Lecția 2
O altă Evanghelie...?
Galateni 1:6–10
Cine propovăduiește o altă Evanghelie să fie anatema.
Să înțelegem că, dacă adaugi ceva la jertfa lui Isus Hristos pentru a obține
răscumpărarea din păcat, nu ești doar adeptul unei idei, ci te desparți de
însuși Dumnezeu. Aceasta, indiferent de cât de bune îți sunt intențiile,
gândurile sau faptele.
Introducere
Geneza lui Moise începe cu istoria omului creat de Dumnezeu, bărbat și femeie, după
chipul lui Dumnezeu, UNUL, deși trei: Tată, Fiu și Duh. În grădină, omul, creat cu
capacitatea de a decide, calcă singura poruncă dată de Dumnezeu. Acel păcat dă
puterea morții de a lua în stăpânire creația lui Dumnezeu.
Posibilitatea reabilitării relației dintre om și Dumnezeu începe să prindă contur odată
cu prima jertfă realizată pe pământ. Iar relația dintre om și Dumnezeu poate fi
reabilitată, în final și complet, prin jertfa lui Isus Hristos pe Golgota. Cine
propovăduiește o altă soluție pentru a-l aduce din nou pe om în prezența lui
Dumnezeu să fie anatema. Pentru că Isus este singura soluție pregătită și proslăvită
de Însuși Dumnezeu.
Ziua 1 – Citește Galateni 1:6–10 – O altă Evanghelie...?
1. Epistola către Galateni este singura în care Pavel începe fără introducerea clasică
în care mulțumește sau se roagă pentru destinatari. De ce crezi că Pavel sare
peste introducerile cordiale din tiparul unei scrisori și intră direct în subiect?
2. Recitește conținutul Evangheliei lui Pavel din versetele 1–5. Care dintre aspectele
lucrării lui Isus poate fi scos din ecuație fără ca Evanghelia să fie modificată în
înțelesul ei?
3. Analizează ceea ce crezi despre Isus Hristos, despre moartea și învierea Lui. Ce
aspecte pui sub semnul îndoielii? De ce?
Ziua 2 – Citește Galateni 1:6–10 (v.6) – O altă Evanghelie ne desparte de Dumnezeu
4. Care sunt lucrurile puse în antiteză în versetul 6? De ce?
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5. De ce vorbește Pavel aici doar despre harul lui Isus Hristos, iar mai sus, în versetul
3, vorbește și despre harul lui Dumnezeu? Care este diferența dintre cele două
haruri?
6. Ce părere ai despre evanghelia ta: te leagă de Dumnezeu sau te desparte de
Dumnezeu?
Ziua 3 – Citește Galateni 1:6–10 (v.7) – O altă Evanghelie aduce tulburare
7. De ce crezi că o altă evanghelie are ca efect tulburarea? Despre ce fel de
tulburare este vorba?
8. De ce crezi că au fost atât de multe locuri de unde Pavel a trebuit să plece, tocmai
precum Isus, deoarece mesajul lui aducea tulburare în cetate? Cu ce diferă acea
tulburare de cea discutată aici de Pavel? (citește și Faptele Apostolilor 13:45, 50;
16:19–22)
9. Descrie un eveniment care a adus tulburare în inima ta sau într-o anumită
grupare de oameni, dar care a fost rezolvat prin pacea adusă de Adevăr, de
Cuvântul lui Dumnezeu.
Ziua 4 – Citește Galateni 1:6–10 (v.8–9) – Cine propovăduiește o altă Evanghelie să
fie anatema
10. De ce vestirea unei alte Evanghelii are consecințe atât de grave: anatema, nimicit
de Dumnezeu?
11. Sintetizează în câteva propoziții ceea ce crezi tu despre Isus Hristos și despre
lucrarea Lui? Care sunt aspectele asemănătoare sau diferite față de ceea ce
spune Pavel despre Isus în Galateni 1:1–5?
Ziua 5 – Citește Galateni 1:6–10 (v.10) – Atenție la propovăduitor, al cui rob este?
12. Care este, din punctul de vedere al lui Pavel, semnul exterior care arată al cui rob
ești?
13. De ce doar cel care este robul lui Hristos poate propovădui o Evanghelie curată?
14. Tu al cui rob ești: al oamenilor sau a lui Hristos? Unde cauți apreciere: la oameni
sau la Isus? Cine este judecătorul tău: Dumnezeu sau oamenii?
Verset cheie – Galateni 1:10
„Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoința oamenilor, sau bunăvoința
lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor,
n-aș fi robul lui Hristos.”
Meditație
Caut să plac oamenilor sau lui Dumnezeu? O întrebare bună, dar numai pentru cei
care vor să răspundă cu sinceritate. Am să mizez pe sinceritate.
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Robia definește existența noastră pe acest pământ. Caracteristic robilor lui Isus este
că pot decide oricând cui vor să fie robi. Aceasta pentru că Isus își numește robii
prieteni și, în același timp, le dă puterea de a decide cui să slujească. În schimb, robii
Celui Rău sunt legați de acesta. Sunt legați tocmai de Legea lui Dumnezeu, care nu
acceptă compromisul, nu poate relaționa sănătos cu o mireasă a cărei viață este
pătată de curvie.
Să placi oamenilor sau unui Dumnezeu invizibil? Greu de rezolvat această tensiune
între dorința de a fi apreciat, acum și aici, de către cineva pe care îl vezi, sau în
veșnicie, de către cineva pe care acum nu Îl vezi. O analiză mai atentă a problematicii
scoate la iveală că nu e o problemă să cauți aprecierea cuiva. Întrebarea care se pune
este: aprecierea cui? Cine apreciază faptele tale? Până la urmă, cel care apreciază
faptele tale este cel care cântărește sau judecă faptele tale. Deci, cine vrei să fie
judecătorul tău: omul sau Dumnezeu? Să dea Domnul să alegem, după modelul lui
David:
David a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare! Să cad în mâinile
Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile
oamenilor!” 1 Cronici 21:13
De multe ori, mă analizez din perspectiva planurilor, scopurilor, obiectivelor: ce am
făcut? Ce trebuia să fac? Până la urmă, faptele nu sunt doar despre împlinirea unor
scopuri personale. Dumnezeu i-a poruncit lui Adam să păzească grădina. Adam a
trebuit să dea porunca mai departe femeii, și, în continuare, el trebuia să păzească
grădina, aș îndrăzni să spun, chiar și de faptele femeii. Nu era responsabil Adam de
faptele femeii, dar era responsabil de păzirea grădinii, inclusiv de păcatele ei și, pe
viitor, de faptele copiilor lor. Privind la experiența lui Adam, pot spune despre faptele
mele că mă pot despărți sau apropia de Dumnezeu pe mine și pe cei aflați în sfera
mea de influență. În concluzie, ar trebui să îmi analizez propriile fapte din perspectiva
scopului suprem: prin ce fac sunt mai aproape de Dumnezeu sau mai aproape de
Satan? Despărțirea de Dumnezeu în sine este gravă. Și este gravă datorită lipsei
spațiului neutru, datorită apropierii implicite de Cel Rău.
Nu vreau să dau sfaturi, dar poate ar merita să privim mai atent la faptele noastre,
care ne pot despărți sau ne pot apropia de Dumnezeu.

