ȘCOALA DUMINICALĂ
FEBRUARIE 2017

CUPRINS:

Nume

Feb. 5 - Creați pentru a
trăi în armonie
Feb. 12 - Nașterea din
nou ne face liberi
Feb. 19 - Libertate in
Hristos
Feb. 26 - Hristos crează
viața de sfințenie

5 FEBRUARIE 2017

CREAȚI PENTRU A TRĂI
ÎN ARMONIE

APLICAREA LECȚIEI

•

•

•

TEXTUL LECȚIEI

VERSETUL DE AUR

Galateni 3:26-29; 4:1-7

Galateni 3:28

Scopul lui Dumnezeu pentru
noi este să devenim ca El în
bunătate, în har, și în dragoste.
Noi nu împlinim scopul lui
Dumnezeu când urmărim alte
lucruri în viață.
Duhul Sfânt este antidotul
vieții în firea pământească,
însă trebuie să îl dorim și să-i
facem loc în viață.

,,Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod;
nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ﬁindcă toţi
sunteţi una în Hristos Isus.“ — Galateni 3:28

INTRODUCERE

D

upă ce lecțiile din luna
Ianuarie ne-au ajutat
,,să intrăm cu laude pe
porțile Lui“, lecțiile din luna februarie
ne vor ajuta să ne simțim una cu toți
cei din familia creștină.
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Când Pavel a scris această
scrisoare a fost plin de o sfântă
indignare. Inima lui de lucrător al
Evangheliei era sfâşiată de durere.
Ca şi în cazul Corintenilor, Pavel
tremura pentru credincioşia celor
convertiţi faţă de Mântuitorul lor:
„Căci sunt gelos de voi cu o gelozie
după voia lui Dumnezeu, pentru că
v-am logodit cu un bărbat, ca să vă
15

şi le prezintă în contrast cu „faptele
firii pământeşti” (Gal. 5:16-26). Cele
17 fapte ale firii sunt contrastate cu
cele 9 rodiri ale Duhului. Să nu credeţi
cumva că această exprimare simplă
este şi simplistă! Roada Duhului, aşa
cum o prezintă aici Pavel, este aşezată
în trei grupe distincte de câte trei şi
cuprinde într-o minunată aşezare
transformarea totală pe care o face
Duhul lui Dumnezeu atunci când
pătrunde în viaţa cuiva.
•
•

•

Rodire către Dumnezeu:
„Dragostea, bucuria, pacea,
Rodire către alţii: îndelunga
răbdare, bunătatea, facerea de
bine,
Rodire faţă de noi înşine:
credincioşia, blândeţea, înfrânarea
poftelor.”

Concluzia acestei prezentări este
cuprinsă în Gal. 6:7-9. Acest pasaj
ne arată că nu-L putem „duce” pe
Dumnezeu. Fiecare îşi va primi
răsplata după alegerea pe care a
făcut-o:
„Cine seamănă în firea
pământească, va secera din firea
pământească putrezirea; dar cine
seamănă în Duhul, va secera din Duhul
viaţa veşnică” (Gal. 6:8).
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Secerişul nu se va face după cât de
mult am ştiut, ci după cât de mult am
semănat!

INTERPRETAREA LECȚIEI

Scopul – Să înțelegem că viața noastră
trebuie să reflecte Harul lui Dumnezeu
și să trăim în consecință.
Carta vieții trăite în Duhul
(Gal. 5:18)
Detaliile vieții în firea pământească
(Gal 5:19-12)
• Păcatul sexual (v.19)
• Practicile oculte și egoismul
(v. 20)
• Autodistrugerea (v. 21)
Detaliile vieții trăite în Duhul
(22-24)
• Caracteristici de bază (v. 22a)
• Caracteristici relaționale
(v. 22b)
• Caracteristici devoționale
(v. 22c, 23)
• Victoria în luptele vieții (v. 24)
Punerea în aplicare a celor învățate
(Gal 5:25-6:10)
• În comunitate (5:25-6:6)
• Cu perseverență (Gal 6:7-10)

înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o
fecioară curată” (2 Cor. 11:2).
Galatia, ca şi Corintul fuseseră
vizitate de „tulburători” veniţi
din Iudeea. Aceşti iudaizatori
răspândiseră pretutindeni otrava
lor, răstălmăcind Evanghelia şi
transformând-o în ceva ce Domnul
Isus nu a intenţionat niciodată să
spună sau să facă. Atacul lor se
îndrepta în două direcţii: împotriva
lui Pavel însuşi şi împotriva mesajului
propovăduit de el.
Vorbele lor sunau cam aşa: „Cine
este la urma urmei acest Pavel? El nu
a fost cu cei doisprezece. S-a făcut
„apostol” el însuşi. Nu-i de mirare
că mesajul lui este ciuntit, lăsând
afară părţi esenţiale ale Evangheliei.
Haideţi să vă spunem noi cum stau
lucrurile…”
Care era mesajul iudaizatorilor?
La prima vedere, ei păreau că
adaugă numai câte puţin la mesajul
mântuirii. „Credeţi în Hristos”,
spuneau ei, că doar se considerau
creştini, „dar să faceţi bine să vă şi
tăiaţi împrejur”. Argumentul lor era
că şi Pavel, la început a recomandat şi
practicat acest ritual pentru cei nou
convertiţi. Într-adevăr, în Fapte ni se
aminteşte că după ce l-a luat cu sine
pe Timotei, „l-a tăiat împrejur, din
pricina iudeilor, care erau în acele

locuri; căci toţi ştiau că tatăl lui era
grec” (Fapte 16:1-3).
Acum, tăierea împrejur nu ar fi
fost un lucru aşa de mare ca să se
facă o rupere în Biserică din cauza ei,
dar Pavel a văzut puţin mai departe.
Dacă cei din Galatia acceptau să
fie tăiaţi împrejur, aceasta nu va fi
decât primul pas pe un drum fără
întoarcere înspre revenirea la ţinerea
întregii Legi (Gal. 5:3). Aceasta
însemna „pierderea libertăţii”
(Gal.4:9), „robie spirituală” (Gal. 5:1),
părăsirea Evangheliei.
Evanghelia este vestea bună
despre mântuirea dată în dar prin
harul lui Dumnezeu. Dacă adaugi
ceva harului, mântuirea nu mai este
gratuită, ci se capătă prin fapte.
Nu-i de mirare că Pavel era furios.
Iată câteva exclamaţii categorice pe
care nu ne-am fi aşteptat să le găsim
în gura apostolului:
„Mă tem să nu mă fi ostenit
degeaba pentru voi” (Gal. 4:11).
„Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă
vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va
folosi la nimic” (Gal. 5:2).
„Şi schilodească-se odată cei ce vă
tulbură!” (Gal. 5:12).
Pentru cititorul modern s-ar
putea să pară că Pavel a exagerat în
reacţia lui contra învăţătorilor veniţi
din Iudeea. La urma urmei, credeau
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şi ei în Domnul Isus şi erau fraţi cu
toţi credincioşii! Dilema era însă cu
mult mai adâncă. La ceasul disputei,
problema era dacă noua religie a
creştinilor are caracter universal sau
dacă mântuirea adusă de Hristos
este numai pentru cei din neamul
iudeilor. Ca să fii mântuit, era suficient
să crezi în jertfa de la Golgota, sau
trebuia mai întâi să accepţi să devii
iudeu? Trebuia să accepţi şi să-ţi
însuşeşti toate obiceiurile evreieşti?
Trebuia să te îmbraci ca un evreu şi să
împlineşti ritualurile religiei evreilor
(cum predicau „iudaizatorii” veniţi pe
urmele lui Pavel)?
Dacă aceşti „iudaizatori” ar fi fost
lăsaţi să-şi facă jocul, probabil că noua
învăţătură adusă de Domnul Isus,
„Calea cea nouă” cum o numeşte Pavel,
ar fi murit de la sine în perimetrul
primului secol. Dar n-a fost aşa. Istoria
ni-l arată pe Pavel triumfând. Biserica
a înaintat cucerind întregul imperiu
roman de atunci. Evanghelia nu a fost
legată de Templu, de sacrificii sau de
Legea lui Moise, lucruri despre care
neamurile păgâne nu ştiau nimic şi
nici nu vroiau să ştie. Prin străduinţele
lui Pavel, ale lui Ştefan şi ale altor
lucrători ca ei, creştinismul a ieşit
din găoacea evreiască, patronată de
Biserica din Ierusalim, devenind
o religie transculturală cu caracter
4

universal. Acesta i-a fost destinul trasat
de însuşi întemeietorul ei:
„Duceţi-vă în toată lumea, şi
propovăduiţi Evanghelia la orice
făptură. Cine va crede şi se va boteza,
va fi mântuit” (Marcu 16:15).

26 FEBRUARIE 2017

HRISTOS CREAZĂ VIAȚA
DE SFINȚENIE

EXPLICAREA LECȚIEI

Luther a spus că epistola către
Galateni este cea mai bună carte a
Bibliei. ,,Aceasta este epistola mea.
Sunt însurat cu ea“. Experiența lui
Luther, care dorea să iasă de sub
tutela autorității religioase legaliste
a Romei s-a mulat perfect peste
experiența apostolului Pavel care a
ales să depindă direct de Dumnezeu
ca sursă de autoritate apostolică și de
mesaj evanghelic și nu s-a supus nici o
singură clipă ,,elitelor religioase“ de la
Ierusalim. Luther s-a făcut un ecou al
acestor declarații solemne radicale ale
lui Pavel:
,, … noi nu ne-am supus şi nu
ne-am potrivit lor nici o clipă măcar,
pentru ca adevărul Evangheliei să
rămână cu voi. Cei ce sunt socotiţi ca
fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi
pasă: Dumnezeu nu caută la faţa
oamenilor …“ (Gal. 2:5-6).
John Bunyan, autorul celebrei cărți

TEXTUL LECȚIEI

VERSETUL DE AUR

Galateni 5:18-26; 6:1-10

Galateni 5:22, 23

,,Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea,
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea,
înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege“.
— Galateni 5:22, 23

INTRODUCERE

P

avel scrie unei colectivităţi
de oameni care se ocupau
cu agricultura. Din
această pricină el îşi alege termeni
corespunzători, dovedind o mare
flexibilitate în exprimare şi o deosebită

pricepere în adaptarea mesajului la
puterile şi vocabularul ascultătorilor.

EXPLICAREA LECȚIEI

Vorbind despre rezultatele produse
de lucrarea Crucii în viaţa celor
credincioşi, el le numeşte „ROADA”
13

Carta libertății (v. 1)

APLICAREA LECȚIEI
Amenințările asupra libertății (v 2-6)
• Datoriile (v. 2-4)
• Nădejdea în Hristos (v. 5-6)
Angajament la libertate (v. 7-12)
• Alergăm alergarea cea bună
(v. 7)
• Evităm învățăturile false
(v. 8-10)
• Suferim persecuția (v. 11)
• Vorbim cu putere (v. 12)
Responsabilitatea libertății (v. 13-17)
• Cum să folosim libertatea
(v. 13-14)
• Cum să nu folosim libertatea
(v. 15-17)

•
•

•

Dacă ai putea deveni orice ți-ai
dori, ce ai alege?
Cum se compară răspunsul
nostru sincer la întrebarea de
mai sus cu mărturia noastră de
creștini?
Crucea lui Hristos care ne dă
viață veșnică trebuie să dea
și scopul vieții noastre pe
pământ.

,,Călătoria creștinului“, a mărturisit că
epistola către Galateni a avut un efect
profund asupra sa: ,,Cu excepția Sfintei
Scripturi, prefer comentariul scris
de Luther la epistola către Galateni
tuturor cărților pe care le știu. Este
cel mai bun tratament pentru un om
chinuit de conștiință.“
Lecția aceasta ne ajută să ne simțim
frați cu toți cei ce au pășit dincolo de
reguli și prejudecăți spre libertatea
harului dat prin Hristos.

INTERPRETAREA LECȚIEI

APLICAREA LECȚIEI

•

•

•

Toți oamenii sunt bineveniți
în familia lui Dumnezeu
indiferent de trecutul, sau de
apartenența lor.
Participarea în familia lui
Dumnezeu se face prin
credința în Domnul Isus.
În ciuda diferențelor dintre
noi, absolut toți am devenit
copiii lui Dumnezeu prin
jertfa Domnului Isus, nu prin
puterile noastre.

Scopul – Să înțelegem modul prin care
Harul lui Dumnezeu conferă egalitate
înaintea lui Dumnezeu pentru toți
oamenii.
Fundamentele egalității (Gal 3:26-29)
• Rolul credinței (v.26)
• Rolul botezului (v. 27)
• Rezultatul unității (v. 28-29)
Stabilirea egalității (Gal 4:1-5)
• Așa a fost atunci (v. 1-3)
• Așa este acum (v. 4-5)
Rezultatul egalității (Gal 4:6-7)
• Nu mai suntem singuri (v. 6)
• Nu mai suntem slujitori (v. 7)

12
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NAȘTEREA DIN NOU
NE FACE LIBERI
TEXTUL LECȚIEI

VERSETUL DE AUR

Galateni 4:8-20

Galateni 4:9

,,Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis după
ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă mai întoarceţi iarăşi la
acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi să vă
supuneţi din nou?“ — Galateni 4:9

INTRODUCERE

C

ine citește cu atenție
capitolele 1 și 2 ale epistolei
observă foarte
repede că în Biserica
primară a existat o ,,diviziune a
muncii“ prin care anumiți apostoli au

6

stăruit să vestească Evanghelia printre
„cei tăiați împrejur”, în timp ce alții au
primit încredințarea de a lucra „printre
Neamuri”:
„Ba dimpotrivă, când au văzut că
mie îmi fusese încredințată Evanghelia
pentru cei netăiați împrejur, după
cum lui Petru îi fusese încredințată
Evanghelia pentru cei tăiați împrejur,
– căci Cel ce făcuse din Petru apostolul

EXPLICAREA LECȚIEI

Apostolul Pavel combate nu numai
legalismul, ci și libertinajul. Pavel
așează libertatea ca pe o cale îngustă,
ca pe un drum montan de înălțime,
având de o parte și de alta două
prăpăstii: legalismul și libertinajul.
Astfel, epistola conține nu numai
șocul apostolului la aflarea veștii că
galatenii se întorceau la elemente ale
Legii lui Moise, ci și teama lui ca nu
cumva ei să creadă că pot trăi în firea
pământească. Acesta este motivul
pentru care partea finală a epistolei
pune în contrast roada Duhului și
roadele firii pământești. Evanghelia
nu este nici legalism, nici libertinaj!
Evanghelia este o viață nouă, care
izvorăște din Duhul lui Dumnezeu.
Ea nu are nevoie de scutecele Legii,
dar n-are voie nici, odată scăpată din
chingile străvechi, să o ia razna pe
câmpurile rodirii în firea pământească.
Creștinismul nu este o ,,religie a
regulilor“, dar nici un pretext pentru
libertinaj. Creștinismul este, nici mai
mult nici mai puțin decât, … Hristos.
El urmărește nașterea lui Hristos în
fiecare ființă umană și maturizarea
fiecărei ființe umane în asemănarea cu
Hristos.

,, … până vom ajunge toţi la unirea
credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui
Dumnezeu, la starea de om mare, la
înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;
ca să nu mai fim copii, plutind încoace
şi încolo, purtaţi de orice vânt de
învăţătură, prin viclenia oamenilor
şi prin şiretenia lor în mijloacele de
amăgire, ci, credincioşi adevărului, în
dragoste, să creştem în toate privinţele,
ca să ajungem la Cel ce este Capul,
Hristos“ (Efes. 4:13-15).
Acest ,,Hristos în voi nădejdea
slavei“ (Col. 1:27) n-are nevoie de
Lege ca să trăiască sfințenia divină.
El însuși este sfințenia lui Dumnezeu
venită să ne poarte în biruința de după
răstignirea de sine:
,,În ceea ce mă priveşte, departe
de mine gândul să mă laud cu altceva
decât cu crucea Domnului nostru Isus
Hristos, prin care lumea este răstignită
faţă de mine şi eu, faţă de lume!“
(Galateni 6:14).

INTERPRETAREA LECȚIEI

Scopul – Să înțelegem îngrijorarea lui
Pavel cu privire la situația Galatenilor
și să înțelegem care este diferența
dintre o viață în libertate cu Hristos și
o viață de robie a sinelui.
11

19 F E B R U A R I E 2 017

LIBERTATE ÎN HRISTOS
TEXTUL LECȚIEI

VERSETUL DE AUR

Galateni 5:1-17

Galateni 5:13

,,Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din
slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă
unii altora în dragoste.“ — Galateni 5:13

INTRODUCERE

S

e poate spune că
Iudaismul a fost „leagănul
creştinismului” şi noi am
putea adăuga „şi era gata,
gata să-i fie şi mormântul!”
A trebuit ca Dumnezeu să-l ridice
pe Pavel, acest Moise al Bisericii,
pentru ca prin el să fim eliberaţi din
10

robia „învăţăturilor începătoare” ale
Legii. Cu entuziasmul cu care Moise a
ridicat înaintea poporului tablele Legii,
Pavel ridică steagul Crucii lui Hristos.
Moise venise să ne dea „mărturia”
şi ne-a făcut „robi ai păcatului care
clocoteşte în noi”. Pavel ne prezintă un
Hristos al Crucii care a venit să ne facă
„cu adevărat slobozi” (Ioan 8:36). El
are „toată puterea în cer şi pe pământ”
şi poate face acest lucru!

celor tăiați împrejur, făcuse și din
mine apostolul Neamurilor – și când
au cunoscut harul care-mi fusese dat,
Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți
ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba
mâna dreaptă de însoțire, ca să mergem
să propovăduim: noi la Neamuri, iar ei
la cei tăiați împrejur” (Gal. 2:7-9).
Libertatea față de ritualurile și
reglementările Legii iudaice apăruse
atunci ca o „noutate” ciudată. O
minoritate dintre Neamuri îl primise
pe Hristos și moștenise darul
„făgăduinței” făcute lui Avraam
și seminței lui. În virtutea acestei
„făgăduințe” despre care Pavel vorbește
pe larg în capitolul 3, oamenii care
cred în „sămânța lui Avraam” (la
singular, ea îl identifică pe Hristos, vezi
Gal 3:16) devin „fii ai lui Dumnezeu”
(Gal. 3:26).
Apostolul Pavel este foarte
categoric în această privință,
majoritatea Bisericii primare,
convertită la Hristos din sânul
iudaismului, trebuie să accepte poziția
noii „minorități” convertite din rândul
Neamurilor. Aceasta este esența
legământului celui nou, prevestit de
legămintele iudaice, dar nerealizat prin
ele:
„Toți care ați fost botezați pentru
Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos.
Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu

mai este nici rob, nici slobod; nu mai
este nici parte bărbătească, nici parte
femeiască, fiindcă toți sunteți una
în Hristos Isus. Și dacă sunteți ai lui
Hristos, sunteți „sămânța” lui Avraam,
moștenitori prin făgăduință.” (Gal.
3:27-29).

EXPLICAREA LECȚIEI

Tendința de a te întoarce înapoi
de la Evanghelie este … semn de
imaturitate !
„Dar câtă vreme moștenitorul este
nevârstnic, eu spun că nu se deosebește
cu nimic de un rob, măcar că este
stăpân pe tot” (Gal. 4:1).
Părinții înțelepți iau din mâna
copiilor lucrurile periculoase
momindu-i în schimb cu alte lucruri
atrăgătoare. Primii exploratori ai
Americii luau de la indienii băștinași
podoabe de aur în schimbul unor
cioburi de sticlă și de oglindă. Aceste
două realități au fost și sunt posibile
din cauza „copilăriei” imature a unei
anumite categorii. Ceva asemănător se
întâmplase și în Galatia.
Credincioșii de acolo nu înțelegeau
încă progresul revelației și progresul
din scurgerea planului lui Dumnezeu
cu lumea. Vechiul Testament și Legea
7

fuseseră o etapă „pregătitoare” pentru
venirea lui Hristos „la împlinirea
vremii” ca să împlinească ceea ce
fusese vestit până atunci doar în tip și
simbol.
„Legea” a fost un Pedagog
(sclavul care ducea copilul la școala
maestrului), un „îndrumător“ spre
Hristos:
„Înainte de venirea credinței, noi
eram sub paza Legii, închiși pentru
credința care trebuia să fie descoperită.
Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător
spre Hristos, ca să fim socotiți
neprihăniți prin credință. După ce a
venit credința, NU MAI SUNTEM
SUB ÎNDRUMĂTORUL ACESTA”
(Gal.3:23-25).
Pavel definește tendința galatenilor
de a se întoarce la Lege drept un semn
de imaturitate:
„Dar cât moștenitorul este
nevârstnic, eu spun că nu se deosebește
cu nimic de un rob, măcar că este
stăpân pe tot. Ci este sub epitropi și
îngrijitori, până la vremea rânduită
de tatăl său. Tot așa și noi, când
eram nevârstnici, eram sub robia
învățăturilor începătoare ale lumii.
Dar când a venit împlinirea vremii,
Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut
din femeie, născut sub Lege, ca să
răscumpere pe cei ce erau sub Lege, ca
să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți
8

fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă
Duhul Fiului Său, care strigă: „Ava”
adică: „Tată!”
Așa că nu mai ești rob, ci fiu;
și dacă ești fiu, ești și moștenitor,
prin Dumnezeu. Odinioară, când
nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați
robiți celor ce din firea lor, nu sunt
dumnezei. Dar acum, după ce ați
cunoscut pe Dumnezeu sau mai bine
zis, după ce ați fost cunoscuți de
Dumnezeu, cum vă mai întoarceți
iarăși la acele învățături începătoare,
slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să
vă supuneți din nou? Voi păziți zile,
luni, vremuri și ani. Mă tem să nu mă
fi ostenit degeaba pentru voi.” (Gal.
4:1-7)

•

Muncă irosită (v.11)

APLICAREA LECȚIEI
Statut incert (v. 12-16)
•
•
•

Binevenit înainte (v. 12-14)
Privit cu îndoială acum
(v. 15-16)
Sfințenie și teamă (v. 9)

•

•
Râvnă irosită (v. 17-20)
•
•
•

Ce adăugăm la credința
în Domnul Isus ca să ne
considerăm copiii lui
Dumnezeu?
Dacă suntem liberi în Hristos,
El și numai El trebuie să fie
obiectul credinței noastre.

Entuziasm nociv (v. 17)
Râvnă pentru bine (v. 18)
Dor de frați (v. 19-20)

INTERPRETAREA LECȚIEI

Scopul — Să identificăm sursa
adevăratei libertăți și să înțelegem că
orice altă sursă în afară de Domnul
Isus reprezintă o înțelegere greșită a
Evangheliei.
Perspectivă greșită (v.8-11)
• Robie fără sens (v.8)
• Robie cu bună știință (v. 9-10)
(sindromul întoarcerii în Egipt
sau în România)
9

