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“Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa 
oamenilor, sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac 
oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi 

robul lui Hristos.”(Galateni 1:10) 



 Inspirație divină. 2 Petru 3:15-16.

 Autoritate apostolică. Galateni 1:1-2.

 Evanghelia. Galateni 1:3-5.

 O altă Evanghelie. Galateni 1:6-9.

 Pavel și Evanghelia. Galateni 1:10-24.

Cu toate că scrisorile lui Pavel erau 
considerate ca fiind inspirate de 
Dumnezeu, nu toți erau de aceeași 
părere. 

Unii frați din Galicia au fost duși în 
eroare de persoane care prezentau o 
“altă evanghelie”.

Pentru a face față acestei probleme, 
Pavel și-a început scrisoarea către 
galateni stabilind originea și autoritatea 
evangheliei sale. 



Potrivit lui Petru, în jurul anului 60 d.Hr., oamenii au crezut deja că scrisorile lui Pavel 
au fost inspirate de Dumnezeu și au fost considerate ca fiind la fel ca Scripturile 
(Vechiul Testament).

Pavel a scris aceste scrisori în limba greacă comună și a folosit stilul epistolar al 
timpului său: (1) salut, menționând expeditorul și destinatarii; (2) cuvinte de 
recunoștință; (3) partea principală a scrisorii; (4) Concluzie.

Scrisorile lui erau 
citite public în 
biserică, și se 
făceau copii 
pentru a fi citite și
în alte biserici 
(Coloseni 4:16).
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“Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci 
prin Isus Hristos şi prin Dumnezeu Tatăl care L-a 
înviat din morţi” (Galateni 1:1)

De ce respingeau unii autoritatea divină a 
scrisorilor lui Pavel?

Pavel nu a fost unul dintre 
cei 12 apostoli pe care Isus ia 
ales.

Unii oameni au spus că 
Autoritatea lui venea de la 
Anania.

Alții l-au acceptat doar ca un 
misionar pe care la autorizat 
Antiohia.

Ei au crezut că Evanghelia lui 
Pavel a subminat ascultarea 
pentru că a subliniat 
mântuirea numai prin 
credință.

Din aceste motive, Pavel își începea scrisorile respingând orice 
autoritate umană pentru apostolia sa. 

El a fost delegat ca apostol chiar de Isus Hristos.
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“Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru 
Isus Hristos! El S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, 
ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului 
nostru şi Tatăl.” (Galateni 1:3-4)

Pavel a salutat bisericile cu două cuvinte:

Salutul său sa adresat atât evreilor cât și 
neamurilor.

În plus, Pavel a subliniat că harul și pacea 
nu erau doar dorința lui, ci darurile pe 
care le dă Dumnezeu.

1) Har. Charis, modificare a salutului 
greces “salutare” (charein)

2) Pace. Un salut tradițional evreiesc.

Harul si Pacea

Apoi chiar înainte de a-și încheia salutul el prezintă 
Evanghelia pură: moartea lui Isus ne eliberează de păcat.
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Înainte de a intra în subiectul specific scrisorii sale, Pavel obișnuiește să laude 
biserica la care se adresează. Totuși, nu există niciun motiv de laudă pentru 
Galateni. Doar acuzații: “treceți... la o altă Evanghelie”.

Mai târziu, el explică (v. 7) că nu există o Evanghelie diferită. Ei acceptaseră 
învățătura că credința în Hristos nu este suficientă pentru mântuire și aceasta nu 
este adevărata Evanghelie.

Pavel îi acuză că sunt 
dezertori. Ei au lăsat 
Evanghelia pură să se 
alăture unei alte 
Evanghelii.

Cele mai aspre cuvinte din 
scrisoarea lui Pavel sunt 
adresate celor care 
predicau mântuirea prin 
fapte (v. 8-9).
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“Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau 
bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai 
căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos.” (Galateni 1:10)

Punctul principal al 
iudaizanților împotriva lui Pavel 
a fost acela că el nu le-a obligat 
pe neamuri să se circumcidă 
(Fapte 15:5).

Ei au spus că Pavel încearcă să 
câștige favoarea Neamurilor.

Ei, de asemenea, au spus că Pavel nu le-a făcut 
circumcizii pentru că dorea convertiri rapide, iar 
Neamurile nu ar accepta acel ritual.

Un fost membru al Sinedrinului a avut nevoie de 
laudele oamenilor? Dacă ar face-o, atunci nu ar 
fi acceptat misiunea periculoasă și nepopulară 
de a propovădui Evanghelia.
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Mai întâi, Pavel a expus învățătorii falși din 
Galatia și și-a apărat motivația adevărată. Apoi 
a explicat autoritatea Evangheliei pe care o 
propovăduia.

Evanghelia i-a fost descoperită de Isus Hristos 
“când Dumnezeu… a descoperit în mine pe Fiul 
Său” (v. 15-16).

În versetele 13-24, Pavel și-a povestit povestea 
vieții de la convertirea sa până la momentul în 
care a fost desemnat ca misionar al neamurilor.

Această scurtă autobiografie demonstrează că 
nu a contactat niciun om care să-l poată învăța 
Evanghelia. Evanghelia i-a fost descoperită pe 
deplin în timpul călătoriei sale în Arabia.



„A înlocui sfinţenia inimii şi a vieţii cu forme exterioare de
religiozitate, este încă şi acum tot atât de plăcut firii nerenăscute,
cum era şi în zilele acestor învăţători iudei. Astăzi, ca şi atunci,
există călăuze spirituale mincinoase, la a căror învăţătură mulţi
ascultă cu nesaţ. Este străduinţa bine chibzuită a lui Satana de a
abate minţile de la nădejdea mântuirii prin credinţa în Hristos şi
ascultarea de Legea lui Dumnezeu. În fiecare veac, arhivrăjmaşul
îşi adaptează ispitele potrivit prejudecăţilor sau pornirilor acelora
pe care el caută să-i amăgească. În vremurile apostolice, el i-a
făcut pe iudei să înalţe legea ceremonială şi să-L lepede pe
Hristos; în vremurile de acum, el îi îndeamnă pe mulţi pretinşi
creştini, sub pretenţia că-L onorează pe Hristos, să arunce ocară
asupra Legii morale şi să înveţe că preceptele ei pot fi călcate fără
primejdia pedepsei. Este de datoria fiecărui slujitor al lui
Dumnezeu să se împotrivească ferm şi hotărât acestor pervertitori
ai credinţei şi, prin cuvântul adevărului, să arate fără teamă
rătăcirile lor.”

E.G.W. (Faptele Apostolilor, cap. 36, pag. 387)
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