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apere mesajul mântuitor al lui Isus Cristos. Această carte bogată teologic, 
Evanghelia după Pavel, satisface o nevoie profundă a Bisericii de azi. Iată o 
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despre acest apostol și despre felul în care el a înțeles Evanghelia. Nu cred 
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—Derek W.H. Thomas, 
pastor senior, First Presbyterian Church, Columbia, South Carolina; 

—Robert String 
Professor de Teologie Sistematică și Pastorală;  

RTS Atlanta Fellow of Ligonier Ministries
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Sunt binecuvântat să pot beneficia de sprijinul neabătut
 al unei echipe hotărâte de voluntari,
 care-și dedică timpul și munca lor,

 în fiecare săptămână, lucrării Grace to You.
 Ei lucrează, fără să primească vreo răsplată pământească

 (și fără să fie prea mult apreciați).
 Domnul pe care-L slujesc ține însă socoteala credincioșiei lor
 și știu că El îi va răsplăti din abundență (Coloseni 3:23-24). 

Între timp, acești prieteni dragi aduc în mod constant
 un plus de energie și entuziasm în lucrarea noastră;

 și sunt o sursă de perpetuă încurajare
 și profundă bucurie, pentru mine personal.
 Iubirea lor pentru mine și pentru lucrarea

 la care participăm împreună
 nu este egalată decât de remarcabila lor eficiență.

 Lor – și multor altor foști membri ai echipei,
 care au plecat deja în slavă – le dedic această carte.
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O înțelegere clară a Evangheliei și a implicațiilor sale este esențială 
pentru creștinismul zilelor noastre. Într-o vreme în care 

evangheliile false abundă (cu promisiuni de prosperitate materială, 
sănătate, succes sau imagine de sine pozitivă) este imperativ să ne 
asigurăm că Vestea Bună în care credem și pe  care o  proclamăm 
altora este cea reală, cea proclamată de aducătorul ei suprem – Cristos 
– și de către apostolii Săi. Căci doar Evanghelia adevărată, cea care 
are în centrul ei persoana și lucrarea lui Cristos (moartea, îngroparea 
și învierea Sa, cf. 1 Cor. 15:1-4) este singura Evanghelie mântuitoare. 
Ea reprezintă și astăzi „puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 
fiecaruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului“ (Rom. 1:16). 
Orice altceva este amăgire, indiferent cât de popular ar putea fi acel 
mesaj. La urma urmei, este o chestiune de viață și de moarte, de care 
depinde veșnicia noastră!

Pare aproape incredibil că Evanghelia a ajuns să fie în pericol 
tocmai printre cei care ar trebui să fie în avangarda proclamării 

Prefață la ediția în limba română
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ei: evanghelicii. Nu este un secret faptul că în ultimele decenii, 
Evanghelia proclamată de Cristos, apostoli, reformatori și în general, 
de adepții creștinismului istoric, a fost asaltată de tot felul de concepte 
sau idei trunchiate, în numele „relevanței“ evanghelistice. Asemenea 
asalturi au nevoie de un răspuns clar, coerent, dar mai ales biblic, din 
partea celor care au ales să rămână alături de adevărul Scripturii. În 
generația noastră, Dumnezeu a ridicat oameni care să cheme Biserica 
Sa la o întoarcere radicală la Evanghelia biblică. Una din aceste voci 
puternice, care a proclamat și apărat cu claritate Evanghelia este John 
MacArthur, lider de opinie marcant și respectat în lumea evanghelică 
prin numeroasele sale predici și cărți. MacArthur este pastor și 
profesor, însă contribuția sa cea mai semnificativă pentru lumea 
creștină este modelarea unei lucrări creștine bazate pe autoritatea 
Scripturii și izvorâte din Evanghelie. 

Timp de aproape o jumătate de secol (1969-2017), John 
MacArthur a devenit un nume sinonim cu lupta pentru puritatea 
Evangheliei mântuitoare. În acest sens, a scris cărți în care nu s-a sfiit 
să denunțe aberațiile doctrinare și să recupereze adevărul Evangheliei. 
Cărți ca Evanghelia după Isus, Evanghelia după apostoli și Când sarea își 
pierde gustul au devenit lucrări de referință în această privință. De data 
aceasta, ne bucurăm să semnalăm apariția unei noi publicații în limba 
română care examinează în profunzime mesajul Evangheliei, așa cum 
a fost înțeles și predicat de apostolul Pavel. Nimeni nu a proclamat 
și apărat cu atâta fermitate Evanghelia ca apostolul neamurilor. Este 
meritul lui MacArthur de a dezvălui sistematic și tenace perspectiva 
paulină asupra Veștii Bune, descoperită, la vremea lor, de Luther și 
ceilalți reformatori care au declanșat Reforma. Astăzi, unele voci 
insistă asupra faptului că Luther l-a înțeles greșit pe Pavel și pledează 
pentru o „nouă perspectivă“ motivată ecumenic. La 500 de ani de la 
declanșarea Reformei, MacArthur arată că, de fapt, Luther l-a înțeles 
corect pe Pavel, că Pavel l-a înțeles corect pe Isus și că noi, cei de azi, 
dacă urmărim linia apostolilor și a reformatorilor, nu avem cum să 
greșim în legătură cu Evanghelia.

Pastor Marius Birgean
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Fără ajutorul câtorva oameni de bază, respectarea termenelor impuse 
de edituri ar fi imposibilă, fără să îmi neglijez celelalte îndatoriri 

pe care le am. Sunt câteva persoane care merită cu deosebire să fie 
menționate și care, de asemenea, sunt vrednice de aprecierea mea 
profundă pentru munca depusă la această carte.

Mulțumesc, mai întâi, lui Phil Johnson, care a contribuit la 
strângerea și conturarea manuscrisului original. Ulterior, el a șlefuit 
cu atenție orice corectură pe care am mâzgălit-o eu pe marginile 
foilor, până la final. Phil are nu doar darul unei exprimări elocvente, 
ci și pe acela al predicării Cuvântului lui Dumnezeu. Deprinderile 
sale literare, pasiunea și cunoștințele teologice de care dispune sunt 
evidente în toate cărțile pe care le editează. De asemenea, Phil este 
director executiv al Grace to You, cu răspândire pretutindeni în lume, 
și unul dintre prezbiterii bisericii Grace Community. Ceea ce ne-a 
adus împreună însă este interesul nostru comun față de publicarea 
unor predici exegetice, destinate cititorilor creștini serioși. El a fost 

Mulțumiri
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principalul meu editor în ultimii treizeci și cinci de ani. Am avut un 
parteneriat extrem de rodnic și de binecuvântat. 

Mulțumesc, de asemenea, lui Janene MacIvor, care s-a încumetat la 
munca meticuloasă de editare a materialului final, și lui Jenn McNeil, 
care mi-a oferit sugestii valoroase. Sunt cu deosebire îndatorat și lui 
Brian Hampton, Webster Younce și întregii echipe de la Thomas 
Nelson. Ei s-au străduit să se încadreze în termenele noastre, pentru 
a publica această carte la termen. 

În sfârșit, sunt dator să-i mulțumesc și fiului meu Matt, care s-a 
ocupat de aspectul economic al proiectului, a organizat procesul și 
alte detalii în ce ne privește pe noi, acționând totodată și ca om de 
legătură între editură și echipa mea.
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Pavel a fost unic între apostoli. Spre deosebire de toți ceilalți, el nu 
a petrecut niciodată timp împreună cu Cristos, în timpul lucrării 

pământești desfășurate de Domnul nostru. De fapt, nici nu s-ar fi 
potrivit bine în cercul celor doisprezece ucenici. Cei mai mulți dintre 
ei erau niște galileeni provinciali obișnuiți, fără niciun fel de acreditări 
spirituale sau calificări academice. Printre cei mai cunoscuți și mai cu 
influență dintre cei doisprezece se numărau pescari (Petru, Andrei, 
Iacov și Ioan), un perceptor (Matei) și un fost zelot (Simon) – o 
amestecătură de muncitori și de proscriși.

Spre deosebire de ei, Pavel (mai exact Saul din Tars, cum era 
cunoscut în vremea respectivă) era un rabin respectat, educat și citit, 
născut într-o familie de farisei și instruit ireproșabil în tradițiile 
ultra-ortodoxe ale fariseilor. Era o figură cu deosebire cosmopolită – 
cetățean roman, călător cu experiență, cunoscător remarcabil al Legii, 
născut în Tars și educat la Ierusalim, la picioarele lui Gamaliel (Fapte 
22:3), și deosebit de zelos – un evreu între evrei. „Dacă altul crede 

Introducere

Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă,
 căci trebuie s-o vestesc; și vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia!...  

este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată.
—1 Corinteni 9:16-17
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că se poate încrede în lucrurile pământești, scria el, eu și mai mult“ 
(Filip. 3:4). CV-ul său arăta întotdeauna mai bine decât al celorlalți. 
Saul din Tars nu pierdea niciodată, când venea vorba despre realizări 
intelectuale sau academice. În această privință, el contrasta puternic, 
în raport cu toți ceilalți apostoli. 

Mentorul lui Saul, Gamaliel, după toate relatările, a fost cel mai 
vestit și mai influent rabin din Ierusalimul primului secol. Gamaliel 
a fost nepotul legendarului Hillel cel Bătrân – unul dintre cei mai 
învățați și mai citați rabini din toate timpurile. În Faptele apostolilor 
5:34, ni se spune că Gamaliel era „prețuit de tot norodul“. Avea, 
evident, o influență uriașă asupra Sanhedrinului (v. 34-40). Această 
adunare, care cuprindea șaptezeci și unu de preoți și învățați de 
elită, reprezenta curtea supremă a iudaismului, în privința afacerilor 
religioase. Ca grup, Sanhedrinul din vremea lui Pavel și a lui Isus 
a fost notoriu prin corupția sa, adesea motivat în exclusivitate de 
utilități politice. Gamaliel însă iese în evidență, chiar în narațiunea 
Noului Testament, ca un om învățat, împăciuitor, precaut și, în 
esență, onorabil. Mișna, un document al tradiției orale ebraice, scris la 
începutul secolul al III-lea, îl menționează sub numele de „Gamaliel 
cel Bătrân“ și citează de multe ori zicerile lui. Iată modul în care 
Mișna îl comemorează: „Când rabi Gamaliel cel Bătrân a murit, a 
încetat gloria legii, iar puritatea și abstinența au murit și ele.“1 În 
toată lumea, nu mai exista un învățat evreu care să fi fost venerat mai 
mult – iar Saul din Tars a învățat la picioarele lui. Așadar, acreditările 
academice ale apostolului au fost impresionante, sub toate aspectele. 

Înainte de faimoasa lui întâlnire cu Isus cel înviat, pe drumul spre 
Damasc, Saul din Tars disprețuia orice provocare adresată tradițiilor 
fariseice. Când îl întâlnim pentru prima dată pe paginile Scripturii, 
el este „un tânăr“ (Fapte 7:58) atât de împotrivitor față de Cristos și 
de ostil față de credința urmașilor lui Isus, încât a condus uciderea cu 
pietre a primului martir creștin, Ștefan. Mărturisindu-și fapta peste 
ani, Pavel spunea:

1 Herbert Danby, trad., The Mishnah: Translated from the Hebrew with 
Introduction and Brief Explanatory Notes, Oxford, University Press, 1933, 
306.
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Introducere

... așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe 
mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai 
de seamă; și, când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu 
votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile 
și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea 
mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile 
străine (Fapte 26:10-11).

Faptul că avea drept de vot în astfel de chestiuni sugerează că a 
fost fie membru al Sanhedrinului, fie parte a unui tribunal desemnat 
de Sanhedrin, pentru judecarea disidenților religioși. Rareori se 
întâmpla ca tinerii să fie aleși în astfel de poziții. Pavel însă a fost, 
evident, un învățat de valoare, care s-a remarcat în generația sa ca 
un activist zelos, un muncitor harnic, un administrator talentat și 
un executor eficient. (A fost, probabil, și un politician abil.)

După dramatica sa convertire de pe drumul spre Damasc însă, 
Pavel a devenit un om cu totul diferit. El a renunțat la orice pretenție 
de superioritate. A respins ideea că înțelepciunea omenească ar putea 
adăuga ceva de valoare la predicarea Evangheliei. S-a împotrivit pe 
față oricărei sugestii că elocința și erudiția ar putea spori puterea 
nativă a Evangheliei. Prin urmare, s-a străduit să nu pună niciun fel 
de accent pe realizările sale intelectuale și academice, ca nu cumva să 
submineze din greșeală simplitatea mesajului Evangheliei. Bisericii 
din Corint îi scrie astfel:

„Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am 
venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau 
înțelepciune strălucită. Căci n-am avut de gând să știu între 
voi altceva decât pe Isus Cristos, și pe El răstignit. Eu însumi, 
când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin 
de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau 
în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă 
dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie 
întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui 
Dumnezeu (1 Cor. 2:1-5).
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În Filipeni 3:5-6, pentru a respinge pretențiile unor învățători 
falși, Pavel a fost obligat să înșire câteva dintre cele mai impresionante 
realizări ale sale din domeniul religios și academic. „Dar, a adăugat el 
imediat, lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o 
pierdere, din pricina lui Cristos. Ba încă și acum privesc toate aceste 
lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui 
Cristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc 
ca un gunoi, ca să câștig pe Cristos“ (v.7-8). 

Cu toate acestea, anvergura intelectuală a lui Pavel este vizibilă în 
felul în care a lucrat și în ceea ce a scris. Cu egală agerime, putea să 
recite versuri în greacă, din poeții antici mediteraneeni sau să citeze 
din memorie orice pasaje din Scripturile evreiești. El s-a adresat cu 
încredere și curaj celor mai de seamă filosofi din Atena. A stat în 
picioare fără teamă înaintea împăraților, atunci când viața lui însuși 
era în joc. Nimeni n-a reușit să-l intimideze. Dimpotrivă, a căutat să 
ajungă în sala tronului de la Roma, ca să mărturisească în prezența 
Cezarului și să predice, în felul acesta, celui mai puternic conducător 
al lumii, în chiar sediul central al celui mai mare și mai întins imperiu 
pe care l-a cunoscut vreodată lumea. 

Ales pentru apărarea Evangheliei

Dintre toți apostolii, Pavel a fost cel mai interesat de apărarea 
purității, acurateței și clarității mesajului evanghelic. Cristos l-a 
însărcinat pe el în mod special cu o astfel de misiune – „în apărarea 
și întărirea Evangheliei“ (Filip. 1:7). El și-a asumat rolul acesta ca pe 
o misiune încredințată lui însuși, în mod personal, de sus. După cum 
scria Pavel: „eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei“ (v. 16). Lucrul 
acesta a fost atât de adânc săpat în conștiința lui Pavel încât, atunci 
când vorbea despre Evanghelie, se referea la ea ca la „Evanghelia mea“ 
(Rom. 2:16; 16:25; 2 Tim. 2:8).

Desigur, Pavel nu își atribuia sub nicio formă lui însuși Evanghelia 
și nici nu o considera proprietatea lui personală. Nu i-ar fi trecut 
niciodată prin minte să conteste originea ei divină. La fel de des, o 
numea „Evanghelia lui Dumnezeu“ (Rom. 1:1; 15:16; 2 Cor. 11:7;  
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1 Tes. 2:2, 8-9) sau „Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu“  
(1 Tim. 1:11). Și mai des, o numea „Evanghelia lui Cristos“ (Rom. 
1:16; 15:19; 1 Cor. 9:12, 18; 2 Cor. 9:13; 10:14; Gal. 1:7; Filip. 1:27; 
1 Tes. 3:2) sau „Evanghelia slavei lui Cristos“ (2 Cor. 4:4). Uneori 
era „Evanghelia păcii“ (Efes. 6:15) sau „Evanghelia mântuirii 
voastre“ (Efes. 1:13).

Acestea nu erau evanghelii distincte, ci titluri asortate ale lui 
Pavel pentru singura Evanghelie adevărată. Ideea că ar fi mai 
multe evanghelii ar fi fost întâmpinată cu o împotrivire acerbă, din 
partea apostolului Pavel. El a îndemnat cu stăruință bisericile din 
Galatia, astfel: „Dar, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar 
veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care 
v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!“ (Gal. 1:8). Și pentru ca să 
sublinieze lucrul acesta cât mai mult, a repetat din nou blestemul 
acesta, în următoarea propoziție: „Cum am mai spus, o spun și acum: 
dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe 
care ați primit-o, să fie anatema!“ (v. 9).

O privire de ansamblu  
asupra epistolelor lui Pavel

Fiecare dintre epistolele lui Pavel din Noul Testament apără sau 
clarifică o idee doctrinară importantă, legată de mesajul Evangheliei. 
Cartea Romani conține o discuție atent organizată a doctrinelor ce 
constituie însăși inima adevărului evanghelic. Acesta este prezentat 
după un plan atent, logic și ordonat. Începând cu doctrina universalității 
păcatului și a depravării umane, Pavel înaintează sistematic prin 
întregul catalog al adevărului Evangheliei, ocupându-se de justificare, 
sfințire, siguranța veșnică, alegere, condamnare, altoirea neamurilor 
în poporul lui Dumnezeu și restaurarea finală a lui Israel. Romani 
este cea mai ordonată și comprehensivă prezentare a doctrinelor 
Evangheliei.

În 1 Corinteni, el apără Evanghelia împotriva diverselor abateri, 
care au fost introduse în taină sub masca înțelepciunii omenești sau 
a mantiei haosului carnal. În 2 Corinteni, el răspunde unor atacuri 



Evanghelia după Pavel

20

lansate împotriva Evangheliei de către unii învățători falși, care s-au 
considerat, evident, niște „super-apostoli“ (11:5; 12:11). Acești eretici 
par să înțeleagă faptul că, pentru a submina adevărata Evanghelie, 
trebuiau să-l discrediteze pe apostolul Pavel. Așadar, și-au concentrat 
atacurile mai ales împotriva lui, iar Pavel a fost obligat să răspundă 
atacurilor respective. De fapt, el nu-și apăra doar reputația lui, ci mai 
ales autoritatea și puritatea Evangheliei (2 Cor. 11:1-4).

Epistola lui Pavel către galateni este, de la început și până la sfârșit, 
un argument împotriva învățătorilor falși (cunoscuți, de obicei, sub 
numele de iudaizatori) care insistau pe ideea că neamurile convertite 
trebuiau să adere la legea ceremonială a Vechiului Testament, pentru 
a fi mântuite. Ei afirmau, mai ales, că bărbații dintre neamuri nu 
puteau să devină creștini decât dacă acceptau mai întâi circumcizia. 
Doctrina lor cuprindea o negare implicită a faptul că credința este 
singurul mijloc al justificării. Eroarea aceasta a fost atât de subtilă, 
încât până și Petru și Barnaba păreau pregătiți să-i dea curs (Gal. 
2:11-13). În consecință, Pavel a scris Epistola către galateni pentru 
a arăta de ce doctrina iudaizatorilor reprezenta o distrugere fatală a 
mesajului creștin – cu totul o „altă evanghelie“ (Gal. 1:6). Acesta este 
motivul pentru care Galateni începe cu faimosul blestem dublu, rostit 
împotriva oricărei „evanghelii deosebite“ (v. 8-9). 

Efeseni include o repetare a principiilor Evangheliei, cu accentul 
pus pe adevărul esențial care se află în centrul mesajului: mântuirea 
este în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Nu este ceva ce poate fi 
amplificat sau înfrumusețat de meritul omenesc al oricărui păcătos. 
Cu atât mai puțin poate o persoană căzută să se mântuiască singură. 
„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de 
la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Cristos Isus 
pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca 
să umblăm în ele“ (Efes. 2:8-10).

Deși tema Epistolei către filipeni este bucuria, iar epistola este 
încărcată de îndemnuri și sfaturi practice, capitolul 3 include un 
avertisment serios împotriva unor „câini“, „lucrători răi“ și mutilatori 
ai cărnii (v. 2). Aceștia făceau, evident, parte dintre acei corupători 
ai Evangheliei, pe care Pavel i-a desființat cu atâta eficiență în 


