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     PREFAȚĂ

Epistola pe care Pavel   a scris-o credincioșilor din Galatia este 
unul dintre documentele esențiale în apărarea îndreptățirii 

prin credință . În epistola către Romani, Pavel a explicat într-un mod 
foarte clar procesul mântuirii . În Epistola sa către Galateni, el des-
coperă aceleași adevăruri fundamentale, dar cu un alt scop: de a 
corecta ereziile grave care se strecurau între credincioși .

După ce a predicat evanghelia în regiunea Galatiei, Pavel și 
colaboratorii săi au organizat o biserică prosperă în acea zonă . 
Credincioșii erau ferm întemeiați în adevăr, crezând în Isus ca sin-
gura nădejde a păcătosului .

În lipsa apostolului, unii evrei din Ierusalim au venit în Galatia 
și în regiunile învecinate, învățând că păgânii convertiți nu puteau fi 
salvați decât dacă aveau să fie tăiați împrejur . Ei învățau că a crede 
în Hristos nu era suficient pentru mântuire: că pentru a fi mântuiți, 
pe lângă credință, credincioșii trebuia să mai practice și anumite 
precepte ceremoniale .

Apostolul nu putea tolera o asemenea erezie . Pe lângă aceas-
ta, acei învățători falși încercau să descalifice autoritatea lui Pavel, 
menționând faptul că apostolul nu era asemenea acelora care avu-
seseră contact personal cu Mântuitorul pentru un timp îndelungat .

În epistola sa către Galateni, Pavel își justifică autoritatea, ca 
unul care a fost învățat de către Mântuitorul și și-a primit însărci-
narea direct de la Isus, în timpul și după întâlnirea cu El pe drumul 
către Damasc .

Totuși, principalul subiect al epistolei era doctrina îndreptățirii 
prin credință . Pavel a declarat că dacă credincioșii acceptau ideea că 
ei puteau fi mântuiți prin faptele legii, Isus ar fi murit în zadar; și că 
acei care acceptau această erezie ar fi căzut din har .

Pavel prezintă clar faptul că suntem mântuiți doar prin har și nu 
prin vreo faptă bună . Totuși, el precizează de asemenea că acei care 
Îl acceptă pe Hristos ca pe singurul și suficientul lor Mântuitor, sunt 
călăuziți de Duhul Sfânt și produc roada Duhului: adevărata dragoste .
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În timpul Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea 
din 1888, ținută în Minneapolis, Minnesota, epistola lui Pavel către 
Galateni s-a aflat în centrul unei dezbateri aprinse . Unii dintre pio-
nieri credeau și învățau cu fermitate că legea menționată de către 
apostol era doar legea morală .

Pe de altă parte, E . Waggoner a învățat în acea conferință că le-
gea din Galateni era legea morală . Făcând referire la această con-
troversă, E . G . White a declarat că legea menționată în acea episto-
lă avea în vedere atât legea morală, cât și cea ceremonială, însă că 
principala aplicație era pentru legea morală .

Trăgându-și moștenirea din Biserica Adventistă de Ziua a 
Șaptea, Mișcarea de Reformă a Adventiștilor de Ziua a Șaptea ar tre-
bui să înțeleagă bine sensul acestei cărți a Noului Testament .

Astăzi avem multe de învățat din Epistola către Galateni, scrisă 
de către inspiratul apostol Pavel .

Importanța cărții Galatenilor pentru înțelegerea lui Pavel și mie-
zul doctrinei sale referitoare la Îndreptățirea prin Credință nu pot 
fi subliniate suficient, iar rezultatul este că s-a bucurat de o amplă 
abordare din partea poporului lui Dumnezeu de-a lungul veacuri-
lor . Ea a avut un impact extraordinar asupra reformatorilor, inclusiv 
asupra lui Luther, care a spus: „Epistola către Galateni este epistola 
mea . Este ca și când aș fi căsătorit cu ea . Este Ecaterina mea .” Teo-
logul James Montgomery Boice, comentând asupra impactului ei de 
la Reforma protestantă încoace, spune: „Nu sunt multe cărți, care 
să fi făcut o impresie mai durabilă asupra minților oamenilor, decât 
Epistola lui Pavel către Galateni, nici nu au mai fost multe care să fi 
marcat atât de pregnant istoria lumii occidentale .”

Ellen White a scris: „Pavel a prezentat Galatenilor evanghelia lui 
Hristos în puritatea ei . Învățăturile lui au fost în armonie cu Scriptu-
rile; și Duhul Sfânt a dat mărturie cu privire la eforturile sale . De aici 
i-a avertizat pe frații săi să nu asculte de nimic, care ar fi contrazis 
adevărul pe care îl învățaseră .” — Schițe din viața lui Pavel, p . 190 .

Epistola către Galateni este un tratat creștin plin de autoritate, 
menit să declare adevărul mântuirii doar prin har și obiectivul ace-
lei salvări, și anume, o viață de libertate plină de bucurie, de sub 
tirania păcatului, pe de o parte, și o creștere a nevoii și dependenței 
noastre de Isus, pe de altă parte . Ea este fără îndoială, cum o numise 
un autor: „Carta libertății creștine” .

Fie ca Domnul să ne ajute să înțelegem adevărul său minunat și 
să ne debarasăm de idei greșite, care sunt în contradicție cu un „Așa 
zice Domnul .”

Davi P. Silva
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INTRODUCERE LA EPISTOLA  
            CĂTRE GALATENI 

 
Esența religiei creștine este legea sau evanghelia? Sau ar-

monia dintre cele două? Aceste întrebări par să fie centrul 
discuției lui Pavel în Epistola sa către Galateni . În ciuda fap-
tului că respectarea riturilor iudaice de către creștini este un 
lucru care ține de domeniul trecutului, legalismul care ținea de 
această dezbatere rămâne o problemă în creștinism . Acest le-
galism este asemenea unui monstru cu mai multe capete, care 
se îmbracă în fiecare anotimp cu haine diferite, adaptându-se 
spiritului vremii . În acest sens, studierea acestei epistole este 
un puternic antidot contra acestui pericol spiritual . Și în aceas-
ta constă valoarea studierii epistolei către Galateni . Conform 
lui MacGorman, „această luptă continuă să fie o amenințare pe-
renă, întrucât legalismul este religia acestei lumi .” 1

Puțini oameni au avut o înțelegere atât de profundă a 
relației dintre lege și evanghelie, cum a avut-o Pavel . Pentru 
el, revelația supremă a dragostei lui Dumnezeu nu are loc prin 
prezentarea unui cod de reguli sau proceduri, ci într-o relație 
personală cu Isus Hristos . Evanghelia este o persoană și nu 
doar o simplă doctrină . O viață în armonie cu legea divină este 
rezultatul acțiunii unei Ființe care locuiește în inima credin-
ciosului – Duhul Sfânt – și nu datorită unei vieți conduse de 
precepte legale .

Este de mare preț să devenim atenți la ceea ce scrie Pavel în 
această epistolă . De aceea, această epistolă continuă să fie unul 
dintre cele mai valoroase documente ale credinței creștine . 
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Înțelegerea mesajului din ea poate determina o reînnoire în bi-
serică, similară celei care a avut loc în secolul al XVI-lea, odată 
cu expansiunea rapidă a Reformei protestante . În acel timp, so-
lia către Galateni a fost pentru Luther asemenea unei fortărețe, 
de unde el putea ataca erorile Bisericii apostate . Astăzi, studiul 
acestei epistole poate avea același impact .

Întrucât descoperirea lui Dumnezeu nu are loc în vid, 
ci în cadrul unor evenimente istorice, trebuie să înțelegem 
circumstanțele care au fost implicate în producerea acestei solii .

AUTOR

Atât dovezile interne, cât și cele externe indică spre aposto-
lul Pavel, ca autor al epistolei către Galateni . Dovezile interne 
înseamnă analiza datelor găsite și studiate în scris, dovezile ex-
terne referindu-se la mărturia prezentată de alți autori, care 
atestă autorul epistolei respective .

La începutul epistolei, scriitorul se identifică ca fiind Pa-
vel (Galateni 1:1) . În continuare, el reafirmă faptul că el este 
autorul acelei solii (capitolul 5:2) . În această epistolă există o 
secțiune autobiografică (capitolele 1:11 - 2:14) care descoperă 
multe detalii despre viața autorului:

1) Originea sa: Înainte de convertirea sa, autorul declară că 
a fost un iudeu zelos în religia lui (capitolul 1:13, 14) .

2) Viața de dinainte: el a persecutat biserica lui Dumnezeu 
(Galateni 1:13) .

3) Convertirea lui: el a avut o întâlnire cu Isus Hristos în Da-
masc, întorcându-se acolo după ce a petrecut trei ani în Arabia 
(Galateni 1:11, 12, 17) .

4) Chemarea și misiunea lui: el a fost chemat de către Dum-
nezeu să predice neamurilor evanghelia și să instruiască bise-
ricile (Galateni 1:15; 2:2, 7, 8) . În timpul misiunii sale, autorul 
afirmă că a suferit persecuție și pedepse fizice (Galateni 6:17) .

5) Călătoriile sale misionare: La trei ani după convertirea 
sa, el face prima călătorie la Ierusalim în calitate de creștin . În 
acea vreme, el a avut contact cu apostolii Petru și Iacov, fratele 
Domnului (Galateni 1:18-20) . Apoi a călătorit în Siria și Cilicia 
(versetele 21-24) . Paisprezece ani mai târziu el face o a doua 



Evanghelia în Galateni

8

călătorie în „cetatea sfântă” unde a avut o întrevedere cu Petru, 
Iacov și Ioan . Cu acea ocazie el a fost însoțit de Barnaba și Tit 
(Galateni 2:1, 9) . 

6) Proeminența lui: autoritatea lui în biserica din Antiohia 
a fost recunoscută atunci când El l-a mustrat pe apostolul Pe-
tru pentru atitudinea sa fățarnică, manifestată în modul cum a 
abordat relația sa cu neamurile (Galateni 2:11-14) .

Suplimentar la aceste informații biografice citate de către 
autorul epistolei, mai sunt câteva personalități cunoscute de 
către prima biserică creștină: Petru (Chifa), Iacov, Ioan, Barna-
ba și Tit . Pavel citează locuri binecunoscute, precum Ierusalim, 
Damasc, Arabia, Siria, Cilicia, Antiohia și Galatia . Toate aceste 
informații întâlnite în această epistolă indică spre o singură 
persoană, ca autor al acestei epistole: apostolul Pavel .

Există dovezi externe, care indică spre aceeași identifica-
re . Policarp, episcop de Smirna, care l-a întâlnit personal pe 
apostolul Ioan, a citat frazeologia preluată din Epistola către 
galateni . Într-o scrisoare, Policarp cita Galateni 6:7: „Dumne-
zeu nu se lasă să fie batjocorit .” 2 La finele secolului al doilea, 
Irineu a citat direct epistola către Galateni, atribuindu-i direct 
textul lui Pavel: „Și apostolul Pavel de asemenea, zicând: ‚Când 
nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, slujeați celor care nu sunt 
dumnezei . Dar acum, după ce L-ați cunoscut pe Dumnezeu, 
sau, mai degrabă, sunteți cunoscuți de Dumnezeu . . .’ (Galateni 
4:9) .” În secolul următor, atât Clement din Alexandria, cât și 
Origen l-au recunoscut pe Pavel drept autor al Epistolei că-
tre Galateni . Astfel, scrierile părinților apostolici indică faptul 
că exista consens între creștini în vremea aceea cu privire la 
faptul că apostolul Pavel era autorul epistolei către Galateni . 3

Chiar și autorii liberali recunosc că acest document este un 
text paulin legitim, deoarece dovezile interne și externe indică 
indiscutabil acest fapt .

DESTINATARI

Secolul al treilea înainte de Hristos a fost un timp de migrație 
intensă între popoarele Europene, în special în partea de nord a 
continentului . Aceste valuri migratoare au determinat pe mulți 
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locuitori din Galia să urmeze malurile Dunării spre est . După ce 
au trecut de strâmtoarea Bosfor, trei triburi galice au fost înfrân-
te de către Attalus I, regele Pergamului . Această bătălie a avut 
loc în anul 232 î . Hr . Apoi ei s-au stabilit în regiunea centrală a 
peninsulei Anatolia, Turcia de astăzi, în zona dintre râurile San-
garius și Halys . Teritoriul Galatiei inițiale (însemnând „țara Ga-
lilor”) avea o formă ovală neregulată cu aproximativ 320 km de 
la est la vest și 160 pe direcția nord-sud .4  Acolo ei au întemeiat 
o împărăție care ar fi avut orașul Ancira drept capitală . Astăzi 
poartă numele de Ankara și este capitala Turciei . Teritoriul a 
ajuns cunoscut ca Galatia sau Galatia-Grecia . Își avea ca limite 
la nord Bitinia și Paflagonia, la est Pont și Capadocia, la sud Li-
caonia și la răsărit Frigia . Împărăția Galatiei a prosperat și în ur-
mătoarele două secole și-a avut perioade mai mult și mai puțin 
bune până la moartea ultimului lor rege, Amintas, în anul 24 î . Hr . 
Conduși de consulul Manlio Vulsio, romanii au invadat Galatia și 
au integrat-o într-o confederație mai mare, numită „Provincia 
romană a Galatiei .” Biruitorii au mărit zona împărăției străvechi 
și au anexat provincia la Pisidia, Licaonia și Pamfilia (evangheli-
zate de Pavel în prima sa călătorie misionară), ca adaus la Frigia 
de est, Paflagonia, Isauria și, pentru anumite perioade, Punctul 
Polemonian și Armenia Mică . De aceea, pe vremea lui Pavel, pro-
vincia Galatiei a putut fi împărțită în două subregiuni: Galatia 
etnică, localizată la nordul regiunii și formată dintr-un popor 
barbar, agresiv și războinic și Galatia politică, mai la sud, care 
avea limba și cultura greacă . 5

Galatia este citată de câteva ori în Noul Testament, atât din 
pricina călătoriilor misionare ale lui Pavel, cât și datorită scri-
erilor sale . Există o discuție foarte veche, prin care se încerca a 
se identifica destinatarii epistolei către Galateni . Spre sfârșitul 
secolului al nouăsprezecelea, majoritatea învățaților credeau 
că Pavel scrisese această scrisoare Galatenilor de la nord . Dar, 
în ultimul secol, a crescut argumentul că audiența țintită a soli-
ei către Galateni era pentru poporul din sud . Nu există consens 
în această privință, dar, după cum vom vedea, este esențial a 
defini timpul când a fost scrisă această scrisoare .

În secolul al treilea după Hristos, împăratul Roman 
Dioclețian a dezmembrat din nou această provincie . Partea de 
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nord a regiunii a continuat să fie numită Galatia . Pe vremea lui 
Hieronimus, un traducător al Vulgatei și alți scriitori eclesias-
tici ai secolului al patrulea, nu puteau nici măcar să-și imagine-
ze faptul că Galatia din acel timp era diferită de cea din zilele lui 
Pavel . Poate că acest fapt explică motivul pentru care această 
poziție a fost apărată pentru atât de mult timp .

Referințele din Galateni 4:13 și Fapte 16:6-8; 18:23 sunt 
citate pentru a demonstra că Pavel ar fi evanghelizat Galatia 
de nord . Totuși, aceste versete nu sunt o dovadă hotărâtă pen-
tru această teză . De aceea, tendința actuală este de a identifica 
drept destinatari ai acestei epistole comunitățile creștine din 
Asia Mică, întemeiate în timpul primei călătorii misionare a lui 
Pavel, care aparțineau în acel timp provinciei Romane a Gala-
tiei . Conform Enciclopediei Biblice, vol . 3, (Barcelona, Spania: 
Garriga, 1963), p . 682: „Apelurile către ‚bisericile din Galatia’ 
și către ‚Galateni’ erau folosite pentru concizie și pentru a nu 
repeta numele tuturor comunităților creștine și ale fiecărui 
grup etnic”: Antiohia din Pisidia, Iconia, Listra și Derbe (Fapte-
le apostolilor 13:14; 14:24) .

Motivele principale pentru a apăra poziția că scrisoarea lui 
Pavel a fost adresată Galatenilor considerați din punct de ve-
dere politic ca atare, și nu grupului etnic într-un mod obiectiv 
sunt următoarele: 6 

În primul rând, avem informații detaliate despre oame-
nii cărora le-a predicat Pavel în regiunea sudică, dar nu știm 
aproape nimic despre călătoriile pe care acesta le-a făcut în 
nord . Acei care apără poziția conform căreia scrisoarea a fost 
adresată etnicilor galateni, citează versetele din Fapte 16:5 și 
18:23, pentru a încerca să dovedească faptul că apostolul a vi-
zitat acea regiune, dar niciunul dintre aceste două versete nu 
vorbește despre bisericile pe care le-a fondat acolo .

În al doilea rând, expresia „regiunea Frigia-Galatia” (Fapte 
16:6), care după Luca se referă la locul pe unde a trecut Pavel, 
este mai bine înțeleasă ca o descriere a teritoriului pe unde 
a călătorit după ce a plecat din Listra, zona în care se aflau 
Iconia și Antiohia din Pisidia . Aceasta pare să fie aceeași de-
scriere, care se găsește în Fapte 18:23 . Tenney reamintește că 
nu există o descriere a unei lucrări evanghelistice mai prelun-
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gite în nordul Galatiei și că nici n-au fost organizate biserici 
în zonă . Se pare că vizita apostolului a fost ocazională și că 
acea „confirmare a ucenicilor” „pare să însemne că înainte a 
avut de a face mai degrabă cu persoane individuale decât cu 
grupuri organizate .” 7

În al treilea rând, apostolul Pavel a adoptat terminologia 
oficială a Romei pentru a descrie locurile unde a lucrat, cu anu-
mite excepții .

În al patrulea rând, singurul cuvânt care ar cuprinde cetățile 
Antiohia, Listra, Iconia și Derbe este Galatia .

În al cincilea rând, regiunea de nord a Galatiei nu era așa de 
aglomerată ca regiunea de la sudul provinciei . Principalele căi 
comerciale, care mergeau din Cilicia până la coasta Mării Egee, 
nu treceau prin regiunea muntoasă de nord . Calea lui Pavel în 
timpul celei de-a doua călătorii misionare trebuie să-l fi condus 
să călătorească de la Tars spre nord, să ajungă la Cilicia . Călă-
toria apostolului avea să se îndrepte mai întâi spre Derbe și 
Listra . El avea să meargă spre nord la Iconia și în cele din urmă 
se îndreaptă spre vest să ajungă la Antiohia din Pisidia . Galatia 
era la nord și vest de Antiohia . Totuși, raportul biblic (Fapte 
16:6-8) indică faptul că apostolul s-a îndreptat spre vest, către 
Misia, până când a ajuns la Troa . Expresia „Frigia-Galatia” (Fap-
te 16:6) putea să fie o referire la o zonă de graniță care se află 
la vestul provinciei . 8

În al șaselea rând, în această epistolă, Barnaba este 
menționat de trei ori (Galateni 2:1, 9, 13) . Aceasta indică fap-
tul că el era o figură cunoscută între cititorii săi . Trebuie să ne 
amintim că el a vizitat sudul Galatiei în timpul primei călătorii 
misionare a lui Pavel și că el nu a mai fost cu apostolul în călă-
toriile ulterioare .

Tenney menționează alte dovezi care indică la teoria părții 
de sud a Galatiei, în următoarele cuvinte:

„Prezența agitatorilor iudei în cetățile de nord este mai 
puțin probabilă decât prezența lor în cetățile din sud . Cele din 
urmă erau pe căile directe de călătorie între Palestina și portu-
rile Mării Egee și o populație iudaică este menționată în mod 
specific în Antiohia Pisidiei și Iconia (Fapte 13:14; 14:1) . Ce-
lelalte două cetăți erau accesibile iudeilor, întrucât aceștia au 
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coborât din Iconia la Derbe pentru a incita mulțimea împotri-
va apostolului (Fapte 14:19) . Întrucât unii din convertiții din 
această regiune erau evrei și neamuri prozelite, este doar natu-
ral a se presupune că aceștia ar fi fost susceptibili influenței iu-
daice după convertirea lor . Influența iudaică asupra bisericilor 
din Galatia poate fi explicată mai ușor dacă admitem că acestea 
erau identice cu bisericile din sudul Galatiei .” 9

În ultimul rând, o dovadă clară care indică faptul că Pavel 
a adresat acest mesaj creștinilor din sudul Galatiei este faptul 
că autorul nu face referire la Consiliul de la Ierusalim pentru a 
rezolva chestiunea circumciziei . Întrucât Pavel a vizitat nordul 
Galatiei doar după această adunare memorabilă și întrunirea 
de la Ierusalim a avut loc după prima călătorie misionară a lui 
Pavel, aceasta ar explica omisiunea acestui argument .

Acei care apără teoria Galatiei de nord prezintă următoare-
le argumente: în acel timp era obișnuit a se identifica „Galatia” 
mai mult cu grupul etnic decât cu unul politic; nu era exclusiv . A 
face referire la cetățile Antiohia, Listra, Iconia și Derbe ca fiind 
parte din Galatia nu ar fi ciudat pentru cititorul din acea vreme .

Există posibilitatea ca locuitorii regiunii din sud să fi prefe-
rat un termen care să nu le reamintească de dominația Roma-
nă . Acest lucru este puțin subiectiv, întrucât galezii, scoțienii 
și englezii sunt identificați ca britanici, fără nicio problemă . 
Același lucru s-ar putea întâmpla și celor din vechea Galatia .

Unii autori susțin că ar fi fost aproape imposibil ca Pavel să-i 
numească pe locuitorii provinciei de sud „galateni nechibzuiți” 
(capitolul 3:1) . Ei pretind că ar fi fost mai potrivit a face aceasta 
cu locuitorii din nordul provinciei, care erau superstițioși și ne-
statornici . Niciun autor din antichitate n-a făcut aceasta . Totuși, 
modul de acționare al acelor credincioși era neînțelept și ce 
termen putea folosi Pavel pentru a le clasifica atitudinea, altul 
decât nechibzuiți? Acest argument ar fi fost valid doar dacă alți 
oameni n-ar fi manifestat de asemenea aceste probleme .

Când Luca citează acel teritoriu, el folosește expresia „tre-
când prin Frigia și provincia Galatiei” (Fapte 16:6) și „ținutul Ga-
latiei și Frigiei” (capitolul 18:23) . Pentru unii autori, el ar distin-
ge cele două zone, dar „expresia nu este dovadă, ci o distincție .” 10 
Observați că versiunea Biblia Almeida Revizuită traduce prima 
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expresie ca și când ar fi doar un loc: „traversând regiunea Frigia-
Galatia” . Această interpretare a textului este viabilă .

În cele din urmă, în epistola către Galateni nu există nicio 
referință la suferințele prin care a trecut Pavel când a predi-
cat în partea sudică a provinciei Galatia, în ciuda persecuțiilor 
pe care apostolul le-a suferit când a întemeiat acele biserici . 
Argumentele bazate pe tăcere sunt fragile . Mai mult, la finalul 
epistolei, Pavel le reamintește Galatenilor că el purta în trupul 
său „semnele lui Isus” (Galateni 6:17) .

Dovezile nu sunt concludente; totuși, ele par să cântărească 
mai mult în favoarea teoriei care indică la sudul Galatiei ca des-
tinatar al acestei epistole .

DATA

Stabilirea destinatarilor epistolei către Galateni nu interfe-
rează cu interpretarea lor, ci este fundamentală pentru a deter-
mina data și locul unde a fost scrisă . Puține întrebări au trezit 
atât de multă discuție în cadrul criticismului textual decât tim-
pul când acest document a fost scris . Dacă adoptăm teoria Ga-
latiei de sud, această scrisoare este unul dintre cele mai vechi 
texte din Noul Testament, înainte de scrierile evangheliilor . Ea va 
fi fost scrisă în același timp cu 1 și 2 Tesaloniceni . Acei care cred 
că scrisoarea a fost adresată creștinilor din Galatia de nord, pun 
scrierea ei după cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel, 
așa încât să fi fost scrisă chiar înainte de epistola către Romani .

Pavel declară că a scris epistola la 17 ani după convertirea 
lui (capitolele 1:18; 2:1) . De aceea, luând data întâlnirii sale 
cu Hristos ca punct de plecare, putem ajunge la anul când le-a 
scris Galatenilor . Dacă luăm anul 34 după Hristos ca dată a con-
vertirii sale, putem afirma că a fost scrisă în anul 51 . Aceste 
date pot fi puse la îndoială, dar diferența de ani este mică .

TEMA

În această scriere, apostolul Pavel atacă două tipuri de pro-
bleme de doctrină cu referire la o denaturare în înțelegerea 
evangheliei: iudaizanții, cei care doreau să transforme 


