Lecția 6
Neprihănirea nu e prin faptele Legii
Galateni 2:15–21
Suntem socotiți neprihăniți prin credință, nu prin faptele Legii.
Să înțelegem că toți, inclusiv iudeii, sunt îndreptățiți doar prin credința în Isus
Hristos.
Introducere
Relatarea confruntării apostolului Petru de către apostolul Pavel îi oferă acestuia din
urmă ocazia să sublinieze modalitatea prin care atât iudeii, cât și celelalte popoare,
pot primi neprihănirea. Lucrul aceasta era foarte important de clarificat, deoarece
apostolul Petru, prin comportamentul său, ar fi putut da apă la moara iudaizatorilor
care buimăciseră bisericile din Galatia. Pentru că în joc este propovăduirea unei
Evanghelii curate, apostolul Pavel nu se sfiește să relateze acest eveniment. El nu
urmărește denigrarea apostolului Petru, ci înlăturarea oricărei urme de îndoială cu
privire la modalitatea prin care oamenii din orice națiune pot primi neprihănirea.
În acest paragraf, apostolul Pavel începe să aducă argumente în sprijinul afirmației
sale, că orice om este socotit neprihănit „numai prin credința în Isus Hristos, iar nu
prin faptele legii”. Întoarcerea la Lege mă aduce din nou sub robia păcatului (Romani
7:9–13), iar Domnul Isus Hristos nu poate fi un slujitor al păcatului. De aceea, pentru
a putea primi neprihănirea, este nevoie să murim împreună cu Hristos. Moartea
împreună cu El îmi dă putere să trăiesc pentru Dumnezeu, să trăiesc prin credință.
Așadar, acum ni s-a oferit, prin jertfa Domnului Isus, „o neprihănire pe care o dă
Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: Cel neprihănit
va trăi prin credință.” (Romani 1:17)
Ziua 1 – Citește Galateni 2:11–21 (v.15–16) – Nu prin faptele Legii, ci prin credința în
Isus Hristos
1. Cum putem fi socotiți neprihăniți? Există o singură modalitate sau mai multe?
Argumentează răspunsul folosindu-te, mai întâi, de acest text, și, apoi, caută și
alte texte.
2. Cum înțelegi comparația pe care apostolul Pavel o face în versetul 15? Ce
înseamnă pentru el a fi „iudeu din fire”? Citește și Romani 2:28–3:2.
3. Consideri că există lucruri pe care le-ai putea face pentru a câștiga neprihănirea?
Faptul că mergi la adunare, te rogi, cânți sau faci orice altă slujire pentru
Dumnezeu, te face neprihănit în ochii lui Lui? Explică răspunsul.
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Ziua 2 – Citește Galateni 2:15–21 (v.17–18) – Hristos nu este un slujitor al păcatului
4. Cum se poate ca, în timp ce cauți să fii socotit neprihănit, să ajungi păcătos? Cum
înțelegi afirmația apostolului Pavel?
5. Ce înseamnă „a fi socotit neprihănit”? (Romani 3:21–30)
6. Dacă eu sunt găsit păcătos, iar Hristos nu este un slujitor al păcatului, înseamnă
că eu m-am despărțit de El. Cum pot ajunge să mă despart de El în timp ce caut să
fiu socotit neprihănit? Citește și Faptele Apostolilor 5:1–11.
Ziua 3 – Citește Galateni 2:15–21 (v.19) – Mort față de Lege
7. În context, care sunt lucrurile despre care autorul spune „le-am stricat”?
8. De ce pentru a putea trăi pentru Dumnezeu este nevoie, mai întâi, de o moarte
față de Lege? Este Legea ceva rău? Ne împiedică Legea să trăim pentru
Dumnezeu? (Citește și Romani 3:20 și Romani 7:1–12)
9. Există vreun pericol dacă noi astăzi trăim după preceptele Vechiului Legământ?
Dacă da, care este acesta? Citește și Romani 7:9–13 și Evrei 7:11–12.
Ziua 4 – Citește Galateni 2:15–21 (v.20) – Trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu
10. Când și cum a fost răstignit apostolul Pavel cu Hristos?
11. Apostolul Pavel afirmă că „viața pe care o trăiește acum în trup, o trăiește în/prin
credința în Fiul lui Dumnezeu”. Cum înțelegi această afirmație?
12. Care sunt asemănările și diferențele între „a fi socotit neprihănit” prin credință și
„a trăi prin credință”. Explică și discută răspunsul cu cei din grup.
Ziua 5 – Citește Galateni 2:15–21 (v.21) – Am primit neprihănirea prin har
13. Cum ai defini harul, în contextul acestui paragraf? Prin ce se manifestă el?
14. Cum se poate zădărnicii harul lui Dumnezeu? Ce înseamnă aceasta și ce implicații
are asupra relației tale cu Hristos? Citește și Romani 9:30–31, Romani 11:6–7.
Verset cheie – Galateni 2:21
„Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă
prin Lege, degeaba a murit Hristos.”
Meditaţie
Dumnezeu, prin moartea și învierea Domnului Isus, a adus la realitate „o hotărâre de
neprihănire care dă viața” (Romani 5:18). În fața acestei neprihăniri, pe care
Dumnezeu o oferă fiecărui om, am observat în viața mea și a altora două atitudini
greșite. Una de respingere, justificată prin cuvintele: „eu nu merit”. Alta de acceptare
cu ușurătate, fără a conștientiza valoarea și costul harului primit.
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În primul caz, am impresia ca pot fi neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele
mele bune, care trebuie să fie mai multe și mai valoroase decât faptele rele. Astfel,
Dumnezeu m-ar putea declara neprihănit, pe drept. Sau cred că-l pot îmbuna pe
Dumnezeu, prin diferite ritualuri religioase ca: predicarea, cântatul, mersul la biserică,
luarea Cinei Domnului ș.a. Dar lucrurile nu pot sta așa pentru simplul motiv că Biblia
îmi spune că Dumnezeu „a închis pe toți oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare
de toți” (Romani 11:32), și că pot fi socotit neprihănit „numai prin credința în Isus
Hristos” (Galateni 2:16). Singurul lucru pe care îl pot primi pe merit, conform dreptății
lui Dumnezeu, este moartea.
În al doilea caz, am impresia că, dacă pe mine nu m-a costat nimic, ceea ce am primit
nu este valoros. Sau, oricum, nu știu să-l apreciez la adevărata lui valoare. Am fost
socotit neprihănit prin har, am primit ceva ce, prin propria mea putere, n-aș fi putut
obține niciodată, dar, pentru că nu prețuiesc haina curată cu care am fost îmbrăcat,
îmi permit să trăiesc în păcat, murdărind-o. Dar nu e oare o ofensă adusă lui
Dumnezeu să tratez astfel ceea ce El mi-a dăruit prin moartea Domnului Isus?
Scriptura mă avertizează: „Nu puteți lua parte și la masa Domnului și la masa dracilor.
Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la mânie? Suntem noi mai tari decât El?” (1
Corinteni 10:21–22).
Doamne, dă-mi smerenia de-a primi prin credință și cu bucurie neprihănirea pe care
Tu mi-ai câștigat-o, și, apoi, Te rog, ajută-mă să trăiesc zi de zi în această neprihănire
prin aceeași credință, trăind astfel pentru Tine. Amin!

