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Rezumatul Studiului 2 - Autoritatea lui Pavel şi Evanghelia 
 
A INSPIRAŢIE DIVINĂ. 2 Petru 3:15-16. 
 După Petru, în jurul anului 60, deja se considera că scrisorile lui Pavel au fost inspirate 

de Dumnezeu şi erau puse la acelaşi nivel cu Scriptura (Vechiul Testament). 
 În aceste scrisori, Pavel foloseşte greaca omului de rând şi stilul epistolar obişnuit în 

epoca sa: (1) salutul iniţial, menţionând expeditorul şi destinatarii; (2) cuvinte de 
recunoştinţă; (3) conţinutul principal al scrisorii; (4) concluzie. 

 Scrisorile lui erau citite public în biserică, şi se făceau copii pentru a fi citite şi în alte 
biserici (Coloseni 4:16). 

B AUTORITATE APOSTOLICĂ. Galateni 1:1-2. 
 De ce respingeau unii autoritatea divină a scrisorilor lui Pavel? 

— Pavel nu era unul dintre cei 12 apostoli aleşi de Isus. 
— Autoritatea lui venea, după spusele unora, de la Anania. 
— Alţii îl acceptau doar ca pe un misionar autorizat de Antiohia. 
— Prin sublinierea mântuirii doar prin credinţă, evanghelia lui Pavel (după cum se 

gândeau) diminua importanţa ascultării. 
C EVANGHELIA. Galateni 1:3-5. 
 În saluturile sale obişnuite către biserici, Pavel foloseşte două cuvinte: 

— Har. Charis, modificare a salutului grecesc „salutare” (charein) 
— Pace. Salut tipic poporului iudeu. 

 Înainte de a-şi termina salutul, prezintă evanghelia pură: moartea lui Isus ne eliberează 
de păcat. 

D CEALALTĂ EVANGHELIE. Galateni 1:6-9. 
 Pavel îi acuză direct pe Galateni că „treceţi... la o altă Evanghelie”. 
 Cum lămureşte mai târziu (v. 7), nu că ar exista o altă evanghelie, ci că au acceptat ca 

evanghelie învăţătura precum că credinţa în Hristos nu este suficientă pentru mântuire. 
 Cu alte cuvinte, Pavel este acuzat de dezertor. Au trecut de la Evanghelia pură la o altă 

evanghelie. 
 Cuvintele cele mai dure ale lui Pavel sunt rostite împotriva acelor care predică 

mântuirea prin fapte (v. 8-9). 
E PAVEL ŞI EVANGHELIA. Galateni 1:10-24. 
 Disputa principală a iudaizanţilor cu Pavel era legată de faptul că acesta nu obliga 

neamurile să se circumcidă (Fapte 15:5). 
 Pentru a-şi afirma poziţia, pretindeau că Pavel caută favoarea oamenilor. 
 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 revizuie viaţa sa dinainte de convertire până în momentul în 

care a fost ales ca misionar al neamurilor. 
 În această scurtă autobiografie, a lăsat clar că nu a intrat în contact cu niciun om care să 

îl poată învăţa evanghelia, ci că aceasta i-a fost descoperită pe deplin în călătoria sa în 
Arabia. 


