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Evanghelia încuviințată la Ierusalim 

 
Galateni 2:1–10 

 
Evanghelia apărată și încuviințată la Ierusalim, dar amenințată de fățărnicia 
iudeilor. 

 
Să căpătăm siguranță în Evanghelia propovăduită de Pavel, pentru că a fost 
încuviințată de fruntașii de la Ierusalim. 

Introducere 

Istoricii confirmă cele descrise de Pavel în Epistola către Galateni. Astfel, convertirea 
lui Saul din Tars este plasată în anul 34 d.Hr.. Nu mult după aceea, el pleacă în Arabia 
și, trei ani mai târziu (37 d.Hr.), se reîntoarce în Damasc. Tot în acest an merge la 
Ierusalim unde are loc întâlnirea cu Petru și Iacov, iar mai apoi revine în Damasc. În 
anul 46 d.Hr., Barnaba îl caută pe Saul la Tars și amândoi se duc în Antiohia, unde 
slujesc biserica timp de un an. În anul următor are loc seceta profețită de Agab, iar 
Saul duce ajutoare la Ierusalim, de unde se întoarce cu Ioan și Marcu. Prorocii și 
învățătorii din Antiohia îi încredințează în mâna Domnului pentru prima călătorie 
misionară. A doua vizită la Ierusalim (Galateni 2:1) a avut loc la paisprezece ani după 
convertire, deci în anul 49 d.Hr., an în care se convocă conciliul de la Ierusalim, de 
unde Pavel și Barnaba, împreună cu Sila și Iuda, zis și Barsaba, s-au întors în Antiohia, 
iar în drum au vizitat și au întărit bisericile formate cu ocazia primei călătorii 
misionare. În Antiohia, are loc incidentul cu Petru, prezentat în Galateni 2:11–14. 
Scrierea Epistolei către Galateni este plasată între anii 49 și 51. În concluzie, Pavel ne-
a spus până acum câteva lucruri: este apostol confirmat de Isus și de Dumnezeu; 
propovăduiește Evanghelia în calitate de rob al lui Dumnezeu; Evanghelia 
propovăduită de el a primit-o prin descoperirea lui Isus pe paginile Scripturii, în 
Arabia. 

În această secțiune, Pavel mai aduce un argument: cei de la Ierusalim nu au modificat 
conținutul Evangheliei propovăduite de el. Faptul că ceilalți apostoli și Pavel 
propovăduiau una și aceeași Evanghelie constituie un aspect esențial în ceea ce 
privește temelia credinței creștine. 

Ziua 1 – Citește Galateni 2:1–10 – Evanghelia încuviințată la Ierusalim 

1. Citește Faptele Apostolilor 15:1–2 şi notează asemănări și deosebiri între cele 
două relatări. 

2. De ce crezi că a fost nevoie de o încuviințare umană a unei Evanghelii primite prin 
descoperire de la Dumnezeu? 
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Ziua 2 – Citește Galateni 2:1–10 (v.1–2) – Ca nu cumva să alerg degeaba 

3. De ce s-a suit Pavel la Ierusalim după paisprezece ani? Citește Faptele Apostolilor 
și notează observațiile pe care le face Luca despre cei doi însoțitori ai lui Pavel? 

4. Care era teama lui Pavel, în contextul în care era atât de sigur de acuratețea 
Evangheliei pe care o propovăduia? (1 Corinteni 15:1–2; 1 Timotei 4:1–2) 

5. Cauți confirmarea fraților tăi pentru adevărurile în care crezi? De ce? 

Ziua 3 – Citește Galateni 2:1–10 (v.3–5) – Pentru ca adevărul Evangheliei să rămână 

cu voi 

6. Cine ar fi fost în măsură să îl silească pe Pavel să îl taie împrejur pe Tit? De ce 
totuși îl taie împrejur pe Timotei? Citește și Faptele Apostolilor 16:1–3. 

7. De ce îi numește frați pe cei care mințeau, se furișau și se strecurau în biserici? În 
ce sens, pentru acești frați mincinoși, slobozenia creștină era o pricină de 
poticnire? 

8. Care crezi că sunt ideile/teoriile prin care biserica de azi este încercată din cauza 
fraților mincinoși care strâmbă adevărul Evangheliei? 

9. Când ești implicat într-o dezbatere în grupul tău, ce urmărești: Adevărul 
Evangheliei sau adevărul tău? Cum faci diferența între cele două scopuri? 

Ziua 4 – Citește Galateni 2:1–10 (v.6–9) – Ierusalimul a încuviințat Evanghelia mea 

10. Cum înțelegi ce spune Pavel, că nu îi pasă de cei cu vază de la Ierusalim? 

11. Prin ce au fost convinși cei de la Ierusalim că Evanghelia propovăduită de Pavel 
este cea Adevărată? 

12. Care sunt semnele prin care, azi, este confirmată o Evanghelie Adevărată? De 
unde știi că Evanghelia pe care o crezi este cea propovăduită de Pavel și este cea 
Adevărată? 

Ziua 5 – Citește Galateni 2:1–10 (v.10) – Ne-au rugat să ne aducem aminte de cei 

săraci 

13. De ce crezi că acesta este singurul lucru pe care cei de la Ierusalim îl cer în plus? 

14. Despre ce săraci este vorba? Găsește în Faptele Apostolilor un text prin care Luca 
arată că Pavel s-a îngrijit de săraci. 

15. Tu ce poți face pentru cei săraci? 

Verset cheie – Galateni 2:8 

„… căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur făcuse și din mine 
apostolul neamurilor”. 
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Meditaţie 

Pavel este robul lui Dumnezeu și nu caută aprecierea oamenilor. Totuși, de dragul 
Evangheliei, caută confirmare la Ierusalim, la cei care reprezentau o autoritate pentru 
cei din Antiohia. Când este în joc mântuirea oamenilor, Pavel caută să vorbească pe 
limba acestora. Dacă pentru ei era importantă confirmarea celor puși în poziții de 
autoritate, Pavel se supune. Ceva de genul acesta vedem și la Isus, face minuni pentru 
a le dovedi divinitatea Sa, deși îi acuză pe iudei nu o dată că pentru ei sunt mai 
importante minunile decât Cel care le face. 

Colaborarea cu oamenii are limite și, de aceea, nu acceptă ca Tit să fie tăiat împrejur, 
nici în Antiohia, nici la Ierusalim. Și acest lucru tot de dragul mântuirii oamenilor. Cu 
alte cuvinte, atunci când propovăduiești Evanghelia, poți apela la autoritatea umană, 
dar cu limită. Cu limită în sensul în care omul nu are voie prin implicarea lui să 
știrbească adevărul Evangheliei. 

Nu putem lucra la înaintarea Evangheliei decât prin oameni. Duhul Sfânt a ales ca 
lucrarea lui Dumnezeu, de mântuire a oamenilor, să fie făcută prin mine și tine: prin 
oameni. Implicarea oamenilor în propovăduirea Evangheliei presupune să te asociezi 
cu cei care sunt de încredere. La începutul propovăduirii lui Pavel, Luca ne spune că 
Barnaba l-a luat cu el. Deși celorlalți ucenici le era frică de el, Barnaba face primul pas 
spre Pavel. Despre Barnaba știm că era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de 
credință. Un alt aspect în colaborarea cu oamenii pentru înaintarea Evangheliei 
presupune să te supui responsabililor aleși de cei mulți și să împărtășești cu ei 
activitatea ta. Orice slujitor are nevoie de o autoritate deasupra capului. 
Propovăduirea Evangheliei nu este individuală, ci este o muncă în echipă. Probabil că, 
atunci când poți să faci singur un lucru, trebuie să ai în vedere că acel lucru s-ar putea 
să nu fie de la Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu este mai mare decât un singur om. 
Pe lângă asocierea cu oamenii de încredere, trebuie să avem în vedere această muncă 
în echipă, ce presupune să te sfătuiești cu frații tăi. Dar până la o limită: trebuie să fii 
împotriva celor care știrbesc adevărul Evangheliei. 

Doamne, dă-ne smerenia de-a lucra împreună cu alții la înaintarea Evangheliei Tale și 
înțelepciunea de a nu știrbi adevărul ei. 


