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Capitolul 5 

Tr ind prin Duhul 

Nici capitolul 5 nu trebuie s fie studiat separat de cel de
al patrulea pentru c subiectul început în capitolul 3 i
continuat în 4 nu s a încheiat înc . Capitolele 3 5 a az
împreun cele mai importante subiecte ale Sfintelor Scripturi
i ne prezint rela ia dintre ele. Astfel vedem de ce
f g duin ele sunt legate de credin , credin a de leg mânt,
leg mântul de Lege i ascultare. S pornim a adar în studiul
capitolului 5 recitind mai înainte capitolele 3 i 4.

Robia de care vorbe te Pavel aici este aceea i ca în
capitolele anterioare. Este robia fa de p cat. În Hristos,
cuvintele rostite de Isaia i au g sit împlinirea: „Duhul
Domnului Dumnezeu este peste Mine, c ci Domnul M a uns s
aduc ve ti bune celor nenoroci i: El M a trimes s vindec pe cei
cu inima zdrobit , s vestesc robilor slobozenia, i prin ilor de
r zboi izb virea” (Isaia 61: 1). Cei nenoroci i aud ve ti bune, cei
cu inima zdrobit sunt vindeca i, prin ii de r zboi primesc
izb virea, iar robii eliberarea. De i aceste cuvinte ne pot duce
cu gândul la ac iuni sociale i la un Mântuitor preocupat de
latura social a omenirii, principala Sa lucrare nu a fost social ,
ci spiritual . Una din profe iile din Daniel ne spune c Unsul va
aduce neprih nirea ve nic i c va pune cap t p catului
(Daniel 9: 24). De i vedea starea poporului evreu, aflat sub
domina ie roman , Hristos a fost preocupat în primul rând de
robia spiritual : „«Adev rat, adev rat, v spun», le a r spuns
Isus, «c , oricine tr ie te în p cat, este rob al p catului.»”
(Ioan 8: 34). Aceasta era robia din care Hristos încerca s i
scoat poporul.

Am v zut c evreii se aflau în robie pentru c nu
în eleseser leg mântul prin care Dumnezeu urma s îi
salveze. Ei promiseser ascultare la Sinai, iar în timpul
Domnului Hristos se luptau s p zeasc Legea pentru c a a
credeau c vor ajunge s mo teneasc cerul. P catul era
prezent în via a lor. Galatenii care renun au la Hristos pentru
mântuirea „care se cap t prin fapte” deveneau robi, pentru c

Versetul 1: 

R mâne i dar tari, i 
nu v  pleca i iar i 

sub jugul robiei. 
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numai prin Hristos omul poate tr i în neprih nire, altfel este
rob al p catului.

Îndemnul apostolului de a r mâne tari m rturise te
despre puterea pe care o are credin a în compara ie cu
eforturile noastre.

Citind versetul al doilea s a tras concluzia c Hristos nu
folose te la nimic pentru cei care se circumcid i de aici s a dus
ideea mai departe: Hristos nu folose te la nimic celor ce in
Legea. Pavel a stat împotriva lui Petru atunci când acesta se
purta într un fel în fa a neamurilor când nu erau iudeii de fa
i altfel când erau prezen i. Acum, tim c Timotei a fost
circumcis, dar i c Hristos i a folosit spre mântuire. Cum poate
fi adev rat expresia „dac v ve i t ia împrejur, Hristos nu v
va folosi la nimic”, de vreme ce Timotei era t iat împrejur, dar
i un beneficiar al harului? Epistola c tre Galateni este folosit
în mod fraudulos pentru a scoate porunca a patra din cadrul
celor zece, dar i alte porunci din locul lor, toate acestea pe
baza neîn elegerii unor versete simple.

Baza în elegerii acestei probleme, dar i a epistolei, st în
scopul pentru care era efectuat circumcizia. Dac ea era
f cut pentru a primi mântuirea (Fapte 15: 1) sau dac era
f cut pentru ca prin ea omul s i recunoasc neputin a.
Trebuie în eles cât de mult depindea mântuirea de circumcizie
prin faptul c circumcizia a fost dat unui om care fusese deja
socotit ca neprih nit. Tot a a, trebuie în eles cât de mult
depinde mântuirea de p zirea Legii, prin faptul c poruncile
sunt date celor t ia i împrejur cu inima. A p zi Legea f r
na terea din nou, na terea prin f g duin , nu are nicio
valoare expiatoare. Dar nici na tere din nou nu exist , dac nu
exist ascultarea de Lege. Avraam a fost socotit neprih nit
prin credin , dup care i s a cerut s se taie împrejur. Ce s ar fi
întâmplat dac Avraam ar fi refuzat s asculte?

Cine vrea s se taie împrejur pentru a fi salvat are datoria
s p zeasc toat Legea desp r it de Hristos, pentru c t ierea
împrejur este un semn al neputin ei i nu al putin ei. Deci dac
primesc t ierea împrejur ca rol mântuitor, trebuie s p zesc
singur toat Legea. Dar f r adev rata t iere împrejur, a
inimii, pe care o face Hristos eu nu pot asculta de toat Legea.
Versetul 3 nu este un argument pentru a ar ta c Legea este

Versetul 2: 

Iat , eu, Pavel, v  
spun c , dac  v  
ve i t ia împrejur, 

Hristos nu v  va folosi 
la nimic.  

Versetele 3 – 4: 
 

3 i m rturisesc iar i 
înc  o dat  oric rui 

om care prime te 
t ierea împrejur, c  

este dator s  
împlineasc  toat  

Legea. 
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ceva r u, ci el ne spune c suntem datori s p zim toat Legea,
dac ne t iem împrejur crezând c a a ob inem mântuirea.
Versetul este o aten ionare pentru cei care umbl în via a de
credin f r Hristos. Ei nu vor putea asculta niciodat în mod
des vâr it, iar o astfel de ascultare este necesar .

Cine caut mântuirea prin Lege este desp r it de Hristos
(versetul 4), cine este legat de Hristos p ze te Legea (1 Ioan 3:
9). Pentru c prin Hristos vine neprih nirea.

Ce poate fi „speran a neprih nirii prin credin ” dac nu
speran a c f g duin a lui Dumnezeu se va împlini? Duhul este
cel care împline te în noi aceast neprih nire. Orice om care
accept s se lase impresionat de Duhul Sfânt va primi
convingerea p catului din via a sa i va în elege neprih nirea
de a c rei lips Duhul îl convinge. Când arat p catul, Duhul
arat lipsa neprih nirii i nevoia de Hristos i face asta pân la
cre terea i maturitatea deplin a credinciosului. Neprih nirea
pe care o aduce Duhul nu poate fi alta decât neprih nirea
Legii: „pentru ca porunca Legii s fie împlinit în noi, cari tr im
nu dup îndemnurile firii p mânte ti, ci dup îndemnurile
Duhului” (Romani 8: 4). Versetul acesta este un text cheie
pentru cei fl mânzi i înseta i dup neprih nire. El nu spune c
prin Duhul noi a tept m i sper m s avem neprih nire, ci prin
El a tept m speran a neprih nirii. Adic avem neprih nirea!
Faptul c Hristos a ascultat de Lege nu m elibereaz pe mine
de necesitatea de a asculta de ea, ci îmi ofer speran a c
Legea poate fi ascultat .

Versetul 6 repet aceea i idee din versetele 2 4: ceea ce
conteaz pentru împlinirea f g duin ei este încrederea pe care
noi i o acord m lui Dumnezeu. Încredin area c El poate s i
duc la bun sfâr it f g duin a. De ce este credin a a a de
important ? Nu am putea în elege acest lucru dac nu am privi
în urm cu mii de ani, spre clipa când Lucifer nu i a mai acordat
lui Dumnezeu încredere. Spre clipele când a treia parte dintre
îngeri au preferat s se încread în cuvintele tovar ului lor,
mai degrab decât s se încread în Creatorul lor. Fiecare om
de pe acest p mânt este chemat s participe la aceast
alegere. Când manifest m neîncredere în Dumnezeu,
manifest m credin în minciunile lui Lucifer. Când declar m
c omul în starea lui c zut nu poate p zi Legea, declar m c

Versetul 5: 

C ci noi, prin Duhul, 
a tept m prin 

credin  n dejdea 
neprih nirii. 

Versetul 6: 

C ci în Isus Hristos, 
nici t ierea împrejur, 

nici net ierea împrejur 
n-au vreun pre , ci 

credin a care 
lucreaz  prin 

dragoste.  

4 Voi, care voi i s  
fi i socoti i neprih ni i 

prin Lege, v-a i 
desp r it de Hristos; 

a i c zut din har.  
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Dumnezeu nu este în stare s ne in în neprih nire a a cum a
f g duit atât în Vechiul cât i în Noul Testament. Înseamn c
profe ia din Daniel 9: 24 i cuvântarea lui Zaharia din Luca 1 nu
au anse de împlinire. Aceasta este neîncredere i este
dovedit de lipsa de dragoste adev rat . C uta i unitatea în
Cuvânt i adev r pentru c acolo unde este ea este adev rul,
neprih nirea i Evanghelia adev rat .

Crucea, acel instrument al ru inii i torturii, a adus
speran i salvare lumii. Desigur, nu crucea ca obiect, ci jertfa
Domnului Hristos.

Lâng crucea în l at pe Golgota, iubirea i egoismul au
stat fa în fa . Acolo s au descoperit în toat plin tatea lor.
Hristos a tr it numai pentru a mângâia i a binecuvânta, iar
Satana, punând la cale omorârea Sa, a dat pe fa r utatea urii
sale împotriva lui Dumnezeu. Prin aceasta, dovedea c
adev ratul scop al rebeliunii sale era de a L detrona pe
Dumnezeu i de a L nimici pe Acela prin care se manifesta
iubirea lui Dumnezeu.

Prin via a i moartea lui Hristos, gândurile oamenilor
sunt i ele scoase la iveal . De la staul pân la cruce, via a lui
Isus a fost o chemare la înfrângerea eului i la p rt ie în
suferin . Aceasta a dezv luit inten iile oamenilor. Isus a venit
cu adev rul cerului i to i cei care ascult de glasul Duhului
Sfânt sunt atra i de El. Aici î i au loc cuvintele: „ferice de cei
fl mânzi i înseta i dup neprih nire c ci ei vor fi s tura i”
(Matei 5: 6).

Cel ce îi va tulbura pe cei ce cred în neprih nire va fi
osândit.

Cei care consider c slobozenia prezentat în Galateni
este o dovad pentru anularea Legii scap din vedere versetul
13. El ne avertizeaz asupra modului în care trebuie tr it
libertatea. Dac Hristos a venit sub Lege i a purtat p catele
noastre i a primit blestemul, iar prin aceasta noi suntem liberi,
trebuie s avem grij cum folosim aceast libertate pentru ca
nu cumva s slujim firii p mânte ti în vreme ce ne consider m
liberi în Domnul.

Versetul 16 repet aceea i idee, c un om liber trebuie s
umble cârmuit de Duhul i nu de firea p mânteasc . Cât timp,

Versetul 7 – 12: 
 

7 Voi alerga i bine: cine 
v-a t iat calea ca s  

n-asculta i de adev r? 
 8 Înduplecarea 

aceasta nu vine de la 
Cel ce v-a chemat. 

 9 Pu in aluat face s  se 
dospeasc  toat  

pl m deala. 
 10 Eu, cu privire la voi, 

am, în Domnul, 
încrederea c  nu 

gândi i altfel. Dar cel ce 
v  tulbur , va purta 

osânda, oricine ar fi el. 
 11 Cât despre mine, 

fra ilor, dac  mai 
propov duiesc t ierea 
împrejur, de ce mai sunt 
prigonit? Atunci pricina 

de poticnire a crucii s-a 
dus. 

 12 i, schilodeasc -se 
odat  cei ce v  

tulbur ! 
  

Versetele 13 – 26: 
 

13 Fra ilor, voi a i 
fost chema i la 

slobozenie. Numai, nu 
face i din slobozenie 
o pricin  ca s  tr i i 

pentru firea 
p mânteasc , ci 

sluji i-v  unii altora în 
dragoste. 

 14 C ci toat  
Legea se cuprinde 

într-o singur  
porunc : „S  iube ti 

pe aproapele t u ca 
pe tine însu i.” 
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câte minute din zi, câte zile în an? Cât timp este în stare Duhul
s ne ajute! Niciunde pe paginile Sfintelor Scripturi nu g sim
vreun verset care s ne spun c din cauza naturii noastre noi
nu putem asculta în mod des vâr it. În contrast, Sfintele
Scripturi sunt pline de îndemnuri s nu mai umbl m dup firea
p mânteasc , ci dup îndemnurile lui Dumnezeu. Este absurd
s fim chema i la aceasta dac nu se poate. Aceast chemare
reprezint , a a cum spuneam în studii anterioare, o posibilitate
care ne ridic deasupra st rii noastre p c toase, ne d
libertatea fa de p cat i o via ascuns cu Hristos în
Dumnezeu. În aceast via roada Duhului Sfânt va fi v zut .
Dac lipse te roada Duhului Sfânt înseamn c nu exist
leg mânt, credin i neprih nire. Roada Duhului este testul
vie ii noastre, cine tr ie te în Duhul, umbl prin Duhul i are
roade.

Versetul 25 este foarte important pentru via a de
credin . El prezint posibilitatea tr irii prin Duhul. Dar ce
înseamn acest lucru?

Duhul Sfânt, cea de a treia persoan a Dumnezeirii, a
fost prezent la crearea lumii în care noi tr im (Geneza 1: 2) i a
participat chiar i la procesul de crea ie al omului (Iov 33: 4). Cu
siguran prezen a i lucrarea Duhului Sfânt sunt necesare în
procesul de recrea ie al fiin ei umane. De i noi tr im într un
trup care poart de la c derea în p cat o natur p c toas ,
prezen a Duhului Sfânt poate anihila acest inconvenient. tim
din Biblie c noi avem acum un trup firesc i c trupul
duhovnicesc va fi primit la înviere (1 Corinteni 15: 42 46). Dar
faptul c acum avem un trup firesc nu este un impediment
pentru puterea Duhului Sfânt. Omul cu un trup firesc trebuie
s fie duhovnicesc, el trebuie s tr iasc în Duhul i s umble în
Duhul.

Voi îns nu mai sunte i p mânte ti, ci
duhovnice ti, dac Duhul lui Dumnezeu locuie te în
adev r în voi. Dac n are cineva Duhul lui Hristos,

nu este al Lui.

(Romani 8: 9)

În discu ia cu Nicodim Domnul Hristos a prezentat
na terea din nou în urm toarele cuvinte: „Ce este n scut din

15 Dar dac  v  
mu ca i i v  mânca i 

unii pe al ii, lua i 
seama s  nu fi i 

nimici i unii de al ii. 

 16 Zic dar: umbla i 
cîrmui i de Duhul, i nu 

împlini i poftele firii 
p mânte ti. 

 17 C ci firea 
p mânteasc  

pofte te împotriva 
Duhului, i Duhul 

împotriva firii 
p mânte ti: sunt 
lucruri protivnice 

unele altora, a a c  
nu pute i face tot ce 

voi i. 

 18 Dac  sunte i 
c l uzi i de Duhul, nu 

sunte i sub Lege. 

 19 i faptele firii 
p mânte ti sunt 

cunoscute, i sunt 
acestea: preacurvia, 

curvia, necur ia, 
desfrânarea, 

 20 închinarea la 
idoli, vr jitoria, 

vr jbile, certurile, 
zavistiile, mâniile, 

neîn elegerile, 
dezbin rile, certurile 

de partide, 

 21 pizmele, uciderile, 
be iile, îmbuib rile, i 

alte lucruri 
asem n toare cu 

acestea. V  spun mai 
dinainte, cum am mai 

spus, c  cei ce fac 
astfel de lucruri, nu 

vor mo teni Împ r ia 
lui Dumnezeu. 
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carne, este carne , i ce este n scut din Duh este duh” (Ioan 3:
6). Na terea din nou are loc înainte de moarte i înviere, cu alte
cuvinte procesul prin care un om n scut din carne s devin un
om n scut din Duh trebuie s aib loc în via a acestuia. „«Cum
se poate na te un om b trân? Poate el s intre a doua oar în
pântecele maicii sale, i s se nasc ?» Isus i a r spuns:
«Adev rat, adev rat î i spun, c , dac nu se na te cineva din
ap i din Duh, nu poate s intre în Împ r ia lui Dumnezeu.»”
(Ioan 3: 4 5). Na terea din nou este procesul prin care omul
moare fa de p cat i tr ie te în neprih nire, nu teoretic, ci
practic. În procesul na terii din nou noi suntem f cu i „p rta i
firii dumnezeie ti, dup ce” am „fugit de stric ciunea care este
în lume prin pofte” (2 Petru 1: 4). Botezul este o m rturisire a
lep d rii omului cel vechi i a înnoirii prin Duhul. Omul vechi
moare, este r stignit împreun cu Hristos, „pentru ca trupul
p catului s fie dezbr cat de puterea lui, în a a fel ca s nu mai
fim robi ai p catului” (Romani 6: 6). De i suntem fire ti i plini
de pofte, avem asigurarea c o inim predat , o r stignire
autentic al turi de Hristos i o voin predat lui Dumnezeu
vor conduce la posibilitatea ca Duhul Sfânt s lucreze în noi
dezbr carea de trupul p catului. Cine nu crede c acest lucru
st în puterea Duhului Sfânt nu are credin a lui Isus. Noi
credem c prin Duhul putem face minuni, s vorbim în limbi, s
discernem lucrurile, toate astea pentru c ne au fost promise
în Biblie, dar tot acolo ne a fost promis dezbr carea de trupul
p catului. „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, i au r stignit firea
p mânteasc împreun cu faptele i poftele ei”. Ce poate
însemna aceast r stignire dac nu moartea eului,
dezbr carea de puterea p catului, biruin a Duhului asupra firii?

Un om c l uzit de Duhul lui Dumnezeu nu mai este sub
blestem, pentru c nu mai este sub Lege, ci sub har (versetul
18). Omul acesta a ajuns p rta de natur divin , firea lui a fost
r stignit împreun cu Hristos, voin a lui a fost predat
Mântuitorului, iar Duhul este cel care îl conduce i aduce roade
în via a sa. În har, el urc din ce în ce mai mult pân la statura
de ommare, creat dup chipul i asem narea lui Dumnezeu.

22 Roada Duhului, 
dimpotriv , este: 

dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga 

r bdare, bun tatea, 
facerea de bine, 

credincio ia, 

 23 blânde ea, 
înfrânarea poftelor. 

Împotriva acestor 
lucruri nu este lege. 

 24 Cei ce sunt ai lui 
Hristos Isus, i-au 

r stignit firea 
p mânteasc  

împreun  cu patimile 
i poftele ei. 

 25 Dac  tr im Duhul, 
s  i umbl m prin 

Duhul. 

 26 S  nu umbl m 
dup  o slav  

de art , înt râtându-
ne unii pe al ii, i 

pizmuindu-ne unii pe 
al ii. 
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TESTUL 5 

 

1. În libertatea adus de Isus Hristos

a) pot p c tui pentru c având firea omeneasc p catul nu poate fi învins
b) trebuie s lupt ca s înving singur( ) p catul
c) omul poate s numai slujeasc firii p mânte ti

2. Hristos nu folose te la nimic

a) celor circumci i
b) celor necircumci i
c) celor circumci i care fac din aceasta un criteriu pentru mântuire i celor

necircumci i care nu au credin

3. Prin ce lucreaz credin a?

a) prin har
b) prin dragoste
c) prin profe ie

4. Ce înseamn a umbla în Duhul?

a) s tr ie ti afar din trup
b) s tr ie ti în trup, dar într unmodmonastic
c) s tr ie ti f r a împlini poftele c rnii

5. Ce înseamn r stignirea c rnii i a poftelor ei?

Nume i prenume: Nota:

________________________________
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