
Capitolul 5

TrĆind prin Duhul
Nicicapitolul5nutrebuies£fiestudiatseparatdeceldeǦ
al patrulea pentru c£  subiectul început în capitolul 3 èi
continuat în 4 nu sǦa încheiat înc£. Capitolele 3 Ǧ 5 aèaz£
împreun£ cele mai importante subiecte ale Sfintelor Scripturi
èi ne prezint£ relaìia dintre ele. Astfel vedem de ce
f£g£duinìele sunt  legate de credinì£, credinìa de leg£mânt,
leg£mântul de Lege èi ascultare. S£ pornim aèadar în studiul
capitolului5recitindmaiînaintecapitolele3èi4.
Versetul 1:
R¿mâneĞi dar tari, Ěi
nu v¿ plecaĞi iar¿Ěi
sub jugul robiei.

Robia de care vorbeète Pavel aici este aceeaèi ca în
capitolele anterioare. Este robia faì£ de p£cat. În Hristos,
cuvintele rostite de Isaia èiǦau g£sit împlinirea: „Duhul
DomnuluiDumnezeuestepesteMine,c£ciDomnulMǦaunss£
aducveçtibunecelornenorociìi:ElMǦatrimess£vindecpecei
cuinimazdrobit£,s£vestescrobilorslobozenia,çiprinçilorde
r£zboiizb£virea”(Isaia61:1).Ceinenorociìiaudveètibune,cei
cu inima zdrobit£ sunt vindecaìi, prinèii de r£zboi primesc
izb£virea,iarrobiieliberarea.Deèiacestecuvintenepotduce
cu gândul la acìiuni sociale èi la un Mântuitor preocupat de
laturasocial£aomenirii,principalaSalucrarenuafostsocial£,
cispiritual£.UnadinprofeìiiledinDanielnespunec£Unsulva
aduce neprih£nirea veènic£ èi c£ va pune cap£t p£catului
(Daniel 9: 24). Deèi vedea starea poporului evreu, aflat sub
dominaìieroman£,Hristosafostpreocupatînprimulrândde
robia spiritual£: „«Adev£rat, adev£rat, v£ spun», leǦa r£spuns
Isus, «c£, oricine tr£ieçte în p£cat, este rob al p£catului.»”
(Ioan8: 34). Aceasta era robia din care Hristos încerca s£Ǧèi
scoat£poporul.
Am v£zut c£ evreii se aflau în robie pentru c£ nu
înìeleseser£ 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£ aèa
credeau c£ vor ajunge s£ moèteneasc£ cerul. P£catul era
prezent în viaìa lor. Galatenii care renunìau la Hristos pentru
mântuirea„caresecap£t£prinfapte”deveneaurobi,pentruc£
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numai prin Hristos omul poate tr£i în neprih£nire, altfel este
robalp£catului.
Îndemnul apostolului de a r£mâne tari m£rturiseète
despre puterea pe care o are credinìa în comparaìie cu
eforturilenoastre.
Versetul 2:
Iat¿, eu, Pavel, v¿
spun c¿, dac¿ v¿
veĞi t¿ia împrejur,
Hristos nu v¿ va folosi
la nimic.

 CitindversetulaldoileasǦatrasconcluziac£Hristosnu
foloseètelanimicpentruceicaresecircumcidèideaicisǦadus
ideea mai departe: Hristos nu foloseète la nimic celor ce ìin
Legea. Pavel a stat împotriva lui Petru atunci când acesta se
purtaîntrǦunfelînfaìaneamurilorcândnuerauiudeiidefaì£
èi altfel când erau prezenìi. Acum, ètim c£ Timotei a fost
circumcis,darèic£HristosiǦafolositspremântuire.Cumpoate
fiadev£rat£expresia„dac£v£veìit£iaîmprejur,Hristosnuv£
vafolosilanimic”,devremeceTimoteierat£iatîmprejur,dar
èiunbeneficiaralharului?Epistolac£treGalateniestefolosit£
în mod fraudulos pentru a scoate porunca a patra din cadrul
celor zece, dar èi alte porunci din locul lor, toate acestea pe
bazaneînìelegeriiunorversetesimple.
Bazaînìelegeriiacesteiprobleme,darèiaepistolei,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£Ǧèi recunoasc£ neputinìa.
Trebuieînìelescâtdemultdepindeamântuireadecircumcizie
prinfaptulc£circumciziaafostdat£unuiomcarefusesedeja
socotit ca neprih£nit. Tot aèa, trebuie înìeles cât de mult
depinde mântuirea de p£zirea Legii, prin faptul c£ poruncile
sunt date celor t£iaìi împrejur cu inima. A p£zi Legea f£r£
naèterea din nou, naèterea prin f£g£duinì£, nu are nicio
valoareexpiatoare.Darnicinaèteredinnounuexist£,dac£nu
exist£ ascultarea de Lege. Avraam a fost socotit neprih£nit
princredinì£,dup£careisǦaceruts£setaieîmprejur.CesǦarfi
întâmplatdac£Avraamarfirefuzats£asculte?

Versetele 3 – 4:
3 ęi m¿rturisesc iar¿Ěi
înc¿ o dat¿ oric¿rui
om care primeĚte
t¿ierea împrejur, c¿
este dator s¿
împlineasc¿ toat¿
Legea.

Cinevreas£setaieîmprejurpentruafisalvataredatoria
s£p£zeasc£toat£Legeadesp£rìitdeHristos,pentruc£t£ierea
împrejuresteunsemnalneputinìeièinualputinìei.Decidac£
primesc t£ierea împrejur ca rol mântuitor, trebuie s£ p£zesc
singur toat£ Legea. Dar f£r£ adev£rata t£iere împrejur, a
inimii,pecareofaceHristoseunupotascultadetoat£Legea.
Versetul 3 nu este un argument pentru a ar£ta c£ Legea este
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4 Voi, care voiĞi s¿
fiĞi socotiĞi neprih¿niĞi
prin Lege, v-aĞi
desp¿rĞit de Hristos;
aĞi c¿zut din har.

cevar£u,cielnespunec£suntemdatoris£p£zimtoat£Legea,
dac£ ne t£iem împrejur crezând c£ aèa obìinem mântuirea.
Versetul este o atenìionare pentru cei care umbl£ în viaìa de
credinì£f£r£Hristos.Einuvorputeaascultaniciodat£înmod
des£vârèit,iaroastfeldeascultareestenecesar£.
Cinecaut£mântuireaprinLegeestedesp£rìitdeHristos
(versetul4),cineestelegatdeHristosp£zeèteLegea(1Ioan3:
9).Pentruc£prinHristosvineneprih£nirea.

Versetul 5:
C¿ci noi, prin Duhul,
aĚtept¿m prin
credinĞ¿ n¿dejdea
neprih¿nirii.

Versetul 6:
C¿ci în Isus Hristos,
nici t¿ierea împrejur,
nici net¿ierea împrejur
n-au vreun preĞ, ci
credinĞa care
lucreaz¿ prin
dragoste.

Cepoatefi„speranìaneprih£niriiprincredinì£”dac£nu
speranìac£f£g£duinìaluiDumnezeusevaîmplini?Duhuleste
cel care împlineète în noi aceast£ neprih£nire. Orice om care
accept£ s£ se lase impresionat de Duhul Sfânt va primi
convingerea p£catului din viaìa sa èi va înìelege neprih£nirea
de a c£rei lips£ Duhul îl convinge. Când arat£ p£catul, Duhul
arat£lipsaneprih£niriièinevoiadeHristosèifaceastapân£la
creètereaèimaturitateadeplin£acredinciosului.Neprih£nirea
pe care o aduce Duhul nu poate fi alta decât neprih£nirea
Legii:„pentrucaporuncaLegiis£fieîmplinit£înnoi,caritr£im
nu dup£ îndemnurile firii p£mânteçti, ci dup£ îndemnurile
Duhului” (Romani8: 4). Versetul acesta este un text cheie
pentruceifl£mânzièiînsetaìidup£neprih£nire.Elnuspunec£
prinDuhulnoiaètept£mèisper£ms£avemneprih£nire,ciprin
El aètept£m speranìa neprih£nirii. Adic£ avem neprih£nirea!
Faptulc£HristosaascultatdeLegenum£elibereaz£pemine
de necesitatea de a asculta de ea, ci îmi ofer£ speranìa c£
Legeapoatefiascultat£.
Versetul6repet£aceeaèiideedinversetele2Ǧ4:ceeace
conteaz£pentruîmplinireaf£g£duinìeiesteîncredereapecare
noiiǦoacord£mluiDumnezeu.Încredinìareac£Elpoates£Ǧgi
duc£ la bun sfârèit f£g£duinìa. De ce este credinìa aèa de
important£?Nuamputeaînìelegeacestlucrudac£nuamprivi
înurm£cumiideani,spreclipacândLucifernuiǦamaiacordat
luiDumnezeuîncredere.Spreclipelecândatreiapartedintre
îngeri au preferat s£ se încread£ în cuvintele tovar£èului lor,
maidegrab£decâts£seîncread£înCreatorullor.Fiecareom
de pe acest p£mânt este chemat s£ participe la aceast£
alegere. Când manifest£m neîncredere în Dumnezeu,
manifest£m credinì£ în minciunile lui Lucifer. Când declar£m
c£omulînstarealuic£zut£nupoatep£ziLegea,declar£mc£
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Versetul 7 – 12:

Dumnezeunuesteînstares£neìin£înneprih£nireaèacuma
f£g£duitatâtînVechiulcâtèiînNoulTestament.Înseamn£c£
profeìiadinDaniel9:24èicuvântarealuiZahariadinLuca1nu
au èanse de împlinire. Aceasta este neîncredere èi este
dovedit£ de lipsa de dragoste adev£rat£. C£utaìi unitatea în
Cuvânt èi adev£r pentru c£ acolo unde este ea este adev£rul,
neprih£nireaèiEvangheliaadev£rat£.

7 Voi alergaĞi bine: cine
v-a t¿iat calea ca s¿
n-ascultaĞi de adev¿r?
8 Înduplecarea
aceasta nu vine de la
Cel ce v-a chemat.
9 PuĞin aluat face s¿ se
dospeasc¿ toat¿
pl¿m¿deala.
10 Eu, cu privire la voi,
am, în Domnul,
încrederea c¿ nu
gândiĞi altfel. Dar cel ce
v¿ tulbur¿, va purta
osânda, oricine ar fi el.
11 Cât despre mine,
fraĞilor, dac¿ mai
propov¿duiesc t¿ierea
împrejur, de ce mai sunt
prigonit? Atunci pricina
de poticnire a crucii s-a
dus.
12 ęi, schilodeasc¿-se
odat¿ cei ce v¿
tulbur¿!

Crucea, acel instrument al ruèinii èi torturii, a adus
speranì£èisalvarelumii.Desigur,nucruceacaobiect,cijertfa
DomnuluiHristos.

Versetele 13 – 26:

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

13 FraĞilor, voi aĞi
fost chemaĞi la
slobozenie. Numai, nu
faceĞi din slobozenie
o pricin¿ ca s¿ tr¿iĞi
pentru firea
p¿mânteasc¿, ci
slujiĞi-v¿ unii altora în
dragoste.
14 C¿ci toat¿
Legea se cuprinde
într-o singur¿
porunc¿: „S¿ iubeĚti
pe aproapele t¿u ca
pe tine însuĞi.”

Lâng£cruceaîn£lìat£peGolgota,iubireaçiegoismulau
statfaì£înfaì£.AcolosǦaudescoperitîntoat£plin£tatealor.
Hristos a tr£it numai pentru a mângâia çi a binecuvânta, iar
Satana,punândlacaleomorâreaSa,adatpefaì£r£utateaurii
sale împotriva lui Dumnezeu. Prin aceasta, dovedea c£
adev£ratul scop al rebeliunii sale era de aǦL detrona pe
Dumnezeu çi de aǦL nimici pe Acela prin care se manifesta
iubirealuiDumnezeu.
Prin viaìa çi moartea lui Hristos, gândurile oamenilor
suntçielescoaselaiveal£.Delastaulpân£lacruce,viaìalui
Isus a fost o chemare la înfrângerea eului çi la p£rt£çie în
suferinì£.Aceastaadezv£luitintenìiileoamenilor.Isusavenit
cu adev£rul cerului çi toìi cei care ascult£ de glasul Duhului
Sfânt sunt atraçi de El. Aici îèi au loc cuvintele: „ferice de cei
fl£mânzi èi însetaìi dup£ neprih£nire c£ci ei vor fi s£turaìi”
(Matei5:6).

Cei care consider£ c£ slobozenia prezentat£ în Galateni
esteodovad£pentruanulareaLegiiscap£dinvedereversetul
13. El ne avertizeaz£ asupra modului în care trebuie tr£it£
libertatea. Dac£ Hristos a venit sub Lege èi a purtat p£catele
noastreèiaprimitblestemul,iarprinaceastanoisuntemliberi,
trebuies£avemgrij£cumfolosimaceast£libertatepentruca
nucumvas£slujimfiriip£mânteètiînvremeceneconsider£m
liberiînDomnul.
Versetul16repet£aceeaèiidee,c£unomlibertrebuies£
umblecârmuitdeDuhulèinudefireap£mânteasc£.Câttimp,
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15 Dar dac¿ v¿
muĚcaĞi Ěi v¿ mâncaĞi
unii pe alĞii, luaĞi
seama s¿ nu fiĞi
nimiciĞi unii de alĞii.
16 Zic dar: umblaĞi
cîrmuiĞi de Duhul, Ěi nu
împliniĞi poftele firii
p¿mânteĚti.
17 C¿ci firea
p¿mânteasc¿
pofteĚte împotriva
Duhului, Ěi Duhul
împotriva firii
p¿mânteĚti: sunt
lucruri protivnice
unele altora, aĚa c¿
nu puteĞi face tot ce
voiĞi.
18 Dac¿ sunteĞi
c¿l¿uziĞi de Duhul, nu
sunteĞi sub Lege.
19 ęi faptele firii
p¿mânteĚti sunt
cunoscute, Ěi sunt
acestea: preacurvia,
curvia, necur¿Ğia,
desfrânarea,
20 închinarea la
idoli, vr¿jitoria,
vr¿jbile, certurile,
zavistiile, mâniile,
neînĞelegerile,
dezbin¿rile, certurile
de partide,
21 pizmele, uciderile,
beĞiile, îmbuib¿rile, Ěi
alte lucruri
asem¿n¿toare cu
acestea. V¿ spun mai
dinainte, cum am mai
spus, c¿ cei ce fac
astfel de lucruri, nu
vor moĚteni Împ¿r¿Ğia
lui Dumnezeu.

câteminutedinzi,câtezileînan?CâttimpesteînstareDuhul
s£ ne ajute! Niciunde pe paginile Sfintelor Scripturi nu g£sim
vreunversetcares£nespun£c£dincauzanaturiinoastrenoi
nu putem asculta în mod des£vârèit. În contrast, Sfintele
Scripturisuntplinedeîndemnuris£numaiumbl£mdup£firea
p£mânteasc£,cidup£îndemnurileluiDumnezeu.Esteabsurd
s£fimchemaìilaaceastadac£nusepoate.Aceast£chemare
reprezint£,aèacumspuneamînstudiianterioare,oposibilitate
care ne ridic£ deasupra st£rii noastre p£c£toase, ne d£
libertatea faì£ de p£cat èi o viaì£ ascuns£ cu Hristos în
Dumnezeu. În aceast£ viaì£ roada Duhului Sfânt va fi v£zut£.
Dac£ lipseète roada Duhului Sfânt înseamn£ c£ nu exist£
leg£mânt, credinì£ èi neprih£nire. Roada Duhului este testul
vieìii noastre, cine tr£ieète în Duhul, umbl£ prin Duhul èi are
roade.
Versetul 25 este foarte important pentru viaìa de
credinì£. El prezint£ posibilitatea tr£irii prin Duhul. Dar ce
înseamn£acestlucru?
Duhul Sfânt, cea deǦa treia persoan£ a Dumnezeirii, a
fostprezentlacrearealumiiîncarenoitr£im(Geneza1:2)èia
participatchiarèilaprocesuldecreaìiealomului(Iov33:4).Cu
siguranì£ prezenìa èi lucrarea Duhului Sfânt sunt necesare în
procesul de recreaìie al fiinìei umane. Deèi noi tr£im întrǦun
trup care poart£ de la c£derea în p£cat o natur£ p£c£toas£,
prezenìaDuhuluiSfântpoateanihilaacestinconvenient.gtim
din Biblie c£ noi avem acum un trup firesc èi c£ trupul
duhovnicescvafiprimitlaînviere(1Corinteni15:42Ǧ46).Dar
faptul c£ acum avem un trup firesc nu este un impediment
pentru puterea Duhului Sfânt. Omul cu un trup firesc trebuie
s£fieduhovnicesc,eltrebuies£tr£iasc£înDuhulèis£umbleîn
Duhul.
Voiîns£numaisunteìip£mânteçti,ci
duhovniceçti,dac£DuhulluiDumnezeulocuieçteîn
adev£rînvoi.Dac£nǦarecinevaDuhulluiHristos,
nuestealLui.
(Romani8:9)
În discuìia cu Nicodim Domnul Hristos a prezentat
naèterea din nou în urm£toarele cuvinte: „Ce este n£scut din
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22 Roada Duhului,
dimpotriv¿, este:
dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga
r¿bdare, bun¿tatea,
facerea de bine,
credincioĚia,
23 blândeĞea,
înfrânarea poftelor.
Împotriva acestor
lucruri nu este lege.
24 Cei ce sunt ai lui
Hristos Isus, Ěi-au
r¿stignit firea
p¿mânteasc¿
împreun¿ cu patimile
Ěi poftele ei.
25 Dac¿ tr¿im Duhul,
s¿ Ěi umbl¿m prin
Duhul.
26 S¿ nu umbl¿m
dup¿ o slav¿
deĚart¿, înt¿râtândune unii pe alĞii, Ěi
pizmuindu-ne unii pe
alĞii.

carne,estecarne,èiceesten£scutdinDuhesteduh”(Ioan3:
6).Naètereadinnouarelocînaintedemoarteèiînviere,cualte
cuvinteprocesulprincareunomn£scutdincarnes£devin£un
omn£scutdinDuhtrebuies£aib£locînviaìaacestuia.„«Cum
sepoatenaçteunomb£trân?Poateels£intreadouaoar£în
pântecele maicii sale, çi s£ se nasc£?» Isus iǦa r£spuns:
«Adev£rat, adev£rat îìi spun, c£, dac£ nu se naçte cineva din
ap£çidinDuh,nupoates£intreînÎmp£r£ìialuiDumnezeu.»”
(Ioan3: 4Ǧ5). Naèterea din nou este procesul prin care omul
moare faì£ de p£cat èi tr£ieète în neprih£nire, nu teoretic, ci
practic.Înprocesulnaèteriidinnounoisuntemf£cuìi„p£rtaèi
firiidumnezeieèti,dup£ce”am„fugitdestric£ciuneacareeste
înlumeprinpofte”(2Petru1:4).Botezulesteom£rturisirea
lep£d£rii omului cel vechi èi a înnoirii prin Duhul. Omul vechi
moare, este r£stignit împreun£ cu Hristos, „pentru ca trupul
p£catuluis£fiedezbr£catdeputerealui,înaèafelcas£numai
fimrobiaip£catului”(Romani6:6).Deèisuntemfireètièiplini
de pofte, avem asigurarea c£ o inim£ predat£, o r£stignire
autentic£ al£turi de Hristos èi o voinì£ 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 credinìa lui Isus. Noi
credemc£prinDuhulputemfaceminuni,s£vorbimînlimbi,s£
discernem lucrurile, toate astea pentru c£ neǦau fost promise
înBiblie,dartotacoloneǦafostpromis£dezbr£careadetrupul
p£catului. „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, èiǦau r£stignit firea
p£mânteasc£ împreun£ cu faptele èi poftele ei”. Ce poate
însemna aceast£ r£stignire dac£ nu moartea eului,
dezbr£careadeputereap£catului,biruinìaDuhuluiasuprafirii?
Unomc£l£uzitdeDuhulluiDumnezeunumaiestesub
blestem,pentru c£nu maiestesubLege,ci subhar (versetul
18).Omulacestaaajunsp£rtaèdenatur£divin£,firealuiafost
r£stignit£ împreun£ cu Hristos, voinìa lui a fost predat£
Mântuitorului,iarDuhulestecelcareîlconduceèiaduceroade
înviaìasa.Înhar,elurc£dinceîncemaimultpân£lastatura
deommare,creatdup£chipulèiasem£narealuiDumnezeu.
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TESTUL 5

Numeƕiprenume:

Nota:

________________________________

1.Înlibertateaadus£deIsusHristos

a)potp£c£tuipentruc£avândfireaomeneasc£p£catulnupoatefiînvins
b)trebuies£luptcas£învingsingur(£)p£catul
c)omulpoates£numaislujeasc£firiip£mânteèti

2.Hristosnufoloseètelanimic


a)celorcircumcièi

b)celornecircumcièi

c) celor circumcièi care fac din aceasta un criteriu pentru mântuire èi celor
necircumcièicarenuaucredinì£

3.Princelucreaz£credinìa?


a)prinhar

b)prindragoste

c)prinprofeìie

4.Ceînseamn£aumblaînDuhul?


a)s£tr£ieètiafar£dintrup

b)s£tr£ieètiîntrup,darîntrǦunmodmonastic

c)s£tr£ieètif£r£aîmplinipoftelec£rnii

5.Ceînseamn£r£stignireac£rniièiapoftelorei?
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