Lecția 15
Singurul motiv de laudă: Crucea lui Hristos
Galateni 6:11–18
Nu tăierea împrejur și nici netăierea împrejur sunt importante, ci Crucea lui
Hristos, prin care am devenit făpturi noi.
Să recunoaștem importanța fundamentală a jertfei pe cruce a Domnului
nostru, Isus Hristos, în detrimentul altor lucruri, care nu fac decât să ne abată
atenția de la ceea ce este esențial pentru noua noastră viață.
Introducere
În prima parte a capitolului 6, am văzut în ce constă libertatea noastră: într-o slujire
practică a aproapelui, fie că vorbim despre frații noștri în credință, și mai ales despre
ei este vorba, fie că vorbim despre oameni, în general. Apostolul Pavel a subliniat
importanța propovăduirii Cuvântului, afirmând că ceea ce vom semăna, aceea vom
culege. Iar ultimul său îndemn a fost acela de a face, oricând, cu orice prilej se ivește,
binele. Finalul epistolei către galateni îndreaptă atenția destinatarilor spre Crucea lui
Hristos, așa cum a făcut și începutul epistolei. În capitolul 1, versetul 4, Pavel
afirmase: „El [Isus Hristos] S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne
smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl” [care L-a înviat din
morți]. În alte cuvinte, plătind păcatul nostru prin moartea pe cruce, Isus Hristos ne-a
răscumpărat pentru sine, ne-a înnoit făptura, ne-a redat chipul său, ne-a smuls din
acest veac rău. Hristos a făcut acest lucru de bună voie, după voia Tatălui, spre slava
Lui veșnică. Și, datorită vieții lui desăvârșite, fără păcat, a fost înviat din morți, ca al
doilea Adam, al unei noi creații, un al doilea Adam care ne-a dat șansa de a deveni o
făptură nouă, născută din Duh (1 Corinteni 15:45). Iată ce a făcut Crucea lui Hristos,
singurul motiv de laudă al lui Pavel. Singurul motiv de laudă al nostru, cei ce ne
declarăm fii de Dumnezeu, moștenitori ai binecuvântării, ucenici ai lui Hristos.
Ziua 1 – Citește Galateni 6:11–18 (v.11–13) – Crucea lui Hristos, motiv de prigonire
1. Care este rolul versetului 11?
2. Ce anume sugerează versetele 12 și 13 despre iudaizatori? Cum îi poți
caracteriza? Notează cele două versete și subliniază termenii care, împreună, ar
putea configura tipologia iudaizatorilor.
3. Cum înțelegi că aceștia se lăudau cu trupurile celor tăiați împrejur?
4. Care au fost momentele când ai umblat după plăcerea oamenilor și crucea lui
Hristos nu a mai fost un motiv de prigonire sau batjocură? Prin ce s-a manifestat
această umblare după plăcerea oamenilor?
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Ziua 2 – Citește Galateni 6:11–18 (v.14) – Crucea lui Hristos, motiv de laudă
5. Notează care este rolul crucii lui Hristos, așa cum reiese din acest verset.
6. Cum înțelegi că, prin crucea lui Hristos, lumea este răstignită față de tine? Dar
faptul că, prin aceeași cruce, tu ești răstignit față de lume? Citește și Romani
6:10–14.
7. Ai auzit vreodată un creștin lăudându-se cu altceva decât cu crucea lui Hristos?
Întreabă-te, ce stă la baza noii tale vieți și de ce te-ai lăuda cu ceea ce nu ai făcut
tu? Propune-ți să te lauzi, de acum înainte, doar cu Crucea lui Hristos. Discută în
grupul de casă cum ai putea face lucrul acesta într-un mod cât mai concret.
Ziua 3 – Citește Galateni 6:11–18 (v.15) – Crucea lui Hristos, mijloc de reînnoire a
făpturii
8. Dacă tăierea împrejur, un element pe care l-a combătut Pavel de-a lungul
epistolei, este ceva ce ne-ar putea despărți de Hristos, de ce și netăierea împrejur
este considerată „nimic”?
9. Pe ce anume pune accent Pavel în acest verset? Cum are loc înnoirea făpturii
tale? Care este semnul înnoirii făpturii tale? Există vreun corespondent al tăierii
împrejur vechi testamentare în Noul Testament? Citește Romani 2:29 și Coloseni
2:11–12.
Ziua 4 – Citește Galateni 6:11–18 (v.16) – Crucea lui Hristos, sursa păcii și a îndurării
10. La ce se referă Pavel atunci când folosește cuvântul „dreptar”?
11. Explică în scris, în cuvintele tale, cum împaci faptul că Crucea lui Hristos aduce
pace și îndurare cu faptul că ea este, în același timp, un motiv de prigonire.
12. Ai simțit vreodată acea pace divină care întrece orice pricepere? Ai experimentat
îndurarea lui Dumnezeu, datorită jertfei lui Hristos pe cruce? Povestește, în
grupul de casă, sau în scris, cum s-a petrecut lucrul acesta.
Ziua 5 – Citește Galateni 6:11–18 (v.17–18) – Crucea lui Hristos și semnele ei
13. Notează cum înțelegi că Pavel poartă semnele Domnului Isus pe trupul său, în
contextul acestui capitol.
14. La cine se referă apostolul atunci când folosește pronumele negativ „nimeni”?
15. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin cădere, am pierdut
acest chip. Dar, prin crucea lui Hristos, am fost răscumpărați și am primit chipul
lui Hristos, singurul chip în care Dumnezeu își găsește plăcerea. Tu porți chipul lui
Hristos? Care sunt semnele care arată acest chip celorlalți, fraților tăi, în primul
rând, dar și celorlalți oameni, în al doilea rând?
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Verset cheie – Galateni 6:15
„Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic,
ci a fi o făptură nouă.”
Meditaţie
„A fi o făptură nouă”, iată o expresie pe care, de prea multe ori, o abordăm cu
ușurătate. Dacă e să-l parafrazăm pe apostolul Pavel, a fi o făptură nouă înseamnă că
cele vechi s-au dus, și toate acele lucruri vechi erau ca un gunoi față de prețul nespus
de mare al cunoașterii lui Hristos Isus. Aici nu este vorba despre aceeași făptură, care
simțea că este liberă doar atâta timp cât putea alege să facă și răul. Aici este vorba
despre o făptură transfigurată, care se simte liberă doar atunci când vrea să facă
binele pe care i-l cere Domnul său, Isus Hristos, și, de asemenea, care se simte liberă
doar atunci când poate să facă acest bine fără nici o excepție. Fără nici o excepție!
Excepțiile, în acest caz, nu întăresc nimic. O făptură nouă nu continuă să trăiască cum
a trăit odinioară. O făptură nouă crește în sfințenie, din slavă în slavă, spre
desăvârșire. Pentru mulți dintre cei care afirmă că sunt născuți din nou, a fi o făptură
nouă înseamnă doar a fi un pic mai bun. Or, Pavel ne-a arătat, cel puțin la finalul
acestei epistole, că nu este așa. A fi bun nici măcar nu înseamnă a fi mai moral, a face
mai multe fapte bune, sau chiar a respecta Legea lui Dumnezeu până în cele mai mici
detalii. A fi bun sau a fi o făptură nouă înseamnă mai ales a fi dispus să arzi, ca o
candelă, pentru Domnul tău, a fi dispus să mori pentru ca Împărăția lui Dumnezeu să
fie în câștig. A fi o făptură nouă nu înseamnă că te-ai schimbat, ci înseamnă că, prin
jertfa Sa pe cruce, Hristos te-a răscumpărat pentru Sine. A fi o făptură nouă în Hristos
înseamnă că ești complet al Lui. Tot ceea ce ai este al Lui, nu doar anumite lucruri.
Casa, masa, mașina, copiii, soția, toate sunt ale Lui. Ba încă și tu, cu întreaga ta ființă,
ești al Lui: slujba ta, afacerea ta, visele tale, gândurile tale, dorințele tale. A fi o
făptură nouă înseamnă, la urma urmei, a fi un Isus Hristos în devenire. El locuiește în
tine și, de acolo, de unde e, sculptează în tine, prin tot ceea ce ți se întâmplă, și mai
ales prin suferință și prigonire, chipul Său. „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 care m-a iubit şi S-a dat pe Sine
însuşi pentru mine.” (Galateni 2:20) Domnul Dumnezeu să ne facă făpturi noi! Amin!

