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Autoritatea lui Pavel 

 
Galateni 1:1–5 

 
Apostol nu de la oameni, ci de la Isus Hristos 

 
Să recunoaștem autoritatea apostolică a lui Pavel. 

Să acceptăm că Evanghelia propovăduită de Pavel, potrivit căreia soluția 
împăcării oamenilor cu Dumnezeu constă în jertfa pe cruce a Domnului Isus 
Hristos, este autentica Evanghelie. 

Introducere 

Iudeii creștini din timpul bisericii primare trăiau în Noul Legământ, tânjind după 
Vechiul Legământ. Problema era că, deși aveau acces direct în prezența lui Dumnezeu 
prin mijlocitorul Isus Hristos, ei se întorceau la practicile din Vechiul Legământ. 
Întoarcerea mea la Vechiul Legământ, chiar prin practicarea tăierii împrejur, anulează 
mântuirea prin credință, anulează valabilitatea lucrării lui Isus Hristos în dreptul meu. 
Întoarcerea la Vechiul Legământ implică, de fapt, o decizie: vreau să fiu mântuit prin 
Lege, în baza faptelor mele, și nu prin har, în baza credinței în Isus Hristos. Pare foarte 
ciudat cum abordează omul problema mântuirii: deși Dumnezeu Fiul s-a dat pe Sine 
însuși pentru ca noi să fim mântuiți, totuși, omul vrea să mai adauge ceva, ca și cum 
sacrificiul lui Dumnezeu însuși nu ar fi suficient. Din fericire, mântuirea pe care o 
primim în dar de la Dumnezeu nu-i solicită omului nimic. Orice faptă a omului ar 
putea fi ulterior contestată și, mai apoi, chiar mântuirea ar putea fi pusă sub semnul 
îndoielii. Dumnezeu Fiul a făcut totul pentru ca noi să fim mântuiți. 

Prin acești iudei, care își spun creștini, dar pe care Pavel îi numește mincinoși, 
Diavolul atacă Biserica lui Dumnezeu, punând sub semnul îndoielii autoritatea 
slujitorului și, mai apoi, veridicitatea conținutului propovăduirii acestuia. Versetele 1–
10 din capitolul 1 îl confirmă pe Pavel ca fiind apostolul lui Isus Hristos, care este 
judecat de Dumnezeu, și nu de oameni. De la capitolul 1:11 și până în capitolul 2:14, 
Pavel dovedește că Evanghelia lui este cea adevărată. Prin urmare, începem prin a 
confirma autoritatea slujitorului, 1:1–5: Pavel este apostolul lui Isus Hristos. Dacă 
apostolia acestuia nu este de la Isus Hristos și de la Dumnezeu, credința în Isus, 
propovăduită de el, ca soluție pentru împăcarea omului cu Dumnezeu, este o credință 
nemântuitoare. 
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Ziua 1 – Citește Galateni 1:1–5 – Salutul apostolului; originea divină a apostoliei lui 

Pavel 

1. De ce este nevoie ca apostolia lui Pavel să fie confirmată atât de Isus Hristos, cât 
și de Dumnezeu? 

2. Prin ce este calificat Isus Hristos să numească apostoli autentici ai Evangheliei? 
Răspunde limitându-te la contextul versetelor 1–5, din Galateni, capitolul 1. 

3. În ceea ce te privește, crezi că Pavel a fost numit apostol într-un mod divin, sau 
evenimentele premergătoare începerii lucrării misionare ale lui Pavel sunt de fapt 
o înșelătorie? Argumentează răspunsul. 

Ziua 2 – Citește Galateni 1:1–5 – Salutul apostolului; toți frații sunt împreună cu 

mine 

4. Cine erau frații care erau împreună cu Pavel atunci când acesta își scria Epistola 
către Galateni? Citește și Faptele Apostolilor 13 și 14. 

5. De ce crezi că apostolul Pavel îi menționează pe frații care erau împreună cu el 
drept coautori ai epistolei? 

6. Când faci o anumită lucrare în Numele lui Dumnezeu, în ce fel iei în calcul 
confirmarea fraților din jurul tău? Care sunt frații pe care alegi să îi consulți atunci 
când ai pe inimă anumite planuri prin care cauți lărgirea Împărăției lui Dumnezeu, 
adică mântuirea oamenilor? 

Ziua 3 – Citește Galateni 1:1–5 – Salutul apostolului; har și pace 

7. De ce crezi că harul și pacea sunt atât de importante încât apostolul Pavel le 
transformă într-un salut pentru destinatarii fiecărei epistole? 

8. Ce tulbura pacea bisericii din Galatia? 

9. Cu siguranță, viața este uneori confuză, tulburată și neclară. Crezi că pacea pe 
care o avem în Isus Hristos se răsfrânge și asupra unor situații tensionate care au 
loc în relații cu: cei din familie, clienți, prieteni, vecini, reprezentanții statului? 
Argumentează răspunsul folosind texte biblice. 

Ziua 4 – Citește Galateni 1:1–5 – Salutul apostolului; centralitatea lucrării lui Hristos 

10. Care sunt detaliile pe care le dă apostolul despre lucrarea lui Isus, în aceste cinci 
versete? 

11. De ce crezi că autorul scrie în introducere aceste lucruri despre lucrarea lui Isus? 

12. În ce fel aceste detalii despre Isus susțin divinitatea apostoliei lui Pavel? 

Ziua 5 – Citește Galateni 1:1–5 – Salutul apostolului 

13. Putem avea har fără să avem pace? 
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14. Ce poți spune despre credința ta în cele două lucruri (harul și pacea)? Care sunt 
îndoielile tale referitoare la Isus, Pavel și Evanghelie? Notează aceste îndoieli, și, 
pe parcursul studiului Epistolei către Galateni, caută răspunsurile. 

Verset cheie – Galateni 1:4 

„El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac 
rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl.” 

Meditaţie 

Smulși din acest veac rău este o expresie care îmi ridică multe întrebări, care mă 
tulbură, chiar dacă Pavel îmi urează har și pace. Cum, în ce fel, de când, total sau 
parțial, suntem smulși din acest veac rău? De ce smulși? Cine ne ține atât de puternic 
încât nici Dumnezeu nu poate singur să ne smulgă? 

Nu știu cum dai tu răspuns în dreptul tău, dar eu prefer să privesc lucrurile așa cum 
sunt. Încă trăiesc sub acest veac: seara mă culc, dimineața mă trezesc, constant 
trebuie să mănânc, constant trebuie să mă culc, nu pot fenta, mă enervez des, mi se 
întâmplă lucruri bune, mi se întâmplă lucruri rele, nu sunt tot timpul bucuros, uneori 
mă supăr, alteori plâng. Mă trezesc azi, în meditațiile mele, mai legat de acest veac 
decât am fost ieri. Destul de complicat să trăiesc cu har și pace în acest veac rău, când 
nu știu care lup, când și cum mă mușcă, pe mine, oaia bleagă, proastă și neajutorată. 

Îmi amintesc de Isus și de minunile pe care le-a făcut pentru ca noi să credem că este 
Hristosul și Fiul lui Dumnezeu. Și atunci are loc cea mai mare minune: suntem smulși 
din acest veac rău, suntem mântuiți. Această dovadă a mântuirii mele, care se 
manifestă în concret prin puterea de a nu mă mai lăsa condus de acest veac rău, aș 
vrea să o văd în viața mea. În esență, vreau să văd că păcatul nu mai este domn în 
viața mea. 

În toată această frământare și tulburare, mă pot agăța doar de nădejdea că o dată, 
cândva, Cel care l-a înviat pe Isus din morți mă va ridica și pe mine de pe acest 
pământ, peste care domnește moartea. Amin! 


