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Originea divină a chemării și a Evangheliei lui Pavel 

 
Galateni 1:11–24 

 
Evanghelia propovăduită de Pavel nu este de obârșie omenească pentru că 
nu a primit-o și nici nu a învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus 
Hristos. 

 
Să ajungem la convingerea că Evanghelia în care credem provine de la 
Dumnezeu, nu de la oameni. 

Introducere 

Nici azi nu s-au încheiat disputele pe tema Evangheliei autentice. Unii spun că ei au 
cea mai veche Evanghelie, și, de aceea, doar ei sunt cei care umblă drept. Cele mai 
multe dispute între creștini nu sunt cu privire la Hristos, ci cu privire la lucrurile care 
trebuie adăugate la jertfa lui Hristos: tăierea împrejur, Sabatul, Sărbătorile, legile 
alimentare, purtarea ciucurilor la haine; trebuie practicat botezul copiilor mici sau 
botezul adulților?; avem nevoie de preoți în închinarea Bisericii, de lumânări și 
liturghii, sau Biblia ne cheamă la o formă mai simplă, bazată pe principiul preoției 
tuturor credincioșilor?; ziua de închinare este ziua a șaptea sau prima zi a săptămânii? 
putem să mâncăm și carne sau trebuie să mâncăm doar verdețuri? 

La întrebarea: Pavele, de unde să știm că Evanghelia pe care o propovăduiești tu este 
cea bună?, acesta răspunde: „Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de 
mine nu este de obârșie omenească; pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de 
la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos” (1:11–12). În esență, răspunsul lui 
Pavel este: Evanghelia mea nu am citit-o în cărți și nu am primit-o la picioarele 
vreunui învățător, la picioarele unui om; Evanghelia mea își are originea în întâlnirea 
mea cu Hristos pe drumul Damascului și în Scripturi. 

Ziua 1 – Citește Galateni 1:11–24 (v.11–12) – Pavel a primit Evanghelia prin 

descoperirea lui Isus. Citește și Faptele Apostolilor 22:1–22 

1. Ce înseamnă că Pavel a primit Evanghelia prin descoperirea lui Isus Hristos? 
(citește și Matei 28:19–20) 

2. Aprofundare. Mai putem noi învăța azi Evanghelia prin descoperirea lui Isus sau 
este un proces stabilit doar pentru apostoli? (Ioan 20:25–31) 

3. Cum ajungem noi astăzi să pricepem Evanghelia? 



Lecția 3 

 
2

Ziua 2 – Citește Galateni 1:11–24 (v.13–14) – Dedicarea lui Pavel în religia iudaică 

4. Afirmația lui Pavel este aceea că a primit Evanghelia nu de la oameni, ci prin 
descoperirea lui Isus Hristos. În ce fel faptul că era fruntaș în școlile rabinice ale 
vremii sprijină această afirmație? 

5. De ce a fost nevoie de descoperirea directă a lui Isus pentru ca Pavel să realizeze 
că prigonea Biserica lui Dumnezeu? De ce nu au fost suficiente Scripturile pe care 
acesta le cunoștea? 

6. Descrie pe scurt cum ai ajuns tu să crezi în Isus și să fii născut din nou. 

Ziua 3 – Citește Galateni 1:11–24 (v.15–17) – Trei ani în Arabia 

7. Redă argumentul pe care Pavel îl construiește în aceste versete pentru a sublinia 
că Evanghelia lui nu este primită de la oameni. 

8. De ce nu a mers la Ierusalim pentru a compara Evanghelia primită de el cu 
Evanghelia primită de apostoli? 

9. Compară evenimentele descrise în Epistola către Galateni cu cele prezentate în 
Faptele Apostolilor. (Faptele Apostolilor 9:5–6) 

10. Ai avut experiența descoperirii înțelesului unui text din Scriptură direct de către 
Duhul Sfânt? Vezi vreo diferență între citirea și înțelegerea Scripturii înainte și 
după ce ai crezut în Isus? Dă exemple. 

Ziua 4 – Citește Galateni 1:11–24 (v.18–20) – Primul contact al lui Pavel cu apostolii 

a avut loc la Ierusalim, unde s-a întâlnit cu Petru și Iacov 

11. De ce merge Pavel la Ierusalim? De ce consideră Pavel necesar să menționeze că, 
la Ierusalim, s-a întâlnit doar cu Petru și Iacov?  

12. Găsești necesar să împărtășești Evanghelia cu frații tăi? Accepți observațiile lor, 
chiar dacă nu îți place să fii corectat? 

Ziua 5 – Citește Galateni 1:11–24 (v.21–24) – Propovăduirea lui Pavel în Siria și 

Cilicia 

13. De ce, în versetul 22, Pavel folosește expresia „Bisericile lui Hristos”, în timp ce, în 
versetul 13, a folosit expresia „Biserica lui Dumnezeu”? 

14. Care este efectul propovăduirii lui Pavel? De ce crezi că este important de 
specificat acest detaliu în argumentația lui Pavel? 

15. Ai această experiență a propovăduirii în cercul tău restrâns de oameni? Care a 
fost efectul? 

16. Ca reacție la întâlnirea pe care o are cu Isus pe drumul Damascului, Pavel are 
două întrebări: cine ești Doamne? și ce vrei să fac? I-ai pus vreodată această 
întrebare lui Isus: ce vrei să fac? Ce răspuns ai primit? 
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Verset cheie – Galateni 1:11–12 

„Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie 
omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin 
descoperirea lui Isus Hristos.” 

Meditație 

Pentru mine, Pavel este un exemplu în mai multe privințe. În primul rând, mă gândesc 
la faptul că, deși s-a împotrivit la început lui Isus, când Acesta i-a tăiat calea, apostolul 
s-a smerit imediat. Gândește-te că Pavel a întemnițat oameni pentru lucrurile în care 
a crezut. Probabil că a fost de față inclusiv la omorârea lui Ștefan cu pietre. Cu toate 
acestea, nu a considerat un lucru de apucat când Isus i-a vorbit. Chiar dacă realitatea 
în care el credea a fost profund zdruncinată de adevărata realitate (Isus este Hristosul 
și Fiul lui Dumnezeu), Pavel a luat aminte, s-a smerit și nu a refuzat adevărul din 
pricina orgoliului. 

Nu o dată mi-am dorit experiențe speciale cu Dumnezeu. Țin minte, pe la mijlocul 
vieții, eram un căutător de experiențe cu Dumnezeu. În fiecare zi cerșeam o 
experiență de la Dumnezeu. Pavel este un exemplu prin faptul că, deși are parte de o 
experiență la superlativ, totuși, mintea lui caută răspunsuri în Scripturi trei ani în 
Arabia. Nu își clădește credința pe experiențe. Își clădește credința pe Scripturi. Toți 
căutăm răspunsuri, căutăm experiențe de moment, dar tot mai puțini plătim prețul 
căutării lui Dumnezeu în Cuvântul Său. Studiul Scripturii costă timp și nopți 
nedormite. Dar merită. 

Orbit de lumina de pe drumul Damascului, chiar dacă trebuie să dea ochi cu cei pe 
care cândva i-a dat la moarte, acceptă să fie vulnerabil în fața lor pentru a fi vindecat 
și pentru a le împărtăși credința. După întâlnirea cu Isus, cercul de relații al lui Pavel 
se schimbă brusc și radical. Dar Pavel face față cu succes. Mi-l imaginez cerând 
iertare, prăpădindu-se în frustrare și durere pentru că a acționat în baza unor idei 
greșite și a pus prin aceasta în pericol viața multora. Să accepți o nouă credință este 
greu. Prima dată trebuie să accepți că ceea ce ai crezut până atunci a fost greșit. Dacă 
Pavel ar fi dus o viață mediocră, fără prea multe fapte în prelungirea credinței lui, 
poate lucrurile ar fi fost mai simple. Dar Pavel și-a trăit credința cu intensitate toată 
viața lui. 

Pe drumul Damascului, Pavel are două întrebări pentru Isus: cine ești și ce vrei să fac? 
Integritatea lui Pavel este izbitoare: întreaga viață, gândurile și acțiunile lui, este în 
slujba a ceea ce crede. Cele două, credința și faptele lui Pavel merg mână în mână. 

În concluzie, smerenia, dragostea pentru Scripturi, dragostea de frați îl urmăresc pe 
Pavel atunci când își împlinește menirea în planul specific al lui Isus: 

„În osteneli, şi mai mult; în temniţe, şi mai mult; în lovituri, fără număr; de multe 
ori în primejdii de moarte! De cinci ori am căpătat de la iudei patruzeci de lovituri 
fără una; de trei ori am fost bătut cu nuiele; o dată am fost împroşcat cu pietre; 
de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul mării. 
Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, 
în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în 
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primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între 
fraţii mincinoşi. În osteneli şi necazuri, în priveghiuri adesea, în foame şi sete, în 
posturi adesea, în frig şi lipsă de îmbrăcăminte! Şi, pe lângă lucrurile de afară, în 
fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab şi să nu fiu şi eu 
slab? Cine cade în păcat şi eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda 
numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu şi Tatăl Domnului 
nostru Isus Hristos, care este binecuvântat în veci, ştie că nu mint!… În Damasc, 
dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor, ca să mă prindă. Dar 
am fost dat jos pe o fereastră într-o coşniţă, prin zid, şi am scăpat din mâinile lor 
(2 Corinteni 11:23–33). 


