetul 15 să demonteze sistematic această 

eroare. El doreşte ca galatenii să înţeleagă trei lucruri. Numărul unu: 

permanenţa promisiunii care a fost făcută lui Avraam. Numărul 2: scopul Legii 

date prin Moise. Numărul trei: preţul mare al mântuirii noastre în Cristos.  

 

Permanenţa promisiunii lui Avraam. Pavel începe prin demascarea acestei 

credinţe că Legea lui Moise a răsturnat harul care era promis în Legământul 

Avraamic. El spune că Legământul Avraamic n-a fost dat la o parte. N-a fost 

modificat. Nu s-a adăugat la el şi n-a fost revizuit în niciun fel de Legământul 

Mozaic. Ele sunt două subiecte diferite. Acest adevăr este esenţa sau miezul a 

ceea ce spune Pavel în tot capitolul 3 din Galateni. Dacă înţelegeţi acest adevăr, 

aţi înţeles semnificaţia lui Galateni 3. Darea Legii nu a schimbat termenii 

mântuirii. Un legământ al harului nu poate fi niciodată înlocuit de un legământ 

al faptelor. Dacă vă gândiţi la acest lucru, este ilogic. Este imposibil. Nu s-ar 

putea întâmpla.  

 

 

Versetele 15-17: "Fraţilor, vă vorbesc în felul oamenilor: aşa cum nimeni nu 

poate anula sau adăuga ceva la un legământ o dată ce a fost stabilit, la fel este 

şi aici. Promisiunile i-au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui; el nu spune «şi 

seminţelor», ca şi cum ar fi mai multe, ci se referă la una: «şi seminţei lui», care 

este Cristos. Ceea ce vreau să spun este aceasta: Legea, care a fost dată patru 

sute treizeci de ani mai târziu, nu poate desfiinţa autoritatea unui legământ, 

care a fost stabilit mai înainte de către Dumnezeu, şi astfel să anuleze 

promisiunea." 

Există o schimbare distinctă de ton aici în versetul 15. Observaţi cum a început 

el acest capitol, spunând "O, galateni nechibzuiţi..." El este destul de aspru cu ei 

la început. Acum li se adresează ca "fraţi". El adoptă un ton mai tandru aici. 



Doreşte să raţioneze împreună cu ei aici. El i-a mustrat. I-a admonestat, iar 

expresia directă pe care el a folosit-o în acest context, în versetul 1 era 

potrivită. Dar acum el le vorbeşte puţin mai cald. "Fraţilor, vă vorbesc în felul 

oamenilor..." Ca să parafrazăm ceea ce el intenţionează să spună prin aceasta 

este că el va lua un exemplu din viaţa de fiecare zi. Veţi vedea această expresie 

în multe dintre epistolele sale, "Acum vă voi vorbi în felul oamenilor". Acesta 

nu este un apel la autoritatea umană. El nu sugerează, "Acum vă voi vorbi ca 

om. Deci, ce vă voi spune aici este doar părerea mea personală." Nu spune că 

observaţia pe care este pe punctul s-o facă este mai puţin inspirată decât restul 

Epistolei. Nu la aceasta se referă. Ce vrea să spună este faptul că el împrumută 

dintr-o analogie umană. El va vorbi dintr-un exemplu uman. Astfel el spune, "Vă 

vorbesc în felul oamenilor." Şi face această analogie, dintr-o sferă umană, între 

Legământul Avraamic (această promisiune măreaţă) şi un testament sau o 

ultimă dorinţă (exprimată într-un document legal pe care-l facem înainte de a 

muri). "Aşa cum nimeni nu poate anula sau adăuga ceva la un legământ o dată 

ce a fost stabilit."  

 

Iată aici aspectul esenţial. O dată ce un legământ (şi îndeosebi un testament) 

este în vigoare nu poate fi revizuit. Odată ce un testator e mort, legămâtul intră 

în vigoare. Şi o dată ce este în vigoare, nu poate fi modificat. Acesta este 

aspectul esenţial pe care Pavel îl evidenţiază aici. De ce compară el Legământul 

Avraamic cu un testament? Când citim despre legămintele din Vechiul 

Testament nu ne gândim în mod normal la un testament. Nu este acel gen de 

legământ. Este mai asemănător cu un tratat. Cele mai multe legăminte erau 

înţelegeri încheiate între două părţi şi formal ratificate. Pe vremea lui Avraam 

când doi oameni doreau să facă un legământ şi să-l încheie formal ei aveau să 

ajungă mai întâi la o înţelegere mutuală a termenilor şi apoi, ca ratificare 

formală a tratatului lor, ei aveau să sacrifice un animal în mod formal şi 

ceremonial. Aveau să taie animalul chiar pe din două de-a lungul şirei spinării, şi 

să separe cele două jumătăţi ale animalului, iar apoi aveau să meargă împreună 

printre cele două jumătăţi însângerate ale animalului. Geneza 21 descrie modul 

în care Avraam şi Abimelec au încheiat un legământ împreună exact în felul 

acesta ca să fie un indiciu al faptului că amândoi au căzut de acord că fântâna 

de la Beerşeba aparţinea lui Avraam. Oricare erau chestiunile în dezbatere, era 



necesară o asemenea înţelegere formală în care ei tăiau efectiv un animal şi 

încheiau un legământ formal în felul acesta.  

 

Ieremia 34 descrie un legământ asemănător care fost încheiat între oameni şi 

sclavii lor pe vremea regelui Zedechia. Deoarece armatele babiloniene 

ameninţau Ierusalimul, ei aveau nevoie de toată forţa bărbătească pe care o 

puteau obţine. Prin urmare, ca să înroleze pe toţi sclavii, şi alăturându-se 

armatei să îi înfrângă pe babilonieni, ei au făcut un legământ cu ei, că aveau să-

şi elibereze sclavii ca să poată servi în armată, iar apoi sclavii aveau să fie 

eliberaţi. Însă, ce s-a întâmplat a fost faptul că atunci când ameninţarea 

agresiunii a trecut şi armata babiloniană s-a retras, conform cu Ieremia 34 

versetul 11, oamenii au încercat efectiv să-şi ia înapoi sclavii . Ei au încălcat 

legământul pe care-l făcuseră cu sclavii lor. Iar Domnul i-a mustrat. Aşadar, 

chiar pe vremea lui Ieremia ei făceau încă legăminte în acest mod. Iar acea 

metodă de "tăiere" a unui legământ (aşa cum o numeau ei) era o practică 

standard pentru formalizarea înţelegerilor tip legământ. Sacrificiul animalului 

oferea un semn de amintire grăitor şi însângerat al solemnităţii legământului în 

sine. Ambele părţi spuneau în esenţă aceasta atunci când mergeau împreună 

printre cele două jumătăţi de animal, "Fie ca acest lucru să mi se întâmple dacă 

încalc termenii înţelegerii noastre." Era un mod foarte important de afirmare a 

unui legământ.  

 

Vă amintiţi că Legământul Avraamic a fost încheiat într-un mod remarcabil. 

După ce Avraam înjunghiase o juncană şi aşezase jumătăţile pentru a se trece 

printre ele ca să formalizeze legământul, Geneza 15 versetul 12 spune, "...pe 

Avraam l-a cuprins un somn adânc..." Iar versetul 17 spune, "Când a apus 

soarele şi s-a întunecat, s-a văzut un fum ca de cuptor şi o torţă aprinsă care a 

trecut printre acele bucăţi. 18 În ziua aceea, DOMNUL a încheiat un legământ 

cu Avraam..." Care este aspectul central de aici? Dumnezeu a întocmit singur 

acest legământ ca să arate că era unilateral. El Însuşi a trecut printre jumătăţile 

de animal. A fost o promisiune necondiţionată. În toate descrierile 

Legământului Avraamic din Vechiul Testament Avraam nu face niciodată vreun 

fel de înţelegere reciprocă cu Dumnezeu. Legământul Avraamic este complet 



unilateral. Este promisiunea lui Dumnezeu pentru Avraam. A fost pur har. O 

promisiune a ceea ce Dumnezeu avea să facă pentru Avraam în mod 

necondiţionat. El nu trebuia să facă nimic. Era o promisiune necondiţionată. De 

aceea, Pavel îl compară aici cu un testament. Este mai asemănător 

promisiunilor cuprinse într-un testament decât unui tratat între două părţi. Şi 

prin urmare, deoarece era necondiţionat, legământul era imuabil sau de 

neschimbat fiindcă a fost doar o singură parte angajată la executarea acestui 

legământ (Dumnezeu Însuşi). Pentru ca Dumnezeu să schimbe termenii 

Legământului Avraamic, El ar trebui să-şi retragă Cuvântul Său. Iar acesta este 

singurul lucru pe care Scriptura spune că Dumnezeu nu-l poate face. El nu se 

poate tăgădui pe Sine Însuşi (2 Timotei 2:13). El nu poate minţi (Tit 1:2). Şi El nu 

se va răzgândi (Numeri 23:19). "Dumnezeu nu este un om ca să mintă, Nici un 

fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit oare, nu 

va împlini?" Legământul lui Dumnezeu cu Avraam nu putea fi niciodată 

modificat şi nu putea fi îmbunătăţit în vreun fel care ar fi anulat 

necondiţionarea promisiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu putea veni şi să 

spună, "Aşteaptă o clipă Avraam, am vrut să spun că există şi ceva pentru tine 

de făcut." Nu se poate adăuga la el după ce a fost ratificat. Natura absolut 

binevoitoare şi generoasă a promisiunii se bazează pe certitudinea absolută şi 

imuabilitatea Cuvântului lui Dumnezeu.  

 

La acest moment unii iudaizatori puteau să fi spus, "Ei bine, legământul cu 

Avraam n-ar putea fi modificat, presupunând că a fost deja împlinit. Era un 

legământ cu Avraam şi sămânţa lui. Astfel, poate naţiunea lui Israel pe vremea 

lui Moise a trăit de fapt dincolo de competenţa acelei promisiuni. Promisiunea 

fusese împlinită aşa că acum Dumnezeu face un legământ nou şi diferit." De 

fapt, Pavel anticipează acest argument şi îl respinge în versetul 16. 

"Promisiunile i-au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui; el nu spune, «şi 

seminţelor», ca şi cum ar fi mai multe, ci se referă la una: «şi seminţei lui», care 

este Cristos." Cuvântul pentru "sămânţă" în ebraică funcţionează ca un 

substantiv colectiv. Se poate referi la mai mulţi urmaşi sau poate însemna un 

singur individ. Este la singular ca formă, dar este totuşi un substantiv colectiv. 

Pavel sugerează aici, iar el scrie sub inspiraţia Duhului Sfânt, că există un înţeles 

mai profund decât ceea ce apare la suprafaţa versetului 7 din Geneza 17: "Voi 



încheia un legământ veşnic cu tine şi cu urmaşii tăi după tine, pentru toate 

generaţiile care vor urma, pentru a fi Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi după 

tine." Forma singulară a acestuia este semnificativă. Pavel evidenţiază o 

însemnătate mare în privinţa ei fiindcă după el, ea semnifică faptul că 

destinatarul final al promisiunii, focalizarea ultimă a acestui întreg legământ 

este Cristos. Nu este doar un număr nedefinit al descendenţilor lui Avraam. Ci 

specific, aceasta este o promisiune pentru Cristos. Şi o promisiune care avea să 

fie împlinită de Cristos în Cristos.  

 

Ascultaţi Geneza 22 versetul 17: "te voi binecuvânta cu adevărat şi-ţi voi înmulţi 

foarte mult urmaşii, cât stelele cerului şi cât nisipul de pe ţărmul mării..." Acolo 

sensul plural colectiv al seminţei este evident (Voi înmulţi sămânţa ta ca stelele 

cerului). Însă acum ascultaţi finalul versetului 17 şi versetul 18: "...Urmaşii tăi 

vor pune stăpânire pe cetăţile duşmanilor lor; iar prin sămânţa ta vor fi 

binecuvântate toate neamurile pământului, pentru că M-ai ascultat." Acolo, 

sămânţa pare să se refere la o persoană individuală. Pavel spune că este 

Cristos. Iar convingerea lui Pavel este că toate promisiunile pentru sămânţa lui 

Avraam sunt în ultimă instanţă (în mod colectiv pentru urmaşii lui) focalizate în 

principal pe Cristos Însuşi. Promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Cristos. 

Şi prin urmare, nu era posibil, spune Pavel, ca promisiunea harului 

necondiţionat a Legământului Avraamic să fie anulată sau să fie dată la o parte 

înainte ca să fie împlinită în Cristos. Ca urmare, Legea nu poate anula 

promisiunea mântuirii prin har. Acesta este argumentul său. În Galateni 3:15 el 

o spune explicit. El afirmă faptul că Legământul Avraamic nu putea fi modificat. 

În versetul 16 el spune că nu putea să fi fost împlinit cu desăvârşire decât în 

Cristos. Iar în versetul 17 el spune că nu putea să fi fost înlocuit de vreun sistem 

al meritului uman.  

 

Observaţi, în versetul 17, se distruge sistemul dispensaţional tradiţional care 

învăţa că harul Legământului Avraamic era întrucâtva umbrit de cerinţele legale 

ale Legământului Mozaic. Priviţi la versetul 17. "Ceea ce vreau să spun este 

aceasta: că legâmântul care a fost stabilit mai dinainte de către Dumnezeu în 

Cristos..." Despre ce vorbeşte el acolo? Acesta-i Legământul Avraamic care a 



fost confirmat în prealabil de Dumnezeu în Cristos. "...Legea, care a fost dată 

patru sute de ani mai târziu, nu-l poate desfiinţa, şi astfel să anuleze 

promisiunea." O dată ce aţi făcut o promisiune necondiţionată şi mai ales o 

dată ce o promisiune necondiţionată fusese instituită de către Dumnezeu, nu 

pot fi adăugate condiţii mai târziu sau anexate la acea promisiune. Dacă sunt 

vreodată adăugate condiţii la o promisiune necondiţionată, este acelaşi lucru 

cu încălcarea promisiunii. Dumnezeu nu avea să anuleze promisiunea de har a 

Legământului Avraamic prin revenirea mai târziu şi stabilirea premiselor legale 

necesare pentru mântuire. Pavel spune că indiferent de ceea ce Legea a fost 

menită să facă, în mod clar nu a stabilit niciun fel de sistem al meritului pentru 

mântuire. Versetul 18: "Dacă moştenirea..." (adică viaţa veşnică) "...ar depinde 

de Lege, atunci nu ar mai depinde de promisiune; însă Dumnezeu i-a dat-o lui 

Avraam prin promisiune." Nu poate fi prin Lege. Nu poate fi prin fapte. A fost 

necondiţionată. Binecuvântările lui Dumnezeu care au fost promise prin har lui 

Avraam, seminţei lui, Neamurilor, nu pot fi câştigate prin păzirea sau ascultarea 

noastră legală. Fiindcă, dacă acele binecuvântări puteau fi obţinute prin Lege, 

harul ar fi de prisos.  

 

Iar apoi Pavel anticipează întrebarea care se află în minţile noastre ale tuturor. 

Versetul 19: "Care este, atunci, scopul Legii?" Mai întâi de ce a dat Dumnezeu 

Legea? Acesta este cel de-al doilea lucru pe care Pavel doreşte ca să-l înţeleagă 

galatenii. Mai întâi a fost permanenţa promisiunii făcute lui Avraam. Acum el 

doreşte să le arate scopul Legii lui Moise. De ce a dat Dumnezeu Legea lui 

Moise? Iată scopul: "Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când 

avea să vină Sămânţa căreia îi fusese făcută promisiunea..." Ce înseamnă, "Ea a 

fost adăugată din pricina încălcărilor de lege"? Legea ridică păcatul la nivelul 

unei nelegiuiri explicite şi prin urmare dezvăluie păcatul pentru ceea ce este el. 

Romani 3 versetul 20 spune, "...prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului." 

Romani 4:15 spune, "pentru că Legea aduce mânie; şi unde nu este o lege, 

acolo nu este nici călcare de lege." El nu spune că nu există niciun păcat dacă 

nu ai o lege. El spune doar că, dacă nu există nicio lege care să dicteze ce să 

faceţi şi ce să nu faceţi, n-aţi încălcat în mod explicit o lege. Nu vă puteţi vedea 

păcatul vostru pentru ceea ce este. Legea dezvăluie natura adevărată a inimii 

păcătoase. Dezvăluie păcatul nostru ca o încălcare a voii lui Dumnezeu. 



Dovedeşte inimile noastre ca fiind corupte, împotrivitoare faţă de voia lui 

Dumnezeu. Iar acesta este unul din scopurile Legii. Intensifică şi agravează 

tendinţele noastre păcătoase tocmai pentru a arăta ce păcătoşi suntem noi. 

Romani 5:20, "...Legea a venit pentru ca să se înmulţească greşeala." Şi astfel 

Legea Mozaică a împlinit acest lucru, expunând explicit pentru noi care sunt 

cerinţele morale ale lui Dumnezeu.  

 

Şi Pavel spune că administrarea Mozaică, cu toate tipurile şi simbolurile ei, era 

temporară până când avea să vină sămânţa căreia i-a fost făcută promisiunea. 

Aici, Pavel argumentează că Legea este inferioară promisiunii harului. Iar ceea 

ce este inferior nu poate niciodată să succeadă sau să anuleze ceea ce este 

superior. Pavel ne oferă trei motive pentru care Legea lui Moise a fost 

inferioară promisiunii lui Avraam. Fiindcă avea un scop inferior. Fiindcă era 

doar temporară. Şi, în conformitate cu fraza finală a versetului 19, fiindcă a fost 

dată prin îngeri în mâna unui mijlocitor. Legea a venit printr-un mijlocitor, care 

cred că este Moise. A fost dată prin lucrarea de slujire a îngerilor. Suntem 

învăţaţi acest fapt şi în Epistola către Evrei. Însă promisiunea pe care Dumnezeu 

a făcut-o lui Avraam era o promisiune adresată lui direct şi ca urmare, este 

superioară în orice privinţă. Acesta este argumentul pe care el îl prezintă. 

Cineva ar putea trage concluzia din toate acestea că Legea este rea; că Legea 

este diametral opusă promisiunilor lui Dumnezeu. De fapt, aceasta este tocmai 

concluzia pe care o sugerează antinomianismul. Însă Pavel spune că aceasta-i o 

concluzie greşită. Versetul 21: "Atunci oare Legea este împotriva promisiunilor 

lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-

adevăr, neprihănirea ar veni din Lege." El spune că legea şi harul servesc 

scopuri diferite, dar ele nu sunt opuse una alteia. A aşeza Legea împotriva 

promisiunii înseamnă a se imagina un fel de conflict în scopurile lui Dumnezeu. 

Legea este bună, spune el. Slujeşte un scop bun. De fapt, el spune că Legea lui 

Dumnezeu este atât de bună încât dacă ar fi fost posibil să se instituie o lege 

care să fi dat viaţă, Dumnezeu ar fi făcut acest lucru. Însă este imposibil ca 

mântuirea din păcat să vină prin Lege. Fiindcă odată ce eşti păcătos, tu nu poţi 

asculta Legea în mod perfect, iar aceasta-i ceea ce Legea are ca cerinţă.  

 



Acesta este un alt mod de a spune că nu poţi aduce inima umană în supunere 

pe calea legii. Nu vei învinge în ultimă instanţă problemele care cauzează atât 

de mult avort şi homosexualitate şi toate celelalte lucruri prin emiterea de legi 

care să facă acele lucruri ilegale. Cred că ele ar trebui să fie ilegale; sunt de 

acord cu acest lucru. Dar trebuie să spun că, noi ca şi creştini ar trebui să 

înţelegem faptul că nicio lege nu poate soluţiona acele probleme de la 

rădăcină. Legea doar ne dovedeşte vinovaţi şi ne condamnă. Şi făcând asta ne 

încarcerează în închisoarea păcatului astfel că suntem închişi (aceştia sunt 

termenii pe care el îi foloseşte aici) şi îngrădiţi cu nicio nădejde lăsată, doar 

harul divin pentru mântuire. Acesta este un lucru bun. Ne sileşte să privim la 

harul lui Dumnzeu pentru mântuire. Şi astfel Legea nu se opune harului atunci 

când este folosită cum se cuvine. De fapt, Legea slujeşte un scop plin de har, 

conducându-ne la Cristos pentru mântuire. După cum spunea Pavel în 1 

Timotei 1:8, "Dar noi ştim că Legea este bună, dacă cineva o întrebuinţează 

bine..." Există o întrebuinţare bună şi legitimă pentru Lege. Folosită corect, ne 

îndrumă spre har.  

 

Am văzut permanenţa promisiunii făcute lui Avraam şi scopul Legii lui Moise. În 

final, Pavel doreşte ca noi să înţelegem preţul mare al mântuirii noastre în 

Cristos. Fiţi foarte atenţi la imagistica pe care Pavel o foloseşte. El vorbeşte de 

păcat ca o închisoare. Şi aşa este. Este o închisoare perfectă pentru orice individ 

neîndreptăţit. Noi suntem în robie faţă de păcat înainte să fim răscumpăraţi de 

Cristos. Versetul 22. Legea este ca un temnicer care ne ţine închişi în închisoare 

până când suntem răscumpăraţi de Cristos. Versetul 23: "Înainte de venirea 

credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie 

descoperită." Observaţi, el schimbă uşor metafora. Pentru credincioşi, pentru 

aleşii lui Dumnezeu, Legea este ceva mai mult decât doar un stăpân aspru de 

închisoare. Versetul 24: "Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător/ pedagog spre 

Cristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă." Aceasta este o metaforă 

perfectă pentru rolul adevărat al Legii. Ne ţine închişi pentru păcatul nostru. Ne 

ameninţă. Ne pedepseşte. Ne aminteşte în mod constant de statutul nostru ca 

păcătoşi. Şi ne învaţă cum trebuie să ne comportăm. Versetele 25 şi 26: "După 

ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Căci toţi sunteţi fii 

ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Cristos Isus." În această imagistică pe care 



Pavel o foloseşte, noi suntem adoptaţi în familia lui Dumnezeu cu drepturile 

depline ale unui fiu adult. Nu înlăturăm principiile morale ale Legii, dar nici nu 

ne temem de condamnarea Legii. Suntem îmbrăcaţi cu neprihănirea perfectă a 

lui Cristos. Aşadar, în acest sens noi nu mai suntem sub tutela Legii.  

 

Dar Legea încă ne învaţă cum trebuie să ne comportăm. Iar Pavel spune că 

acest fapt este adevărat pentru toţi credincioşii; atât Iudei cât şi Neamuri; robi 

şi liberi; bărbaţi şi femei. Versetul 26: "Căci toţi sunteţi copii ai lui Dumnezeu 

prin credinţa în Cristos Isus. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Cristos, v-aţi 

îmbrăcat cu Cristos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob, nici 

om liber; nici bărbat, nici femeie, fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus." Legea 

lui Moise nu a anulat promisiunea îndurătoare a mânturii prin har care era 

inerentă Legământului Avraamic. Toţi care sunt mântuiţi sunt mântuiţi prin har, 

prin credinţă. Acest fapt a fost mereu adevărat. Legământul Avraamic şi Legea 

Mozaică au subliniat amândouă necesitatea harului divin pentru mântuire şi 

oricine consideră Legea ca mijloc de mântuire în orice eră a înţeles complet 

greşit întregul aspect central al Legii.  

 

Între timp, Cristos ne izbăveşte de ameninţările şi pedepsele Legii. De 

asemenea, El ne eliberează din propriile noastre încercări zadarnice de a ne 

strădui să împlinim Legea ca mijloc de îndreptăţire. Însă, aşa cum vom vedea, El 

ne eliberează şi de puterea şi stăpânirea păcatului ceea ce înseamnă că El ne 

dăruieşte libertatea de a trăi în conformitate cu principiile morale ale Legii. 

Aceasta-i Evanghelia. Pavel o sumarizează perfect în Romani 8 versetele 2-4. "În 

adevăr legea Duhului de viaţă în Cristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a 

morţii. Căci - lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără 

putere - Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând din 

pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, 

pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile 

firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului."  

 

 



Împlinirea vremii 

(Galateni 4:1-5) 

Phil Johnson 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

În această dimineaţă mă voi concentra în cea mai mare parte asupra versetelor 

4 şi 5. „Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, 

născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, 

pentru ca să căpătăm înfierea.” Aceste două versete sunt rezumatul apostolului 

cu privire la adevărata însemnătate a Crăciunului. De data aceasta, ceea ce 

doresc să fac este să împart pasajul în patru părţi esenţiale, patru sintagme pe 

care le voi împrumuta chiar din text. Să privim cu atenţie la ceea ce spune. Vom 

analiza câte o sintagmă pe rând.  

 

Mai întâi, observaţi această afirmaţie „Când a venit împlinirea vremii...” 

Împlinirea vremii nu înseamnă că El a venit târziu în timp... înseamnă că El a 

venit chiar la vremea potrivită – la momentul care era hotărât de Dumnezeu. 

Acesta este sensul de aici. Dumnezeu a stabilit acest timp. Să avem în mintea 

noastră contextul acestui pasaj, pentru ca să capete mai mult sens. Permiteţi-

mi să vă amintesc de versetul 24 din Galateni 3. Acolo, apostolul Pavel scrie, 

„Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Cristos, ca să fim socotiţi 

neprihăniţi prin credinţă.” Cuvântul grecesc tradus „îndrumător” este 

„paidagogos”. Este un cuvânt grecesc din care ne parvine cuvântul în limba 

engleză (precum şi în română, n.trad.) de „pedagog” sau „învăţător/educator”. 

Înseamnă, de fapt, mai mult decât atât. Un paidagogos era un gen specific de 

slujitor în acea cultură grecească din primul secol. Realmente înseamnă 

„îndrumător de băieţi/copii”. Acesta era un slujitor care era angajat, nu să 

înveţe copilul, ci să-l însoţească la şcoală, iar apoi înapoi de la şcoală. Aceasta 

era slujba lui – să se asigure de faptul că, copiii stăpânului său ajungeau în 

siguranţă la locul unde puteau fi învăţaţi. El era gardian şi tutore pentru copil şi 



deţinea autoritatea absolută asupra copilului. Priviţi la începutul capitolului 4 

din Galateni. El continuă în aceeaşi manieră ideea despre timpul când ne aflam 

sub Lege şi eram sub îndrumarea acestui paidagogos – acest stăpân, acest gen 

de gardian care ne conducea. Şi continuă în acelaşi mod.  

 

Versetele 1 şi 2, „Dar câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se 

deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Ci este sub 

epitropi şi îngrijitori, până la vremea rânduită de tatăl său.” Cu alte cuvinte, 

există un sens în care un copil putea fi moştenitorul întregii împărăţii a tatălui 

său (aceasta-i ceea ce „stăpân pe tot” înseamnă în versetul 1). Şi totuşi, chiar 

dacă el este moştenitorul tuturor lucrurilor, din punct de vedere formal stăpân 

pe tot, el nu are mai multă autoritate decât un rob în casa tatălui său. De fapt, 

el putea fi pus sub autoritatea unui rob pentru binele său până când împlinea o 

vârstă când tatăl hotăra că respectivul copil este pregătit să se bucure de 

privilegiile vieţii adulte. Urmăriţi ce spune Pavel aici. El spune că Legea este 

asemenea acelui gen de gardian – tutorele – responsabil de bunăstarea 

copilului. Legea pur şi simplu ne aduce la locul unde putem învăţa ceea ce 

trebuie să învăţăm. Dumnezeu este Persoana cu autoritate – Tatăl – care 

stabileşte timpul cînd efectiv copilul are să fie eliberat de sub supravegherea 

tutorelui. Iar copiii din această ilustraţie pe care Pavel o foloseşte reprezintă 

toată umanitatea, naţiunea lui Israel în mod deosebit, aflată sub îndrumarea 

sau grija Legii până la vremea hotărâtă de Tatăl. Iar apoi Pavel spune, versetul 

4, „Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său...” Ideea 

nu este că Isus Cristos a venit târziu în timp, ci că El a venit chiar la timp – la 

vremea hotărâtă mai dinainte de Tatăl. Pavel face, de fapt, o declaraţie despre 

suveranitatea lui Dumnezeu. Venirea lui Cristos pe pământ în trup uman nu a 

fost un gând întârziat. Acesta n-a fost răspunsul lui Dumnezeu la istoria 

omenirii. Acesta a fost planul lui Dumnezeu de la început. El a hotărât vremea. 

A hotărât mijlocul şi acum El îl duce la îndeplinire.  

 

Aşadar, ceea ce observăm în evenimentele relatării Crăciunului este 

manifestarea sau desfăşurarea planului etern al lui Dumnezeu – întocmai cum l-

a plănuit El – exact la vremea potrivită. Iar planul lui Dumnezeu nu s-a încheiat 



cu naşterea lui Cristos. Scopul final pentru venirea Lui nu a fost împlinit la 

naşterea Lui, ci la moartea Lui. Deja am văzut că sensul adevărat al Crăciunului 

este răscumpărarea. Moartea lui Cristos, nu naşterea Sa, a fost cea care în 

ultimă instanţă a obţinut răscumpărarea noastră. Şi chiar acest fapt a fost 

plănuit de Dumnezeu Tatăl şi împlinit exact la vremea Sa potrivită. Ştiaţi că 

Dumnezeu a fost Cel care a orchestrat sau dirijat moartea Fiului Său? Petru 

spune astfel în Fapte 2:23. El predică de Rusalii şi le spune oamenilor din 

Ierusalim că Isus a fost „dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după 

ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu.” Iar Fapte 4:27-28 spune acelaşi lucru – că 

scopul şi planul lui Dumnezeu au predestinat evenimentele răstignirii. De ce? 

Pentru că aceste evenimente erau necesare pentru răscumpărarea noastră. 

Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este în control peste tot ce se întâmplă. El 

hotărăşte vremurile. El stabileşte hotarele sau limitele acţiunii umane aşa cum 

spune Pavel în Efeseni 1 versetul 11: Dumnezeu înfăptuieşte toate lucrurile 

„după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale...” Şi, ca urmare 

venirea lui Cristos a fost în conformitate deplină cu planul etern al lui 

Dumnezeu. Dumnezeu a stabilit vremea înainte de întemeierea lumii, iar acum 

El îşi înfăptuieşte planul Său exact la vremea stabilită. Comentariile lui John 

MacArthur asupra acestui pasaj:  

 

 

„Ce era împlinirea vremii? Era timpul hotărât suveran de Dumnezeu. El a 

stabilit evenimentele lumii astfel încât totul era pregătit pentru venirea lui 

Cristos. Naşterea lui Cristos nu putea să fi fost stabilită la un moment mai 

favorabil. Din punct de vedere politic, imperiul roman se afla la momentul 

apogeului său. Roma oferise lumii drumuri bune, un sistem rezonabil de 

guvernare, şi cel mai important lucru - Pax Romana – pacea lumii sub 

conducerea Romei. Aşadar, pentru prima dată în istorie, oamenii puteau 

călători cu o oarecare uşurinţă aproape oriunde în imperiu. Iar apostolii puteau 

duce mesajul Evangheliei în toate părţile pământului. Din punct de vedere 

cultural, lumea devenea mai unificată. Mai mulţi oameni erau educaţi şi chiar 

oamenii obişnuiţi vorbeau greaca Koine, dialectul în care a fost scris Noul 

Testament. Din punct de vedere spiritual, lumea era diversificată, însă deschisă. 

Printre evrei un interes renăscut în privinţa Scripturilor conducea la trezire 



spirituală pe de o parte, reprezentată prin lucrarea lui Ioan Botezătorul, şi o 

puternică mişcare fariseică de cealaltă parte. Cristos n-ar fi putut să sosească 

pe scena lumii la un moment mai oportun. Era momentul perfect hotărât în 

mod suveran de către Dumnezeu – împlinirea vremii.” 

Aşadar, aceasta este prima sintagmă – „împlinirea vremii”. Acum să privim la 

cea de-a doua sintagmă. „Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie...” 

Este nevoie să petrecem mult timp analizând această sintagmă, însă doresc să 

evidenţiez trei aspecte. Primul, ea subliniează eternitatea lui Cristos, divinitatea 

lui Cristos şi umilinţa lui Cristos. Pavel dezvoltă această idee în Filipeni 2, 

versetele 5-7, un comentariu despre întrupare, în care el a scris că Isus Cristos 

avea „chipul lui Dumnezeu” - etern, totuşi, „El n-a crezut ca un lucru de apucat 

să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat chip de 

rob, făcându-se asemenea oamenilor...” Din nou, aceasta este istorisirea 

Crăciunului. Este întru totul despre întruparea cu scopul răscumpărării. 

Dumnezeul veşnic Se îmbracă în umanitate şi se naşte într-o familie umilă. Este 

o treaptă de neimaginat a umilinţei profunde. N-aţi concepe faptul că El putea 

să se coboare mai mult decât atât. Însă iarăşi, Crăciunul nu se încheie la iesle – 

parcurge tot drumul până la cruce. Apostolul Pavel continuă să scrie acest lucru 

în Filipeni 2:8, „La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut 

ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.” Tema răscumpărării este 

planul etern al unui Dumnezeu suveran.  

 

Această sintagmă „Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie...” ne 

aminteşte şi de faptul că Isus Cristos s-a născut din fecioară. Spre deosebire de 

orice altă persoană născută în lume, El a început viaţa fără contaminarea 

păcatului uman – fără natura căzută a lui Adam. El era Dumnezeu în trup uman, 

trimis de Tatăl să împlinească lucrarea de răscumpărare.  

 

Să trecem la următoarea sintagmă pe care doresc realmente s-o dezbat pe larg. 

Aceasta continuă discuţia pe care am avut-o în Galateni despre Lege şi 

mântuire. Priviţi la următoarea expresie, „...născut sub Lege...” Ce înseamnă 

aceasta, că Isus s-a născut sub Lege? Cineva spune că înseamnă faptul că El era 

evreu. Şi acest lucru este adevărat. Dar nu cred că este singurul lucru pe care 



Pavel îl are în minte aici. Este un termen tehnic pe care Pavel îl foloseşte 

frecvent – „sub Lege”. Apare de cel puţin 12 ori în toate Epistolele lui Pavel şi, 

prin urmare, este crucial în gândirea şi teologia lui. Spre exemplu, cei mai mulţi 

dintre voi sunteţi familiarizaţi cu Romani 6, versetele 14 şi 15, unde Pavel 

spune, „...nu sunteţi sub lege ci sub har.” Iar în Galateni 3, exact înaintea 

versetelor pe care le studiem, el spune, „Înainte de venirea credinţei, noi eram 

sub paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie descoperită.” (v. 23). 

Sub Lege. Observaţi această expresie repetată mereu. Are un înţeles specific 

pentru apostolul Pavel. Şi doresc ca voi să înţelegeţi care este acesta.  

 

Să privim la contextul din Galateni 4. Amintiţi-vă ce anume a determinat 

scrierea acestei Epistole către Galateni. Aceşti învăţători falşi, numiţi 

iudaizatori, încercau să impună ceremoniile şi ritualurile Legii Mozaice din 

Vechiul Testament asupra creştinilor. În esenţă, ei spuneau că pentru a deveni 

un creştin adevărat trebuia să te supui Legii lui Moise, cu toate ceremoniile ei – 

circumcizia şi legile privind alimentaţia. Aceste lucruri au devenit subiecte de 

testare – îndeosebi circumcizia. Chiar apostolul Petru s-a compromis în această 

privinţă, cel puţin pentru scurt timp, fiindcă a refuzat public să mănânce cu 

creştinii dintre Neamuri, la un moment dat, ca să nu fie pus într-o poziţie 

stânjenitoare în faţa unor iudaizatori. Acesta a fost un episod tragic în viaţa lui 

Petru şi a condus la o mustrare publică din partea apostolului Pavel. Pavel îl 

descrie în Galateni 2:11. El l-a confruntat pe Petru în mod public în legătură cu 

această problemă. De ce? Fiindcă problema esenţială aflată în joc era 

justificarea. Era o problemă importantă. Petru era un om bun, însă greşea în 

această privinţă. Şi era greşea foarte mult în legătură cu o problemă care 

mergea până în miezul Evangheliei. Totul depindea de aceasta, şi mai ales de 

justificarea prin credinţă.  

 

Priviţi la două versete din Galateni 2. În versetele 15 şi 16, Pavel îi spune lui 

Petru, ca parte a mustrării lui, „Noi suntem Iudei din fire, iar nu păcătoşi dintre 

Neamuri. Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele 

Legii, ci numai prin credinţa în Isus Cristos, am crezut şi noi în Cristos Isus, ca să 

fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Cristos, iar nu prin faptele Legii; pentru 



că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.” Ceea ce Pavel spune 

este foarte simplu rezumat în acest mod: Aspectul central al teologiei Noului 

Testament este justificarea prin credinţă. Doctrina justificării numai prin 

credinţă, nu prin fapte. Aceasta este doctrina care face creştinismul să fie 

deosebit. Orice altă religie cunocută de om învaţă un anumit sistem al meritului 

uman. Însă numai creştinismul învaţă faptul că meritul care este necesar pentru 

mântuirea noastră, toată neprihănirea care este necesară ca să ne justifice 

înaintea lui Dumnezeu, este furnizată de Dumnezeu Însuşi pentru noi. Această 

problemă este atât de mult cuprinsă în miezul mesajului Crăciunului încât, dacă 

voi n-aţi înţeles niciodată justificarea prin credinţă, aş spune că n-aţi înţeles 

niciodată cu adevărat despre ce este Crăciunul. Este întru totul despre 

răscumpărare. Iar justificarea prin credinţă este esenţa lui.  

 

Justificarea este definită teologic ca actul lui Dumnezeu prin care îi El declară 

pe păcătoşii care cred a fi neprihăniţi. Este un act declarativ. Aşa că, atunci când 

Dumnezeu justifică un păcătos, El priveşte la persoană şi spune, „Accept 

această persoană ca fiind complet neprihănită.” Este un verdict divin de 

„nevinovat”. Este o declaraţie pe care o face Dumnezeu. Nu este ceva ce El ne 

face nouă – este ceva ce El face pentru noi. Este un „verdict de nevinovăţie”, 

însă mai mult decât atât, îl ridică pe păcătosul care crede din condamnarea pe 

care o merită şi-l aşază în schimb într-un loc al privilegiului divin în Cristos. Nu 

este doar faptul că păcatele noastre sunt iertate. Este faptul că noi suntem 

înălţaţi într-o poziţie de privilegiu ca şi cum am avea tot meritul neprihănirii 

desăvârşite. Dacă înţelegeţi ceva despre creştinism, voi ştiţi că acesta este 

modul în care noi suntem mântuiţi – prin har, prin credinţă. Dumnezeu priveşte 

la oamenii nelegiuiţi şi îi justifică. El justifică pe nelegiuiţi sau păcătoşi, spune 

Pavel în Romani 4.  

 

Acest fapt prezintă o problemă teologică foarte mare. Cum se întâmplă acest 

lucru? Cum poate fi acest lucru posibil, fiindcă în Vechiul Testament, Proverbe 

17, versetul 15 spune, „Cel ce iartă (îndreptăţeşte/justifică) pe cel vinovat (rău) 

şi osândeşte pe cel nevinovat (drept) sunt amândoi o urâciunea înaintea 

Domnului.” Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne interzice cu stricteţe să declarăm o 



persoană vinovată a fi dreaptă sau neprihănită. El spune că acest lucru este la 

fel de rău ca învinovăţirea unei persoane nevinovate. Dumnezeu Însuşi spune în 

Exod 23 versetul 7, „...nu voi ierta (nu-l voi considera drept) pe cel vinovat.” 

Două obstacole există cu privire la justificarea păcătoşilor. Unul este păcatul 

nostru. Noi acumulăm vinovăţie de fiecare dată când păcătuim. Iar dreptatea 

adevărată cere ca orice păcat să fie pedepsit. Aşadar, a lăsa un făcător de rele 

să treacă nepedepsit este, prin definiţie, nedrept. Dumnezeu este obligat de 

propria Lui dreptate perfectă să solicite o pedeapsă completă pentru orice 

păcat. Dumnezeu este obligat de propria Sa dreptate perfectă să pedepsească 

păcatul. Dacă El nu face aceasta, atunci El este nedrept. Iar acest lucru ar 

compromite neprihănirea lui Dumnezeu Însuşi. Deci, acesta este obstacolul 

numărul unu în faţa justificării – păcatul nostru.  

 

Există un al doilea obstacol în faţa justificării noastre. Noi suntem lipsiţi 

complet de vreun fel de merit. Nu există niciun motiv ca Dumnezeu să 

privească vreodată la noi şi să fie mulţumit sau satisfăcut de noi. Fiindcă noi nu 

numai că acumulăm vinovăţie, care este un fel de neajuns sau calificativ 

nefavorabil, ci de fiecare dată când păcătuim nouă ne lipseşte şi meritul 

necesar. Nu există nimic bun în noi. Chiar dacă trecutul nostru ar putea fi şters 

complet cu buretele – Dumnezeu ne-ar putea ierta de toate păcatele noastre – 

tot ce am fi avut atunci ar fi doar un trecut imaculat. Şi ca să fim acceptabili 

înaintea lui Dumnezeu ni se cere să avem meritul deplin care este însoţit de o 

neprihănire desăvârşită, o ascultare perfectă de Legea Sa. Iertarea pentru 

păcatul nostru nu este suficientă. Încă avem nevoie de meritul unei neprihăniri 

desăvârşite. Isus a spus, în predica Sa de pe munte, că noi trebuie să fim 

desăvârşiţi aşa cum Dumnezeu este desăvârşit. Acestea ar părea să fie câteva 

obstacole imposibil de depăşit. Dacă vă gândiţi la toate acestea cu seriozitate, 

nu puteţi rămâne aroganţi sau auto suficienţi în ce priveşte neprihănirea. Erau 

oameni în vremea lui Pavel şi mai există şi astăzi oameni care cred că dacă ar 

putea fi cât de buni cu putinţă, dacă ar face tot ce pot ei mai mult ar reuşi, prin 

eforturile lor, să-L mulţumească pe Dumnezeu. Există încă oameni astăzi care 

cred că dacă eşti atât de bun pe cât îţi este cu putinţă să fii, Dumnezeu va fi 

îndurător. El se va întoarce şi va ignora păcatul nostru, şi se va mulţumi cu 

oricâtă neprihănire putem noi să acumulăm pentru noi înşine, chiar dacă ea nu 



este chiar aşa de „perfectă”. Pe scurt, acesta este un mod de a încerca să te 

justifici înaintea lui Dumnezeu prin faptele tale. Aceasta este însăşi definiţia 

„neprihănitului de sine”.  

 

Predica lui Isus de pe munte a fost un atac la adresa acestui fel de gândire. El a 

arătat spre fariseii care păzeau Legea cu mai multă grijă decât oricine altcineva. 

Ei erau zeloşi în privinţa aceasta. Dar în mod evident imperfecţi. După 

standardele umane ei erau buni pe cât era cu putinţă. Însă Isus a spus că 

aceasta nu este o bunătate suficientă ca să-L mulţumească pe Dumnezeu. Acest 

fapt ar trebui să ne spună ceva, nu-i aşa? Isus învăţa, pe cât de clar posibil, că 

Dumnezeu nu va fi satisfăcut cu nimic mai puţin decât cu o neprihănire 

perfectă, absolut autentică. El spune în Matei 5:20, „Căci vă spun că, dacă 

neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu 

niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” El învăţa că nu este suficient de 

bine să eviţi a ucide. Trebuie să eviţi şi păcatul urii. El spunea că dacă pofteşti în 

inima ta, este acelaşi lucru ca şi comiterea adulterului. El a stabilit standardul 

pe cât de înalt cu putinţă şi apoi a spus că, dacă nu ai o neprihănire care este 

atât de perfectă, nu poţi intra în Împărăţia cerurilor. Vedeţi cum ne condamnă 

pe noi toţi? Iar apoi apostolul Iacov vine şi distruge orice urmă de speranţă pe 

care am avea-o de a fi justificaţi prin Lege, prin propriile noastre fapte sau prin 

ascultarea noastră proprie atunci când spune, în Iacov 2:10, „Căci cine păzeşte 

toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face vinovat de toate.” Ce 

concluzie trebuie să tragem noi din toate acestea? Este foarte simplu. Că nu 

poţi fi justificat înaintea lui Dumnezeu prin săvârşirea faptelor Legii. Nu poţi – 

este totalmente imposibil. Iar apostolul Pavel, de-a lungul scrierilor sale, 

subliniază mereu acest adevăr. În Fapte 13, versetul 39, el spune că n-am putea 

fi justificaţi prin Legea lui Moise. Romani 3, versetele 19 şi 20, „Ştim însă că tot 

ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie 

astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci 

nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin 

Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.” Iar Romani 4:15, „...Legea aduce 

mânie...” El nu o putea spune mai clar decât o face. A face greşeala fatală să 

crezi că poţi fi justificat doar prin a fi suficient de bun, ca să te faci acceptabil 

înaintea lui Dumnezeu, înseamnă să te aşezi sub condamnarea Legii.  



 

Iar aceasta era întreaga problemă din Galatia. Oamenii învăţau că este necesar 

să păzeşti Legea ca să fii justificat. În capitolul 1, Pavel numeşte aceasta o 

evanghelie diferită. Şi el rosteşte un blestem asupra acelor indivizi care o 

învăţau. Când Pavel vorbea despre oamenii care erau sub Lege, el vorbea 

despre nişte oameni care credeau că puteau fi justificaţi prin ascultarea lor faţă 

de Lege. Daţi-mi voia să vă arăt aceasta. Priviţi la două pasaje paralele, chiar 

aici în Galateni. Unul este Galateni 4, versetul 21. El li se adresează direct şi le 

vorbeşte în acest mod, „Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi 

Legea?” El vorbeşte oamenilor care sunt dezorientaţi în această privinţă. Şi li se 

adresează drept „voi care voiţi să fiţi sub Lege”. „Nu ascultaţi voi Legea?” 

„Fiindcă”, spune el, „dacă ascultaţi Legea ar însemna să ascultaţi de ceea ce 

stabileşte condiţii imposibile pentru justificare.” De fapt, Legea condamnă pe 

cei care dau greş s-o păzească în orice privinţă. Aşadar, pentru păcătoşi, Legea 

nu poate fi niciodată un mijloc de justificare. Poate fi doar un mijloc de 

condamnare. Şi astfel, pentru un păcătos, a îmbrăţişa Legea ca mijloc de 

justificare este nebunie curată, spune el. Şi totuşi, în Galatia erau din aceia care 

doreau să fie sub Lege (versetul 21). Priviţi la paralela din Galateni 5, versetul 4. 

El încă vorbeşte aceloraşi oameni şi spune aceasta, „Voi, care voiţi să fiţi 

socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Cristos; aţi căzut din har.” 

Vedeţi paralela de aici? El se adresează aceloraşi oameni. Într-un loc el îi 

numeşte „voi care căutaţi să fiţi socotiţi neprihăniţi (justificaţi) prin Lege” (5:4). 

Aceştia sunt aceiaşi oameni care doresc să fie sub Lege (în versetul 21 din 

capitolul 4).  

 

Este uşor să înţelegem ceea ce Pavel doreşte să spună când foloseşte această 

expresie „sub Lege”. În terminologia lui a fi „sub Lege” înseamnă a fi sub Lege 

ca mijloc de justificare. Acest lucru este foarte important fiindcă, atunci când 

Pavel spune că noi nu suntem sub Lege, ci sub har, în Romani 6, el nu 

condamnă învăţăturile morale ale Legii. El nu stabileşte un fel de liberalism în 

care nu eşti constrâns de nicio lege, cât de cât. În Romani 7:12, el numeşte 

Legea sfântă, dreaptă şi bună. Iar aici, în Galateni, el spune la fel - că Legea este 

bună, dacă o foloseşti cum se cuvine. Şi astfel, când spune că noi nu suntem 

sub Lege ci sub har, el nu spune că neascultarea faţă de învăţăturile morale ale 



Legii nu este deloc o problemă gravă. El învaţă că noi suntem justificaţi prin har, 

prin credinţă, nu prin faptele Legii. Şi deci, această expresie, „nu sub Lege”, 

înseamnă pur şi simplu că nu încercăm să ne justificăm înaintea lui Dumnezeu 

prin ascultarea noastră faţă de Lege. Noi nu mai suntem sub ameninţarea 

condamnării provenită de la Lege. Şi nu mai căutăm să câştigăm vreun fel de 

neprihănire prin propriile noastre fapte. Aceasta-i ceea ce înseamnă să fii sub 

Lege.  

 

Când Pavel spune, în Galateni 4 versetul 4, că Isus Cristos s-a născut sub Lege, 

aceasta este mult mai mult decât o declaraţie că Isus este evreu. Înseamnă că 

El era sub Lege în orice sens posibil – obligat să împlinească Legea în mod 

perfect. Priviţi iarăşi pasajul. „Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a 

trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege...” Obligat să păzească 

Legea ca mijloc de neprihănire.  

 

Aceasta ne duce la sintagma finală. Versetul 5, „...ca să răscumpere pe cei ce 

erau sub Lege...” Evident că Pavel face o legătură logică între ultima sintagmă 

din versetul 4 şi prima sintagmă din versetul 5. Cristos s-a născut sub Lege ca să 

răscumpere pe cei care erau sub Lege. Există o legătură strânsă între fiinţarea 

Sa sub Lege şi răscumpărarea noastră de sub blestemul Legii. Iată de ce. Cristos 

a trăit impecabil sub Lege. Evrei 4:15 ne spune că El „a fost ispitit în toate 

privinţele ca şi noi, dar fără păcat.” El a împlinit litera Legii cu desăvârşire în 

sensul în care Iacov îl are în vedere. „Dacă păziţi toată Legea, şi greşiţi într-o 

singură poruncă, vă faceţi vinovaţi de toate.” El nu a încălcat Legea nici măcar 

într-o singură privinţă. A împlinit-o în mod perfect. 1 Petru 2, versetul 22 spune, 

„...El n-a făcut păcat şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug...” Evrei 7:26 spune că El 

este „sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de 

ceruri.” Cu alte cuvinte, El a făcut ceea ce niciun păcătos nu putea să facă 

vreodată. El a împlinit Legea lui Dumnezeu literalmente – în mod perfect. Acest 

fapt este crucial pentru răscumpărarea noastră, fiindcă 2 Corinteni 5:21 spune, 

„Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi...” Cu toate 

că El n-a făcut niciodată vreun păcat, Dumnezeu L-a pus pe El în locul 

păcătoşilor pentru „ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.”  



 

Gândiţi-vă la aceasta. Dacă Isus Cristos a fost cu desăvârşire fără de păcat şi n-a 

încălcat niciodată Legea, El nu merita să moară. Ca unul care se afla sub Lege, El 

ar fi fost supus blestemului Legii doar dacă o încălca. Dacă El încălca o singură 

poruncă, ar fi fost supus morţii. Dar nu a încălcat niciuna. El nu putea, fiindcă El 

este Dumnezeu. El a împlinit orice aspect al Legii literalmente – orice iotă şi 

orice articol. Şi totuşi, El a murit. Mai mult decât atât, El a suferit mânia lui 

Dumnezeu pe cruce. De ce? Scriptura ne spune că a fost din cauza faptului că 

Dumnezeu Tatăl I-a atribuit Lui vina păcatului nostru, iar Cristos a plătit preţul 

pentru aceasta. Şi ca urmare, meritul neprihănirii Sale perfecte ne este atribuit 

nouă. Aceasta este justificarea. Deci, moartea Lui se ocupă de vina noastră, iar 

viaţa Lui perfectă ne furnizează tot meritul de care avem nevoie ca să fim 

acceptabili înaintea lui Dumnezeu. Iar acesta este modul în care Dumnezeu a 

depăşit cele două mari obstacole din faţa justificării noastre. Aşa cum Pavel 

spune în Romani 3:26, acesta este modul în care Dumnezeu poate rămâne 

drept şi totuşi, să-i socotească neprihăniţi pe cei păcătoşi. Fiindcă El a plătit 

personal plata pentru păcat. Şi El a obţinut personal o neprihănire perfectă 

pentru ei în Cristos. Şi ca urmare, El poate să justifice păcătoşii. În Geneza 15:6, 

Scriptura ne spune că Avraam a crezut pe Domnul şi aceasta i-a fost socotită ca 

neprihănire. Neprihănirea îi este atribuită lui. Ori de câte ori vreun păcătos este 

răscumpărat în Scriptură este printr-o neprihănire atribuită – nu printr-o 

neprihănire care este întrucâtva câştigată sau obţinută de către păcătos pentru 

răscumpărarea lui proprie. Acest fapt era adevărat chiar în Vechiul Testament, 

pentru cei care trăiau sub Legământul Mozaic. Răscumpărarea nu venea prin 

Lege, Venea prin har, prin credinţă. În Romani 4, versetele 6 şi 7, ni se spune că 

David ştia că „fericit este omul acela, pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte 

neprihănit...”  

 

Acesta este întregul aspect central pe care Pavel îl evidenţiază în Romani 4. 

Justificarea a fost întodeauna prin credinţă – nu prin fapte – şi printr-o 

neprihănire care este atribuită credinciosului. Avraam a înţeles doctrina 

justificării în acest mod. David a înţeles-o astfel. Acestea sunt ilustraţiile pe care 

le foloseşte Pavel în Romani 4. De la începutul Scripturii, până la sfârşit, vedeţi 

că singurul merit pe care Dumnezeu îl acceptă este un merit care ne este 



atribuit nouă. El nu declară niciodată pe cineva neprihănit datorită faptelor de 

neprihănire ale acelei persoane. Ci dimpotrivă, Scriptura spune că toată 

neprihănirea noastră este ca o haină mânjită – imperfectă, pătată. Isaia 64:6 

spune că ele („faptele noastre bune”) sunt nimic mai mult decât o haină 

mânjită. Şi el foloseşte o expresie care este atât de dezgustătoare încât este 

nepoliticos să vorbesc despre aceasta într-o adunare în care se află şi bărbaţi şi 

femei. Dar acesta este modul în care percepe Dumnezeu faptele noastre. 

Indiferent de cât de bune sunt ele după standardele umane, ele sunt 

neacceptabile, murdare în ochii lui Dumnezeu. Neprihănirea noastră, lucrurile 

cele mai bune pe care le facem noi vreodată – sunt murdare în ochii lui 

Dumnezeu. Şi de aceea, ascultarea noastră nu poate fi niciodată suficientă. Prin 

urmare, oricine îşi leagă speranţa lui de cer prin propriile lui fapte bune doar se 

condamnă pe sine. Iar Pavel spune clar acest lucru.  

 

Să privim la acest adevăr în Romani 10. Aici Pavel explică motivul pentru care 

majoritatea israeliţilor L-a respins pe Cristos. Inima lui Pavel era zdrobită pentru 

Israel. Iar el spune aceasta în Romani 10:1-3 „Fraţilor, dorinţa inimii mele şi 

rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie mântuiţi. Le 

mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere: pentru că, 

întrucât n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi 

pună înainte o neprihănire a lor înşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii, pe 

care o dă Dumnezeu.” Cu alte cuvinte, ei au respins neprihănirea desăvârşită a 

lui Cristos care le-ar fi fost atribuită dacă credeau, şi au optat în schimb pentru 

încercarea de a-şi clădi o neprihănire a lor proprie, prin faptele lor. Ei au 

presupus greşit, ca majoritatea oamenilor şi astăzi, că cele mai bune lucruri 

care-ţi stau în putinţă să le faci vor fi suficient de bune pentru Dumnezeu. Şi 

sunt doar două probleme în legătură cu aceasta, însă ele sunt probleme 

majore. Numărul unu, cel mai bun lucru cu putinţă pentru noi nu este suficient 

de bun pentru un Dumnezeu, care este perfect. Iar numărul 2, cine de aici 

poate spune cu sinceritate că noi facem întotdeauna tot binele care ne stă în 

putinţă? Niciunul dintre noi nu face aceasta. Aşadar, după orice standard, 

oamenii care susţin această perspectivă sunt condamnaţi la eşec. Aceasta-i 

ceea ce i s-a întâmplat lui Israel. Iar Pavel spune că păcatul lor a rămas 

descoperit, iar ei au fost condamnaţi de Lege. De aceea, avem nevoie de vestea 



bună a Evangheliei. De aceea, avem nevoie de istorisirea Crăciunului. Pentru 

toţi care cred, împlinirea Legii de către Cristos se socoteşte în contul nostru. 

Sângele Lui se socoteşte ca plată pentru eşecurile noastre. Versetul 4 din 

Romani 10 spune, „Cristos este sfârşitul Legii pentru ca oricine crede în El să 

capete neprihănirea.” Acest cuvânt „sfârşit” este tradus din cuvântul grecesc 

„telos”. Este un cuvânt foarte dinamic care înseamnă că Isus Cristos este 

împlinirea Legii – scopul Legii. Aceasta este ideea centrală. Nu sfârşitul Legii în 

sensul încheierii ei, ci scopul sau ţelul Legii; ţinta spre care arată este Cristos. El 

este împlinirea a tot ceea ce a intenţionat Legea. În Cristos scopul ultim al Legii 

este atins – o neprihănire desăvârşită. Şi ea este pusă la dispoziţia oricărui 

credincios. Neprihănirea Lui ne este atribuită prin credinţă şi de aceea 

Dumnezeu ne acceptă în Cristos şi din cauza lui Cristos. Aceasta este doctrina 

justificării prin credinţă. Aceasta este ceea ce face creştinismul diferit de orice 

altă religie cunoscută omului. Aceasta-i ceea ce sărbătorim la Crăciun. 

În Romani 4, versetele 4 şi 5, Pavel spune că această doctrină a justificării prin 

credinţă face de fapt diferenţa între cer şi iad. El spune aceasta: „Însă, celui ce 

lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un har, ci ca ceva datorat.” Cu 

alte cuvinte, dacă doreşti să încerci să lucrezi pentru a-L mulţumi pe Dumnezeu, 

vei primi plata pe care o meriţi. Care este plata păcatului? Moartea. Cu alte 

cuvinte, dacă încerci să dobândeşti neprihănire, vei falimenta şi vei primi plata 

păcatului. Ascultaţi restul pasajului. „pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în 

Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o are el, îi este socotită 

ca neprihănire.” Cu alte cuvinte, dacă crezi în Dumnezeu care justifică pe cei 

păcătoşi sau nelegiuiţi, o neprihănire desăvârşită îţi este atribuită ţie.  

 

Apostolul Pavel învăţase acest adevăr pe calea cea grea. Se străduise întreaga 

sa viaţă ca fariseu, încercând să-şi stabilească propria lui neprihănire, prin Lege. 

Cred că el ar fi ajuns mai aproape de ea decât oricare dintre noi am putea visa 

vreodată. El descrie propriile sale eforturi în Filipeni 3. Acesta este locul unde el 

spune, dacă vreun om crede că are ceva cu care să se laude, eu şi mai mult. El 

spune, am fost circumcis a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui 

Beniamin, un fariseu dintre Farisei. El spune, am avut tot zelul care m-a 

determinat să persecut Biserica. Cât priveşte neprihănirea dată de Lege, am 

fost în, exterior cel puţin, perceput ca fiind fără prihană. Şi totuşi, el atinge 



punctul culminat, spunând aceasta: „Ba încă, şi acum privesc toate aceste 

lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Cristos 

Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să 

câştig pe Cristos...” Ce a fost atât de important pentru apostolul Pavel în 

privinţa renunţării la toată neprihănirea lui personală? De ce a socotit el toate 

acele lucruri ca pierderi? De ce n-ar fi putut el să adauge neprihănirea atribuită 

la faptele lui proprii şi să se considere drept mult mai bun? Fiindcă el ştia că era 

un păcătos slab. Nu făcea neprihănirea lui Cristos în niciun fel mai bună. În 

Cristos el era recipientul unei neprihăniri desăvârşite. Versetul 9 din Filipeni 3 

spune aceasta: doresc să fiu „găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care 

mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Cristos, neprihănirea, pe 

care o dă Dumnezeu, prin credinţă...” Acesta este înţelesul adevărat al 

Crăciunului, conform apostolului Pavel. Cristos a venit să justifice păcătoşii care 

nu aveau nicio cale de a se justifica. Nu-i doar o emoţie. Trezeşte emoţiile mele 

cele mai profunde. Nu este doar un mesaj de bucurie. Dar nu cunosc vreun 

adevăr care să aducă mai multă bucurie. Şi de acest Crăciun, când cugetaţi la 

mesajul Crăciunului, sper că veţi permite gândurilor voastre să treacă dincolo 

de Fiul Mariei într-o iesle la Fiul lui Dumnezeu pe o cruce. Şi lăsaţi ca inimile 

voastre să fie umplute de adevărata minunăţie în faţa bogăţiei mesajului 

adevărat. „Pentru voi S-a născut în această zi un Mântuitor care este Cristos 

Domnul.”  

 

Să ne rugăm: Doamne, când ne gândim la întrupare, fiecare aspect al acestui 

adevăr este mai măreţ decât pot înţelege minţile noastre. Ne închinăm Ţie şi Îţi 

mulţumim pentru aceasta. Şi ne rugăm ca Tu să umpli inimile noastre cu o 

asemenea recunoştinţă în ziua aceasta de Crăciun încât să Te glorificăm în tot 

ceea ce facem. În numele lui Isus Cristos ne rugăm. Amin!  

 

 

Răscumpăraţi, adoptaţi, sălăşluiţi de Duhul 

(Galateni 4:1-7) 

Phil Johnson 



 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Astăzi doresc să mă întorc la secţiunea de început a capitolului 4 din Galateni şi, 

de data aceasta, vom lua în considerare versetele 1-7 ca un întreg, ca să puteţi 

înţelege cu exactitate modul în care acest pasaj se potriveşte în logica a ceea ce 

Pavel scrie bisericilor din Galatia. Iată o trecere în revistă a locului în care am 

ajuns şi cum am ajuns aici, în cartea Galateni. Amintiţi-vă că Epistola către 

Galateni este scrisă unui grup de biserici. Galatia este o regiune mare, nu un 

singur oraş. Prin urmare Pavel scria mai multor biserici o dată. Iar aceasta este 

o epistolă pe care el o scrie ca să ajungă la toate. Acestea erau, aparent, biserici 

pe care Pavel însuşi le înfiinţase, în lucrarea sa de început. Iar ele erau, în mare 

parte, biserici dintre neamuri. Pavel era apostolul neamurilor şi părintele lor 

spiritual. El era primul lor mentor şi cel care a plantat aceste biserici. Însă 

lucrarea sa misionară l-a dus, în cele din urmă, departe de Galatia şi, între timp, 

după ce a plecat (probabil nu la mult timp după plecarea lui), un grup de 

învăţători mincinoşi s-a mutat în Galatia şi ei au început să înveţe lucruri care 

produceau confuzie în bisericile de acolo. Nu ni se spune nimic despre 

învăţătorii mincinoşi. Nu ştim de unde proveneau. Adunăm informaţiile pe care 

le obţinem din Fapte 15, care par să descrie o mişcare care învăţa acelaşi lucru 

pe care îl învăţau aceşti indivizi şi există o dovadă că aceşti învăţători mincinoşi 

ar fi venit, de fapt, acolo din Biserica de la Ierusalim. Iar ei ar fi avut legături 

strânse cu apostolii de la Ierusalim şi, probabil, pretindeau că prezintă o 

versiune mai avansată a creştinismului decât ce a învăţat apostolul Pavel. Mă 

îndoiesc că ei au venit şi au început prin combaterea a tot ceea ce spusese 

apostolul Pavel. Este mai verosimil faptul că, ceea ce au făcut a fost aceasta: au 

venit în regiune şi au spus „ce v-a învăţat Pavel a fost bine, însă este doar un 

început. Există mult mai multe lucruri pe care trebuie să le ştiţi despre ce 

înseamnă a fi creştini.” Şi au început să-i înveţe pe aceşti credincioşi dintre 

neamuri că, pentru a fi cu adevărat acceptabili înaintea lui Dumnezeu, ei 

trebuiau să urmeze anumite elemente ceremoniale şi rituale ale legii Vechiului 

Testament. Iar circumcizia a ajuns imediat subiectul central pe care ei s-au 

concentrat, deoarece acesta era ritualul necesar de iniţiere în religia evreiască. 

Ca urmare, aceşti indivizi spuneau că pentru a deveni un creştin adevărat, un 



creştin avansat, un creştin experimentat sau matur, trebuia să devii şi evreu. Iar 

aceasta te obliga atunci la păzirea tuturor cerinţelor ceremoniale, a ritualurilor 

şi a zilelor sfinte, a legilor privind alimentaţia şi a tot ceea ce consemna specific 

Legea Vechiului Testament pentru naţiunea lui Israel. Pentru acest motiv facem 

referire la aceşti învăţători mincinoşi ca iudaizatori, fiindcă ei doreau realmente 

să-i împovăreze pe credincioşii dintre Neamuri cu cerinţele ceremoniale 

preluate din iudaismul Vechiului Testament. Ei spuneau că, de fapt, 

creştinismul este evreiesc şi ar trebui să fie pe deplin evreiesc. Făcând astfel, ei 

impuneau toate aceste legi ceremoniale asupra oamenilor, iar rezultatul 

acestui fapt era de a schimba centrul mesajului creştin de la Cristos şi ce a făcut 

El cu îndurare pentru a ne oferi poziţia de îndreptăţire înaintea lui Dumnezeu. 

Iar în schimb, ei inventau o religie care promova întru totul ceea ce păcătoşii 

trebuie să facă pentru a ajunge acceptabili înaintea lui Dumnezeu. Era o 

versiune a fariseismului, afişată cu o etichetă creştină. Deseori am avut 

suspiciunea că aceşti iudaizatori erau, de fapt, farisei care au avut un fel de 

convertire superficială la creştinism. Ei au adoptat un limbaj creştin şi idei 

creştine, dar ce făceau, realmente, era răspândirea unei versiuni a fariseismului 

cu numele de creştin întipărit pe el. Există o dovadă a acestui fapt în Faptele 

apostolilor 15, unde vedeţi că oamenii care provocaseră această controversă la 

Ierusalim erau, de fapt, farisei convertiţi sau farisei aparent convertiţi. Iar ei 

luaseră, în esenţă, tot sistemul fariseic şi au pus numele de creştin pe el. Însă 

Pavel spune că acesta nu era creştinism adevărat. De fapt, el a scris această 

Epistolă către Galateni ca să apere puritatea Evangheliei adevărate şi 

simplitatea doctrinei justificării prin credinţă. Şi este surprinzător când realizaţi 

anvergura sau proporţiile a ceea ce învăţau aceşti indivizi. Era o abordare 

legalistă a creştinismului. La suprafaţă părea un fel de eroare nesemnificativă. 

De aceea, este surprinzător să vedem cu câtă forţă li s-a opus apostolul Pavel 

acestor indivizi.  

 

În capitolele unu şi doi, el îşi apără propria sa credibilitate apostolică. Le oferă 

mărturia sa personală şi un scurt istoric al relaţiilor sale cu ceilalţi apostoli, 

îndeosebi în capitolul doi. Iar în acest capitol el descrie chiar un conflict pe care 

l-a avut cu Petru, pe însăşi tema adevărului în privinţa căreia iudaizatorii se 

aflau în eroare. Şi aspectul central, pe care el îl evidenţiază când relatează toată 



acea istorie, este acesta: indiferent de neînţelegerile şi tensiunile care ar fi fost 

între ceilalţi ucenici şi el, ceilalţi ucenici recunoşteau autoritatea sa. Iar ei toţi 

erau, în ultimă instanţă, pe deplin de acord cu mesajul său. Ei toţi erau întru 

totul de acord cu principiul pe care îl apăra Pavel împotriva iudaizatorilor, chiar 

dacă aparent s-ar fi zis că iudaizatorii aveau o legătură personală mai strânsă cu 

apostolii aflaţi la Ierusalim decât apostolul Pavel, ceea ce probabil este 

adevărat. Aceşti indivizi îi cunoşteau probabil pe Iacov, Petru şi Ioan mai bine 

decât Pavel. Pavel nu neagă faptul că au existat neînţelegeri mari şi,la un 

moment dat, chiar o confruntare publică între el şi Petru. Pavel nu neagă 

niciuna din acestea. Aspectul său esenţial este că, în ultimă instanţă toţi ceilalţi 

apostoli erau de acord cu el în privinţa Evangheliei şi nu cu iudaizatorii. Şi prin 

urmare, el aşază temelia şi argumentează acest punct de vedere.  

 

Iar apoi, cam pe la versetul 16 din capitolul 2, el schimbă metoda sa într-o 

apărare teologică a doctrinei justificării prin credinţă. Iar Galateni 2:16 este, 

probabil, versetul cheie al acestei întregi epistole. El rezumă punctul de vedere 

pe care Pavel îl argumentează; că noi suntem justificaţi prin credinţa în Cristos, 

şi nu prin faptele Legii, pentru că niciun om nu va fi justificat prin faptele Legii. 

Acesta este punctul său principal. Aceasta este tema centrală a întregii Epistole. 

Şi prin urmare, el spune că, de fapt, credinţa este singurul instrument de 

justificare. Niciun păcătos nu se poate face pe sine în mod posibil acceptabil 

înaintea lui Dumnezeu prin păzirea poruncilor şi ceremoniilor Legii (ascultarea 

ceremonială). El spune că acestea nu vă fac mai acceptabili înaintea lui 

Dumnezeu.  

 

Capitolul 3 este secţiunea doctrinară a Epistolei. Iar subiectul central al lui Pavel 

în întreg capitolul este acesta: chiar în Vechiul Testament, justificarea era doar 

prin credinţă. Dacă înţelegeţi chiar iudaismul, ar trebui să înţelegeţi că 

ceremoniile, circumcizia, legile privind alimentaţia şi toate acele lucruri nu 

contribuie la neprihănirea pe baza căreia staţi înaintea lui Dumnezeu. Voi nu 

sunteţi justificaţi prin fapte, ci prin credinţă. Faptele ceremoniale care erau 

prescrise în Legea lui Moise nu au fost niciodată date ca mijloc de justificare. 

Ele n-au slujit niciodată această funcţie. Iar el evidenţiază faptul că Avraam, 



care a trăit cu sute de ani înainte ca Legea să fie dată, a fost justificat prin 

credinţă. Capitolul 3, versetul 6, „Tot aşa şi Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi 

credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.” Şi el citează un text din 

Geneza care spune că Avraam a crezut şi a fost justificat (Gen. 15:6). Ceea ce 

spune Pavel este că lucrurile au stat aşa întotdeauna. Credinţa este singurul 

instrument de justificare. Iar el spune, în versetul 17, că Legea lui Moise nu a 

schimbat termenii mântuirii, nu a adăugat nimic la ceea ce avem de făcut ca să 

fim mântuiţi, nu a instituit un sistem de justificare prin fapte. Chiar în Vechiul 

Testament, sub economia lui Israel din Vechiul Testament, în timpul perioadei 

mozaice, oamenii nu erau mântuiţi prin fapte. În tot Vechiul Testament 

credinţa a fost mijlocul de justificare. Credinţa, nu faptele, era instrumentul 

prin care oamenii dobândeau mântuirea. Acesta este exact acelaşi subiect pe 

care Pavel îl prezintă în Romani 4. El spune că Avraam a fost justificat prin 

credinţă, nu prin fapte. Iar Avraam a trăit înainte ca Legea să fie dată. Şi apoi el 

spune că David a fost justificat prin credinţă, nu prin fapte. David a trăit sub 

Lege. Şi ca urmare, el spune că faptele Legii nu au câştigat niciodată vreunui 

păcătos nici cea mai mică favoare înaintea lui Dumnezeu. Legea n-a fost 

niciodată un mijloc de justificare.  

 

Dar în schimb, spune el, Legea a avut un scop diferit. A avut un scop bun şi 

îndurător. Însă Legea era ca un pedagog sau îndrumător spre Cristos, ca să 

arate drumul. Legea a împlinit acest scop prin câteva mijloace. Aspectul moral 

al Legii a prezentat clar cât de înalt este, realmente, standardul lui Dumnezeu 

de neprihănire. Şi această parte a Legii, partea morală a ei, poruncile care ne 

spun cum să fim neprihăniţi, acestea ne sunt date, de fapt, ca să reliefeze cu 

claritate că noi nu avem nicio speranţă, ca păcătoşi, alta decât credinţa pentru 

mântuire. Aspectul ceremonial al Legii a slujit unui scop puţin diferit. Conţinea 

o mulţime de simboluri care arătau spre Cristos prin ilustrarea rolului Său ca 

Răscumpărător. De exemplu, tot sistemul de jertfe animale era în mod 

intenţionat menit să fie o ilustraţie vădită a preţului răscumpărării şi a 

principiului de ispăşire substituibilă. Despre aceasta vorbeau toate acele jertfe 

din Vechiul Testament. Ele nu erau plăţi propriu-zise pentru păcat, fiindcă 

Epistola către Evrei spune că sângele taurilor şi al ţapilor nu pot să şteargă 

păcatele (Evrei 10:4). Însă ele erau imagini simbolice ale preţului pentru păcat, 



menite că arate spre o jertfă care era eficace, iar aceasta este Cristos. Şi tot ce 

avea legătură cu sistemul de jertfe din Vechiul Testament a slujit acestui scop. 

Chiar obiectele din Cortul întâlnirii aveau din plin simboluri care-L prefigurau pe 

Cristos. Preoţia era un simbol al rolului lui Cristos ca mijlocitor între Dumnezeu 

şi oameni. Şi prin urmare, Legea era plină de tipare şi de elemente de 

prefigurare care vorbeau despre Cristos. Aspectele ceremoniale ale Legii arătau 

spre Cristos. Aspectele morale ale Legii ne lăsau fără nicio speranţă. Însă Cristos 

este împlinirea a toate. El a împlinit cu desăvârşire aspectele morale ale Legii. 

Iar El vine ca împlinire a tot ceea ce tiparele şi imaginile din Lege arătau.  

 

Legea a avut şi un alt scop. Arăta cât de extrem de păcătos este păcatul. Nu 

poţi citi Legea Vechiului Testament fără a dobândi o imagine foarte echilibrată 

a perspectivei lui Dumnezeu asupra păcatului. Conform celor afirmate de 

apostolul Pavel, în Romani 7:13, acesta este unul din aspectele esenţiale ale 

Legii. Ideea era „ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că 

se slujea de aceeaşi poruncă,” spune Pavel. Şi tot astfel, Galateni 3:24, „...Legea 

ne-a fost un îndrumător spre Cristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin 

credinţă.” Şi printre altele, cuvântul pe care Pavel îl foloseşte pentru 

„îndrumător” înseamnă, de fapt, gardian. Nu este un pedagog, este mai mult 

asemenea unui supraveghetor. Este un cuvânt care vorbea nu atât de mult 

despre pedagogul propriu-zis, ci de fapt despre un gen special de sclav, al cărui 

slujbă era să se asigure că respectivul copil ajungea la şcoală, în siguranţă şi la 

timp. Iar Legea a fost dată cu acest gen de scop avut în vedere. Nu era un mijloc 

alternativ pentru mântuire. Era asemenea unui gardian care punea copilul sub 

pază protectoare şi îl ducea în siguranţă la destinaţia lui. Aceasta este imaginea 

cu care el descrie Legea. S-o ţineţi minte, fiindcă este semnificativă în pasajul 

pe care-l vom studia de data aceasta.  

 

Aceasta este imagistica exactă din Galateni 3, versetele 22 şi 23. „Dar Scriptura 

a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin 

credinţa în Isus Cristos. Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, 

închişi pentru credinţa care trebuia să fie descoperită.” Credinţa, spune el, este 

ceea ce ne aduce în această stare privilegiată de fii şi fiice maturi. El vorbeşte 



despre aceasta în versetele 25 şi 26. „După ce a venit credinţa, nu mai suntem 

sub îndrumătorul acesta. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în 

Cristos Isus.” El foloseşte un cuvânt acolo, „fii”, care înseamnă fii şi fiice adulţi. 

Voi toţi sunteţi fii şi fiice adulţi, ai lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Cristos. 

Acesta este aspectul central pe care îl evidenţiază el. Nu doar că sunteţi 

membri ai familiei lui Dumnezeu, în calitate de copii ai Săi, ci aveţi un statut în 

familia lui Dumnezeu, fiind fii şi fiice adulţi cu privilegiile depline ale maturităţii.  

 

Această imagine a maturităţii este cea care inspiră gândul lui Pavel şi la care 

revine el aici, la debutul capitolului 4. La sfârşitul capitolului 3, el încheie ideea 

cu care a început. Şi ea este aceasta: Orice credincios autentic este un adevărat 

descendent spiritual al lui Avraam şi moştenitor privilegiat al tuturor 

promisiunilor pe care le-a făcut Dumnezeu lui Avraam. Acesta este subiectul 

central al capitolului 3. Este credinţa noastră, nu ascultarea noastră de Legea 

mozaică, ci credinţa noastră este cea care ne evidenţiază ca moştenitori 

spirituali ai lui Avraam. Aşadar, în ce priveşte indicatorii limitelor din vechime, 

ele sunt desfiinţate. Capitolul 3 versetul 28: „Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; 

nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte 

femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus.” Şi iată ce vrea să spună el 

prin aceasta. În pofida oricăror deosebiri şi diferenţe permanente şi legitime în 

funcţia biologică sau casnică ce pot exista între partea bărbătească şi cea 

femeiască; în pofida oricăror diferenţe culturale şi sociologice care pot exista 

între Iudei şi Neamuri, ca şi credincioşi în Cristos, spune el, noi toţi împărtăşim 

aceeaşi poziţie înaltă a privilegiului spiritual, ca moştenitori adevăraţi ai 

binecuvântării avraamice depline. În acest sens, noi cu toţi ne aflăm pe picior 

de egalitate. Iar el spune aceasta, amintiţi-vă, unui grup de biserici dintre 

neamuri. Voi, ca neamuri care credeţi, aţi intrat în aceeaşi stare privilegiată ca 

şi credincioşii iudei. Nu trebuie să deveniţi iudei ca să ajungeţi mai avansaţi în 

creştinismul vostru.  

 

Acest fapt ne aduce la începutul capitolului 4. Această secţiune scurtă la care 

privim de data aceasta marchează, de fapt, un punct de răscruce în Epistola 

către Galateni. Aceste şapte versete pe care le examinăm sunt apogeul 



argumentului doctrinar al lui Pavel împotriva iudaizatorilor şi a ereziei lor. 

Capitolul 3 este în mare parte o argumentare doctrinară, care continuă în 

capitolul 4, primele şapte versete. Apoi, începând în capitolul 4 cu versetul 8, 

Pavel face un apel personal foarte lung şi vehement la oamenii din bisericile 

Galatiei. Acesta este întru totul foarte personal. El insistă cu multă stăruinţă pe 

lângă ei. Nu îi învaţă doctrină, nu-i încurajează în vreun fel practic; el doar 

stăruie de ei. Şi această stăruinţă continuă până la sfârşitul capitolului 4. Apoi, 

în capitolul 5, el revine la sfătuirea practică. Vedem acelaşi tipar oriunde scrie 

Pavel. L-am văzut de câteva ori. Romani 12:1 este punctul de răscruce în 

Epistola către Romani. Romani 12 marchează un punct de răscruce la fel de 

mult ca acela din Galateni. Totul înainte de Romani 12:1 este în esenţă doctrină 

sistematică. Totul după acest punct este în mod fundamental aplicarea practică 

a doctrinei prezentate înainte. Iar aceasta a fost mereu abordarea apostolului 

Pavel, în învăţătura sa. Practic, toate Epistolele sale principale încep cu o 

secţiune doctrinară, în care el apără adevărul împotriva unei anumite erori sau 

descrie, în linii generale, un subiect de doctrină cu mare atenţie. Şi există 

mereu un punct de răscruce în Epistolă unde el începe să dea învăţături 

practice, imperative, îndemnuri personale. Şi aplică simplu orice doctrină a 

învăţat. Ne aflăm la punctul din Galateni unde Pavel îşi încheie secţiunea 

doctrinară şi va începe să-şi prezinte îndemnurile practice. Iar între timp el face 

acest apel personal.  

 

Secţiunea la care privim acum ne prezintă punctul culminant şi concluzia 

argumentului său logic. Aici este locul în care el rezumă totul la simpla sa 

esenţă. Iată de ce se opune el atât de mult doctrinei false a iudaizatorilor. Într-

un cuvânt, el spune că eroarea lor era anti-creştină. Aceasta sună foarte strict şi 

sever, însă este ceea ce spune Pavel. Aceşti indivizi erau anti-creştini. Nu era 

doar o deviere minoră ce putea fi uşor remediată printr-o schimbare uşoară de 

accent. El spune, ceea ce învaţă aceşti indivizi este o evanghelie cu totul 

diferită. Dacă vă gândiţi la acest lucru, aceasta este o declaraţie uluitoare. 

Gândiţi-vă la ceea ce ştim noi despre iudaizatori. Atât cât ştim, ei nu negau 

divinitatea lui Cristos. Cu certitudine afirmau domnia lui Cristos, cel puţin 

verbal. Credeau în moartea şi învierea Lui. Afirmau că El era Mesia cel adevărat. 

Învăţau că credinţa în Cristos era necesară pentru mântuire. Aparent ei 



aparţineau Bisericii, probabil biserica din Ierusalim, şi aveau o anumită 

recunoaştere ca prezbiteri şi conducători, probabil în biserica din Ierusalim care 

era congregaţia creştină iniţială. De fapt, întreaga problemă în legătură cu care 

Pavel nu era de acord cu iudaizatorii putea fi rezumată şi declarată într-o 

singură propoziţie. Şi nici măcar nu sună întru totul atât de periculos.  

 

În mod esenţial, aceasta este ceea ce învăţau ei: că, de fapt, creştinii trebuiau 

să trăiască în conformitate cu toate legile pe care le-a dat Dumnezeu prin 

Moise. Şi în cele mai multe biserici evreieşti acest lucru n-ar fi fost deloc o idee 

controversată, pentru că acei credincioşi care veniseră de la iudaism la 

creştinism crescuseră toată viaţa lor, trăind sub acele legi – legi privind 

alimentaţia, practici ceremoniale, păzirea zilelor sfinte evreieşti. Acesta era deja 

stilul lor de viaţă. Şi nimic din Scriptură nu le interzicea să continue să practice 

acele lucruri. Ei puteau să continue practicile lor evreieşti. Prin urmare, ceea ce 

învăţau aceşti indivizi n-ar fi produs, şi de fapt n-a provocat. o controversă în 

biserica din Ierusalim. Nu este nimic greşit cu circumcizia în sine. Chiar astăzi, 

mulţi copii neevrei sunt în mod obişnuit circumcişi. Şi nu este realmente clar 

pentru mulţi părinţi dacă aceasta se face din motive medicale sau culturale. 

Însă nu vom argumenta că este un act păcătos. Nu este. Adevărul este că 

diferenţa între apostolul Pavel şi iudaizatori se rezumă la ceva foarte simplu şi 

aparent minor, ce sună ca un subiect bun de teologie. Ascultaţi ce a spus 

marele lider prezbiterian, J. Gresham Machen despre aceasta în cartea sa, 

„Creştinism şi liberalism”. El a scris: 

 

 

„Din punctul de vedere modern, diferenţa între Pavel şi iudaizatori ar fi părut să 

fie foarte neînsemnată. Ambele părţi sunt de acord că păzirea Legii lui 

Dumnezeu era importantă, că era inseparabil legată de credinţă. Diferenţa 

privea doar logica, probabil nici măcar ordinea temporală a celor trei paşi. Pavel 

a spus că un om 1) mai întâi crede în Cristos 2) apoi este justificat înaintea lui 

Dumnezeu 3) apoi imediat trece la păzirea Legii lui Dumnezeu. Pe de celaltă 

parte, iudaizatorii spuneau că un om 1) crede în Cristos 2) păzeşte legea lui 

Dumnezeu atât cât poate de bine 3) apoi este justificat. 



Aceasta sună ca o diferenţă minoră nu-i aşa? Este doar o diferenţă în ordine. Ei 

nu erau în dezacord cu privire la ceva ce părea să fi avut mari urmări. Pavel nu 

sugera că circumcizia era păcat. El nu spunea că este greşit să practici aceasta. 

Prin urmare, ce era atât de important? De ce s-ar lupta Pavel atât de vehement 

împotriva iudaizatorilor şi a influenţei lor? Dacă Pavel ar fi sprijinit punctul de 

vedere care predomină în mişcarea evanghelică de astăzi, el ar fi încercat să 

găsească o cale de a face pace cu ei. El ar fi organizat un efort ecumenic 

împreună cu ei ca să elimine păgânismul din regiunea Galatiei. El şi-ar fi putut 

uni chiar forţele cu ei. Ar fi căzut de acord să nu fie de acord, ca să vorbesc în 

felul acesta. Şi ar fi folosit toate acestea ca o ilustraţie despre unitatea în trupul 

lui Cristos. Însă el nu a făcut aceasta. Şi mă bucur că nu a făcut-o pentru că aşa 

cum Machen continuă să evidenţieze, „Biserica de astăzi îşi datorează însăşi 

existenţa ei faptului că Pavel a refuzat să facă vreun compromis în privinţa 

acestui subiect neînsemnat.” Ceva ce părea un aspect foarte mărunt cu care să 

nu fie de acord. Dar se dovedeşte a nu fi deloc un aspect neînsemnat. Pentru că 

vizează chiar esenţa Evangheliei. Iudaizatorii subminau creştinismul la nivelul 

său cel mai fundamental, prin schimbarea esenţei Evangheliei de la adevărul 

referitor la ce a făcut Cristos pentru păcătoşi, în schimb ei inventând ceva total 

străin şi nerelevant pentru Evanghelia adevărată pe care, spuneau ei, 

credincioşii trebuiau să-l facă, după toate probabilităţile, ca să ajungă 

acceptabili înaintea lui Dumnezeu. Iar aceasta transforma creştinismul într-o 

religie total diferită. Ei îl numeau creştinism dar nu mai era aşa. Era un sistem 

legal care pretindea să-L onoreze pe Cristos, iar cu buzele lor mărturiseau 

domnia Lui, însă în realitate ignora semnificaţia deplină a ceea ce a făcut 

Cristos. Şi prin urmare, nu era de fapt o diferenţă minoră de opinie între Pavel 

şi iudaizatori.  

 

La începutul acestei controverse, cred că apostolul Pavel ar fi putut fi singura 

persoană de pe faţa pământului care a înţeles cu claritate aceste probleme. 

Aşadar, el ia singur poziţie aici. Şi este o poziţie care în zilele noastre n-ar fi 

populară. Iar aici, în pasajul nostru, el face în mod fundamental o ultimă 

încercare de combatere a erorii iudaizatorilor pe temeiuri doctrinare. Amintiţi-

vă, aproape de sfârşitul capitolului 3, Pavel a comparat Legea cu un păzitor al 

copilului, un slujitor angajat de un tată plin de putere ca să supravegheze 



protecţia copilului. Acesta este modul în care el a descris Legea. Acum revine la 

aceeaşi ilustraţie. De data aceasta ca să prezinte un subiect puţin diferit. Şi iată 

subiectul: Iudaizatorii pretindeau că doctrina lor, sistemul lor, era de fapt un 

creştinism avansat. În minţile lor, Evanghelia pe care a proclamat-o Pavel era 

prea simplistă. Nu ştiu sigur dacă ei au spus că Pavel greşeşte. Mă îndoiesc. Au 

spus doar că Pavel nu v-a spus suficient. Sunt mai multe lucruri pe care trebuie 

să le cunoaşteţi. Este un adevăr avansat. Şi ei erau convinşi că aceşti convertiţi 

dintre neamuri, în regiunea Galatiei, aveau nevoie să fie avansaţi dincolo de 

creştinismul simplu şi să ajungă la plinătatea sistemului Vechi Testamental cu 

toate ceremoniile mozaice, ritualurile şi sărbătorile lui. Ei spuneau că acestea 

trebuiau să devină parte a creştinismului.  

 

Pavel spune că adevărul este exact opusul. Creştinismul este iudaism avansat. 

Cristos reprezintă împlinirea tuturor simbolurilor din Vechiul Testament şi, prin 

urmare, El este mai mare decât erau ele. El este apogeul a ceea ce indicau 

ceremoniile Vechiului Testament. Nu viceversa. Aşadar, îmbrăţişarea doctrinei 

iudaizatorilor ar însemna un pas uriaş înapoi. Răstoarnă practic creştinismul cu 

susul în jos. Este asemenea (şi aceasta este comparaţia pe care o face Pavel) 

unui om matur, în floarea vârstei, care se întoarce sub tutela unui 

supraveghetor. Acesta este elementul central. Aceasta-i ceea ce spune el aici. 

Sistemul legal al Vechiului Testament era ca o şcoală de copii în comparaţie cu 

privilegiul deplin al adulţilor şi libertatea perfectă de care noi toţi ne bucurăm 

sub Evanghelie. Dacă adoptaţi doctrina iudaizatorilor, spune Pavel, aţi făcut un 

mare pas înapoi în robie. Daţi ascultare pasajului şi ţineţi minte că el doar ce a 

prezentat argumentul că, de fapt, credinţa este trăsătura copilului adevărat al 

lui Avraam. Şi dacă voi sunteţi în Cristos prin credinţă, voi sunteţi socotiţi 

moştenitori, moştenitori pe deplin adulţi, cu toate privilegiile maturităţii 

conform promisiunilor făcute lui Avraam. Iată ce spune el în, capitolul 4 

versetul 1 la 6.  

 

 

„Dar câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu 

nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. ... Tot aşa şi noi, când eram 



nevârstnici, eram sub robia învăţăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit 

împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub 

Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. 

Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care 

strigă: «Ava», adică: «Tată!» Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi 

moştenitor, prin Dumnezeu.” 

Acesta este un pasaj absolut remarcabil. Urmăriţi ideea de aici. El spune că 

fiecare credincios este moştenitor, împreună cu Avraam, al promisiunii făcute 

lui şi seminţei lui. În lumea orientului mijlociu, a fi moştenitorul cuiva important 

însemna că tu eşti la fel de important. Nu înseamnă că eşti doar puţin mai jos 

decât persoana importantă; înseamnă că eşti la acelaşi nivel. Tu eşti la fel de 

important. Prin urmare, el spune că noi suntem moştenitori ai promisiunii 

avraamice. Dacă suntem moştenitori ai promisiunilor pe care le-a făcut 

Dumnezeu lui Avraam, noi ne aflăm din punct de vedere spiritual pe picior de 

egalitate cu însuşi Avraam. Doar acest fapt ar fi suficient de uimitor, însă aşa 

cum Pavel descrie aici, noi suntem şi adoptaţi în propria familie a lui Dumnezeu 

şi făcuţi moştenitori împreună cu Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus. Acest fapt 

este remarcabil. Acesta este un privilegiu de neconceput, aproape. Şi a fost de 

două ori mai uimitor atât cât îi privea de galateni, fiindcă cei mai mulţi dintre ei 

fuseseră convertiţi din rândul păgânismului. Şi totuşi, Pavel îi descrie, nu doar 

ca moştenitori ai promisiunii lui Dumnezeu făcute lui Avraam, ci şi ca 

moştenitori împreună cu Fiul preaiubit al lui Dumnezeu. Pentru un evreu, 

Avraam era părintele credinţei sale. O asemenea persoană întotdeauna se 

considera pe sine însăşi la un nivel inferior faţă de Avraam. Pavel spune clar 

aici, voi neamurilor, convertiţi din rândul păgânismului, vă aflaţi la acelaşi nivel 

spiritual cu Avraam. Şi nu numai atât, voi sunteţi moştenitori împreună cu Fiul 

preaiubit al lui Dumnezeu. Este imposibil de conceput o poziţie mai înaltă şi mai 

privilegiată pentru orice făptură creată. De fapt, este o poziţie atât de 

privilegiată încât nu pare potrivită pentru făpturile create. N-ai spune-o, dacă n-

ar afirma-o Scriptura. Şi sper că voi aţi înţeles ceva din însemnătatea ei.  

 

Acesta este aspectul esenţial pe care-l prezintă Pavel: bucuria deplină a 

privilegiului, a puterii, a influenţei şi libertăţii moştenite de cineva nu se aplică 

în timpul copilăriei. Noi toţi am învăţat acest adevăr când eram copii. Un copil, 



chiar dacă este moştenitorul principal al cuiva puternic şi important, chiar dacă 

este de viţă regală, trebuie să i se spună ce să facă. Se află sub restricţii care, în 

termeni practici, îi conferă efectiv acelaşi statut ca un rob. Chiar într-o eră 

permisivă, cum este aceasta în care trăim noi, există un sens în care acest fapt 

este inevitabil adevărat. Pentru o vreme, copiii trebuie să fie puşi într-o poziţie 

de supunere totală faţă de o autoritate care să le spună ce să facă, când să facă 

şi să-i determine să facă. Şi atâta timp cât sunt suficienţi de tineri ca să-şi înveţe 

ABC-ul lor, ei trebuie să fie ţinuţi departe de exercitarea deplină şi 

independentă a privilegiilor adulţilor, la care vor fi îndreptăţiţi într-o zi. Iar totul 

este, în ultimă instanţă, pentru binele lor propriu. Acesta este modul în care 

lucrurile trebuie să funcţioneze. Dar totuşi, situaţia seamănă cu o formă de 

sclavie. Iar aceasta este tocmai ceea ce Pavel descrie aici. El descrie un copil 

care este singurul moştenitor al întregii averi a tatălui său şi, după dreptul 

câştigat prin naştere, acel copil este practic stăpânul viitor al întregii gospodării. 

Într-o zi, el va ajunge în acea poziţie de influenţă. Însă pentru timpul de faţă, 

când este copil, el nu se diferenţiază de un rob al casei. De fapt, unul dintre 

robii din casă deţine poziţia de supraveghere asupra sa. El se află sub 

îndrumarea tutorilor şi institutorilor care-i spun ce să facă şi când să facă, iar el 

rămâne sub acea supraveghere până la timpul hotărât de tatăl său.  

 

Iar Pavel spune că, în imaginea de ansamblu a istoriei răscumpărării, economia 

sau sistemul Vechiului Testament, Legea Mozaică cu toate legile şi restricţiile ei, 

reprezentau o tutelă stabilită de Dumnezeu până la o asemenea vreme, când El 

era pregătit să elibereze poporul Său ca să se bucure de libertarea şi plinătatea 

privilegiului lor spiritual legitim. Iar venirea lui Cristos este ceea ce a semnalizat 

începutul acelei noi ere, împlinirea vremii, timpul hotărât de Tatăl pentru 

intrarea în libertatea şi privilegiul maturităţii spirituale. Aspectul central este 

acesta: creştinismul este iudaism avansat, nu viceversa. Elementele Legii 

Vechiului Testament, îndeosebi acele lucruri ceremoniale care erau unice 

pentru Israel (legile alimentare, practicile ceremoniale, regulile care 

reglementau profanarea sau necurăţia ceremonială, preoţia, sistemul jertfelor, 

întreaga structură a închinării la templu), toate acestea erau elementare, ABC-

ul spiritual, în comparaţie cu libertatea şi privilegiul credinţei în Cristos. Dacă 

priviţi la cele două aspecte, pare ca şi cum creştinismul este mult mai simplu, 



fiindcă noi am lăsat în urmă toate ceremoniile preoţeşti şi toate celelalte 

lucruri. Aţi fi înclinaţi să credeţi că nu este atât de avansat. Însă contrariul este 

adevărat. Pavel spune că este întocmai ca şi copilăria. Priviţi la copilăria voastră. 

Vă aflaţi sub toate aceste reguli şi restricţii. Ca adulţi, viaţa arată mai simplă, 

dar de fapt vă aflaţi într-o stare mai avansată. Aşa stau lucrurile cu creştinismul. 

Este iudaism avansat, nu viceversa.  

 

Versiunile King James şi New American Standard încep capitolul cu următoarele 

cuvinte, „Acum vă spun...” Îmi place această expresie. Este de fapt o traducere 

literală a unei expresii greceşti care transmite acest sens: „Daţi-mi voie s-o 

exprim în acest mod...” Este un indiciu că el continuă, de fapt, ideea cu care a 

încheiat capitolul 3 – „Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi «sămânţa» lui 

Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.” Iar el se focalizează asupra acestui 

cuvânt „moştenitori”. Dacă sunteţi în Cristos, voi sunteţi moştenitori pe deplin 

ai promisiunii centrale a Legământului Avraamic. Iar statutul vostru spiritual 

este egal cu cel al lui Avraam însuşi, care este părintele credinţei. Şi nu numai 

atât, însă, de vreme ce Cristos este sămânţa promisă a lui Avraam, care este 

subiectul pe care Pavel l-a prezentat mai devreme în versetul 16 din capitolul 3, 

aceasta vă face şi moştenitori împreună cu Cristos. Şi din moment ce El este Fiul 

lui Dumnezeu, nu puteţi începe să vă imaginaţi privilegiul măreţ pe care acest 

statut vi-l conferă vouă. Este realmente uimitor. Şi mai mult decât atât, venirea 

lui Cristos a inaugurat apogeul istoriei răscumpărării. În versetul 4, el îl numeşte 

„împlinirea vremii”. Şi este absolut clar faptul că el face comparaţia şi cu 

privilegiul condiţiei adulte. În această stare am intrat noi. Iudaizatorii descriau 

Legea ca o pe evanghelie avansată. Însă adevărul este tocmai opusul. 

Evanghelia reprezenta punctul culminant şi împlinirea a tot ceea ce a semnificat 

Legea. Legea era aspectul elementar al revelaţiei lui Dumnezeu. Cristos 

întruchipează plinătatea a tot ceea ce are să ne spună Dumnezeu. Prin urmare, 

credinţa în Cristos ne aduce privilegiile depline ale adulţilor. Nu există niciun 

stadiu după acesta, cu excepţia revenirii lui Cristos.  

 

Acest text ridică o problemă grea de interpretare. Pavel le scrie aici oamenilor 

dintre Neamuri. Ei n-au fost niciodată în mod formal şi practic sub Legea lui 



Moise. Într-un sens spiritual, ei nu au avut avantajul de a învăţa ABC-ul în 

acelaşi mod în care fraţii lor evrei au făcut-o. Cu toate acestea, în versetul 3 

(acesta este versetul dificil), Pavel pare să-i includă când spune, „Tot aşa şi noi, 

când eram nevârstnici, eram sub robia (şi apoi foloseşte această expresie 

interesantă) învăţăturilor începătoare ale lumii...” Despre ce vorbeşte el acolo 

prin întrebuinţarea terminologiei „învăţăturile începătoare” sau elementele? 

Par să fie trei posibilităţi. Una este că el are în minte elementele concrete aşa 

cum erau concepute în lumea romană – pământ, aer, foc şi apă. Iar el le 

numeşte pe acestea, fiindcă aceste lucruri erau în mod frecvent obiecte ale 

închinării păgâne. Prin urmare, există un sens în care păgânii se aflau în robie 

faţă de aceste elemente. Sincer, eu cred că această interpretare este puţin 

exagerată. Dar sunt unii comentatori care susţin această perspectivă, fiindcă, la 

prima vedere, pare că s-ar potrivi cu versetul 9, în care el le spune „...cum vă 

mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, 

cărora vreţi să vă supuneţi din nou?” Vom vedea data viitoare de ce cred că 

aceasta nu este o interpretate bună aici. Galatenii nu se gândeau la a se 

întoarce la păgânism. Ei erau tentaţi să se plaseze sub sistemul ceremonial al 

iudaismului din Vechiul Testament. Prin urmare, nu mi se pare că ei erau 

tentaţi să se întoarcă la închinarea păgână adusă elementelor respective. Iată 

acum cea de-a doua posibilitate. Şi este una populară susţinută de unii dintre 

cei mai buni comentatori. Ei spuneau că aceasta este o referire la Lege. Fiindcă 

aceasta este ceea ce ar părea să sugereze contextul imediat. De aceea spune el 

că Legea era elementară. Iar acolo trebuie să fie cel puţin un indiciu al acestei 

idei în înţelegerea lui Pavel, fiindcă tot acest pasaj arată că Legea în sine este 

elementară; ea nu este spiritualitate avansată. Este asemenea ABC-ului. Dar eu 

încă nu sunt satisfăcut cu această interpretare fiindcă el pare să-i includă pe cei 

dintre neamuri aici. Aşadar, a face elementele sau învăţăturile începătoare de 

acolo echivalente cu Legea Mozaică pare puţin confuz. Galatenii n-au fost 

niciodată sub acel gen de robie. Prin urmare, există o a treia posibilitate şi sunt 

înclinat să cred că aceasta este cea corectă. Cred că el vorbeşte despre religie în 

general. Toate sistemele de fapte umane, în contrast cu uniunea simplă cu 

Cristos prin credinţă. Şi este doar un termen general pentru un sistem al 

faptelor. Acesta capătă sens perfect în întreg pasajul şi corespunde subiectului 

central pe care-l prezintă Pavel. El spune acestor credincioşi dintre neamuri că, 

dacă adoptă practicile învechite ale legii ceremoniale vechi testamentale şi 



consideră acest fapt ca mijloc de mântuire sau ceva necesar pentru mântuirea 

lor, ei nu vor fi deloc mai bine decât obişnuiau să fie sub genul cel mai decăzut 

de păgânism. Este o religie a faptelor, în orice caz. Şi el continuă să dezvolte 

această idee în pasajul la care vom privi data viitoare.  

 

Acum doresc să ajung la esenţa acestui pasaj. În ultimă instanţă, întrebarea cu 

privire la ce se referă el prin această expresie „învăţăturile începătoare ale 

lumii” din versetul 3 nu produce, de fapt, mare diferenţă în perspectiva de 

ansamblu a ceea ce spune Pavel aici. Putem tolera o anumită ambiguitate în 

privinţa aceasta. Doar să nu pierdeţi din vedere subiectul principal. Iar subiectul 

central este acesta: Evanghelia este un progres faţă de Lege, creştinismul este o 

revelaţie mai completă şi mai bună a lui Dumnezeu, a promisiunii avraamice de 

binecuvântare şi a căii de mântuire. Toate lucrurile spre care Legea doar arăta 

ne sunt oferite prin Evanghelie. Dacă cei dintre neamuri vor să adopte sistemul 

ceremonial al Vechiului Testament, acest lucru nu-i face creştini mai avansaţi. 

Umbreşte, de fapt, mesajul central al însăşi Evangheliei. Evanghelia reprezintă 

maturitatea. Legea ceremonială este grădiniţă, prin comparaţie. Iar Pavel spune 

că este timpul să ieşim de la grădiniţă şi să îmbrăţişăm plinătatea adevărului la 

care legea ceremonială putea doar să îndrepte atenţia, dar nu-l putea explica 

pe deplin şi, cu certitudine, nu-l putea conferi. Şi el afirmă că, creştinismul este 

sistemul avansat şi că trebuie să ne ţinem strâns de el.  

 

Dacă ar fi să vă cer să numiţi trăsătura cea mai proeminentă a creştinismului 

nou testamental, care-l deosebeşte de iudaismul Vechiului Testament, ce aţi 

spune? Aceasta este o întrebare grea, nu-i aşa? Ce anume legat de creştinism îl 

face absolut diferit de iudaismul Vechiului Testament? Care este cea mai mare 

diferenţă proeminentă? Probabil că aţi putea numi o mulţime de diferenţe 

importante. Este absenţa preoţiei în creştinism şi eliminarea oricărui mijlocitor 

între Dumnezeu şi oameni, cu excepţia omului Isus Cristos. Există sacrificiul 

făcut o dată pentru totdeauna de Cristos, care îndepărtează nevoia de jertfe 

zilnice şi împlineşte ceea ce indica întregul sistem al închinării de la templu. 

Există instituţia (ordinea stabilită) a Bisericii care uneşte credincioşii din orice 

trib, naţiune şi limbă şi nu doar naţiunea lui Israel. Ne uneşte pe noi toţi într-un 



singur trup. Prin urmare, există eliminarea, datorită acestui fapt, a tuturor 

legilor kosher, a sistemului ceremonial, a zilelor de sărbătoare, a regulilor care 

reglementează necurăţia ceremonială şi a tuturor celorlalte lucruri care erau 

unice pentru Israel în Vechiul Testament. Toate acestea sunt desfiinţate. Şi 

toate aceste lucruri fac, într-adevăr, creştinismul diferit de iudaismul Vechiului 

Testament. Doar că eu nu cred că vreunul dintre ele rezumă cea mai 

importantă distincţie centrală. Şi dacă ar fi să întrebaţi pe un evreu cunoscător, 

pe un bun rabin, ce anume face creştinismul diferit de credinţele şi practicile 

lui, primul său răspuns are să fie, probabil, cel corect. Este doctrina Trinităţii. 

Creştinismul Noului Testament ne aduce la o cunoaştere mai deplină a cine 

este Dumnezeu şi de ce anume şi cum anume s-a angajat El să mântuiască 

oameni păcătoşi. Şi totul este inclus în principiile trinitariene. Noul Testament Îl 

revelează pe Dumnezeu în trei persoane. Persoanele Dumnezeirii lucrează 

împreună pentru mântuirea noastră. Mântuirea este lucrarea Trinităţii şi toate 

persoanele din Trinitate lucrează împreună şi au făcut astfel încă dinainte de 

întemeierea lumii. Acesta este adevărul avansat. Iar acesta este însuşi subiectul 

central pe care-l prezintă Pavel aici. Doctrina trinităţii predomină în acest pasaj. 

Iar orice principiu al adevărului doctrinei trinităţii este fie declarat, fie implicit 

în acest text.  

 

Iată aici mesajul lui Pavel pentru galateni. Mai întâi, el spune că voi sunteţi 

răscumpăraţi de Cristos. În al doilea rând, voi sunteţi adoptaţi de Tatăl. Şi în al 

treilea rând, voi sunteţi sălăşluiţi de Duhul Sfânt. Iar el spune că toate aceste 

trei lucruri rezumă motivul pentru care voi nu mai trebuie să fiţi sub tutela 

elementelor ceremoniale şi de sacrificiu ale Legii Vechiului Testament. Să 

privim îndată la acestea, pe rând. Mai întâi, el spune „voi sunteţi răscumpăraţi 

de Cristos”. Iar înţelegerea lui Pavel este clară din context. El le spune 

galatenilor că Isus Cristos i-a răscumpărat de sub orice pretenţie legală 

imaginabilă pe care Legea ar fi putut s-o aibă vreodată împotriva lor. La aceasta 

se referă el când spune că voi nu mai sunteţi sub Lege. Cristos este înlocuitorul 

credinciosului atât cât priveşte Legea. Iar acest fapt este adevărat în orice 

privinţă vă puteţi imagina. Aceasta-i ceea ce Pavel vrea să spună aici când 

afirmă, „Cristos născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege...” 

(Gal. 4.4, 5). El este înlocuitorul şi reprezentatul nostru. Este Răscumpărătorul 



nostru, în orice sens care poate fi conceput. El a împlinit toate aspectele 

ceremoniale şi morale ale Legii, la o perfecţiune totală, în timpul vieţii Sale. Iar 

apoi, El a plătit pedeapsa cerută de Lege pentru neascultarea noastră. Şi prin 

urmare, El a înlăturat orice pretenţie pe care Legea ar fi putut s-o aducă 

vreodată împotriva noastră. În capitolul 3 versetul 13 el se exprimă în acest 

mod, „Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii...” Acesta a fost rolul lui 

Cristos în lucrarea trinitariană a răscumpărării noastre. A luat povara de 

neimaginat a tuturor cerinţelor Legii şi a tuturor ameninţărilor Legii şi a 

înlăturat toate acestea de la noi, prin împlinirea Legii pentru noi într-o manieră 

subtitutivă. Cristos a devenit substitutul nostru. Iar prin uniunea noastră cu El, 

noi devenim participanţi, într-un sens substitutiv legal, în viaţa, moartea şi 

învierea Lui. De asemenea, noi dobândim tot meritul legal al neprihănirii şi 

ascultării Lui, şi beneficiem de toată lucrarea Lui ca şi cum noi am fi fost cei care 

am realizat-o. Iar moartea Lui plăteşte sau achită pedeapsa pentru neascultarea 

noastră. 2 Corinteni 5:21 spune, „El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim 

neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Şi acest text explică principiul ispăşirii 

substitutive, care reprezintă ceea ce Pavel spune aici despre lucrarea lui Cristos 

ca Răscumpărător al nostru. Dacă eşti credincios, tu eşti răscumpărat de 

Cristos.  

 

Iată cel de-al doilea aspect al răscumpărării trinitariene - versetele 4 şi 5. Voi 

sunteţi adoptaţi de Dumnezeu Tatăl. „Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut 

din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru 

ca să căpătăm înfierea.” Fii ai lui Dumnezeu şi moştenitori împreună cu singurul 

Lui Fiul născut, care este moştenitorul de drept al universului. Iar noi avem o 

parte în moştenirea Lui. Aceasta descrie o poziţie de privilegiu, care era de 

neconceput în acea cultură şi, cu certitudine, este subapreciată în cultura 

noastră, fiindcă noi ne-am pierdut aprecierea pentru sensul deplin al 

privilegiului care este asociat cu ideea de a fi fiul întâi născut moştenitor al 

cuiva plin de putere. Însă este important să vedem că genul de adopţie pe care 

îl menţionează Pavel aici nu este doar o adopţie în familia Lui; vorbeşte de o 

înălţare la privilegiul deplin al adulţilor. Nu înseamnă doar că Dumnezeu ne-a 

adus din afară în propria Sa famile şi casă. Înseamnă aceasta, dar înseamnă 

mult mai mult. Vorbeşte de intrarea noastră imediată în privilegiile depline ale 



fiilor adulţi. Prin urmare, el spune că noi nu trebuie să ne întoarcem la grădiniţă 

ca să fim puşi sub îndrumarea ABC-ului. Noi moştenim privilegiile depline ale 

unui moştenitor matur care a primit deja moştenirea sa. Iar aspectul său 

central este acesta: De la o asemenea poziţie privilegiată este o prostie şi un 

păcat să vă întoarceţi la grădiniţă, plasându-vă sub restricţiile acelui timp 

trecut. Cristos ne-a răscumpărat deja de sub toate aceste aspecte ale Legii şi 

mai mult. Dumnezeu ne-a adoptat ca fii adulţi. A abandona acest privilegiul 

înalt pentru principiile elementare ale iudaismului vechi testamental este, de 

fapt, o expresie a necredinţei păcătoase. Acesta este aspectul esenţial de aici.  

 

Iată un al treilea aspect al răscumpărării trinitariene în acest pasaj. Mai întâi, 

voi aţi fost răscumpăraţi de Cristos. În al doilea rând, aţi fost adoptaţi de 

Dumnezeu. Şi în al treilea rând, în voi locuieşte Duhul Sfânt. Iar el spune, „Şi 

pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care 

strigă: «Ava», adică: «Tată!»”. Termenul „Ava” este un termen de afecţiune sau 

dezmierdare şi familiaritate. Este personal, este intim. Este asemenea lui „tati”, 

numai cu onoarea şi respectul infinite adăugate la sensul familiarităţii. Duhul lui 

Cristos locuieşte în inimile noastre. Şi El a fost trimis să locuiască acolo de către 

Dumnezeu Tatăl. Aceasta este o idee uimitoare şi covârşitoare. Iată aici 

aspectul ei central. Nu doar că sunteţi uniţi cu Cristos prin credinţă şi sunteţi, 

prin urmare, beneficiari ai vieţii, morţii şi învierii Lui, ci voi sunteţi în 

permanenţă locuiţi sau sălăşluiţi de Duhul Sfânt, uniţi la fel cu El într-un 

asemenea mod încât trupul vostru este templul Său, în conformitate cu 1 

Corinteni 6:19-20: „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care 

locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai 

voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul 

şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” Duhul Sfânt trăieşte în voi. Voi 

aveţi Duhul de la Dumnezeu. Dumnezeu a fost Cel care a trimis Duhul în inima 

voastră. Acesta este încă un alt element al răscumpărării, care ne conferă o 

condiţie şi o poziţie privilegiată, care este de neimaginat şi de neînţeles în 

termeni umani. Cred că dacă am vorbi despre aceasta toată ziua n-aş putea 

începe să explic adecvat ce privilegiu imens este exprimat în aceste trei 

declaraţii. Voi sunteţi răscumpăraţi de Cristos, adoptaţi de Tatăl şi locuiţi sau 

sălăşluiţi de Duhul Sfânt. Chiar dacă aş fi fost cel mai elocvent om de pe pământ 



şi aş fi vorbit zile la rând cât mai elevat posibil, voi n-aţi fi început şi n-aţi fi 

putut începe să înţelegeţi în profunzime acest mare adevăr. De fapt, cred că 

niciunul dintre noi nu-l va aprecia pe deplin până vom ajunge în cer. Şi atunci 

vom petrece toată eternitatea doar încercând să examinăm adâncimea lui. 

Aceasta este o glorie de nedescris.  

 

Daţi-mi voie să concluzionez prin evidenţierea faptului că acest pasaj subliniază 

cât de importantă este doctrina Trinităţii pentru creştinism. Dacă aveţi ideea că 

doctrina Trinităţii a fost inventată cândva în secolul 4 sau 5 de teologi învăţaţi 

care au folosit categorii filozofice greceşti în loc de teologie biblică, înlăturaţi 

din minte această idee. Nu este adevărată şi niciodată n-a fost. Pe scurt, doar 

acest pasaj ne prezintă adevărul Trinităţii. Puteţi vedea şi înţelege divinitatea 

Pesoanelor Dumnezeirii. Pasajul afirmă cu claritate pre-existenţa lor eternă. 

Prezintă clar faptul că ele sunt persoane diferite care lucrează distinctiv în 

procesul răscumpărării. Divinitatea eternităţii Fiului lui Dumnezeu este 

prezentată aici. Personalitatea şi omniprezenţa Duhului lui Dumnezeu se află 

aici. Iar dragostea şi compasiunea Tatălui se regăsesc aici. Orice aspect major al 

doctrinei Trinităţii este fie clar afirmat sau sugerat de acest text. Sper ca voi să 

vedeţi aceasta.  

 

 

Am îndoieli cu privire la voi 

(Galateni 4:8-20) 

Phil Johnson 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Doresc să încep exact de unde am rămas data trecută. Ne aflăm cu studiul la 

Galateni 4. Ultima dată v-am spus că ne apropiem de o parte tranzitorie a 

Epistolei lui Pavel către Galateni. Pavel este aici pe punctul de a trece de la 



doctrină la aplicaţie practică. Apostolul Pavel urmează un tipar asemănător în 

majoritatea epistolelor sale – mai întâi explică doctrina şi apoi oferă aplicaţia. 

Acesta este modul în care se prezintă Galateni. Capitolele 5 şi 6 sunt material 

practic care au la bază fundamentul materialului doctrinar al primelor patru 

capitole. Ajungem numaidecât la secţiunea practică ce începe în capitolul 5. 

Însă, în pasajul nostru avem de data aceasta o secţiune extinsă, care nu este 

nici doctrinară, nici aplicaţie practică, ci este un apel prelungit al apostolului 

Pavel, un apel adresat credincioşilor din bisericile Galatiei. Este un pasaj 

semnificativ pentru că este plin de pasiune. Aici apostolul Pavel îşi descarcă pur 

şi simplu inima înaintea acestor oameni. Şi o face într-un mod remarcabil. 

Astfel avem ocazia să aprofundăm inima şi caracterul personal al apostolului 

Pavel. Aceasta ne arată modul în care s-a ocupat el de oameni ca pastor. A iubit 

oamenii. Aici, în pasajul de faţă, părăseşte puţin stilul apostolic instructiv şi 

utilizează un ton pastoral şi personal, ca să facă un apel direct la aceşti oameni 

pe care-i iubeşte. Şi este evident că îi iubeşte, fiindcă emoţiile lui sunt peste tot 

reliefate în acest pasaj. Este un şir uimitor de emoţii pe care le exprimă el aici. 

Întregul pasaj este plin de câteva genuri diferite de sentimente personale. El îşi 

descarcă inima înaintea lor. Exprimă ce simte în legătură cu ei ca oameni.  

 

Iar aici Pavel se află în acel punct din epistola sa în care îşi încheie secţiunea 

doctrinară. V-aţi aştepta să rezume tot ce a spus până acum. Asta e ceea ce aş 

face eu în mod tipic. Însă aceasta nu este o analiză lipsită de pasiune a tuturor 

subiectelor doctrinare luate în considerare. El îşi descarcă sufletul înaintea 

galatenilor. Şi observaţi că este vădit afectat. E îndurerat şi cu inima frântă 

privind modul în care galatenii s-au îndepărtat atât de repede de la simplitatea 

Evangheliei pe care le-o predicase el. Şi se împotmoliseră într-o întreagă 

confuzie legată de legile ceremoniale ale Vechiului Testament, circumcizia şi 

lucruri de genul acesta. Iar Pavel este profund îngrijorat de ei. La acest moment 

nu este sigur nici măcar de mântuirea lor. Prin urmare, le spune direct ce simte. 

Foloseşte aproape orice ton şi temperament imaginabil în apelul pe care li-l 

adresează. Ce este remarcabil în legătură cu acesta este că doar într-un spaţiu 

de câteva propoziţii el îşi exprimă liber preocuparea, exasperarea, suferinţa 

personală, durerea sfâşietoare privind confuzia lor. Arată bunătate părintească, 

asprime de tată şi orice fel de sentiment intermediar. Doar în câteva fraze el 



acoperă o gamă întreagă de la reproş şi mustrare la îndemnare şi instruire în 

neprihănire.  

 

Să vă citesc pasajul, versetele 8-20. Vă rog să fiţi atenţi la modurilor diferite în 

care îşi exprimă pasiunea:  

 

 

„Odinioară, când nu cunoşteaţi pe Dumnezeu, eraţi robiţi celor ce din firea lor 

nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu sau, mai bine 

zis, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă mai întoarceţi iarăşi la 

acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi 

din nou? Voi păziţi zile, luni, vremi şi ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba 

pentru voi. Fraţilor, vă rog să fiţi ca mine, căci şi eu sunt ca voi. Nu mi-aţi făcut 

nicio nedreptate. Dimpotrivă, ştiţi că, în neputinţa trupului, v-am propovăduit 

Evanghelia pentru întâia dată. Şi, n-aţi arătat nici dispreţ, nici dezgust faţă de 

ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu; dimpotrivă, m-aţi primit ca pe un 

înger al lui Dumnezeu, ca pe însuşi Cristos Isus. Unde este, dar, fericirea 

voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putinţă, v-aţi fi scos până şi 

ochii şi mi i-aţi fi dat. M-am făcut oare vrăjmaşul vostru pentru că v-am spus 

adevărul? Nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă 

dezlipească de noi, ca să fiţi plini de râvnă faţă de ei. Este bine să fii plin de 

râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de faţă la voi. Copilaşii mei, 

pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Cristos chip în voi! O, 

cum aş vrea să fiu acum de faţă la voi şi să-mi schimb glasul, căci nu ştiu ce să 

mai cred!” 

Este un ton de tristeţe sfâşietoare aici. Imaginaţi-vă cum v-aţi fi simţit dac-aţi fi 

fost unul dintre galatenii care-au primit o epistolă ca aceasta din partea unui 

apostol de valoarea lui Pavel. Doresc să evidenţiez ceva important în legătură 

cu această secţiune privind modul lui Pavel de a se ocupa de oamenii aflaţi în 

grija sa pastorală. Cred că această secţiune, pe care am citit-o, este remarcabilă 

pentru lipsa ei completă de atitudini autoritare. Şi, deşi Pavel este vădit 

tulburat şi apăsat în gândurile lui şi pregătit să folosească orice resursă aflată la 



dispoziţia lui ca să-i convingă pe galateni să vadă lumina, singurul lucru pe care 

nu-l face este să-şi folosească autoritatea lui apostolică drept ameninţare. Iar 

acest fapt este cu adevărat remarcabil. Dacă vă amintiţi din capitolele de 

început ale aceleiaşi epistole, Pavel a investit timp şi efort considerabil în 

partea de început a Epistolei către Galateni stabilind şi apărând apostolia sa. 

Aceasta era una din problemele în dezbatere. Învăţătorii mincinoşi puneau la 

îndoială fie că el era cu adevărat un apostol bun, fie că era un apostol adevărat. 

El apărase deja acest fapt. Îşi stabilise deja apostolia. Reliefase un aspect 

esenţial spunând că toţi apostolii i-au recunoscut autoritatea. A vorbit la un 

moment dat chiar despre modul în care l-a înfruntat pe apostolul Petru şi l-a 

mustrat public. Şi noi ştim că apostolul Pavel putea fi sever şi neînduplecat 

atunci când trebuia, fiindcă în 2Corinteni sunt câteva locuri în care Pavel a 

ameninţat într-adevăr că va veni şi se va ocupa de problemele din acea biserică 

folosindu-şi direct autoritatea. El i-a ameninţat. Însă acesta n-a fost niciodată 

primul său răspuns. El nu a început nicio acţiune ca aceasta cu o confruntare 

apostolică. Aici, în contextul de faţă, el nu aduce în discuţie nimic de genul 

acesta ca posibilitate, cu toate că această secţiune nu este lipsită de expresia 

autorităţii apostolice a lui Pavel. O puteţi vedea peste tot în pasaj. El se ocupă 

de ei ca un tată care le vorbeşte copiilor săi. Îi dojeneşte. Îi mustră. Iar în 

versetul 19 face referire la ei numindu-i „copilaşii mei”. Prin urmare, de-a 

lungul întregii secţiuni de faţă ai simţământul autorităţii lui asupra lor. Dar el nu 

foloseşte aspru autoritatea, ca o ameninţare împotriva lor. În schimb, îi roagă 

stăruitor şi îi imploră fierbinte să se întoarcă pe calea cea dreaptă spiritual; şi să 

îmbrăţişeze adevărul tocmai pentru că este adevărul. Întreaga secţiune se 

dovedeşte a fi un apel, nu o ameninţare.  

 

Mai mult decât atât, el foloseşte tonuri diferite pentru a face acest apel. Pe de 

o parte, e evident că este exasperat de ei. Acest aspect reiese clar. Este mâhnit 

în mod profund de cochetarea lor cu o evanghelie diferită şi un mesaj diferit de 

ceea ce auziseră iniţial de la el. Este frustrat şi profund dezamăgit. Nu cred că 

voi exagera spunând că era furios. Într-un anume sens el era chiar furios pe 

galateni. Când începe această secţiune ai impresia că este pe punctul de a-şi 

vărsa mânia asupra lor în toată amploarea ei. Dar apoi, la următoarea 

intervenţie, pare a fi doar descurajat şi dezamăgit. El spune că se teme de 



faptul că munca din greu pe care a investit-o în ei s-ar putea dovedi a fi în 

zadar. El şi-a pierdut timpul cu ei. Este clar că simte o mare durere din cauza 

neloialităţii lor faţă de el. Şi îşi exprimă această durere într-o manieră atât de 

sfâşietoare încât ai putea începe să te întrebi dacă nu cumva sentimentele lui 

sunt atât de rănite încât îi era greu să treacă peste ele. Dacă s-ar fi oprit la 

versetul 11, v-aţi fi putut întreba dacă se va mai gândi vreodată cu afecţiune la 

galateni. Însă apoi, el vorbeşte imediat cu tandreţe despre modul călduros în 

care l-au primit când a venit prima oară în regiunea lor cu mesajul Evangheliei. 

Şi relatează bunătatea remarcabilă pe care i-o arătaseră. Este o aşa reflectare 

tandră încât tot ce puteţi auzi e tristeţea lui profundă. Ceea ce la început părea 

furie este doar tristeţe. Pare la un moment dat mai degrabă melancolie decât 

furie. Versetul 16: „M-am făcut oare vrăjmaşul vostru pentru că v-am spus 

adevărul?” Însă apoi, se gândeşte la învăţătorii mincinoşi şi la modul în care 

încearcă aceştia să-i înstrăineze pe galateni de credincioşia lor faţă de Pavel şi 

să-i determine să îmbrăţişeze punctul lor de vedere, ca să devină prozeliţi şi 

urmaşi ai acestui sistem legalist pe care l-au răspândit. Prin urmare, tonul de 

indignare reapare dintr-o dată în versetul 17: „Nu cu gând bun sunt plini de 

râvnă ei pentru voi...” Apoi, în cele din urmă, acest mare apostol, părintele 

spiritual al congregaţiilor din Galatia, se compară cu o mamă care naşte (v.19). 

Este o imagine vie şi perfectă a acestei situaţii, deoarece comparaţia cu durerile 

naşterii rezumă tot ce simţea Pavel în privinţa galatenilor - o durere intensă, de 

neimaginat, o dragoste profundă pentru ei, o dorinţă înflăcărată pentru ceea ce 

era cel mai bine pentru ei, o bunăvoinţă de a suferi şi de a se sacrifica pentru ei, 

un simţământ parental şi o responsabilitate personală de a se îngriji de 

bunăstarea lor - tot ce ar simţi o mamă. Toate acestea în timp ce ei, galatenii, 

uitaseră durerea şi truda pe care el le îndurase pentru beneficiul lor. Acelea 

dintre voi care sunteţi mame ştiţi cum este. El le spune galatenilor: „vă purtaţi 

ca nişte copii”. Şi erau ca nişte copii considerând ideea abandonării lui Pavel şi 

aderând la un grup de învăţători falşi, care nu investiseră nimic personal în ei. 

Iudaizatorii nu făcuseră nimic decât să provoace confuzie printre galateni. Ei 

contestaseră doctrina apostolului Pavel. Puseseră la îndoială credibilitatea lui 

apostolică, subminau autoritatea lui printre galateni şi-l denigrau în orice mod 

posibil. Iar galatenii se pretau la asta. Atât cât îi privea pe oamenii bisericilor din 

Galatia, tot ce făcuseră vreodată iudaizatorii pentru ei a fost să le pună în spate 

o povară grea de obligaţii legaliste. Şi totuşi, galatenii erau ademeniţi de 



doctrina acestori oameni. Nerecunoştinţa lor şi lipsa ingrată de loialitate faţă de 

apostolul Pavel sunt realmente uimitoare aici. Şi nu-i de mirare că el se prezintă 

descurajat şi adânc îndurerat când scrie acest pasaj. Dar trebuie să admiraţi 

talentul remarcabil de scriitor al apostolului Pavel. Observ economia de cuvinte 

folosite de el aici. Să nu mai menţionez încrederea lui ca pastor, marele său 

curaj ca apărător al credinţei, compasiunea sa pentru ei ca părinte spiritual. 

Toate aceste aspecte ies în relief. Această secţiune întreagă este doar 

treisprezece versete, nu e lungă, dar, totuşi, străbate toată gama emoţiilor 

umane. Iar în acest spaţiu restrâns Pavel poate să-şi exprime toate 

sentimentele lui cu deplină sinceritate, cu o putere incredibilă şi o economisire 

de cuvinte uimitoare fără a părea măcar o dată aspru sau neîndurător. Nu cred 

că aş putea face acest lucru. Ştiu că nu sunt bun la asta.  

 

Privesc la pasajul de faţă şi observ cinci stadii distincte în apelul său către 

galateni. Fiecare stadiu are doar două versete lungime, cu excepţia unuia dintre 

ele, care are cinci. Unul este lung de cinci versete. Şi toate cele cinci stadii ne 

arată şirul întreg de emoţii trăite de Pavel. Ele făceau apel cu putere la orice 

urmă de conştiinţă şi convingere pe care ar fi putut să le simtă galatenii. Şi 

expuneau în principal natura inumană şi răul ce se aflau în spatele strategiei 

iudaizatorilor; aceşti învăţători falşi încercau cu viclenie şi necinste să se 

interpună între apostolul Pavel şi câteva biserici pline de oameni care veniseră 

la Cristos în primul rând datorită lucrării lui Pavel. Iar Pavel prezintă foarte clar 

acest fapt doar în aceste câteva versete. Să privim la cele cinci stadii ale 

apelului lui Pavel către galateni. Şi vom încerca să învăţăm ceva despre modul 

în care s-a ocupat el de oameni şi de ce a fost atât de neliniştit în privinţa 

acestei ameninţări a Evangheliei.  

 

Stadiul numărul unu - versetele 8 şi 9. El îşi începe acest întreg apel personal 

foarte lung cu o singură întrebare menită să-i provoace să înfrunte implicaţiile 

spirituale distructive dacă decid să abandoneze conducerea lui apostolică şi să 

urmeze doctrina iudaizatorilor. În primele şapte versete din Galateni 4 Pavel 

arată că, de fapt, creştinismul este ca nivelul universitar de instruire spirituală 

comparativ cu lecţiile spirituale la nivel de gradiniţă pe care le învăţa legea 



ceremonială a Vechiului Testament. Şi el prezintă această dihotomie între 

gradul inferior al copilăriei şi privilegiile maturităţii. El spune că, de fapt, 

creştinismul este varianta avansată, nu iudaismul. Iudaizatorii afirmau 

contrariul. Însă Pavel arată de ce nu era aşa. Iudaizatorii veniseră la bisericile 

din Galatia şi sugeraseră că apostolul Pavel îi învăţase doar elementele de bază 

ale adevărului spiritual şi le dăduse un mesaj deformat al Evangheliei. Fiindcă 

Pavel nu le-a spus despre circumcizie, regulile alimentare şi sistemul elaborat al 

zilelor de sărbătoare şi al ceremoniilor care erau prescrise în Vechiul 

Testament. Iar galatenii erau oameni care fuseseră convertiţi la Cristos dintre 

Neamuri şi din contextul păgân; prin urmare, ei nu deţineau nicio cunoştinţă 

anterioară şi nicio expunere semnificativă la legile ceremoniale evreieşti. Şi 

astfel, iudaizatorii le-au spus că sunt o mulţime de lucruri în Biblie despre care 

Pavel nu le-a zis. Aici este materialul avansat. Dar Pavel spune că adevărul este 

chiar opusul. Cursul istoriei răscumpărării dovedeşte acest lucru. Dumnezeu a 

dat Legea mozaică ca îndrumător (tutore) pentru naţiunea lui Israel în starea lui 

de pruncie spirituală. Legea a fost un supraveghetor menit să-i conducă pe 

israeliţi în siguranţă printr-o lume întreagă de rău şi să-i încredinţeze în braţele 

lui Mesia, care este Izbăvitorul lor. Vechiul Testament era clar în privinţa 

aceasta. El reliefa ceea ce era evident. Legea în sine nu este un izbăvitor. Legea 

a fost destinată să condamne păcatul, să-i împiedice pe oameni să păcătuiască 

şi să arate gravitatea păcatului. Legea a fost destinată să spulbere orice 

speranţă de la păcătos că noi am putea, de unii singuri, să dobândim vreodată o 

poziţie justificată sau neprihănită înaintea lui Dumnezeu. Legea nu este un 

izbăvitor, dimpotrivă, ea ne condamnă. Pavel spune în alte locuri că greşeala 

fariseilor şi a întregului Israel necredincios a fost că ei credeau în mod 

denaturat că puteau atinge o neprihănire adevărată şi suficientă de unii singuri, 

doar prin urmarea Legii. Aceasta a fost o greşeală imensă. În Romani 10:3 Pavel 

spune acest lucru despre ei: „pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe 

care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu 

s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu.” Aşadar, aceasta a fost 

toată eroarea iudaismului fals – ideea că noi putem realiza propria noastră 

neprihănire prin Lege. Aceasta-i ceea ce ne face neprihăniţi în ochii lui 

Dumnezeu – noi păzim Legea cu atâta grijă. Aceasta a fost teologia întreagă a 

fariseilor. Iar iudaizatorii erau probabil farisei convertiţi, sau farisei care au 

mărturisit că au venit la Cristos, şi care încercau să introducă aceeaşi teologie în 



Biserică sub pretextul afirmării unei variante avansate a creştinismului. Ei îi 

învăţau de fapt pe galateni că puteau ajunge la un fel de neprihănire de unii 

singuri. Şi nu doar atât, ci insistând că trebuiau să fie circumcişi ca să fie 

mântuiţi. În esenţă pretindeau că trebuie să ai un fel de neprihănire a ta 

proprie sau altfel nu puteai fi mântuit deloc. Dacă galatenii acceptau doctrina 

iudaizatorilor, acest lucru nu avea să-i plaseze la un nivel superior al 

creştinismului avansat. Pavel spune că va fi ca o retrogradare a lor la nivelul 

creşei de copii.  

 

Acum el spune că adevărul complet este chiar mai cumplit decât atât. Nu doar 

vă întoarceţi la nivelul creşei; vă plasaţi în afara cercului credinţei adevărate. El 

spune că dacă ei acceptau doctrina iudaizatorilor, aceasta arăta că se încredeau 

de fapt în altceva decât în Cristos pentru mântuirea lor. Fiindcă ceea ce ofereau 

iudaizatorii era o evanghelie diferită şi un mod total diferit de mântuire. El 

afirmă lucrul acesta în capitolul 1 din Galateni. Îşi începe întreaga apărare a 

Evangheliei spunând că iudaizatorii învăţau o evanghelie diferită. Prin urmare, 

religia lor nu era nici măcar creştinism adevărat, cu atât mai puţin creştinism 

avansat. Pavel a prezentat acest aspect esenţial de câteva ori în moduri diferite 

în cadrul acestei epistole începând cu versetele 8 şi 9 din capitolul 1, în care el o 

blestemă. Şi de-a lungul Epistolei către Galateni trasează pe cât posibil o linie 

clar distinctivă între Evanghelia adevărată şi religia iudaizatorilor. El spune că 

ele sunt două religii diferite. Iar acum prezintă încă o dată elementul esenţial 

spunându-le galatenilor că se întreabă dacă ei şi-au abandonat cu adevărat 

păgânismul lor sau nu. Priviţi la versetul 8: „Odinioară, când nu cunoşteaţi pe 

Dumnezeu, eraţi robiţi celor ce din firea lor nu sunt dumnezei.”  

 

 

Amintiţi-vă, aceştia erau neamuri provenite din culturi total păgâne. Cei mai 

mulţi dintre ei erau dintr-o cultură foarte romanizată. Prin urmare, religia lor 

era în esenţă superstiţie bazată pe mitologie. Romanii adoptau în esenţă 

mitologia grecească stăveche. Aceasta era în mod fundamental religia 

predominantă de-a lungul imperiului roman. Zeul principal al grecilor era Zeus. 

Romanii îl numeau Jupiter. Dar era acelaşi zeu. Dionisos sau zeul vinului în 



panteonul grecesc era numit Bachus în sistemul roman, însă, din nou, acelaşi 

zeu. Apolo avea acelaşi nume în ambele limbi. Şi erau zeiţe ca Diana, zeiţa 

vânătorii, căreia i se aducea închinare la Efes. Numele ei grecesc era Artemis. 

Aceeaşi zeiţă, aceeaşi superstiţie. Iar aici era acest sistem întreg de mitologie 

amestecată cu superstiţie, care fusese adus din Grecia antică şi era profund 

înrădăcinat în acea cultură. Dar nu era realmente tratat prea serios de oricine. 

Probabil că nu erau mulţi oameni care credeau realmente fabulaţiile sau 

miturile care erau spuse despre zei. Însă toate superstiţiile erau oricum urmate 

cu grijă. Se recunoştea în general că zeii din panteon nu erau cu adevărat reali.  

 

Cam pe vremea naşterii lui Cristos, August Cezar, care era împăratul la putere, 

s-a declarat preot şi a încercat să reformeze religia romană. El a văzut că exista 

această superstiţie superficială şi a dorit să spulbere abordarea superstiţioasă. 

El voia să accentueze în schimb disciplinele personale ca rugăciunea, valorile 

etice şi pietatea contemplativă. Dorea ca sistemul religios roman să fie tratat cu 

mai multă seriozitate. Problema stătea în faptul că religia era mai întâi de toate 

falsă şi toţi ştiau asta. Era coruptă până-n profunzime. Ei ştiau că aceşti zei 

despre care vorbeau nu erau adevăraţi. Şi pe la sfârşitul secolului I, pe vremea 

când Pavel scrie această epistolă, cezarii erau deificaţi şi trataţi ca zei. Iar 

oamenii trebuiau să-i trateze pe cezari ca şi cum erau zei. Toţi ştiau că ei erau 

doar oameni. Ştiau că nu erau zei. Prin urmare, atunci când Pavel spune în 

versetul 8: „...eraţi robiţi celor ce din firea lor nu sunt dumnezei” aceasta nu era 

doar literalmente adevărat, ci galatenii înşişi ştiau mai mult ca sigur că fiinţele 

la care se închinau nu erau zei cu adevărat, chiar pe vremea când erau încă în 

robia păgânismului şi a superstiţiei. Înainte chiar să audă Evanghelia, ei ştiau că 

nu erau zei cu adevărat.  

 

Observaţi ce spune Pavel în versetul 9: „Dar acum, după ce aţi cunoscut pe 

Dumnezeu sau, mai bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă 

mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, 

cărora vreţi să vă supuneţi din nou?” El le sugerează acestor galateni care 

fuseseră păgâni mai înainte că acceptarea sistemului iudaizatorilor nu va fi 

deloc mai bine pentru ei decât întoarcerea la superstiţia lor păgână şi cinică. El 



spune că este acelaşi sistem. Atât iudizatorii cât şi păgânii învăţau sistemele 

neprihănirii prin fapte. Amândouă făceau mântuirea dependentă în ultimă 

instanţă de ceea ce face păcătosul pentru el însuşi şi, prin urmare, atât 

păgânismul cât şi religia iudaizatorilor erau doar moduri diferite de respingere a 

lui Cristos. Ambele învăţau că lucrarea pe care a făcut-o Cristos pentru păcătoşi 

nu este realmente suficientă. De aceea, el o echivalează cu păgânismul. El 

spune: „...voi aţi cunoscut pe Dumnezeu...” Iar apoi spune imediat: „... sau, mai 

bine zis, după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu...” Face deliberat acest lucru, 

deoarece subliniază faptul că mântuirea lor este lucrarea lui Dumnezeu; că 

Dumnezeu este Cel care este suveran. Aceasta nu este ceva ce au făcut de unii 

singuri prin libera lor alegere. Acesta este întregul aspect de esenţă. Mântuirea 

lor, ca şi creştini, dacă sunt creştini cu adevărat, este lucrarea lui Dumnezeu şi 

nu a lor. Aceasta este o altă expresie emfatică a convingerii apostolului Pavel că 

Dumnezeu este suveran în mântuire.  

 

Observaţi expresia pe care o foloseşte ca să descrie religia bazată pe fapte în 

versetul 9: „învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase”. „Învăţături 

începătoare”, abecedar, materiale pentru copii. Aceasta-i ideea avută în 

vedere. Nu cred că el sugerează că există un fel de echivalenţă morală între 

păgânism şi iudaismul Vechiului Testament, ca şi cum ele sunt tocmai la fel în 

privinţa nivelului moral. Iudaismul autentic al Vechiului Testament, înţeles 

corect, nu învăţa mântuirea prin fapte. Acesta nu era mesajul Vechiului 

Testament. Pavel nu atacă aici iudaismul autentic al Vechiului Testament. El 

atacă înţelegerea greşită a acestuia. Prezentase deja faptul că şi Vechiul 

Testament învăţa justificarea numai prin credinţă. El a evidenţiat acest aspect 

esenţial în capitolul 3 în care a arătat că Avraam a fost justificat prin credinţă. Şi 

el spune că acesta este singurul mod prin care putea fi mântuit cineva. Iar 

credinţa lui Avraam, nu faptele prescrise de Legea lui Moise este ceea ce 

definea soteriologia Vechiului Testament. Acesta era principiul soteriologic din 

Vechiul Testament. Doctrina mântuirii depindea de acest concept – că Avraam 

a crezut pe Dumnezeu şi i-a fost socotit ca neprihănire. Calea mântuirii în 

Vechiul Testament nu era descrisă de Lege. Era zugrăvită de credinţa lui 

Avraam. Însă aici Pavel nu spune că ambele sisteme sunt elementare. 

Amândouă reprezintă spiritualitate la nivel de grădiniţă. El spune, dacă doriţi 



un sistem al faptelor, în ultimă instanţă legalismul bazat pe Legea lui Moise nu 

este mai bun decât păgânismul cras. Dacă vă întoarceţi de la Evanghelie la 

fapte, sunteţi la fel de pierduţi sub un sistem precum sunteţi sub celălalt. De 

fapt, în unele privinţe, religia întemeiată pe fapte care trece sub numele de 

„creştinism” este în realitate mai rea decât păgânismul flagrant, fiindcă oamenii 

sunt mai predispuşi să fie înşelaţi de ea. Însă Pavel spune aici, dacă veţi renunţa 

la universitate pentru a vă întoarce la creşă, vă puteţi alege partea – păgânism 

sau iudaism legalist. Nu prezintă o diferenţă prea mare în ultimă instanţă. Dacă 

acceptaţi sistemul iudaizatorilor, vă puteţi întoarce la păgânism la fel de bine. 

Vă întoarceţi sub acelaşi fel de robie. Şi astfel el scoate în relief aspectul 

esenţial sub forma unei întrebări. „Cum este posibil ca voi să vă întoarceţi la un 

sistem bazat pe fapte care este echivalent cu acelaşi lucru pe care-l făceaţi ca 

păgâni? Vreţi să vă întoarceţi la pruncie spirituală? Vreţi realmente să fiţi iarăşi 

sub robie?” Şi cred că este un ton de dezgust şi poate un pic de dispreţ în 

întrebarea lui. El spune, „Cum aţi putea face asta? Ce vă trece prin minte? Chiar 

vreţi să acţionaţi ca un grup de copii smiorcăiţi care nu pot trece de abecedarul 

spiritual? El este vădit tulburat şi îngrijorat în privinţa lor. Şi, prin urmare, le 

pune aceste întrebări. Când sunteţi supuşi acestui gen de interogare vă face să 

vă simţiţi stupizi şi puerili. Iar acesta este tocmai aspectul esenţial al lui Pavel.  

 

Observaţi cum întrebarea din versetul 9 este doar retorică. „Cum este posibil să 

vă întoarceţi la abecedarul spiritual?” Nu numai atât, ci el foloseşte câteva 

adjective foarte categorice: „învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase”. 

Aceasta este o întrebare retorică. El nu aşteaptă un răspuns fiindcă nu există 

niciun răspuns raţional. Pavel ştie că le prezentase Evanghelia perfect clar. Nu 

aveau nicio scuză validă să se îndepărteze de simplitatea Evangheliei spre un 

sistem complex de fapte care era constituit prin luarea abecedarului ritualurilor 

din Vechiul Testament şi combinarea acestuia cu aparenţa creştinismului. 

Haideţi să nu fim prea aspri cu galatenii. Fiindcă noi toţi avem o tendinţă de a 

face ceea ce au făcut ei. Cu toţii avem o tendinţă de a căuta o cale secretă să 

obţinem sfinţire şi binecuvântare, alta decât credinţa simplă în Cristos. Inima 

umană este nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea. Harul ne forţează să 

recunoaştem cât de coruptă şi înşelătoare e realmente inima noastră. Inimii 

umane nu-i place pur şi simplu aceasta. De aceea, inima noastră va găsi 



modalităţi să ne convingă că nu suntem chiar atât de răi la urma urmei. Inima 

umană va căuta modalităţi de a câştiga aprobare. Şi înainte să vă daţi seama, 

suntem toţi susceptibili la acelaşi fel de atitudini religioase orientate înspre 

fapte care îi absorbiseră pe galateni în vârtejul doctrinei false a iudaizatorilor. 

Tendinţele lor nu sunt deloc diferite de ale noastre. Haideţi să fim sinceri în 

privinţa aceasta. În realitate, aceasta-i ceea ce caracterizează întreg sistemul 

romano-catolic: fapte, ceremonii şi aparenţă exterioară de neprihănire - toate 

decurgând din dorinţa inimii umane de a părea neprihănită. Este refuzul inimii 

de a-şi recunoaşte propria sărăcie spirituală. Iar noi toţi avem aceeaşi tendinţă. 

Şi este ceva împotriva căruia trebuie să luptăm mereu, indiferent cât de bine 

credem că înţelegem Evanghelia.  

 

Galatenii erau atraşi de doctrina iudaizatorilor fiindcă arăta cu mult mai 

complicată şi, prin urmare, cu mult mai avansată şi sofisticată decât mesajul 

simplu pe care-l auziseră de la apostolul Pavel. Şi făcea apel la dorinţele secrete 

ale inimii lor de a se justifica şi de a arăta mai neprihănite. Iudaizatorii puteau 

arăta la Scripturile vechi-testamentare care păreau să justifice şi să impună 

circumcizia şi restricţiile alimentare şi toate sărbătorile, ceremoniile şi zilele 

sfinte. La urma urmei, Dumnezeu Însuşi instituise acele lucruri pentru Israel. Şi 

aceasta-i tocmai ceea ce îi derutase întru totul pe galateni. Ei priveau la acest 

sistem elaborat din Vechiul Testament şi spuneau: „N-ar trebui să împlinim 

aceasta?” Iar Pavel spune în versetul 10: „Voi păziţi zile, luni, vremi şi ani.” El 

vorbeşte despre toate ritualurile şi zilele de sărbători care aveau însemnătate 

în Vechiul Testament şi care erau prescrise pentru Israelul Vechiului Testament. 

Toate acestea erau fie simboluri care priveau retrospectiv, precum Paştele ce 

comemora Exodul, sau erau tipare şi imagini care arătau sau anticipau pe 

Cristos. De asemenea, acest lucru este adevărat în legătură cu Sărbătoarea 

Paştelui, fiindcă eliberarea de la Paşte simboliza o eliberare mai mare pe care o 

va aduce Mesia în cele din urmă. Aşadar, toate ceremoniile din Vechiul 

Testament aveau semnificaţie, dar era o însemnătate care a dispărut în cele din 

urmă când Cristos a venit în fapt. Toate acele simboluri şi toate acele tipare au 

ajuns să nu mai fie deloc necesare după ce a venit Cristos, fiindcă realitatea 

este mai bună decât umbra; iar acelea erau umbre, tipare şi imagini sau 

prefigurări. Realitatea este întotdeauna superioară imaginii. Iar doctrina clară 



este mereu mai bună decât tipare şi imagini. În cuvintele din Evrei capitolul 10 

versetul 1: „Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a 

lucrurilor...” Iar în Coloseni capitolul 2 versetul 16 şi 17 Pavel a scris: „Nimeni, 

dar, să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de 

sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, care sunt 

umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Cristos.” Noi avem lucrul real. De 

ce v-aţi întoarce la imagini şi tipare? Să vă întoarceţi de la Cristos, să reveniţi la 

un simbol obscur al Lui care doar arăta spre El, aceasta este o expresie a 

necredinţei. Şi acesta este subiectul esenţial tratat de Epistola către Evrei. Este 

ceea ce spune Pavel în Coloseni. Este ceea ce spune el aici în Galateni. Aceasta 

este o temă predominantă în Noul Testament pentru că oamenii erau mereu 

tentaţi să se întoarcă la aceste simboluri vechi-testamentare. Iar Pavel spune că 

îndepărtarea de Cristos în favoarea simbolului este doar necredinţă. Ei ar fi 

trebuit să înţeleagă, să fi ştiut mai bine. Este de neconceput faptul că apostolul 

Pavel a omis să-i înveţe aceste lucruri. Însă ei au fost înşelaţi oricum de 

minciuni şi, prin urmare, mustrarea lui Pavel este fermă şi foarte promptă.  

 

În versetele 10 şi 11 el trece la stadiul doi al apelului său. Îi mustră şi tonul său 

pare să devină mai aspru. Iar în versetul 11 le dă această mustrare severă: „Mă 

tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.” El spune, „Mă tem că mi-am 

pierdut vremea slujindu-vă. Dacă vă veţi îndepărta de Evanghelie şi vă veţi 

întoarce la un sistem care nu este deloc mai bun decât păgânismul cras, nimic 

din ce v-am învăţat nu vă va face bine.” Este foarte drastic. Iar implicaţia vădită 

este de fapt înfiorătoare. El se teme pentru ei că o vor sfârşi în iad fiindcă au 

respins Evanghelia şi s-au îndepărtat de ea. Problema este atât de gravă. Iar el 

nu se sfieşte să le spună şi o face cât se poate de clar. Trebuie să-i acordaţi 

încredere pentru claritatea mustrării lui.  

 

Dar imaginaţi-vă că sunteţi destinatarii şi veţi realiza că aceasta ar fi o scrisoare 

înfiorătoare de la un apostol, în special de la un apostol pe care îl iubeaţi şi a 

cărui lucrare de slujre era atât de vastă; şi care era chiar apostolul ce v-a adus 

iniţial Evanghelia. Această epistolă trebuie să-i fi şocat. Este practic asemenea 

unei lovituri verbale peste faţă. Dar, observaţi, că nu există nimic răutăcios în 



ea. Pavel îşi relatează pur şi simplu teama lui adevărată pentru ei. El nu 

exagerează aici. Nu foloseşte o hiperbolă. El este onest şi o face de dragul lor. 

Nu să-i rănească, ci să-i trezească în faţa pericolului real. Nu este lipsit de iubire 

să strigi „foc” în faţa casei vecinului, la trei dimineaţa, dacă acea casă este 

realmente în flăcări. Ar fi lipsit de iubire să păstrezi tăcerea. De aceea trage 

Pavel alarma cât mai tare şi distinct posibil fiindcă pericolul este cu adevărat 

real.  

 

Iar acesta este locul unde apelul lui Pavel cred că ia cea mai interesantă 

întorsătură, fiindcă acesta este locul unde mă încurc de obicei atunci când 

consiliez sau sfătuiesc oamenii. Deoarece este tentant la un moment ca acesta, 

când ţi-ai prezentat realmente cu putere punctul de vedere, să măreşti 

presiunea şi să insişti găsind alte câteva modalităţi de a fi direct, sever şi capabil 

de intimidare. Fiindcă ştii că problema a fost în cele din urmă prezentată şi tu 

te-ai făcut auzit. De aceea doreşti să insişti cu mai multă putere. Când ajungi la 

finalul versetului 11 te aştepţi mai mult sau mai puţin ca Pavel să-i mustre cu 

severitate în următoarele câteva versete. Însă el nu face acest lucru. Face exact 

opusul. Diminuează presiunea şi ia deodată un ton foarte blajin. Şi trece la cea 

de-a treia fază a apelului său.  

 

Acum în versetele 12-16 el stăruie pe lângă ei. Observaţi, aceasta este cea mai 

lungă secţiune a întregului apel. Celelalte au două versete. Şi este interesant de 

observat cât de ferm argumentează el în toate aceste secţiuni; şi pur şi simplu 

trece mai departe. Aceasta arată cât de abil era în limbaj şi retorică. Apelul său 

este bine meşteşugit. Cred că l-a gândit foarte bine. Şi nu insistă niciodată 

asupra vreunui aspect. Iar când ajunge la momentul de faţă, când îşi prezintă 

rugămintea blajină, o face de două ori mai lungă faţă de cât petrece asupra 

oricărei alte părţi a apelului său. Şi observaţi cât de abrupt se schimbă tonul 

între versetul 11 şi versetul 12. Chiar atunci când crezi că îi va mustra cu 

severitate, el reduce intensitatea mustrării şi le vorbeşte într-un mod foarte 

personal: „fraţilor”. Gândiţi-vă la această adresare. El tocmai a sugerat faptul că 

e posibil ca ei să nu fie „fraţi” deloc, ci apostaţi în devenire. Însă, mai apoi, la fel 

de prompt cum spune acest lucru, el prezintă numaidecât faptul că doreşte să 



ofere beneficiul îndoielii şi îi numeşte „fraţi”. „Fraţilor, vă rog să fiţi ca mine, 

căci şi eu sunt ca voi...”  

 

Aceasta-i o afirmaţie cam obscură. Primele câteva dăţi când am citit-o m-am 

întrebat ce înseamnă asta. Este o referire la principiul din 1Corinteni 9:22: „M-

am făcut tuturor totul, ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei.” Mai ales 

versetul 21 din 1Corinteni 9: „...cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca şi cum aş 

fi fost fără lege (măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea 

lui Cristos), ca să câştig pe cei fără lege.” Iar apoi în versetul 23 el adaugă 

aceasta: „Fac totul pentru Evanghelie...” Aşadar, el vorbeşte aici despre 

strategia lui evanghelistică. Când a venit în Galatia el s-a dispensat de toate 

caracteristicile şi simbolurile legii şi culturii evreieşti. Şi el a făcut-o de dragul 

lor. Acest fapt s-a petrecut devreme în lucrarea lui Pavel. El a fost crescut în 

secta cea mai strictă a fariseismului. Cred că atunci când a mers în Galatia şi a 

început aceste biserici a fost pentru prima dată când Pavel s-a detaşat de 

trăsăturile caracteristice ale fariseismului său şi a trăit doar ca o persoană 

normală, despărţită de toate ceremoniile legii Vechiului Testament. A făcut 

aceasta, spune el, de dragul lor. El a devenit ca ei. Şi a făcut-o ca să se asigure 

că Evanghelia era clară şi neprejudiciată de confuzie în legătură cu ceremoniile 

Vechiului Testament. Şi, prin urmare, el spune: „Am devenit ca voi”. Acum îi 

roagă să devină ca el, eliberaţi de caracteristicile ceremoniei religioase. Despre 

aceasta vorbeşte el.  

 

Priviţi la sfârşitul versetului 12. „Nu mi-aţi făcut nicio nedreptate...”, spune el. Şi 

ce vrea să spună prin aceasta este oarecum vag. Ar putea să însemne pur şi 

simplu că nu i-a dăunat deloc din punct de vedere spiritual să renunţe la 

ritualurile ceremoniale de dragul lor. Când a renunţat la acestea el n-a renunţat 

la nimic esenţial. Acestea erau parte a culturii sale. Se refereau la ceremoniile 

vechi-testamentare care fuseseră oricum desfiinţate. Prin urmare nu şi-a făcut 

de fapt niciun rău în vreun fel prin abandonarea sistemului său fariseic ca să-i 

evanghelizeze pe ei. Acest fapt nu i-a făcut rău. El nu a pierdut nimic esenţial 

prin abandonarea acestor lucruri. La aceasta s-ar putea referi el aici. Sau, ar 

putea fi că fraza de la sfârşitul versetului 12 - introduce de fapt şirul de amintiri 



pe care le va relata pentru ei în versetele 13-15. Prin urmare, s-ar traduce 

astfel: „Nu mi-aţi făcut niciun rău. Dimpotrivă, aţi fost mai ales buni cu mine 

mereu.” Iar apoi el relatează cum l-au primit ei atunci când a venit prima dată 

în regiunea lor.  

 

Observaţi în versetul 13 - spune că, atunci când a venit la ei, suferea de un fel 

de infirmitate fizică. Ce anume era? El nu precizează şi nu ştim. Unii cred că era 

malarie fiindcă Pavel ar fi călătorit printr-o regiune infestată cu malarie ca să 

ajungă acolo. Iar istoria consemnează că aceasta era o mare problemă în acele 

zile. Aşadar, putea să fi fost malarie. Pe baza indiciilor care ne sunt oferite chiar 

aici, în acest context şi în alte locuri, sunt mai înclinat să cred că Pavel avea un 

fel de problemă cu ochii lui. Este posibil să fi afectat modul în care el privea 

fiindcă în versetul 14 pare să indice că implica ceva ce ar fi determinat oamenii 

să se îndepărteze de el sau să fie dezgustaţi de el. Iar el spune: „n-aţi arătat nici 

dispreţ, nici dezgust.” Şi, de fapt, el spune în versetul 15: „Căci vă mărturisesc 

că, dacă ar fi fost cu putinţă, v-aţi fi scos până şi ochii şi mi i-aţi fi dat.” Sunt alte 

locuri în Scriptură de unde putem deduce că Pavel a avut probabil o problemă 

cu ochii. Amintiţi-vă de Fapte 23 unde marele preot l-a lovit pe Pavel peste faţă, 

iar Pavel l-a insultat. El spune: „N-am ştiut că el era mare preot.” Dar dacă era 

mare preot, el ar fi fost îmbrăcat ca atare. Prin urmare, un motiv posibil pentru 

cazul acesta ar fi că Pavel avea realmente o vedere slabă. Aici în Galateni chiar 

la sfârşitul Epistolei, când el îşi semnează numele, spune acest lucru: „Uitaţi-vă 

cu ce slove mari v-am scris, cu însăşi mâna mea.” (Gal. 6:11) - dorind să spună 

că a trebuit să facă literele cu adevărat mari fiindcă pur şi simplu nu putea să 

vadă. De aceea, cred că el avea o problemă cu vederea. Şi se prea poate că 

problema a început iniţial să-l afecteze şi să se manifeste sever pe vremea când 

a mers prima dată în regiunea Galatiei. Şi, drept urmare, el spune: „M-aţi 

tolerat în toată această neputinţă. M-aţi iubit în pofida ei. M-aţi suportat şi 

chiar mi-aţi fi dat proprii voştri ochi, dacă v-ar fi fost cu putinţă.”  

 

El nu spune clar despre ce vorbeşte. Galatenii ştiau şi ăsta era cel mai important 

lucru. Ei îşi întipăriseră în memorie evenimentele care însoţeau prima venire a 

lui Pavel, fiindcă atunci el le-a prezentat Evanghelia. Şi atunci ei s-au întors de la 



păgânismul lor şi au fost mântuiţi. Şi, drept urmare, i-au arătat bunătatea cea 

mai mare la rândul lor. Pavel spune că le cunoaşte dragostea pentru el. Ştia că îl 

iubesc şi îi roagă cu stăruinţă pe acest temei. Iar apoi în versetul 16 îi întreabă 

cu multă durere: „M-am făcut oare vrăjmaşul vostru pentru că v-am spus 

adevărul?” Prezentarea adevărului era singurul lucru pe care-l făcuse el. 

Aceasta-i ceea ce le-a plăcut iniţial la el. Avea să fie acesta acum un motiv 

pentru ca ei să se întoarcă împotriva lui, se întreabă el. Este un argument 

eficient şi dinamic imediat după mustrarea lui, fiindcă accentuează adevărul că, 

singurul motiv posibil pe care îl avea în a le scrie o mustrare ca aceea, era 

dragostea sa pentru ei şi iubirea sa pentru adevăr. Şi, prin urmare, blândeţea 

din această secţiune nu diminuează deloc forţa mustrării de mai înainte. De 

fapt, intensifică mai mult tăria mustrării decât ar fi făcut-o dacă pur şi simplu ar 

fi ridicat tonul şi ar fi fost mai sever, modul în care sunt tentat să fac eu 

câteodată.  

 

Aşadar, urmăriţi tiparul de aici. El îi întreabă. Îi mustră. Apoi îi roagă cu 

stăruinţă. Acum, în versetele 17 şi 18 el îi avertizează. Avertizarea lui este 

legată de motivele dubioase ale iudaizatorilor. Ei erau exact ca fariseii pe care i-

a mustrat Isus în Matei 23:15. Isus le-a spus: „Vai de voi, cărturari şi Farisei 

făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un tovarăş de 

credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, 

de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă.” Aceasta-i exact ceea ce 

iudaizatorii încercau să facă cu galatenii. Aveau motive secrete de înălţare de 

sine. Versetul 17, „Nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă 

dezlipească de noi, ca să fiţi plini de râvnă faţă de ei.” Cu alte cuvinte: „Să nu fiţi 

flataţi de faptul că aceşti indivizi sunt atât de interesaţi de voi. Ei nu au motive 

bune. De fapt, doctrina lor vă exclude din Împărăţie, iar motivaţia lor în 

învăţarea acestor lucruri este doar ca să vă facă discipolii lor. Doresc să fiţi 

zeloşi pentru ei. Eu doresc ca voi să fiţi plini de râvnă pentru Cristos.” Şi el 

spune că doctrina lor vizează preamărirea de sine. „Nu este pentru binele 

vostru. Este pentru propriul lor eu.”  

 



Versetul 18: „ Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai 

când sunt de faţă la voi.” Ca să parafrazez aceasta, el spune: „Fiţi plini de râvnă 

pentru adevărul Evangheliei. Asta-i bine. Şi n-aveţi nevoie de mine acolo cu voi 

ca să vă spun acest lucru. Dacă într-adevăr credeţi Evanghelia, râvna pentru 

adevărul Evangheliei trebuie să se reverse din inimile voastre.” Faptul că 

galatenii nu păreau să fie îndeosebi zeloşi pentru Evanghelie fără Pavel acolo în 

persoană pare să readucă în atenţia sa preocuparea sa iniţială, având în vedere 

uşurinţa cu care iudaizatorii îi amăgiseră pe aceşti oameni să se îndepărteze de 

la adevărul simplu şi fundamental al Evangheliei. Era oare posibil ca galatenii să 

nu fi fost deloc credincioşi adevăraţi?  

 

Deci el a parcurs întreg cercul acum. Şi îl aduce înapoi la faza finală a apelului 

său lung. El îi dojeneşte. Aceasta este o mustrare blajină. De fapt, acesta este 

locul unde el trece de la maniera paternă, vorbindu-le ca un tată, la maniera 

maternă, în care le vorbeşte în modul în care ar face-o o mamă. Şi foloseşte o 

exprimare cu adevărat caldă şi familiară. Nu le spune doar „copiii mei”, ci 

„copilaşii mei”. El foloseşte imaginea naşterii pentru a explica de ce este atât de 

apăsat şi îndurerat. „Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până 

ce va lua Cristos chip în voi! O, cum aş vrea să fiu acum de faţă la voi şi să-mi 

schimb glasul...” Şi apoi el spune iarăşi, dar de data aceasta mai ferm şi tăios: 

„...căci nu ştiu ce să mai cred.” El zugrăveşte sfinţirea lor ca durerile naşterii. Şi 

foloseşte imaginea într-un mod care subliniază cât de mult a investit el 

personal în ei. Durerea naşterii în asemănarea cu Cristos este suferinţa lui. 

Dorinţa arzătoare de a-i vedea devenind ceea ce ei trebuie să fie este pasiunea 

lui personală. Şi toate acestea adresate lor foarte deliberat, intens personal şi 

cu căldură. Nu este o mustrare aspră, ci o rugăminte stăruitoare a cuiva care-i 

iubeşte ca o mamă.  

 

Observaţi ce spune el în versetul 20: „...o, cum aş vrea să fiu acolo de faţă la voi 

şi să-mi schimb glasul...” Din nou această afirmaţie sună puţin ambiguu. Este 

clar că el este dornic să le transmită un ton specific. Şi aceasta-l face special, 

căci până acum, în aceste câteva versete, el a trecut prin orice ton de la 

severitate aspră la compasiune blajină. Care este tonul pe care a dorit să-l 



transmită? Este cel cu care îi lasă. Ştim din 2Corinteni 10:10 că reputaţia lui 

Pavel era că epistolele lui erau severe şi întotdeauna sunau mai aspru decât era 

el cu adevărat în persoană. „De fapt”, zic ei, „epistolele lui sunt cu greutate şi 

pline de putere; dar când este de faţă el însuşi, este moale şi cuvântul lui n-are 

nicio greutate.” Aici, el pare să dorească cu ardoare să fie cu galatenii în aşa fel 

încât ei să poată auzi compasiunea din vocea lui şi să ştie că este adevărată, iar 

preocuparea sa este un fel de preocupare parentală. Astfel încât ei să nu creadă 

că el încerca doar să fie insultător sau prea aspru prin punerea la îndoială a 

faptului că ei îmbrăţişaseră cu adevărat Evanghelia. Şi, prin urmare, trebuie să 

citiţi fraza de încheiere a acestui text în lumina aceasta. Este o exprimare plină 

de compasiune şi disperare a unei mari preocupări personale adevărate. 

Sfârşitul versetului 20: „...căci nu ştiu ce să mai cred!” Îl puteţi auzi aproape 

plângând atunci când o spune.  

 

Acesta este un indiciu care ne aminteşte că noi toţi trebuie să ne examinăm ca 

să vedem dacă suntem cu adevărat în credinţă. Inima noastră e înşelătoare. Şi 

trecem uşor de la principiul harului la o religie a neprihănirii de sine. Iar acest 

fapt este o problemă gravă. Evanghelia este clară, nu este ceva ce poate fi 

tratat cu uşurinţă. Iar diferenţele fine ale adevărului nu trebuie să fie respinse 

cu un semn al mâinii. Acesta este un aspect important. Iar Evanghelia produce 

diferenţa în ultimă instanţă între cer şi iad. Şi fiecare dintre noi trebuie să se 

întrebe: „Mă încred cu adevărat şi total în lucrarea lui Cristos ca să fiu mântuit, 

sau sunt înclinat să privesc la mine însumi şi să gândesc că sunt ok fiindcă nu 

sunt realmente atât de rău.” Răspunsul la această întrebare, conform lui Pavel, 

produce diferenţa în privinţa faptului dacă eşti cu adevărat în Cristos sau doar 

cineva care se numeşte creştin, dar urmează de fapt o religie total falsă care 

este o pierdere completă de timp.  

 

 

O alegorie biblică 

(Galateni 4:21-31) 

Phil Johnson 



 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Privim acum la o secţiune care are unsprezece versete – Galateni 4:21 până la 

sfârşitul capitolului. Doresc să încep prin a vă oferi un rezumat a tot ce am 

discutat până-n acest moment. Galateni este probabil prima dintre toate 

epistolele pe care le-a scris Pavel în Noul Testament. El scrie unui grup de 

biserici dintr-o regiune numită Galatia. Nu era o cetate din Galatia şi nu era o 

singură biserică. Erau câteva biserici dispersate într-o regiune din Asia Mică. 

Acestea erau biserici pe care le fondase însuşi Pavel. Sau, chiar dacă nu a 

plantat direct toate aceste biserici, el era părintele lor spiritual în sensul că 

începuturile creştinismului în această întreagă regiune din Asia Mică îşi aveau 

originea în lucrarea apostolului Pavel. Ele erau rezultatul direct al eforturilor 

misionare ale lui Pavel printre neamuri. Prin urmare acestea erau biserici 

alcătuite aproape în totalitate din neamuri. Pavel le-a început şi le-a plantat. El 

le-a lăsat în condiţie bună, aşa cum poate fi o biserică începătoare. Iar el a mers 

mai departe să-şi împlinească lucrarea misionară în alt loc. Şi la ceva timp după 

plecarea lui Pavel din acea regiune au venit alţi învăţători, aparent din 

Ierusalim, evrei, care au venit probabil chiar în calitate de trimişi oficiali ai 

bisericii din Ierusalim. Aceştia au început să-i înveţe pe creştinii dintre 

neamurile Galatiei că, pentru a fi creştini desăvârşiţi, ei trebuiau să fie iudei. Îi 

învăţau că, de fapt, creştinismul este o extensiune a iudaismului, aşa că 

trebuiau să fie iudei pentru a fi în cadrul lui. Iar ei doreau ca toţi galatenii să 

devină prozeliţi evrei, să se supună ritualului circumciziei şi să ia asupra lor 

jugul tuturor legilor ceremoniale ale Vechiului Testament.  

 

Şi aceasta-i ceea ce învăţau ei. Iar când a auzit Pavel despre acest fapt le-a scris 

neamurilor din Galatia să nu accepte acest fel de învăţătură. Se pare că iniţial el 

a dezbătut în contradictoriu cu galatenii care fuseseră seduşi de această eroare 

şi apoi a scris această epistolă, care seamănă cu sfârşitul unei dezbateri pe care 

o avusese Pavel cu ei. El le-a spus că este o evanghelie falsă, nu doar o 

diferenţă minoră de opinie, nu doar o perspectivă diferită asupra lucrurilor. El 

le-a spus că este o evanghelie falsă. De fapt, el îşi începe practic întreaga 



epistolă prin blestemarea învăţătorilor falşi. Noi facem referire la aceşti 

învăţători ca iudaizatori fiindcă agenda lor principală era să facă bisericile dintre 

neamuri evreieşti. Însă Pavel îşi începe epistola prin pronunţarea unui blestem 

foarte aspru împotriva lor şi-i îndeamnă stăruitor pe galateni să respingă 

doctrina iudaizatorilor. „Nici măcar să nu le daţi atenţie”, spune el. Apoi le 

arată în detaliu de ce învăţătura lor este contradictorie Evangheliei adevărate. 

Printre altele, doresc să spun că această doctrină iudaizatoare a constituit o 

mare problemă de-a lungul întregii biserici primare. Acest gen de învăţătură era 

nesănătos şi dăunător, nu doar pentru bisericile dintre neamuri, ci şi pentru 

bisericile evreieşti, fiindcă atrăgea evreii care arătau interes faţă de Evanghelie 

înapoi la robie faţă de legea ceremonială a Vechiului Testament. Determina pe 

mulţi din biserică să se lepede de credinţă, să se îndepărteze total de Cristos. Şi, 

de asemenea, abătea neamurile de la simplitatea Evangheliei.  

 

Sunt în special două cărţi în Scriptură care au fost scrise specific pentru a 

combate această eroare. Epistola către Evrei este răspunsul Duhului Sfânt 

pentru creştinii evrei (de aceea este numită Evrei) a căror credinţă era 

zdruncinată de doctrina iudaizatorilor, iar ei se întorceau la iudaismul Vechiului 

Testament; şi Galateni – această carte slujeşte ca un răspuns asemănător din 

partea Duhului Sfânt pentru neamurile din biserica primară. Argumentul lui 

Pavel pentru galateni urmează această schiţă cuprinzătoare. El începe prin 

declararea faptului că Evanghelia pe care le-o propovăduise este Evanghelia 

completă şi autentică, pe care a primit-o de la Însuşi Cristos prin descoperire 

divină. Pavel spune că, atunci când a predicat Evanghelia galatenilor, el nu a 

omis nimic, aşa că oricine încearcă să adauge la mesajul pe care l-a auzit de la 

Pavel corupe de fapt Evanghelia. Acesta este punctul său de început; şi el 

continuă să declare în primele cinci versete ale epistolei că Evanghelia 

adevărată (acesta este aspectul principal al întregii epistole) nu este un mesaj 

despre ceea ce trebuie să facă păcătoşii pentru a obţine justificare şi a se 

răscumpăra, este un mesaj despre ceea ce a făcut deja Cristos ca să ne 

răscumpere. Iar la sfîrşitul capitolului întâi Pavel îşi apără apostolia fiindcă 

aceşti falşi învăţători, iudaizatori, susţinuseră că el nu era un apostol adevărat. 

Prin urmare el îşi apără apostolia. Apoi capitolul doi reprezintă o înţelegere 

captivantă a modului în care apostolii s-au tratat unii pe alţii şi cum au apărut 



chiar diferenţe teologice în biserica primară. Iar el relatează cum a apărat 

Evanghelia în trecut împotriva acestor influenţe iudaizatoare, inclusiv la 

Ierusalim în prezenţa celorlalţi apostoli. Şi el arată că toţi ceilalţi apostoli 

afirmaseră deja public Evanghelia pe care o învăţa Pavel. Prin urmare îşi 

argumentează punctul de vedere spunând: „Evanghelia pe care o învăţ a fost 

deja confirmată de toţi apostolii.” De la sfârşitul capitolului doi şi până în prima 

parte a capitolului patru el oferă o serie de argumente biblice şi doctrinare în 

favoarea Evangheliei harului şi împotriva mesajului legalist al faptelor pe care-l 

învăţau aceşti învăţători falşi. În cele din urmă atinge punctul de tranziţie, în 

versetul opt al capitolului patru, unde face un apel către galateni, în mod 

personal, plin de pasiune, care se încheie cu acest cuvânt de mustrare direct 

însă părintesc – versetul 20: „Căci nu ştiu ce să mai cred” (despre voi).  

 

Acesta este locul unde am rămas data trecută. Acesta este realmente punctul 

culminant al întregii epistole. De fapt, dacă Epistola către Galateni ar urma 

tiparul obişnuit al scrierilor lui Pavel, ar schimba direcţia chiar aici şi ar începe 

secţiunea epistolei cu aplicaţii practice ale fiecărui adevăr expus în prima 

jumătate. Acesta este tiparul pe care l-a urmat mereu Pavel când a scris 

bisericilor. De fapt aceasta-i exact ce va face începând din capitolul cinci. Din 

acel capitol şi până la finalul epistolei se va ocupa de aplicaţiile practice ale 

mesajului său. Acesta este tiparul lui Pavel. Însă el îl modifică întru câtva aici. 

Aici tiparul este foarte diferit. Aceasta este o epistolă unică. La sfârşitul 

capitolului patru el face un lucru pe care nu-l mai întâlnim în nicio altă epistolă 

de-a sa: inserează o ultimă secţiune didactică în care prezintă toate 

argumentele pe care le-a oferit iudaizatorilor. Iar el subliniază toate aceste 

argumente cu o ilustraţie genială provenită din Vechiul Testament. El spune: 

„Vreţi iudaismul Vechiului Testament? Vi-l voi da.” Iată ce spune Scriptura: „N-

aţi auzit ce spune Legea?” Acesta este un stil de argument ce nu-i este 

caracteristic lui Pavel. Şi, de fapt, ce ne dă el aici este un pasaj scurt din 

Scriptură care nu are nicio comparaţie în vreun alt loc din Noul Testament. 

Argumentul pe care îl prezintă Pavel aici este un argument biblic; însă el 

foloseşte mai degrabă o hermeneutică neconvenţională. El împrumută istoria 

Sarei şi a lui Agar din Geneza, începând cu capitolul 16 până la capitolul 21. 

Rezumă această istorisire şi foloseşte elementele acestei relatări într-un sens 



figurativ şi simbolic pentru a sublinia aspectele esenţiale pe care le prezintă. 

Dacă înţelegeţi ce face Pavel aici, este ingenios. El răspunde de fapt 

iudaizatorilor cu propriul lor stil de hermeneutică. Însă, dacă-l înţelegeţi greşit 

şi dacă vă imaginaţi că Pavel ne oferă un exemplu, o lecţie despre modul în care 

ar trebui să practicăm hermeneutica Vechiului Testamet, consecinţele negative 

pe termen lung ale acestei abordări ar putea fi dezastruoase. Prin urmare 

acesta este un pasaj periculos şi este un pasaj greu de interpretat şi explicat.  

 

La momentul de faţă doresc să mă ocup de dificultăţile hermeneutice şi 

interpretative ale pasajului. Vom privi la modul în care trebuie să interpretăm 

acest pasaj şi la ce face Pavel aici cu această alegorie pe care o împrumută din 

Vechiul Testament. În locul unei expuneri complete a fiecărui verset din pasaj 

vom privi la marile probleme hermeneutice. Să începem prin citirea pasajului – 

Galateni 4:21-31.  

 

 

Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi Legea? Căci este scris 

că Avraam a avut doi fii: unul din roabă şi unul din femeia slobodă. Dar cel din 

roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin 

făgăduinţă. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înţeles: acestea sunt două 

legăminte: unul, de pe muntele Sinai, naşte pentru robie şi este Agar – căci 

Agar este muntele Sinai din Arabia – şi răspunde Ierusalimului de acum, care 

este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod, şi el 

este mama noastră. Fiindcă este scris: „Bucură-te, stearpo, care nu naşti deloc! 

Izbucneşte de bucurie şi strigă, tu, care nu eşti în durerile naşterii! Căci copiii 

celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat.” Şi voi, 

fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei. Şi cum s-a întâmplat atunci, 

că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot 

aşa se întâmplă şi acum. Dar ce zice Scriptura? „Izgoneşte pe roabă şi pe fiul ei; 

căci fiul roabei nu va moşteni împreună cu fiul femeii slobode.” De aceea, 

fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Cristos ne-a 

izbăvit ca să fim slobozi. 



Este un pasaj extraordinar şi un argument excepţional din partea lui Pavel. Şi 

vestea bună în privinţa lui este că nu ne prezintă nicio idee nouă pe care Pavel 

să n-o fi tratat deja în materialul pe care l-am studiat din primele trei capitole. 

El nu prezintă niciun argument nou sau nicio idee nouă aici. Nu ne oferă nicio 

dovadă nouă sau suplimentară în ceea ce priveşte poziţia pe care o ia împotriva 

iudaizatorilor. El foloseşte un pasaj familiar din Vechiul Testament pentru a 

ilustra dovezile pe care le-a prezentat deja, argumentele biblice şi doctrinare, 

pe care le-a explicat deja în capitolele precedente. Prin urmare, nu este niciun 

concept doctrinar nou pe care trebuie să încercăm să-l înţelegem aici. Ar trebui 

să fim deja foarte familiarizaţi cu aspectele pe care le prezintă Pavel aici. El a 

stabilit deja toate argumentele majore ale doctrinei lui. Aici doar le ilustrează 

într-un mod nou şi diferit. Care sunt elementele principale? Trăsăturile 

distinctive şi principale ale mesajului Evangheliei lui Pavel, care-l separă de 

mesajul iudaizatorilor, sunt acestea: suntem mântuiţi prin har şi nu prin fapte, 

suntem datori Evangheliei şi nu Legii; iar noi suntem justificaţi datorită a ceea 

ce a făcut Cristos pentru noi, nu datorită a ceea ce facem noi pentru El. Acestea 

sunt ideile principale. Şi ele sunt toate interdependente. Toate spun în esenţă 

acelaşi lucru. Înainte să ajungem la acest punct din epistolă, Pavel a dovedit 

sistematic toate aceste lucruri cu argumente teologice şi biblice de natură 

istorică. El şi-a dovedit deja cazul; şi pentru a rezuma toate aceste elemente 

cheie el le adună pe toate la un loc. Ia întregul argument şi-l prezintă în acest 

singur adevăr central: moştenitorii adevăraţi ai lui Avraam, cei care moştenesc 

binecuvântarea lui Avraam, sunt descendenţii spirituali ai lui Avraam, nu 

sămânţa lui fizică. Prin urmare, dacă eşti sau nu moştenitor al promisiunii lui 

Avraam nu depinde de faptul că eşti israelit sau chiar prozelit, ci dacă ai sau nu 

credinţă. Mântuirea, spune el, nu se transmite prin descendenţii cuiva, nu e 

proprietatea exclusivă a unui grup etnic. Însă, spune el, moştenitorii adevăraţi 

ai tuturor promisiunilor spirituale în legământul avraamic sunt cei care 

împărtăşesc credinţa lui Avraam. Credincioşii, nu descendenţii etnici ai lui 

Avraam, ci credincioşii sunt adevăraţii lui urmaşi spirituali. Acesta este un 

aspect foarte simplu, nu-i aşa? Dar se rezumă realmente la diferenţa dintre 

Evanghelia adevărată, pe care a vestit-o Pavel, şi evanghelia falsă, a 

iudaizatorilor. Aceştia spuneau că pentru a intra în împărăţie trebuie în mod 

fundamental să fii evreu. Prin urmare, dacă nu te năşteai evreu, trebuia să devii 

iudeu. Dar Pavel spune că aceasta nu are nimic de-a face cu grupul etnic sau 



religios din care faci parte, ci are de-a face cu faptul că tu crezi sau nu. Aceasta-i 

marea diferenţă. Ţineţi minte această idee fiindcă ne vom întoarce la ea în 

final. Aceasta este cheia pentru înţelegerea întregului pasaj de faţă. Acesta-i 

întregul argument ce face diferenţă între Pavel şi iudaizatori. La aceasta se 

reduce în esenţă. Cine sunt moştenitorii adevăraţi ai binecuvântării pe care a 

primit-o Avraam în legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu el? Aceasta-i 

marea întrebare. Aceasta-i singura întrebare asupra căreia Pavel nu a fost de 

acord cu iudaizatorii. Însă totul depinde de ea. Şi dacă ne amintim capitolul trei, 

Pavel a scris tot acel capitolul răspunzând chiar la această întrebare în detaliu: 

cine sunt moştenitorii adevăraţi ai lui Avraam? Acum revine la ea. El nu 

răspunde la ea în niciun fel diferit. Nu adaugă realmente niciun argument nou. 

Ci lămureşte acest adevăr cu o istorisire plină de putere din Vechiul Testament 

care ilustrează orice argument pe care l-a prezentat deja.  

 

Înainte de a încerca să dezvăluim înţelesul acestui pasaj, lucru pe care-l vom 

face data viitoare, trebuie să ne oprim aici şi să recunoaştem că întreaga 

ilustraţie pe care o foloseşte Pavel prezintă o mare dificultate hermeneutică 

pentru noi. La suprafaţă, întrebarea care se ridică este aceasta: cum ajunge 

Pavel la acest înţeles pe care-l atribuie relatării vechi-testamentare despre Sara 

şi Agar? Este acest sens realmente în text? Sau îl impune el asupra textului? Şi, 

este legitimă metoda pe care o foloseşte Pavel aici? Este ceea ce ar trebui să ne 

slujească drept model în interpretarea noastră? Istoria bisericii este plină de 

oameni care au încercat să interpreteze toată Scriptura ca această serie lungă 

de alegorii. Şi făcând astfel ei sacrifică frecvent semnificaţia istorică şi literară a 

textului. De exemplu, am vorbit despre aceasta când am studiat cartea Iona. Iar 

întrebarea se ridică mereu: este istorisirea lui Iona şi a peştelui doar o poveste 

morală privind pericolele încercării de a fugi departe de Dumnezeu? Este o 

fabulă? Este o alegorie? Sau este cu adevărat istorie? Dacă este doar alegorie, 

atunci istoria propriu-zisă n-ar conta dacă este adevărată sau nu. Dar este clar 

în cazul lui Iona că, într-adevăr, contează dacă este istorie sau nu, fiindcă Isus 

Însuşi a citat repetat cartea Iona ca istorie propriu-zisă. El a tratat-o ca istorie 

reală în Luca 11:32 şi în Matei 12:40, 41. Iar El chiar a comparat ieşirea lui Iona 

din burta peştelui cu propria Sa înviere. Dacă naraţiunea învierii este o fabulă 

sau alegorie – este absolut vital pentru creştinism. Iar Pavel spune atât de clar 



în 1Corinteni 15:17: „Dacă Cristos nu a înviat [într-un sens real şi istoric] 

credinţa voastră este zadarnică şi voi sunteţi încă în păcatele voastre.” Prin 

urmare trebuie să fie istorică. Iar Scriptura susţine că este istorică. Şi aceasta se 

aplică atunci în mod implicit şi lui Iona. Totuşi, au fost comentatori de-a lungul 

istoriei bisericii care au insistat asupra interpretării acestor lucruri şi a altora 

asemănătoare ca alegorii, ca simple simboluri, nu în mod necesar adevărate. Şi 

orice persoană sau grup din istoria bisericii care a adoptat vreodată metoda 

alegorică de interpretare ca hermeneutica lor principală s-au lepădat în ultimă 

instanţă de credinţă.  

 

Şi, prin urmare, întrebarea dacă Scriptura este plină de alegorii sau nu este una 

crucială. Ceea ce doresc să fac la momentul de faţă sunt câteva remarci şi 

observaţii despre întrebuinţarea de către Pavel, în acest pasaj, a limbajului 

simbolic. El o numeşte de fapt alegorie, depinde la care versiune a Bibliei 

priveşti. Iată aici câteva lucruri de ţinut minte când luaţi în considerare ceea ce 

spune Pavel în Galateni capitolul patru. Doresc să observaţi două lucruri 

specifice în pasaj. Primul este cuvântul „alegorie”. Pavel spune explicit că 

foloseşte aici alegoria. Întrebuinţează termenul grecesc „allegoreo”. În esenţă 

este acelaşi cuvânt ca termenul englezesc „allegory”, respectiv cel românesc 

„alegorie”. În traducerile englezeşti timpurii, precum cea a lui Wycliff, se 

foloseşte „lucrurile care ar fi spuse într-un alt înţeles” în locul cuvântului 

„alegorie”. Şi într-un anumit fel, aceasta face de fapt o treabă bună în captarea 

sensului adevărat a ceea ce spune Pavel. Parafrazarea mea proprie ar fi că 

istorisirea despre Sara şi Agar ilustrează însăşi lecţia pe care trebuie s-o înveţe 

galatenii. Acesta este aspectul esenţial pe care îl prezintă el şi este cât se poate 

de simplu. El nu face niciun fel de afirmaţie tehnică despre interpretarea 

alegorică. În mod sigur nu foloseşte alegoria ca modalitate de a ne spune cum 

ar trebui să ajungem la înţelegerea Scripturii. Însă el spune simplu că această 

istorisire despre Sara şi Agar ilustrează însăşi lecţia pe care trebuie s-o înveţe 

galatenii. În cele mai multe versiuni din limba engleză cuvântul pe care îl 

foloseşte Pavel se traduce ad litteram prin termeni ca „alegorie” sau „alegoric”. 

Ţineţi minte că, în sensul strict al cuvântului „alegorie”, această istorisire nu 

este realmente un simbol alegoric. Iată de ce aceasta nu este ceea ce noi am 

considera în mod normal ca alegorie. În uzanţa limbii engleze, când vorbim 



despre alegorie, ne referim la o metaforă extinsă. Iar alegoria este o poveste, 

cu alte cuvinte, al cărei întreg înţeles este metaforic, nu literal. Cu alte cuvinte, 

povestea în sine nu este reală, este fictivă. Nu este intenţionată a fi tratată 

literalmente sau istoric. Într-o alegorie adevărată povestea este în totalitate 

fictivă, spusă doar pentru a prezenta un aspect esenţial sau pentru a învăţa o 

lecţie. Şi care este cea mai bună alegorie cunoscută în limba engleză? Călătoria 

creştinului. Este o poveste fictivă al cărei înţeles este complet simbolic. Cu alte 

cuvinte Călătoria creştinului nu trebuie să fie citită ca o poveste ce literalmente 

şi realmente s-a petrecut cândva în timp. Este o pildă. Este o parabolă 

dezvoltată. Este în mod tehnic o alegorie. Este o lecţie întemeiată pe o poveste 

imaginară a cărei interpretare adevărată elimină de fapt orice sens literal sau 

istoric din poveste. Aceasta este o alegorie pură. Aceasta-i ceea ce înseamnă în 

mod normal expresia în engleză. Însă nu aşa ceva avem aici în Galateni 4. 

Aşadar, să nu fiţi duşi în eroare de cuvântul „alegorie” dacă nu se află în 

traducerea voastră. Pavel nu sugerează că relatarea vechi-testamentară despre 

Sara şi Agar nu s-a întâmplat cu adevărat. El nu sugerează deloc acest lucru. Pur 

şi simplu el foloseşte această consemnare istorică în scop ilustrativ. De aceea, 

strict vorbind, ar trebui să numim aceasta o „ilustraţie” în loc de „alegorie”.  

 

Dar în acelaşi timp, ţineţi minte că este mai mult decât o simplă ilustraţie. Este 

un adevăr ce a fost întruchipat în istorie. Este ceea ce cunosc mulţi comentatori 

biblici ca „tipar” sau „arhetip” (prototip). Un „tipar” sau model este o imagine 

vie a unui mare adevăr sau a unei persoane care nu s-a revelat încă. Vechiul 

Testament foloseşte multe simboluri de genul acesta. Ele sunt prefigurări ale 

marilor realităţi spirituale cu referire la noul legământ. Vechiul Testament este 

plin de tipare. Cele mai multe prototipuri erau imagini ale lui Cristos. De-a 

lungul capitolelor cinci şi şapte cartea Evrei vorbeşte despre Melhisedec, 

preotul pe care l-a întâlnit Avraam când se întorcea de la lupta împăraţilor (în 

Geneza). Melhisedec apare de nicăieri pe paginile Scripturilor. Este prezent 

acolo doar în două versete şi apoi dispare. Dar este preotul căruia Avraam i-a 

dat zeciuiala. Iar scriitorul Epistolei către Evrei vorbeşte mai mult despre 

Melhisedec decât o face cartea Geneza. Şi el spune că Melhisedec era un 

prototip, cu alte cuvinte, un personaj real care a trăit şi l-a simbolizat pe Cristos. 

Înţelegeţi acest fapt cu atenţie. Nu înseamnă că Melhisedec a fost literalmente 



Cristos, că el a fost o apariţie a lui Cristos înainte de întrupare. Unii oameni 

interpretează în acest mod, dar nu ni se spune deloc aşa ceva. De fapt, Evrei 

7:15 este foarte clar în privinţa aceasta. Spune că Isus Cristos a fost „după 

asemănarea lui Melhisedec”. Cu alte cuvinte, erau multe asemănări între 

Melhisedec şi Cristos, în mod specific funcţiile pe care le-au îndeplinit ca preoţi 

şi ordinul sau rânduiala preoţiei căreia i-a aparţinut Melhisedec. Acesta a trăit 

cu mulţi ani înainte de preoţia aaronică. N-au fost deloc preoţi rânduiţi în 

relatarea Scripturii înainte de timpul lui Moise. Dar noi vorbim de vremea lui 

Avraam şi aici apare Melhisedec, un preot al Dumnezeului Cel Prea Înalt. Cine l-

a rânduit? Cărei rânduieli de preoţi aparţinea el? Scriptura nu spune până la 

Evrei, iar scriitorul cărţii Evrei spune că acesta este genul de ordin preoţesc 

căruia îi aparţine Cristos. El prezintă acest argument fiindcă evidenţiază faptul 

că Isus Cristos poate fi Marele nostru Preot deşi El provenea din seminţia lui 

Iuda şi nu din seminţia lui Levi. El se califică totuşi să fie Preotul nostru fiindcă 

este preot după rânduiala lui Melhisedec. Iar scriitorul cărţii Evrei trasează 

această serie de comparaţii între cei doi. Faptul că Melhisedec apare pe 

paginile Scripturii fără o linie genealogică şi fără vreo istorie, şi apoi dispare, 

este de asemenea un aspect, spune el, ce-l aseamănă cu Cristos. El este fără 

început şi fără sfârşit. Prin urmare, el prezintă aceste asemănări între cei doi şi 

spune că funcţiile pe care le-au îndeplinit în preoţiilor lor au fost paralele. 

Aşadar, Melhisedec este o imagine vie a lui Cristos. Acesta e un exemplu de 

tipar sau protoptip. Sunt o mulţime de acest gen. Un altul important îl găsim în 

Romani 5:14 unde ni se spune că Adam este o „icoană preînchipuitoare a Celui 

ce avea să vină”. Cu alte cuvinte, Adam, în roul său de cap şi fondator al rasei 

umane, a fost de fapt arhetipul sau prototipul care L-a prefigurat pe Cristos în 

rolul Său de Cap şi întâi născut al rasei răscumpărate. Şi există un paralelism 

aici. Este deliberat. Acesta este un tipar. Este o imagine vie a unei realităţi mai 

măreţe care va veni.  

 

Însă aici, în istorisirea despre Sara şi Agar, Pavel identifică pentru noi un simbol 

mai degrabă obscur. Şi el spune că naraţiunea conţine imagini care ilustrează 

relaţiile dintre vechiul şi noul legământ. Pavel nu neagă sensul istoric al 

consemnării Genezei. El nu schimbă interpretarea acestui text. Nu inserează 

ceva ce nu este acolo. El doar afirmă că acest text şi istorisirea pe care o 



relatează reprezintă însăşi lecţia pe care doreşte el să-i înveţe pe galateni. 

Continui să accentuez acest fapt. De ce continui să subliniez acest aspect? Pavel 

nu neagă aici istoria. Însă continui să accentuez acest lucru pentru că de-a 

lungul istoriei bisericii au fost oameni care au citat acest pasaj ca justificare 

pentru o înţelegere alegorică a Scripturii. Ei încearcă să găsească un înţeles în 

Scriptură care umbreşte sensul literal, istoric, logic şi evident al textului. Ei 

inventează propriile lor alegorii care introduc un înţeles în text care nu este 

realmente acolo. Şi în cazurile cele mai rele ei folosesc această metodologie 

pentru a elimina sau denatura înţelesul clar, efectiv, istoric, literal şi adevărat al 

textului. Prin urmare, alegoria poate fi şi a fost folosită ca să submineze 

adevărul Scripturii în acest mod. Este o modalitate periculoasă de abordare a 

Scripturii.  

 

Am crescut într-o biserică liberală în care interpretarea alegorică a Scripturii era 

trăsătura de bază. Am auzit-o tot timpul. V-am spus despre pastorul bisericii pe 

care am frecventat-o în primii mei ani de liceu. El nega că vreuna din minunile 

lui Isus s-au întâmplat vreodată. El susţinea că ele nu erau evenimente 

adevărate şi istorice. Mi-a spus personal că erau alegorii elaborate. Susţinea, 

spre exemplu, că omul cu mâna uscată pe care l-a vindecat Isus era cineva care 

L-a auzit pe Isus predicând mesajul consemnat în Matei 18:8 – „Acum, dacă 

mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le şi leapădă-le de la tine. 

Este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două 

mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic.” Şi conform acestui 

pastor, persoana respectivă L-a auzit pe Isus spunând aceasta. El a păcătuit 

cumva cu mâna lui. Era probabil un hoţ care îşi folosise mâna dreaptă ca să fure 

din buzunarul cuiva din mulţime în timp ce Isus transmitea această predică; iar 

când Isus a spus acest lucru, el a fost convins de păcat. Şi pastorul spunea că 

acest hoţ era suficient de subtil ca să înţeleagă că nimeni n-ar trebui să trateze 

Scriptura literalmente, aşa că, în loc de a-şi tăia mâna, el şi-a legat-o şi a jurat că 

n-o va mai folosi. M-am gândit, în timp ce pastorul respectiv îmi spunea această 

istorisire, că înţelesul Scripturii este atât de profund şi m-am întrebat cum voi 

putea vreodată să-L înţeleg. Prin urmare, a spus el, când l-a văzut Isus, i-a spus: 

„Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.” 

(Matei 12:13) Acest pastor mi-a spus că ceea ce s-a întâmplat realmente acolo 



a fost faptul că Isus l-a iertat pentru hoţia lui şi i-a dat pur şi simplu permisiunea 

să-şi folosească iarăşi mâna. Aşadar, aceasta este o alegorie despre iertare. 

Apropo, acesta era modul în care aborda el toată Scriptura. În timp ce stăteam 

acolo, încercam să urmăresc acest argument. I-am arătat faptul că Matei 12, 

unde Isus l-a vindecat pe om, apare de fapt înainte de Matei 18, unde Isus a 

spus să-ţi tai mâna care păcătuieşte. Prin urmare nu înţelegeam cum funcţiona 

argumentul lui. Iar acest pastor a spus că nu pot face atâta caz în privinţa 

cronologiei. El a spus că Evangheliile sunt de fapt o colecţie de felurite poveşti 

şi alegorii legate într-un fel, fără nicio ordine specifică. Evident, dacă doreşti să 

fii atât de liber în interpretarea ta (sau interpretarea ta greşită) a Scripturii, nu 

există realmente nimic ce nu poţi face să spună Biblia. Oamenii fac lucrul ăsta 

tot timpul. Există o istorie lungă în această privinţă. Un aşa-zis părinte al 

bisericii numit Origen a început un sistem întreg de interpretare biblică ce se 

baza pe abordarea alegorică a textului. Toate ideile care au apărut din această 

metodologie sunt chiar lucrurile care au ajutat la distrugerea bisericii 

medievale. Iar aceste idei au tulburat biserica de-a lungul istoriei.  

 

Însă ceea ce oferă Pavel galatenilor nu este acest gen de alegorie. Nu este un 

înţeles fictiv, care înlătură înţelesul istoric, literal şi simplu al textului. Şi de fapt, 

aşa cum vom vedea data viitoare, aspectele fundamentale pe care le prezintă 

Pavel aici sunt parte a înţelesului textului original al Genezei. El doar ia aceste 

principii din textul respectiv şi le aplică într-un asemenea mod încât să ilustreze 

adevărul despre înseşi elementele cheie care erau în dezbatere în controversa 

cu iudaizatorii. Când îl analizezi şi vezi ce spune realmente Pavel îţi dai seama 

că e de fapt un argument bun. Este doar cuvântul „alegorie” cel care-i duce în 

confuzie pe atât de mulţi oameni. Ei cred că asta înseamnă de fapt permisiunea 

de a interpreta Scriptura în orice fel doresc s-o facă. Pavel nu face acest lucru 

aici. La o examinare mai îndeaproape, aplicaţia pe care o dă el acestui text se 

dovedeşte a fi cât se poate de justă. Şi aşa cum vom vedea data viitoare, este o 

lecţie importantă pe care o dă galatenilor în privinţa contrastelor totale care se 

prezintă tot timpul până la Geneza între libertate şi robie, între promisiunea 

divină şi efortul pământesc şi între două abordări opuse de obţinere a 

justificării. Şi tot acest adevăr este încapsulat şi întruchipat în această istorisire 

despre Ismael şi Isaac. Totul se află în textul din Geneza, iar Pavel doar îl scoate 



în relief. Este parte a înţelesului adevărat al acestui pasaj din Scriptură. Pavel nu 

foloseşte o plăsmuire menită să denatureze sau să umbrească sensul adevărat 

al Scripturii aşa cum vedem noi că fac oamenii în mod normal atunci când 

alegorizează textul.  

 

Iar faptul că Pavel evidenţiază adevăruri care sunt realmente chiar acolo în text 

este subliniat de cea de-a doua trăsătură pe care doresc s-o observaţi în 

legătură cu acest pasaj. Prima a fost cuvântul „alegorie”. Cea de-a doua este o 

întrebare simplă, cu care începe el textul: „Nu ascultaţi voi...?” Observaţi, 

pasajul pe care-l abordăm începe şi se sfârşeşte practic cu aceeaşi întrebare. 

Versetul 21: „Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi Legea?” 

Iar versetul 30: „Dar ce zice Scriptura?” Acesta-i realmente rezumatul 

argumentului lui Pavel de aici. Mergeţi la Scriptură şi edificaţi-vă. Iar el doreşte 

ca galatenii să ajungă la înţelesul adevărat şi deplin din textul Vechiului 

Testament. El nu neagă sensul literar şi istoric al naraţiunii despre Ismael din 

Vechiul Testament. El doar evidenţiază câteva adevăruri esenţiale din acea 

istorisire pentru a-şi ilustra punctul său de vedere faţă de galateni. Aţi putea 

întreba, de ce o face el în acest mod? De ce recurge el la alegorie, simboluri, 

tipare şi lucruri de genul acesta? Cred că există câteva motive. Iar unul şi cel 

mai proeminent este acesta: că este probabil asemănător metodologiei folosite 

de iudaizatori pentru a-şi propaga eroarea. Sunt sigur că ei îşi sprijineau toate 

pretenţiile lor pe alegorii, şi probabil chiar din această relatare care-i privea pe 

Isaac şi Ismael. Fiindcă la prima observaţie aţi crede că această istorisire despre 

Isaac şi Ismael ilustrează punctul de vedere al iudaizatorilor – acela că trebuie 

să fii un descendent al liniei genealogice a lui Isaac, nu a lui Ismael, ca să fii 

moştenitorul lui Avraam. Aceasta-i ceea ce credeau ei că însemna istoria 

respectivă. Pavel spune: ”Exploraţi puţin mai adânc.” Această alegorie era 

obişnuită pe vremea lui Pavel. Sistemul predominant de interpretare în vremea 

lui Pavel reliefa înţelesuri ascunse şi o simbolistică criptată pentru a încerca să 

prezinte orice punct de vedere pe care dorea rabinul să-l prezinte. Puteţi citi 

aproape orice comentariu din acea vreme, comentarii ale Vechiului Testament, 

şi veţi găsi această abordare a Scripturii, în care rabinul folosea simboluri 

ascunse şi le transforma în argumente stricte sau riguroase pentru a încerca să 

demonstreze un punct de vedere improbabil sau exagerat.  



 

Aţi auzit probabil de numele Philo. Acesta a fost un filozof evreu renumit. Daţi-

mi voie să vă spun puţin despre el. Philo era un filozof evreu elenist, ceea ce 

înseamnă că el era de descendenţă etnică evreiască, dar adoptase limba greacă 

ca limba lui primară şi filozofia greacă ca principala sa perspectivă asupra lumii. 

Prin urmare, el este un evreu elenist şi un filozof ilustru care a trăit de fapt în 

Alexandria, Egipt, în acelaşi timp când a trăit şi a slujit apostolul Pavel. Ei au fost 

contemporani. Iar Philo era binecunoscut pentru acest fel de alegorizare. El o 

folosea pentru a combina Scriptura cu filozofia grecească clasică. De exemplu, 

Philo a susţinut că tabernaculul din Vechiul Testament era o metaforă pentru 

cosmologia lui Platon. Şi el a spus lucruri de genul: cele şapte sfeşnice ale 

Menorah-ului reprezintă cele şapte planete vizibile (ei ştiau doar de şapte 

planete în acele zile). Iar el a afirmat că aceasta era semnificaţia celor şapte 

sfeşnice ale Menorah-ului. Iar cele patru culori ale ţesăturii din perdelele 

cortului întâlnirii reprezintă cele patru elemente: pământ, aer, vânt şi foc. 

Aceasta-i ceea ce credea Platon că erau elementele. Şi aşa mai departe. El a 

făcut acest lucru cu tot echipamentul din tabernacul. Şi a arătat cum 

tabernaculul este doar un tablou al viziunii asupra lumii a lui Platon. Prin 

urmare, noi ar trebui să-l adoptăm pe Platon. Şi acesta-i modul în care 

argumenta el. Şi prin această metodă, dacă doriţi să faceţi acest lucru, puteţi 

dovedi aproape orice. Puteţi face, în mod literal, ca Biblia să însemne orice vreţi 

voi. Şi asta-i ce a făcut Philo. Iar el a fost foarte dibaci în privinţa aceasta şi nu a 

fost singurul. Chiar unii dintre cei mai buni rabini ai epocii respective au 

abordat Scriptura în acest mod. De fapt, rabinii încă fac acest lucru şi astăzi. 

Dacă aţi putea sta de vorbă cu cel mai învăţat evreu ortodox, rabin, aţi 

descoperi că el analizează Scriptura în acest fel, asemenea unui grup de alegorii 

şi descrieri plastice. El va percepe alegoria ca o mare dovadă.  

 

Prin urmare când le scrie Pavel galatenilor această metodă de alegorizare era 

foarte populară în şcolile rabinice din Alexandria, unde se afla Philo, şi până-n 

Palestina şi mai departe, unde a învăţat Pavel. Fără îndoială că Pavel era 

pregătit în această metodă. Şi este semnificativ faptul că acesta este singurul 

loc din Scriptură în care îl vedem folosind-o. Iar el o foloseşte într-un mod 

legitim, ca să combată argumente nelegitime care fuseseră prezentate probabil 



prin acelaşi fel de alegorizare. Iar ideea alegoriştilor era aceasta: idealul rabinic 

predominant al acelor zile era că orice verset din Scriptură are cel puţin patru 

înţelesuri. Iar sensurile în sistemul lor erau reprezentate de patru litere din 

alfabetul evreiesc traduse în alfabetul englezesc ca P, R, D, S care, printre altele, 

reprezentau cuvântul evreiesc pentru grădină, cu referire specifică la grădina 

Edenului. Şi aceasta este sursa cuvântului „paradis”. Iar cele patru sensuri ale 

oricărui text se împart în felul acesta: P era pentru pashat – cuvântul pentru 

„simplu” (Sensul pashat era înţelesul clar, simplu, literal, istoric al textului, ce se 

spune la suprafaţa lui), R era pentru remez – un cuvânt care înseamnă „indiciu” 

(acesta era un înţeles implicit, ceva la care făcea aluzie textul), D stă pentru 

drash – un cuvânt ce însemna „căutare”(adică un nivel al înţelesului pe care-l 

putea doar deriva sau obţine din text prin cercetare atentă şi meditare; de fapt 

cuvântul în sine are de-a face cu stoarcerea strugurilor, fiindcă ceea ce descriu 

ei aici se compară cu punerea strugurilor într-un teasc pentru a obţine must) şi, 

în cele din urmă, nivelul cel mai înalt al sensului, S – sôd – un cuvânt care 

înseamnă „ascuns”. Iar acesta era înţelesul secret sau neexprimat al textului, 

care era revelat de obicei de un fel de alegorie sau simbol. Şi astfel, prin acest 

mod de gândire, metoda alegorică era în ultimă instanţă adevărul superior pe 

care-l puteai obţine din cele patru înţelesuri ale oricărui text. Kabbalah (cabala) 

este cultul care se bucură de o nouă popularitate astăzi. Madonna şi alte câteva 

celebrităţi s-au alăturat cabalei. Întreaga religie se bazează exact pe acest fel de 

alegorizare. Metoda PRDS de interpretare este exact abordarea pe care un 

cabalist ar avea-o faţă de Scriptură astăzi. Şi, prin urmare, pentru ei niciun 

element de adevăr sau doctrină nu poate fi stabilit vreodată printr-un apel la 

sensul simplu, direct şi clar al oricărui text biblic. Fiindcă acesta nu este 

înţelesul ultim al textului.  

 

Nu ştiu de ce sunt oamenii atât de uşor impresionaţi de înţelesuri inventate, 

care se sprijină pe simbolism şi alegorii îndoielnice, însă mulţi oameni sunt puşi 

în încurcătură şi induşi în eroare de această abordare. Ei cred că este profundă. 

Dacă puteţi inventa o interpretare bizară a Scripturii, pretinzând că aţi 

descoperit o alegorie ce are un înţeles secret, aproape întotdeauna veţi 

impresiona pe cineva de undeva, care va crede că interpretarea voastră este 

profundă şi adâncă. Şi eu cred că aceasta-i ceea ce le-au făcut iudaizatorii 



galatenilor. Sunt evident de acord cu simbolistica lui Pavel şi cu cealaltă 

tipologie, a Vechiului Testament, care este clar identificată pentru noi de 

scriitorii Noului Testament, fiindcă ei scriau sub inspiraţia Duhului Sfânt. Iar 

simbolisticii scoasă în relief din text îi este prin urmare dată automat autoritate 

divină. Dar dacă veniţi la mine cu o interpretare imaginară, pe care ei au 

inventat-o, bazată pe un anumit înţeles secret sau un anumit simbol ascuns, pe 

care cred ei că l-au descoperit dar pe care nimeni altcineva nu l-a perceput 

vreodată în istoria interpretării biblice, dacă faceţi acest lucru, vă voi spune că 

sunteţi nebuni. Voi fi realmente sincer cu voi. Scriptura însăşi nu sprijină 

niciodată acest fel de abordare subiectivă a interpretării textului. Iar acest pasaj 

din Galateni 4 nu este o excepţie de la această regulă. Islamismul duce acelaşi 

tip de hermeneutică la nivelul următor. Dacă vorbeşti cu un învăţat musulman, 

descoperi că ei cred că există cel puţin şapte înţelesuri pentru orice verset din 

Coran. Şi dacă v-aţi întrebat vreodată de ce islamismul poate părea atât de 

confuz şi cu atât de multe feţe, susţinând să fie paşnic în timp ce se comportă în 

moduri atât de violente, acesta este tocmai motivul.  

 

Creştinismul biblic a insistat mereu că Scriptura are doar un singur înţeles 

adevărat. Nu există înţelesuri multiple ale textelor biblice. O poruncă sau un 

adevăr din Scriptură poate avea multe aplicaţii, dar Biblia are numai o singură 

interpretare adevărată. Să citez din capitolul întâi, secţiunea a noua a 

Mărturisirii de credinţă de la Westminster, cred că o exprimă foarte bine: 

„Regula infailibilă de interpretare a Scripturii, este însăşi Scriptura; şi, prin 

urmare, când există o întrebare în legătură cu sensul deplin şi adevărat al 

oricărui pasaj din Scriptură (care nu este multiplu, ci unul singur), poate fi 

cercetat şi cunoscut din alte locuri care vorbesc mai clar.” Aceasta nu exclude 

tipologia, simbolul, figura retorică şi conotaţia dublă care sunt legitime. Există 

elemente de genul acesta în Scriptură, în care sensul adevărat al unei afirmaţii 

cuprinde de fapt două părţi în mod deliberat. În special acolo unde Scriptura 

însăşi identifică simbolul pentru noi, aşa cum face Pavel aici. Voi evidenţia 

faptul că, până când Pavel a identificat simbolul lui Ismael şi Isaac sub 

călăuzirea infailibilă a Duhului Sfânt, nu a existat nicio justificare pentru 

perceperea acestui tip de înţeles în text. Şi mai degrabă suspectez cu tărie că 

nimeni nu a văzut de fapt acest simbol în text cu privire la cele două legăminte 



până ce Duhul Sfânt l-a descoperit prin Pavel. Însă aici diferenţa este că Pavel 

nu inventează acest lucru; Duhul Sfânt îl descoperă prin el. Amintiţi-vă acest 

fapt: înţelesul Scripturii este unul. Nu este mereu simplu, dar nu este niciodată 

multiplu, adică nu semnifică mai multe lucruri diferite în acelaşi timp. Şi ştiu că 

acest fapt ne pune în încurcătură, deoarece cum se poate ca un lucru fie 

simbolic şi să nu aibă de fapt un al doilea nivel de înţeles? Şi totuşi, noi spunem 

că are doar un singur înţeles. Iată ce a scris renumitul prezbiterian scoţian 

Thomas Boston despre modelele, simbolurile şi alte forme cu conotaţie dublă 

din Scriptură:  

 

 

„Unele dintre simbolurile şi figurile din Scriptură au un sens compus sau 

combinat, în care un lucru este prezentat ca tipar al celuilalt. Prin urmare 

constă din două părţi: primul referitor la tipar, celălalt privind împlinirea 

tiparului. Nu sunt două sensuri, ci două părţi ale acelui singur şi întreg sens 

intenţionat de Duhul Sfânt. De exemplu, Moise a înălţat şarpele în pustiu 

pentru ca cei care erau muşcaţi de şerpii înfocaţi să poată privi la el şi să fie 

vindecaţi. Sensul deplin al acestuia ne este dat în Ioan 3:12 – Şi, după cum a 

înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului.” 

Thomas Boston spune: „Aici este înţelesul literal şi simbolic care constituie un 

singur sens complet între ele.” Acesta este modul corect de a-l percepe. Vorbim 

aici despre un simbol deliberat, o conotaţie dublă, aspecte de genul acesta, pe 

care le folosim mereu în vorbirea curentă. Nu vorbim despre niveluri multiple 

ale înţelesului în niciun text din Scriptură. Iar acest înţeles literal şi simbolic, 

care constituie un singur sens deplin (aşa cum spune Thomas Boston), este 

exact cazul acestei secţiuni din Galateni 4. Pavel nu neagă înţelesul literal şi 

istoric al Genezei atunci când face referire la acesta ca o alegorie. Şi, printre 

altele, cei mai buni comentatori au subliniat mereu faptul că Pavel nu foloseşte 

alegoria în sensul clasic al alegorizării. Pavel nu folosea filozofia lui Philo sau a 

sectei gnostice care a adaptat aceeaşi metodă şi a distrus credinţa creştină. 

Există această diferenţă distinctă între metodologia lui Pavel şi genul de 

hermeneutică pe care-l denumim în mod normal alegorizare. Şi este acesta: 

Pavel afirma, nu nega, înţelesul literal şi istoric al textului; şi aplica acest înţeles 



argumentului său cu iudaizatorii. Aşa cum am spus, cei mai buni comentatori au 

recunoscut mereu acest fapt. Ceea ce vă spun nu este deloc o idee nouă sau 

modernă. Ascultaţi-l pe Hrisostom (Ioan Gură de Aur), unul dintre marii 

predicatori timpurii din istoria bisericii (sfârşitul secolului al patrulea). Prin 

urmare acesta este material vechi. El a spus: „Contrar obiceiului, apostolul 

Pavel numeşte un tipar drept alegorie.” El spune că Pavel foloseşte realmente 

un tipar aici, nu o alegorie. „Înţelesul lui este după cum urmează: această 

istorie consemnată în Geneza, nu doar declară ceea ce apare la suprafaţa ei, ci 

anunţă ceva nou.” Aşadar suntem clari în această privinţă? Aceasta nu este o 

alegorie în sensul obişnuit în care folosim acest cuvânt. Pavel doar foloseşte 

consemnarea efectivă, istorică, a Genezei pentru a ilustra mai degrabă un 

subiect complex despre legământul mozaic şi noul legământ. Iar el face acest 

lucru, sunt convins, nu pentru a ne oferi un model de urmat în propria noastră 

interpretare biblică, ci fiindcă acesta era asemănător metodei hermeneutice 

folosită de iudaizatori ca să-şi susţină învăţătura lor falsă. Pavel luptă aici cu foc 

contra foc. El foloseşte împotriva lor chiar metoda lor. În mod fundamental el 

spune: „Bine, galatenilor, dacă sunteţi atât de impresionaţi de simbolurile şi 

înţelesurile ascunse din Vechiul Testament, iată aici o tipologie legitimă care 

dezvăluie cât de greşiţi sunteţi să vă încredeţi în iudaizatori şi cât de greşiţi sunt 

ei în interpretarea lor referitoare la Ismael şi Isaac.” Iar el întreabă: „Ce spune 

Scriptura?” Întrebarea din versetul 30 alături de întrebarea asemănătoare de la 

începutul pasajului, în versetul 21 – „N-ascultaţi Legea?” – aceasta este cheia 

pentru subiectul dezbătut de Pavel. El doreşte ca ei să înţeleagă şi să se supună 

faţă de ceea ce spune în adevăr Scriptura, ce spune însăşi Biblia, şi nu 

interpretărilor şi ideilor fanteziste şi exagerate ale iudaizatorilor.  

 

Ca să vă dovedesc că Pavel nu foloseşte aici o ilustraţie proprie, imaginară şi 

exagerată, trebuie să analizăm simbolistica din relatarea despre Sara şi Agar; şi 

vom face acest lucru data viitoare. Permiteţi-mi să vă ofer de data aceasta o 

introducere scurtă. Iată imaginea de ansamblu care prilejuieşte conflictul dintre 

Pavel şi iudaizatori. Era o dispută în legătură cu cine erau fiii adevăraţi ai lui 

Avraam. Iar iudaizatorii susţineau că a fi moştenitor spiritual al lui Avraam era o 

problemă legată de provenienţa din linia genealogică cuvenită. Acesta era un 

subiect foarte important în Vechiul Testament. Toată istoria Vechiului 



Testament şi genealogiile vechi-testamentare aveau un singur punct central: să 

consemneze cum acest drept din naştere era transmis de la Avraam prin Isaac 

lui Iacov, naţiunii Israel, până la adevăratul lor Mesia, Cristos. Acesta este 

aspectul central al liniei genealogice. Însă Pavel le-a arătat de la început 

galatenilor că, deşi linia genealogică precisă (pe baza sângelui) era importantă 

pentru generarea lui Mesia, adevăraţii moştenitori spirituali ai binecuvântărilor 

lui Avraam sunt cei care imită credinţa lui, nu oameni care doar moştenesc 

genele lui. Astfel toată lupta dintre iudaizatori şi Pavel era legată de această 

problemă: cine sunt adevăraţii descendenţi spirituali ai lui Avraam? Iar aceasta 

este o întrebare profundă. Este una din întrebările centrale ale întregii istorii 

umane. Este întrebarea ultimă care incită toată disputa din Orientul mijlociu de 

astăzi, despre care citiţi în ziarul vostru. Fiindcă popoarele arabe sunt toate 

descendente ai lui Ismael. Arabii cred că sunt moştenitorii adevăraţi ai lui 

Avraam şi au dreptul la acel pământ. Este una din aceleaşi întrebări care dau 

naştere la războiul curent ce inspiră groază. Este cauza motivatoare din spatele 

jihadului islamic. Iar la nivel spiritual aceeaşi întrebare marchează linia de 

separare între adevăraţii creştini, autentici, născuţi din nou, şi două sute de ani 

de erezii şi denaturări sacramentale ale creştinismului, care au început cu 

învăţătura acestor iudaizatori. Înţelegeţi de ce a fost această întrebare atât de 

relevantă în centrul Epistolei către Galateni. Conform modului în care gândeau 

iudaizatorii, consemnarea despre Agar şi Ismael ar fi fost percepută ca dovada 

centrală a Vechiului Testament că Israelul naţional şi etnic reprezenta sămânţa 

spirituală şi moştenitorii adevăraţi ai lui Avraam. Aceasta este istoria la care ar 

fi apelat ei. Dreptul câştigat prin naştere, ar fi spus ei, provenea prin Isaac, nu 

prin Ismael, care era primul născut. Şi s-a întâmplat prin voia suverană a lui 

Dumnezeu. Iar dovada era că linia genealogică a lui Isaac era cea care L-a 

generat pe Mesia (21:12). „Căci numai din Isaac va ieşi o sămânţă, care va purta 

cu adevărat numele tău.” Şi, spuneau ei, dacă doriţi să moşteniţi 

binecuvântarea lui Avraam, fie trebuie să fiţi născuţi din linia sângelui, fie să 

deveniţi prozeliţi. Şi părea un argument foarte convingător.  

 

Însă Pavel combate ideea aparent logică a argumentulului. „Priviţi puţin mai 

îndeaproape la istorie”, spune el. „Voi care voiţi să fiţi sub Lege, [voi, 

neamurilor, care sunteţi atât dornice să luaţi jugul unui legământ evreiesc în 



aşteptarea eronată că ceva ce puteţi face pentru voi înşivă vă va oferi o poziţie 

înaintea lui Dumnezeu, spuneţi-mi] n-ascultaţi voi Legea? Nu înţelegeţi nici 

măcar ce spune Legea? Fiindcă ea condamnă păcatul şi necredinţa. Dacă 

sunteţi de acord cu termenii Legii ca legământ pentru mântuirea voastră, vă 

veţi condamna pe voi înşivă”, spune el. „Şi mai mult decât atât [spune el] există 

simbol şi adevăr în relatarea despre Agar şi Ismael, care dovedesc argumentul 

meu, nu argumentul iudaizatorilor. Priviţi cu atenţie la cele două mame. Priviţi 

cu atenţie la cei doi fii. Priviţi la cele două sisteme de religie pe care le 

reprezentau ei şi veţi înţelege că acestea reprezintă două legăminte.” Şi el îşi 

prezintă argumentul său încă o dată (acelaşi argument pe care l-a prezentat de-

a lungul întregii Epistole către Galateni) folosind aceeaşi istorie a Vechiului 

Testament pe care o aveau iudaizatorii şi pe care, fără îndoială, încercau s-o 

folosească în avantajul lor. Acesta este un mod iscusit de a răspunde acestor 

învăţători falşi. Data viitoare îl vom studia în detaliu.  

 

Doresc să închei acum afirmând cu claritate absolută pentru cei care n-au 

înţeles probabil niciodată mai înainte adevărul principal al Evangheliei care era 

în joc în cadrul acestei dispute între Pavel şi iudaizatori – adevărul simplu că 

păcătoşii nu pot face niciodată nimic ca să-şi câştige mântuirea pentru ei înşişi, 

fie sub legea lui Moise, fie prin orice alt mijloc. Legea ne condamnă pentru 

păcatul nostru. Legea promite distrugere şi mânie divină oricărui om care 

încalcă poruncile ei. Şi de aceea Legea nu putea să fie de niciun folos real 

pentru păcătoşi. Ea doar ne obliga să ne vedem falimentul total şi să ajungem la 

sfârşitul absolut al puterii noastre. Însă Pavel spune că Evanghelia este un gen 

de mesaj total diferit faţă de Lege. Evanghelie înseamnă „veste bună”. Şi este 

veste bună, pentru că este mesajul că Isus Cristos a făcut deja pentru noi tot 

ceea ce ne poruncea Legea. El a trăit o viaţă perfectă, fără de păcat, sub Lege. 

El a împlinit întru totul Legea. Scriptura spune că El a fost sfânt, nevinovat, 

nepătat, separat de păcătoşi, mai presus decât cerurile; prin urmare El nu 

merita să moară, fiindcă moartea este plata păcatului. El a fost complet fără de 

păcat. Însă a gustat moartea în locul păcătoşilor, pentru ei, luând vina legală a 

păcatului lor asupra Lui Însuşi şi plătind preţul din plin. Aceasta e ceea ce 

semnifică 2Corinteni 5:21: „Dumnezeu L-a făcut pe Isus păcat pentru noi, ca noi 

să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.” Prin urmare este un schimb simplu: 



vina noastră pentru neprihănirea Lui. Şi exact cum vina tuturor credincioşilor a 

fost transferată lui Isus, ca El să poată plăti pentru ea, la fel neprihănirea Lui 

perfectă, fără nicio pată, le este transferată lor. Iar ei sunt răsplătiţi pentru ea. 

Aceasta-i Evanghelia. Iar partea cu adevărat bună a veştii bune este că nu este 

nimic ce trebuie să faceţi voi sau puteţi face pentru a câştiga această mântuire. 

Voi pur şi simplu o dobândiţi prin credinţă. Încredeţi-vă în Cristos ca Domnul şi 

Mântuitorul vostru veşnic; iar El promite în cuvintele familiare din Ioan 6:37 – 

„Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni afară.”  

 

 

O relatare a două legăminte 

(Galateni 4:21-31) 

Phil Johnson 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Data trecută, am analizat felul în care foloseşte Pavel scrierile Vechiului 

Testament în cadrul acestui pasaj. Am discutat puţin despre motivul pentru 

care a făcut lucrul acesta. Şi vreau să păstraţi în minte aceasta când vom trece 

prin acest pasaj. Pavel nu ne oferă un model cu privire la felul cum să 

interpretăm relatările biblice aici. El răspunde unui grup specific de învăţători 

falşi. Înainte să ajungem la această secţiune de la finalul capitolului patru, 

amintiţi-vă, el a aşezat deja temelia pentru toate argumentele sale. El şi-a 

construit întregul său argument, fundamentele doctrinare şi biblice ale 

acestuia, a folosit căi convenţionale de interpretare a Vechiului Testament. 

Aceasta este o abatere extraordinară de la ceea ce face Pavel în mod normal. El 

face referire aici la un pasaj din Vechiul Testament; şi probabil că-l alege 

deoarece el constituia baza pasajului pe care iudaizatorii trebuie să-l fi folosit 

pentru a-şi stabili poziţia. Aşadar, Pavel împrumută pasajul lor favorit şi 

abordarea lor hermeneutică pentru a ilustra motivul pentru care poziţia lor 

este complet greşită. El utilizează un anumit fel de abordare alegorică aici 



pentru a expune falsitatea anumitor învăţători, care probabil că se bazau din 

plin pe metoda alegorică pentru a-şi prezenta eroarea. Deci, cu alte cuvinte, în 

acest pasaj vedem cum el se luptă cu aceeaşi armă ca a lor. El le răspunde 

acestor învăţători falşi cu propria lor metodologie, în pasajul lor favorit. Acest 

pasaj, această secţiune din Galateni 4 este aproape complet unică în Noul 

Testament şi oferă exemplul unei persoane care trasează lecţii alegoric-

simbolice bazate pe relatări din Vechiul Testament.  

 

De data aceasta vom privi din nou la acelaşi pasaj pentru a încerca să 

determinăm înţelesul lui Pavel. Ce prezintă el aici? Care este punctul său 

principal? Şi odată ce înţelegem metodologia sa, cum interpretăm semnificaţia 

spuselor sale? Ce anume spune el aici? Şi cum este această povestire despre 

Sara şi Agar, Isaac şi Ismael o lecţie pentru galateni? De ce se aplică aceasta la 

eroarea cu care se confrunta Pavel? Aceasta e ceea ce vrem să cercetăm acum. 

De fapt, vom vedea că răspunsul la această întrebare nu este chiar atât de 

dificil sau de neclar pe cât ar părea la prima citire a acestui pasaj, când te 

întrebi ce are de a face Agar cu o erezie a primului secol? De unde a scos Pavel 

aceasta şi de ce? La iveală iese faptul că Agar este, de fapt, un simbol perfect 

pentru tot ceea ce apărau iudaizatorii. Aceasta era o insultă intenţionată 

pentru iudaizatori. Pavel face aceasta intenţionat. Ei erau precum fariseii. 

Majoritatea dintre ei probabil că erau foşti farisei. Ei erau ca acei farisei şi 

saduchei care au venit la Ioan Botezătorul fără să se fi pocăit. Aceşti oameni au 

făcut o mărturisire de credinţă în Cristos dar nu şi-au lăsat fariseismul lor în 

urmă. Amintiţi-vă ce le-a spus Ioan Botezătorul fariseilor şi saducheilor care-au 

venit la el – Matei 3:9 – „...să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: ‚Îl avem ca 

tată pe Avraam!', căci vă spun că Dumnezeu poate să ridice urmaşi ai lui 

Avraam chiar şi din pietrele acestea!” Aceşti iudaizatori erau precum acei farisei 

în sensul că ei se încredeau mult în faptul că îl aveau pe Avraam ca tată. Prin 

urmare, Pavel distruge aici semnificaţia acelei pretenţii prin a spune că, cel 

puţin în termeni spirituali, ei o aveau în acelaşi timp pe Agar ca mamă. Cu alte 

cuvinte, ei nu erau adevăraţii moştenitori ai binecuvântării avraamice. Şi acesta 

este lucrul pe care încearcă Pavel să-l scoată în evidenţă. Deci vedem imediat 

felul cum aceasta se aplică la iudaizatori. Daţi-mi voie să încep prin citirea 

pasajului, de la versetul 21 până la finalul capitolului.  



 

 

„Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi Legea? Căci este scris 

că Avraam a avut doi fii: unul din roabă şi unul din femeia slobodă. Dar cel din 

roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin 

făgăduinţă. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înţeles: acestea sunt două 

legăminte: unul, de pe muntele Sinai, naşte pentru robie şi este Agar - căci Agar 

este muntele Sinai din Arabia - şi răspunde Ierusalimului de acum care este în 

robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod, şi el este 

mama noastră. Fiindcă este scris: ‚Bucură-te, stearpo, care nu naşti deloc! 

Izbucneşte de bucurie şi strigă, tu, care nu eşti în durerile naşterii! Căci copiii 

celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat.’ Şi voi, 

fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei. Şi, cum s-a întâmplat atunci, 

că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot 

aşa se întâmplă şi acum. Dar ce zice Scriptura? ‚Izgoneşte pe roabă şi pe fiul ei; 

căci fiul roabei nu va moşteni împreună cu fiul femeii slobode.’ De aceea, 

fraţilor, noi nu suntem copiii acelei roabe, ci ai femeii slobode.” 

La prima vedere, textul este foarte dificil de interpretat deoarece începe cu 

Sara şi Agar, apoi vorbeşte despre muntele Sinai, Arabia şi Ierusalimul 

pământesc şi toate celelalte. Este puţin cam dificil să descurcăm înţelesul său, 

însă vom încerca să o facem. Ţineţi minte, acesta e singurul loc din întregul Nou 

Testament unde se face referire specifică la vreo porţiune de naraţiune din 

Vechiul Testament ca la o alegorie. Şi acesta este singurul loc din toată 

învăţătura lui Pavel unde se pare că el găseşte o semnificaţie simbolică, precum 

aceasta, într-o relatare istorică, bine cunoscută, din Vechiul Testament. Dar, aşa 

cum am văzut data trecută, deşi interpretarea lui Pavel de aici trece dincolo de 

înţelesul literar al relatării istorice în sine, el nu diminuează semnificaţia 

relatării Vechiului Testament. Spun aceasta pentru că uneori, când auzim 

cuvântul „alegorie” credem că aceasta e doar o simplă... alegorie, nu este 

istorie. Nu asta spune Pavel aici. El o tratează ca istorie, însă el foloseşte 

relatarea istorică într-un fel ilustrativ. El găseşte o ilustraţie aici pentru a puncta 

ceea ce vrea să scoată în evidenţă. Aşadar el abordează această relatare din 

Vechiul Testament cu privire la conflictul dintre Sara, soţia lui Avraam, singura 

sa soţie adevărată, şi Agar, slujitoarea din casă a Sarei, pe care ea i-a dat-o lui 



Avraam să-i fie concubină. Şi Pavel foloseşte acea povestire ca o ilustrare 

pentru ceea ce vrea să spună. El oferă câteva lecţii cheie aici cu privire la 

diferenţele dintre lege şi har, dintre robia spirituală şi libertatea spirituală şi 

dintre vechiul legământ şi noul legământ. El spune că acestea sunt exact 

aceleaşi diferenţe dintre falsa evanghelie a iudaizatorilor şi adevărata 

evanghelie a lui Cristos. Este ingenios felul în care el formulează acest punct. 

Dar el foloseşte povestirea Sarei şi-a lui Agar într-un sens ilustrativ. Aşa că 

atunci când o numeşte „alegorie”, aceasta e tot ceea ce vrea să spună. Nu vă 

gândiţi la aceasta ca la o alegorie în sensul strict al termenului. Tot ceea ce 

spune el este că această povestire ilustrează cât se poate de bine adevărul pe 

care galatenii trebuia să-l aibă exact în minţile lor. Aceasta este o imagine vie a 

tot ceea ce ei trebuia să înveţe despre lege şi har, robie şi libertate şi toate 

celelalte. Şi în acel sens, şi doar în acel sens, el o numeşte alegorie. El nu neagă 

în niciun caz semnificaţia istorică a înregistrării istorice literare autentice a ceea 

ce s-a întâmplat de fapt în casa lui Avraam. El face aceasta în acest context 

pentru un motiv bun şi specific. El nu laudă înaintea noastră vreun fel de 

abordare alegorică de interpretare a Scripturii. El nu oferă un tipar de urmat. El 

răspunde acestor învăţători falşi care foloseau ei înşişi această metodă.  

 

Dar, notaţi mai întâi de toate, că acesta este punctul culminant al argumentului 

lui Pavel împotriva iudaizatorilor. El completează secţiunea polemică a acestei 

epistole. El a terminat de enumerat toate argumentele şi acum el le adună şi 

găseşte o aplicaţie, o ilustraţie, din această povestire din Vechiul Testament. El 

a păstrat în mod intenţionat această secţiune până ce a terminat de oferit 

argumentele biblice şi teologice împotriva iudaizatorilor. Aşadar, el nu prezintă 

ilustraţia brusc, folosind-o pe neaşteptate drept unicul său argument împotriva 

lor. El şi-a susţinut deja fiecare argument pe care-l aduce aici printr-un apel la 

sensul literal istoric al textului biblic. De exemplu, în Galateni 3:11 el spune: 

„...nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este 

evident, căci ‚cel neprihănit prin credinţă va trăi' ”. El citează o afirmare de 

credinţă din Vechiul Testament. Şi aşa face pe parcursul primelor trei capitole şi 

jumătate din Galateni. El oferă galatenilor un punct doctrinar după altul. El a 

aşezat deja temelia doctrinară şi biblică pentru poziţia sa. El face toate acestea 

cu mult timp înainte de a ajunge la ilustraţia alegorică din această secţiune. Am 



văzut că tot ceea ce spune Pavel aici era susţinut deja de Scriptură. Întregul său 

argument împotriva iudaizatorilor este de fapt însumat într-o singură declaraţie 

la finalul capitolului trei, unde spune: „dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi 

„sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă”. Aceasta este o declaraţie 

simplă care însumează, în mare, esenţa epistolei. Dacă eşti unit cu Cristos prin 

credinţă, atunci moşteneşti binecuvântările spirituale ale legământului 

avraamic şi dreptul de întâi născut spiritual, care s-a transmit deja, în mod 

original, de la Avraam la Isaac, la Iacov, prin naţiunea lui Israel, la Cristos. Şi 

Cristos Însuşi a fost moştenitorul final al lui Avraam. Şi dacă eşti unit cu El prin 

credinţă, atunci tu eşti un adevărat moştenitor al lui Avraam. Aceasta este 

teologia lui Pavel însumată într-o singură imagine. El spune: pentru că eşti unit 

cu Cristos, eşti un co-moştenitor cu Cristos al tuturor promisiunilor 

legământului avraamic. Şi în mod implicit în binecuvântarea acelui legământ 

este şi promisiunea mântuirii.  

 

Aşadar, contrar învăţăturii iudaizatorilor, aceasta înseamnă că dacă eşti al lui 

Cristos, prin credinţă, nu există nimic ce trebuie să faci pentru a te califica să 

moşteneşti acea binecuvântare. Unul dintre neamuri nu trebuie să devină 

iudeu pentru a moşteni binecuvântarea, în ciuda a ceea ce învăţau iudaizatorii. 

Aceasta deoarece neamurile care cred în Cristos sunt unite cu El prin credinţă. 

Şi dacă eşti unit cu Cristos, care este sămânţa lui Avraam, atunci tu eşti deja 

moştenitorul lui Avraam. Acesta este fundamentul doctrinar pe care l-a aşezat 

Pavel până în acest punct. Şi tot ceea ce spune el în cartea Galateni, până în 

acest punct, ori susţine, ori accentuează acest singur adevăr simplu. De 

exemplu, prima jumătate a capitolului patru din Galateni este o explicaţie a 

rolului legii în istoria lui Israel. Şi el arată motivul pentru care încercarea de a 

asculta de lege nu îţi poate conferi mântuirea şi, prin urmare, aceasta este 

adevărat atât cu privire la iudei cât şi la cei dintre neamuri. Nici iudeii şi nici 

neamurile nu s-au putut uita vreodată la legământul mozaic şi să-l descopere a 

fi într-un fel justificator pentru ei înşişi. Deoarece legământul mozaic nu este un 

mijloc de mântuire. Legea nu este un mijloc de mântuire. Nu a fost niciodată 

aşa şi nu poate fi aşa ceva pentru păcătoşi. Cu alte cuvinte, legământul mozaic 

nu a făcut vreodată pe cineva un moştenitor al promisiunii lui Avraam. Nici 

măcar nu a slujit unei astfel de funcţii în Israel. Legea a fost dată în legământul 



mozaic ca un lucru complet distinct de promisiunea care a fost dată în 

legământul avraamic. În cadrul legământului avraamic Dumnezeu a făcut o 

promisiune necondiţionată. În cadrul legământului mozaic el a aşezat o serie de 

cerinţe. Dar ele sunt legăminte separate şi unul nu-l modifică pe celălalt. Legea 

nu a făcut niciodată pe cineva un moştenitor al lui Avraam. Aceasta e esenţa 

capitolului trei, de la versetul 17 la 20. Versetul 18 spune aşa: „Căci dacă 

moştenirea este bazată pe lege, aceasta nu mai este bazată pe o promisiune...” 

Dacă poţi deveni un moştenitor al lui Avraam prin lege, atunci promisiunea 

legământului avraamic în sine ar fi anulată. Însă el spune: „...dar Dumnezeu a 

dat-o lui Avraam printr-o făgăduinţă.” Cu alte cuvinte, promisiunea mântuirii 

este prin har. Legea nu stabileşte o cale diferită pentru mântuire. Nu acesta a 

fost scopul legii.  

 

Aşadar, întregul conflict dintre Pavel şi iudaizatori poate fi rezumat astfel: era o 

dispută cu privire la cine erau adevăraţii fii ai lui Avraam. Acesta era de fapt 

motivul de ceartă. Întrebarea era cine moşteneşte binecuvântarea lui Avraam? 

Şi iudaizatorii susţineau că pentru a moşteni binecuvântarea lui Avraam trebuia 

să fii iudeu. Trebuia să te naşti, în primul rând, în adevărata linie de sânge. Şi 

dacă nu erai născut iudeu, atunci trebuia să te converteşti la iudaism ca prozelit 

şi să te pui sub legământul mozaic, sub lege, pentru a putea fi mântuit. Este 

adevărat că promisiunea mântuirii, chiar şi în legământul avraamic, se aplică 

într-un fel unic şi specific descendenţilor lui Avraam, după cum Însuşi Domnul 

Isus a spus în Ioan 4:22 – „...mântuirea este de la evrei.” Dar Pavel spune că 

iudaizatorii au înţeles greşit ce înseamnă să fii un adevărat israelit şi un 

adevărat fiu al lui Avraam. Pentru că adevăraţii moştenitori ai lui Avraam sunt 

cei care urmează credinţa sa, nu oamenii din linia sa de sânge. Aceasta în 

vreme ce linia de sânge literală a rasei evreieşti era importantă pentru a 

produce linia lui Mesia Însuşi. În acest sens, Cristos era sămânţa lui Avraam. 

Adevăraţii moştenitori ai binecuvântărilor spirituale ale lui Avraam au fost cei 

care au imitat credinţa lui Avraam, nu doar cei care i-au moştenit genele. Şi 

Pavel spune aceasta nu doar aici în Galateni, ci în multe din epistolele sale. Prin 

urmare aceasta a fost toată lupta dintre iudaizatori şi Pavel. Se ajunge într-un 

final la această întrebare simplă: cine sunt adevăraţii urmaşi ai lui Avraam?  

 



Aceasta este de fapt o întrebare profundă. Este o întrebare importantă, cu tot 

felul de ramificaţii. Este, de fapt, una din întrebările centrale ale întregii istorii 

umane. Cine sunt adevăraţii moştenitori ai lui Avraam? Cine sunt adevăraţii 

urmaşi şi moştenitori ai lui Avraam? Cine primeşte privilegiul spiritual pe care l-

a promis Dumnezeu lui Avraam şi sămânţei lui? Aceasta este întrebarea finală 

care este baza întregului conflict din Orientul Mijlociu de acum. Dacă n-ar fi fost 

dispute cu privire la răspunsul la această întrebare, nu ar fi existat războiul 

contra terorii. N-ar fi existat un Jihad islamic. Şi astfel, într-un anumit sens, 

întrebarea care-i făceau pe galateni confuzi este însăşi aceeaşi întrebare care 

stă în spatele întregului conflict din lumea de astăzi. Este o întrebare 

importantă şi cu bătaie lungă. Şi apropo, aceasta cred că este una din marile 

evidenţe ale adevărului Scripturii. Toată istoria umană depinde de 

evenimentele descrise în pasajul pe care-l studiem astăzi. Condiţia politicii 

mondiale se reîntoarce la disputa dintre Agar şi Sara şi la întrebarea cu privire 

la cine sunt moştenitorii legitimi ai lui Avraam. Şi chiar în domeniul lucrurilor 

spirituale, chiar şi în cadrul creştinismului evanghelic, aceeaşi întrebare 

marchează linia de despărţire dintre adevăraţii creştini, autentici, născuţi din 

nou şi aproape două mii de ani de erezii şi creştinism sacramental, care a 

început cu învăţătura acestor iudaizatori. Aşadar, nu subestimaţi importanţa 

întrebării cu care are de a face Pavel aici.  

 

Conform felului de gândire al iudaizatorilor, relatarea despre Agar şi Ismael ar fi 

văzută drept dovada centrală a Vechiului Testament că Israelul naţional şi etnic 

reprezintă adevăraţii moştenitori ai lui Avraam şi adevărata sa rămăşită 

spirituală. Cam despre aceasta e vorba în povestirea despre Agar şi Sara. Dacă 

priveşti doar la imaginea în ansamblu a acelei povestiri, aceasta ne învaţă că, 

prin proiectul suveran al lui Dumnezeu, dreptul de prim-născut al lui Avraam s-

a transmis lui Isaac şi rămăşiţei acestuia, nu lui Ismael, deşi Ismael era primul 

născut. De aceea linia lui Isaac L-a produs pe Mesia. Geneza 21:12 – „...prin 

Isaac vor fi numiţi urmaşii tăi”. Şi prin urmare, spuneau iudaizatorii, dacă vrei să 

moşteneşti binecuvântarea lui Avraam, trebuie să te fi născut în acea linie de 

sânge, sau să devii un prozelit la iudaism. Acesta era un argument foarte 

simplu. Şi la un nivel de suprafaţă se pare că ar avea sens. Poţi să vezi motivul 

pentru care oamenii ar deveni confuzi cu privire la aceasta. Pavel, însă, ia 



argumentul lor şi le arată reversul. El merge la aceeaşi povestire pe care-au 

amintit-o ei, despre Sara şi Agar, şi le spune să privească mai îndeaproape la 

această relatare. Galateni 4:21 – „Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, [voi, 

neamurilor, care sunteţi atât de dornice să luaţi jugul unui legământ evreiesc, 

în aşteptarea negândită că aţi putea face ceva pentru voi înşivă, care să vă dea 

o poziţie bună cu Dumnezeu, spuneţi-mi, zice el] n-ascultaţi voi legea?” Nu 

pricepeţi ce spune legea? În aceasta se include şi ceea ce a spus deja cu privire 

la lege, că legea condamnă păcatul şi necredinţa; şi dacă eşti în acord cu 

termenii legii, ca un legământ pentru justificare, te condamni pe tine însuţi, 

deoarece nu poţi ţine legea în mod perfect. Şi asta e ceea ce cere legea.  

 

În plus, spune Pavel, adevărul şi simbolismul din relatarea despre Agar şi Sara, 

Ismael şi Isaac dovedesc de fapt argumentul meu, nu argumentul iudaizatorilor. 

Priviţi îndeaproape, spune el, la cele două mame, la cei doi fii, la cele două 

sisteme de religie pe care le-au reprezentat ei şi veţi vedea că acestea 

reprezintă două legăminte. Şi iudaizatorii încearcă să vă momească să fiţi 

părtaşi la legământul greşit. Şi apoi el îşi enunţă întregul său argument pentru 

ultima oară. De data aceasta însă, el foloseşte aceeaşi povestire istorică din 

Vechiul Testament, pe care au folosit-o şi ei. Fără îndoială, ei au încercat să 

folosească această povestire în avantajul lor. Aceasta este o cale îndemânatică 

de a distruge ideile acestor învăţători falşi. Este un pasaj dificil, însă, dacă nu 

scapi din vedere punctele principale, acest pasaj devine, de fapt, destul de uşor 

de interpretat. Nu este chiar aşa de dificil. Ţineţi minte, mai întâi de toate, că 

marea întrebare, unica întrebare cu care se confruntă el aici se referă la 

adevăraţii copii ai lui Avraam. În final, acesta e punctul disputat. Cu aceasta se 

confruntă el aici. Aici şi-a concentrat Pavel toate argumentele sale biblice şi 

doctrinare, de la Galateni 1 şi până în acest punct. Aşadar, îi avem pe de-o 

parte pe iudaizatorii care argumentează că, dacă nu eşti iudeu în acord cu 

temenii legământului mozaic, atunci nu eşti un moştenitor al lui Avraam, iar pe 

de altă parte, îl avem pe Pavel, care a răspuns deja iudaizatorilor cu argumente 

biblice şi teologice simple, care au dus până aici, în Galateni 3:29, unde el 

conchide: „Şi, dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, 

moştenitori prin făgăduinţă”. Iar Galateni 3:7 accentuează chiar mai mult acest 

lucru când spune: „Înţelegeţi şi voi, dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au 



credinţă”. Aceasta corespunde, în mod perfect, cu ceea ce spune el în Romani 

2:28-29: „Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu; şi tăiere 

împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne. Ci iudeu este acela care 

este iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă...” 

Şi despre aceasta vorbeşte Romani 4 şi apoi se rezumă în Romani 4:16, care 

spune că promisiunea lui Avraam de binecuvântare spirituală este „...valabilă 

pentru toţi urmaşii, nu doar pentru cei ce sunt sub Lege, ci şi pentru cei ce 

împărtăşesc credinţa lui Avraam, care este tatăl nostru, al tuturor...” Astfel, 

deci, Avraam este tatăl tuturor acelora care cred. Şi aceştia, cei care cred, sunt 

moştenitori ai promisiunilor spirituale ale lui Avraam. Acest adevăr este inima şi 

sufletul teologiei lui Pavel. Notaţi, spre exemplu, felul cum spune Pavel în 

versetul 26: „Dar Ierusalimul cel de sus este liber, şi el este mama noastră”. 

Aşadar, Avraam este tatăl tuturor celor care cred. Ierusalimul ceresc este mama 

noastră a tuturor. Cu alte cuvinte, el vorbeşte despre adevăraţii credincioşi în 

Cristos, fie că sunt ei evrei sau dintre neamuri; şi el descrie, în mod clar, 

realităţile spirituale şi relaţiile spirituale. Dar el spune că acestea sunt în cele 

din urmă mai importante şi mai semnificative decât orice linie de sânge literal 

trupească, atunci când se ajunge la determinarea celor care sunt moştenitorii 

promisiunilor spirituale din legământul avraamic.  

 

Şi el se întoarce la această relatare din Geneza, care explică felul cum toată 

confuzia cu privire la adevăraţii moştenitori ai lui Avraam a început de fapt 

acolo. Dacă Sara nu ar fi făcut ceea ce a făcut, nu ar fi fost nicio confuzie cu 

privire la cine sunt adevăraţii moştenitori ai lui Avraam. Vreau să mă întorc şi să 

privesc la aceasta în Geneza. Vreau să privesc la trei contraste ce reies din 

textul de aici, din Galateni 4. Pavel face aceste contraste pe cât de clar posibile 

pentru noi. Sunt două mame. Există doi fii. Şi sunt două legăminte. Şi aceasta va 

fi schiţa noastră, pe măsură ce vom trece prin acest pasaj, pentru a încerca să 

pricepem mai bine ceea ce spune Pavel aici. Mai întâi de toate, notaţi aspectul 

referitor la cele două mame. Versetele 22 şi 23: „Căci este scris că Avraam a 

avut doi fii: unul din roabă şi unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a 

născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă”. 

Sper, mai întâi de toate, că sunteţi familiarizaţi cu relatarea despre Agar şi Sara. 

Iată care este fundalul acestei relatări. Sara, după cum ştiţi, era soţia lui 



Avraam. Dumnezeu i-a promis lui Avraam un moştenitor de parte bărbătească. 

Şi Dumnezeu l-a asigurat pe Avraam că va fi tatăl multor naţiuni. Şi că, prin 

descendenţii săi, întreaga lume va fi binecuvântată printr-o revărsare 

nemăsurabilă de har divin. Şi acea promisiune era atotcuprinzătoare. ‚Vei avea 

un fiu. Vei fi tatăl multor naţiuni. Şi prin tine toate naţiunile vor fi 

binecuvântate.’ Există aspecte diferite în aceasta dar este o singură promisiune. 

Acea promisiune a devenit atenţia centrală a scopului convingător din întreaga 

viaţă a lui Avraam.  

 

Şi prima dată când îl întâlnim pe Avraam în naraţiunea biblică este în Geneza 

12. El este menţionat de trei ori în genealogia din Geneza 11, însă el intră în 

naraţiunea biblică în primul verset din Geneza 12. Şi aici descoperim că numele 

lui este Avram, care este o formă prescurtată a cuvântului ce înseamnă simplu 

„tată înălţat”. Există o ironie în acest nume, pentru că el nu era tată. Însă acesta 

era înţelesul numelui său. De fapt, înainte ca el să aibă vreun fiu, Dumnezeu i-a 

schimbat numele în Avraam, care înseamnă „tatăl unei mulţimi”, crescând 

astfel ironia numelui. A fi tată era un lucru mare şi crucial în acea societate. 

Copiii unui om erau măsura binecuvântării lui Dumnezeu peste viaţa sa. 

Mărimea căminului unei persoane era o măsură de bogăţie şi respectabilitate 

pe care o avea un om; şi era o onoare să aibă multe odrasle. Şi atunci când 

Dumnezeu i-a cerut lui Avraam să lase casa tatălui său şi ţara sa şi să plece într-

o ţară depărtată, aceasta era o chemare de a începe totul de la zero. În fond, 

renunţă la tot ceea ce ai, Avraam, şi mergi şi începe totul de la zero, fără 

familie, fără posesiuni, într-o ţară străină, prin credinţă. Şi alături de acea 

chemare (Geneza 12:1) a fost pusă şi o promisiune mare de binecuvântare: 

„Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o 

voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un 

nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor 

binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile 

pământului vor fi binecuvântate în tine.” Aceasta a fost prima aluzie la 

legământul avraamic. Este începutul legământului. Acesta era un legământ 

necondiţionat. Promisiunea este absolut unilaterală. Nu este nimic de făcut din 

partea lui Avraam decât să creadă promisiunea. Aceasta era o promisiune 

făcută de Dumnezeu. Nu exista niciun „dacă” cu privire la ea. Dumnezeu face 



această promisiune şi i-o repetă lui Avraam de câteva ori în decursul vieţii lui. În 

această promisiune era implicată şi garanţia mântuirii din vina şi condamnarea 

păcatului. Şi cred că Avraam a înţeles aceasta de la început. Pentru că, în cele 

din urmă, dacă nu ai iertare de vină şi păcat, în final nu ai deloc binecuvântarea 

lui Dumnezeu. Adevăratele binecuvântări ale lui Dumnezeu încep întotdeauna 

cu iertarea de păcate. Şi aceasta era o implicaţie a acestei promisiuni. Era prin 

implicaţie o promisiune a mântuirii. Au fost alte aspecte ale legământului 

avraamic care au apărut ulterior. Dumnezeu a promis pământ şi influenţă, 

bogăţie şi tot felul de binecuvântări pământeşti de acest fel. Însă inima 

legământului, conform cu Evrei 11, ceea ce a nutrit Avraam cel mai mult era 

promisiunea binecuvântării spirituale şi mântuirea prin Avraam şi sămânţa sa a 

tuturor familiilor şi naţiunilor lumii. Scriptura este foarte clară în această 

privinţă. Avraam a înţeles că Dumnezeu îi promitea binecuvântări spirituale, nu 

doar posesiuni, bogăţii materiale şi belşug. Aceasta nu era teologia 

prosperităţii. Un aspect major al credinţei lui Avraam, cel mai semnificativ cu 

privire la credinţa lui Avraam, a fost văzut în faptul că el s-a concentrat pe 

aspectele spirituale ale binecuvântării. Evrei 11:10 – „...căci el aştepta cetatea 

care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu”. Un oraş ceresc. 

Un oraş spiritual. Viaţa veşnică. Binecuvântări. Aceasta este pe deplin descrisă 

în Scriptură drept „Noul Ierusalim”, un oraş ceresc în cerurile noi şi pământul 

cel nou, care leagă pământul şi cerul în toată eternitatea. El se uită la aspectul 

spiritual al promisiunii.  

 

Însă promisiunea legământului în sine încă atârna de statutul de tată al lui 

Avraam. Dacă el nu devenea tată, nimic din toate acestea nu avea să se 

întâmple. Şi aceasta a fost cea mai mare frustrare a vieţii lui Avraam. El şi Sara 

nu puteau să aibă copii. De fapt, dacă vei urmări cronologia biblică, vei vedea 

că promisiunea lui Dumnezeu i s-a adresat lui Avraam când acesta avea 75 de 

ani şi era fără copii. Sara a răspuns prin a râde. Era un lucru amuzant, într-un 

fel, însă ei s-au încrezut în Dumnezeu pentru un fiu. Timp de zece ani nu s-a 

întâmplat nimic, niciun copil. Şi pe când Avraam era de 85 de ani, era clar că 

însăşi Sara era trecută de anii de fertilitate. Aparent, nu era niciun fel prin care 

cei doi să poată deveni vreodată părinţi. Şi după zece ani de aşteptare Sara este 

prima care devine nerăbdătoare. Şi credinţa ei începe să se clatine. Geneza 16 



descrie felul cum ea a făurit o schemă pentru a-l ajuta pe Avraam să 

dobândească un moştenitor, după care tânjea. Aici este locul unde Agar intră în 

scenă. „Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă 

egipteancă numită Agar. Şi Sarai a zis lui Avram: ‚Iată, Domnul m-a făcut 

stearpă; intră, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.’ Avram a 

ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe 

egipteanca Agar, roaba ei, şi a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce 

Avram locuise ca străin zece ani în ţara Canaan. El a intrat la Agar, şi ea a rămas 

însărcinată...” Acum, să fim oneşti, aceasta nu este uşor de înţeles, mai ales 

pentru femeile din cultura noastră. Şi suspectez faptul că nici în cultura Sarei, 

cu toate că această practică era destul de comună, deoarece a avea copii era un 

lucru extrem de important. Era legal, deşi era împotriva voii lui Dumnezeu. 

Suspectez faptul că a fost un lucru greu de făcut chiar şi pentru Sara. De fapt, 

ştim că a fost aşa pentru că aflăm ce s-a întâmplat ulterior. Însă pentru Avraam 

totul depindea de un moştenitor. Şi Sara a ajuns la punctul în care nu-şi putea 

imagina o soluţie în acest sens decât una trupească. Aceasta a fost una dintre 

cele mai mari greşeli făcute vreodată de un credincios din Vechiul Testament. 

Aşa cum am spus, întreg Orientul Mijlociu de astăzi încă se mai clatină în urma 

acţiunii Sarei de aici. Şi ca aplicaţie putem considera aceasta drept o reamintire 

a faptului că acest tip de necredinţă, care foloseşte mijloacele trupeşti sub 

pretextul împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu, în numele credinţei şi al religiei, 

această necredinţă, aşadar, este la fel de periculoasă şi la fel de rea precum 

necredinţa care, pur şi simplu, îl neagă, pe faţă, pe Dumnezeu.  

 

Şi iată ce s-a întâmplat în continuare. De îndată ce Agar a născut, a început şi 

conflictul. Agar a început să se simtă superioară Sarei şi să se comporte ca 

atare. Drept urmare Sara a alungat-o pe aceasta (v. 6). Şi de atunci se pare că 

Agar, într-o anumită măsură, a devenit o surghiunită în casa lui Avraam. Se pare 

că ea îşi câştiga existenţa la o distanţă de periferia gospodăriei, departe de 

Sara. Şi ea a fost lăsată, într-o mare măsură, cred eu, să-şi poarte singură de 

grijă. Era o viaţă grea pentru Agar. Sună aspru, şi aşa şi este. Însă asprimea de 

aici este de fapt roada păcatului. Sara era adevărata soţie a lui Avraam. Agar 

era doar servitoarea şi roaba ei. Păcatul Sarei, căci şi ea a păcătuit în aceasta, a 

fost ticăloşenia ei trupească. Păcatul lui Agar, căci şi ea a păcătuit, a fost 



sfidarea ei deliberată faţă de Sara. Şi Agar a devenit arogantă şi mândră şi a fost 

imposibil de trăit alături de ea. Aşa că Sara o împinge spre periferie, aşa cum ar 

face cam orice soţie în circumstanţe ca acestea. Şi aici este lecţia pe care o 

schiţează Pavel din relatarea despre Sara şi Agar. Sara era născută liberă. Agar 

era o roabă. Şi asta este problema. Acesta este punctul cheie, pe care-l 

evidenţiază Pavel. Una reprezintă libertatea, deoarece ea era o femeie liberă – 

Sara. Cealaltă reprezintă robia, pentru că ea era o roabă – Agar. Şi fiecare copil 

pe care-l naşte Agar este produsul robiei. Aşadar, observăm libertatea contra 

robiei. Acesta este contrastul pe care îl vedem prin aceste două femei. Şi Pavel 

o spune explicit de câteva ori. Priviţi la Galateni 4:22. El continuă să accentueze 

libertatea Sarei contra robiei lui Agar. „Căci este scris că Avraam a avut doi fii: 

unul din roabă, şi unul din femeia slobodă.” Versetul 25: „...ea este în robie 

împreună cu copiii ei”. Versetul 26 este bazat pe simbolismul Sarei, femeia 

liberă, ai cărei copii sunt, prin urmare, născuţi în libertate. Şi aici este punctul 

cheie subliniat de Pavel. Agar reprezintă robia. Sara reprezintă libertatea.  

 

Luaţi-i în considerare pe cei doi fii. Există doi fii ca parte a acestui contrast. 

Galateni 4:22, 23 – „Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă, şi 

unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din 

femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă”. Mergeţi înapoi la Geneza 16. De 

data aceasta ne vom uita la versetele 15 şi 16: „Agar a născut lui Avram un fiu; 

şi Avram a pus fiului, pe care i l-a născut Agar, numele Ismael. Avram era de 

optzeci şi şase de ani, când i-a născut Agar pe Ismael.” Deci s-a născut Ismael. 

Notaţi versetele 11 şi 12, unde îngerul Domnului îi descrie lui Agar ceea ce va fi 

fiul ei: „Iată, acum eşti însărcinată şi vei naşte un fiu căruia îi vei pune numele 

Ismael; căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre 

oameni; mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, şi mâna tuturor oamenilor 

va fi împotriva lui; şi va locui în faţa tuturor fraţilor lui.” Aceasta este o 

descriere perfectă a ceea ce avea să devină Ismael. Şi, deşi Dumnezeu a fost 

milostiv să împlinească nevoile lui Agar şi să porte de grijă fiului ei, este clar, 

încă de la început, că acesta nu este fiul promisiunii. Acum săriţi înainte cu 

cincisprezece ani. Avraam are acum 100 de ani conform cu Romani 4:19. Şi nu 

doar Sara nu putea să mai aibă copii, acum chiar şi Avraam era total impotent. 

Geneza 18 descrie felul cum Domnul i se arată din nou, într-o formă vizibilă de 



data aceasta, şi îşi reînnoieşte promisiunea legământului, inclusiv promisiunea 

că el avea să fie tatăl unui fiu prin Sara. Şi aici este locul unde Sara râde. Dar 

cine o poate învinui? Miracolul s-a întâmplat. Şi Geneza 21 descrie felul cum s-a 

născut Isaac. „Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul a 

împlinit faţă de Sara ce făgăduise. Sara a rămas însărcinată şi a născut lui 

Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea hotărâtă, despre care-i vorbise 

Dumnezeu. Avraam a pus fiului său nou-născut, pe care i-l născuse Sara, 

numele Isaac.” (v. 1-3). Priviţi la versetul 8. Notaţi ceea ce se întâmplă. 

Conflictul familiei se accentuează. Şi aici este pasajul cheie. Şi la aceasta se 

referă Pavel în esenţă în Galateni 4. Versetele 8-12 spun: „Copilul s-a făcut 

mare şi a fost înţărcat...” El a ajuns la vremea când să fie înţărcat. În acea 

cultură ei sărbătoreau acest moment printr-un fel de petrecere. El avea în jur 

de patru ani. „...şi Avraam a făcut un ospăţ mare în ziua când a fost înţărcat 

Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul pe care-l născuse lui Avraam, egipteanca 

Agar.” El râdea de micul băiat. „Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei; căci fiul 

roabei acesteia nu va moşteni împreună cu fiul meu, cu Isaac.” Cuvintele 

acestea n-au plăcut deloc lui Avraam, din pricina fiului său. Dar Dumnezeu a zis 

lui Avraam:'Să nu te mâhneşti de cuvintele acestea, din pricina copilului şi din 

pricina roabei tale: fă Sarei tot ce-ţi cere; căci numai din Isaac va ieşi o sămânţă, 

care va purta cu adevărat numele tău.’ ” Acesta este un pasaj interesant 

deoarece Dumnezeu afirmă, în fond, ceea ce face Sara, deşi ea acţionează 

probabil din motive carnale. Ea îi alungă pe Agar şi pe fiul ei deoarece era 

dezgustată de această femeie şi de fiul ei, care sunt nefolositori în familia sa. Şi 

acum copilul lui Agar se distrează pe seama copilului ei preaiubit. Şi ea spune: 

„alungă pe această femeie”. Şi Dumnezeu îi spune lui Avraam: „Nu te teme. Fă 

lucrul acesta. Ceea ce spune Sara e drept, căci prin Isaac îşi va primi numele 

sămânţa ta”. Cu alte cuvinte, linia lui Isaac va moşteni promisiunea, şi nu linia 

lui Ismael.  

 

Observăm aici lecţia desprinsă de Pavel din întâmplarea cu cei doi fii. Acesta 

este punctul său principal atunci când îi menţionează pe cei doi fii. Ismael este 

produsul efortului trupesc. Aceasta este adevărat. Era o schemă trupească pe 

care a născocit-o Sara şi care, în cele din urmă, l-a produs pe Ismael. Aşadar, 

Ismael este produsul efortului trupesc. Isaac, pe de altă parte, este roada 



promisiunii divine. El este cel care împlineşte promisiunea lui Dumnezeu. Aşa 

avem, pe de-o parte, efortul trupesc şi pe de altă parte, promisiunea divină. 

Aceasta este de asemenea parte a contrastului pe care îl subliniază Pavel. 

Dintre cele două femei, una reprezintă femeia liberă şi cealaltă femeia sclavă. 

Dintre cei doi fii, unul este un copil al promisiunii, iar celălalt este descendentul 

efortului trupesc.  

 

Să mergem la cel de-al treilea contrast. Şi spre acesta ne atrage Pavel atenţia 

prezentând relatarea Vechiului Testament. Există două legăminte. Aici este 

locul unde ilustraţia lui Pavel devine greu de urmărit, însă e foarte important să 

o observăm cu atenţie. Dacă mergeţi înapoi la Geneza, nu există nicio menţiune 

cu privire la două legăminte acolo. Sunt două mame şi doi fii. Aici e locul unde 

Pavel oferă un înţeles simbolic acestui fapt. Aici e locul unde el îşi ilustrează 

punctul său. Să mergem înapoi la Galateni 4:24. „Acest fapt poate fi luat ca o 

alegorie...” El spune că aceasta este o ilustraţie perfectă, nu o adevărată 

alegorie: „...aceste două femei reprezintă două legăminte. Unul este cel de pe 

muntele Sinai, născând copii pentru sclavie - şi anume Agar.” Cu alte cuvinte, 

Pavel spune că această întreagă povestire este relatarea a două legăminte. 

Când vorbeşte despre două legăminte, Pavel contrastează vechiul legământ cu 

noul legământ, legământul mozaic şi noul legământ. El spune în versetul 24 că 

sunt două legăminte şi că unul dintre ele este de la Sinai. Ce legământ este 

acesta? Există doar un singur legământ făcut la Sinai. Acesta este legământul 

mozaic, mai specific, legea dată pe tablele de piatră – cele zece porunci. Ele 

erau inima şi sumarul legii. Dar legământul mozaic include de fapt toată legea 

lui Moise. Şi legământul mozaic era un legământ făcut de Dumnezeu în mod 

specific cu Israel, cu privire la ceea ce îi cere El. Era un legământ complet diferit 

faţă de promisiunile necondiţionate pe care, aşa cum am văzut, i le-a făcut 

Dumnezeu lui Avraam. Acela era un legământ diferit. Pavel spune că un 

legământ era de la Sinai, însă nu spune niciodată de fapt ce este celălalt. Există 

câteva speculaţii cu privire la faptul că el se referă la legământul avraamic şi 

altele care spun că se referă la noul legământ. Eu aş spune că în fond, într-un 

sens, se referă la ambele. Pentru că legământul avraamic şi noul legământ sunt 

legate laolaltă de promisiunea binecuvântării în Cristos pentru toată lumea. 

Însă aş spune că el vorbeşte în mod specific despre noul legământ.  



 

Mergeţi înapoi la legământul mozaic şi citiţi-l. Şi veţi descoperi că acesta 

promite viaţă oricui îl ascultă, în mod perfect. Deşi există acolo acea promisiune 

de viaţă pentru oricine ascultă în mod perfect, legământul mozaic nu a fost 

niciodată dat ca un mijloc de justificare pentru păcătoşi. Aici este promisiunea 

de viaţă din lege. Levitic 18:5 – „Să păziţi legile şi poruncile Mele; omul care le 

împlineşte va trăi prin ele. Eu sunt Domnul”. În mod teoretic, aşadar, este 

adevărat. Dacă ai ţinut legea în mod perfect, vei trăi. Însă legea conţinea şi un 

principiu opus. Cealaltă parte a acelui principiu era menţionat în Ezechiel 18:4 – 

„...Sufletul care păcătuieşte, acela va muri!” Şi legea era plină cu judecăţi care 

promiteau moartea şi condamnarea oricui încălca standardul ei absolut sau 

perfecţiunea. Aşadar, pentru cineva care este deja un păcătos, legea este 

absolut nefolositoare ca mijloc de justificare. Şi aceasta trebuie să fi fost 

evident. Pavel a spus deja aceasta în Galateni – că legea nu a fost niciodată un 

mijloc de justificare. Aceasta doar condamnă păcatul. Dacă te gândeşti la 

aceasta, vei vedea că pentru creaturile păcătoase decăzute legea nu poate să 

dea viaţă. Aceasta poate doar să garanteze condamnarea. Aşadar, legământul 

mozaic nu era un legământ cu păcătoşii în scopul mântuirii acestora. Nu a fost 

niciodată. Acesta era pur şi simplu doar un legământ cu Israel, ce revela care 

este standardul perfect al lui Dumnezeu; şi, în mod fundamental, stabilea 

identitatea lor naţională sub o guvernare teocratică. Şi pentru ca un israelit să 

fie mântuit, chiar sub vechiul legământ, legea lui Moise, acesta trebuia să-şi 

pună speranţa şi credinţa în promisiunea de har din legământul avraamic. Şi 

oricine credea că legământul mozaic era un mijloc de mântuire anula de fapt 

promisiunea legământului avraamic şi stabilea o religie a mântuirii prin fapte. 

Este prezumţios să gândesc că mă pot justifica pe mine însumi prin ascultarea 

de lege. Şi o persoană care credea astfel era condamnată, deoarece se încredea 

în sine. Însăşi Vechiul Testament era clar în această privinţă. Acesta este chiar 

lucrul subliniat de Pavel în Galateni 3:17 – „Ceea ce vreau să spun este aceasta: 

Legea, care a fost dată patru sute treizeci de ani mai târziu, nu poate desfiinţa 

autoritatea unui legământ, care a fost stabilit mai înainte de către Dumnezeu, şi 

astfel să anuleze promisiunea.”  

 



Aici era problema cu care se confrunta Pavel. Mulţi evrei ai Vechiului 

Testament, în special fariseii, iudaizatorii, saducheii încercau să trateze legea lui 

Moise ca un mijloc de justificare. Aceasta reprezenta de fapt erezia 

iudaizatorilor. Ei considerau că legea lui Moise descria calea mântuirii. Şi că 

aceasta oferea condiţiile ce trebuiau îndeplinite pentru ca cineva să poată fi 

justificat. Aşa că ei afirmau că nu poţi fi justificat separat de lege. Dar legea 

promitea doar un singur lucru păcătoşilor şi aceasta era moartea. Aşa că, spune 

Pavel, oricine caută justificarea în lege se condamnă pe sine însuşi. Trebuie să 

te uiţi dincolo de lege, către evanghelie şi la noul legământ, care oferă 

păcătoşilor justificarea şi iertarea prin Cristos. Aceasta este ideea completă pe 

care a încercat Pavel să o sublinieze încă de la începutul acestei epistole. Acum 

observăm cum tot acest simbolism formează un întreg. Sunt în mod 

fundamental două tipuri de religie. Prima religie e un sistem bazat pe realizarea 

umană, cealaltă pe realizarea divină. Una caută justificarea de sine şi 

neprihănirea de sine printr-un sistem de fapte şi ritualuri. Cealaltă găseşte 

justificarea prin har, doar prin credinţa în Cristos. Şi contrastul dintre cele două 

sisteme de religie se încheie asemeni unui conflict dintre efortul trupesc şi 

credinţa în promisiunea lui Dumnezeu. Acelaşi lucru se observă în diferenţa 

dintre Ismael şi Isaac. Un sistem aduce robie, celălalt aduce libertatea perfectă. 

Paralela se regăseşte şi între Sara şi Agar. Înseşi distincţiile dintre lege şi 

evanghelie, vechiul şi noul legământ se regăsesc în această relatare despre Sara 

şi Agar. Aceasta este ilustrată în mod perfect prin conflictul dintre aceste două 

femei. Agar avea un fiu care era rezultatul efortului trupesc, al uneltirii 

păcătoase şi al faptelor umane. Fiul Sarei era un miracol produs în acord cu o 

promisiune divină, făcută de însăşi credincioşia lui Dumnezeu şi prin însăşi 

puterea Sa. Acelaşi lucru este adevărat cu felurile diferite de justificare. 

Iudaizatorii spuneau că justificarea chiar implică ceva efort uman – lucrarea 

trupească. Pavel spunea că nu este aşa – pur şi simplu credinţa în promisiunea 

divină. Şi Isaac nu a fost ales, iar Ismael nu a fost respins doar datorită liniei sale 

de sânge. Nu avea nimic de a face cu linia lor de sânge. Amândoi erau în mod 

egal înrudiţi cu Avraam. Însă Isaac era adevăratul moştenitor al binecuvântării 

lui Dumnezeu deoarece el era fiul promisiunii. Şi Ismael era produsul efortului 

trupesc. Şi ca fiu al unei femei libere, Isaac a devenit o emblemă a libertăţii mai 

degrabă decât a robiei. Şi, într-un sens spiritual, acestea sunt în mod precis 

semnele unui adevărat moştenitor al lui Avraam.  



 

Cu alte cuvinte, Pavel enunţă aceste două categorii rivalizatoare în care se 

potrivesc toate aceste lucruri. Pavel nu spune că legea şi legământul mozaic ar 

fi fost vreodată intenţionate să fie un sistem de mântuire. Acesta nu a fost dat 

pentru acest scop. Însă ceea ce spune el este că oamenii care au tratat legea în 

acel fel s-au condamnat pe ei înşişi. Acesta era felul de religie cu care au ajuns 

să fie în robie. Era o religie a efortului trupesc, fără nicio mântuire adevărată, 

fără niciun fel de iertare. Acesta aducea robie mai degrabă decât libertate. Şi 

era trupesc mai degrabă decât spiritual. Nu poţi determina legea să facă 

lucrarea evangheliei. Priveşte la felul cum simbolismul din relatarea cu Sara şi 

Agar se potriveşte în aceste categorii. Agar era roabă şi ea devine astfel o 

emblemă a primului fel de religie - robia. Sara era o femeie liberă, aşa că ea 

este o emblemă a libertăţii. Isaac era un miracol înfăptuit doar de puterea 

divină, precum justificarea noastră. Agar devine o emblemă a tot ceea ce 

corespunde vechiului legământ, care a fost validat la Sinai. Acesta e înţelesul 

versetului 24: „...unul, de pe muntele Sinai, naşte pentru robie şi este Agar”. Şi 

apoi în versetul 25: „Căci Agar este muntele Sinai din Arabia - şi răspunde 

Ierusalimului de acum care este în robie împreună cu copiii săi”. El spune că nici 

legea şi nici împărăţia pământească a Ierusalimului nu reprezintă ceea ce 

înseamnă să fii un adevărat moştenitor spiritual al lui Avraam. El spune că 

descendenţii fizici ai lui Avraam, linia de sânge, naţiunea care se încheie în 

oraşul pământesc al Ierusalimului nu sunt neapărat adevăraţii săi moştenitori. 

Avraam nu căuta oraşul pământesc al Ierusalimului. El căuta un oraş care avea 

temelii, al cărui constructor şi făuritor este Dumnezeu (Evrei 11:10). Acesta este 

Ierusalimul ceresc, care este deocamdată o realitate viitoare, care (este valabil 

şi pentru noi) poate fi văzut doar prin ochii credinţei, la fel cum l-a văzut şi 

Avraam.  

 

Dacă Agar reprezintă Sinaiul şi Ierusalimul pământesc, atunci Ierusalimul 

ceresc, noul Ierusalim, adevăratul Ierusalim este ceea ce reprezintă Sara. 

Versetul 26: „Dar Ierusalimul cel de sus este slobod, şi el este mama noastră”. 

Descendenţii fizici ai lui Avraam, naţiunea etnică şi politică a lui Israel nu 

reprezintă nicidecum adevăraţii moştenitori ai dreptului de întâi născut ai lui 

Avraam. Însă onoarea, moştenitori ai lui Avraam, se îndreaptă către cei care 



urmează credinţa lui, care privesc la Ierusalimul ceresc şi care (versetul 29) sunt 

născuţi din Duhul, mai degrabă decât din carne. În versetul 27 Pavel citează un 

verset din Isaia 54. Acesta nu are nimic de a face, în mod direct, cu Sara şi Agar, 

însă se aplică aici. „Bucură-te, stearpo, care nu naşti deloc! Izbucneşte de 

bucurie şi strigă, tu, care nu eşti în durerile naşterii! Căci copiii celei părăsite vor 

fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat.” Odrasla spirituală a Sarei 

depăşeşte numeric odrasla fizică a lui Agar. Versetul 28: „Şi voi, fraţilor, ca şi 

Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei”. El le vorbeşte creştinilor aici. Aceasta mi 

se aplică mie şi ţie. Versetul 29: „Şi, cum s-a întâmplat atunci, că cel ce se 

născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot aşa se 

întâmplă şi acum”. Amintiţi-vă cum Ismael îl persecuta pe fratele lui mai mic şi 

cum râdea de el. Pavel spune că religia lui Agar persecută întotdeauna religia 

Sarei. Aşa că să vă aşteptaţi la aceasta. Are să se întâmple. De fapt, aceşti 

iudaizatori îi persecutau pe galateni. Versetul 30: „Dar ce zice 

Scriptura?'Izgoneşte pe roabă şi pe fiul ei; căci fiul roabei nu va moşteni 

împreună cu fiul femeii slobode.’ ” Pavel îi acuză în esenţă pe iudaizatori de 

persecutarea galatenilor. El îi instruieşte pe galateni să-i alunge pe iudaizatori. 

Şi astfel să scape de influenţa lor care corupea simplicitatea evangheliei 

distrugând libertatea evangheliei, întunecând harul evangheliei şi, în cele din 

urmă, căutând să-i depărteze pe galateni de adevărata evanghelie spre un 

sistem de lege şi robie, la care ei nu fuseseră niciodată intenţionaţi a lua parte. 

Acesta este finalul secţiunii doctrinare din Galateni.  

 

Să ne rugăm. Doamne, îţi mulţumim pentru claritatea cu care apostolul Pavel a 

scris sub inspiraţia Duhului Sfânt. Ne rugăm, Doamne, să ne ajuţi să îmbrăţişăm 

aceste adevăruri în inimă şi să rezistăm la tendinţa către efortul trupesc şi 

robie; şi să trăim în libertatea în care ne-ai aşezat Tu, în puterea Duhului Tău, 

pentru slava lui Cristos, în al cărui nume ne şi rugăm. Amin.  

 

 

 


