Lecția 14
Libertatea slujirii după modelul lui Hristos
Galateni 6:1–10
Dacă a fi liber înseamnă a ne slujii unii pe alții în dragoste, slujirea noastră
trebuie să aibă drept model slujirea lui Hristos.
Să înțelegem cum să ne slujim unii pe alții, după modelul lui Hristos.

Introducere
Capitolul 5 ne-a explicat în ce constă chemarea noastră de a fi liberi în Hristos.
Suntem chemați ca, sub călăuzirea Duhului Sfânt, să nu mai facem faptele firii noastre
pământești, urmându-ne poftele, ci să producem roada Duhului, care constă în
dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie,
blândețe, înfrânarea poftelor. Libertatea noastră, de oameni îndreptățiți prin jertfa lui
Hristos, de ființe duhovnicești, adică călăuzite de Duhul Sfânt, nu constă în a face
ceea ce voim, ci în a face ceea ce Hristos, Domnul nostru, ne-a poruncit. Chiar dacă
jertfa lui a fost suficientă pentru îndreptățirea noastră, harul Lui ne învață să rodim
fapte bune (Tit 2:11–12). Așadar, după ce, în capitolele anterioare, Pavel dă în vileag
ca falsă evanghelia iudaizatorilor, potrivit căreia tăierea împrejur era obligatorie
pentru obținerea mântuirii, în capitolul 5, Pavel insistă asupra importanței faptelor
bune, care nu caută să condiționeze îndreptățirea, ci sunt o consecință a primirii ei.
Capitolul 6 vine să detalieze aceste fapte bune, aceste roade, arătând într-o
modalitate mai practică cum anume ar trebui să ne slujim unii pe alții în dragoste,
după modelul lui Isus Hristos. Pe scurt, dacă în capitolul 5 am aflat cum definim
libertatea, în capitolul 6 aflăm cum arată această libertate într-un mod practic.
Ziua 1 – Citește Galateni 6:1–10 (v.1) – Ridicați-i pe cei căzuți, după modelul lui
Hristos
1. Citește versetul cu atenție și notează care este calitatea cea mai importantă pe
care o are acela care este chemat să-l ridice pe cel căzut.
2. Ce înțelegi prin expresia „duhul blândeții”? Citește Matei 18 și identifică în
strategia de ridicare a celui căzut, așa cum este ea descrisă de Hristos, ceea ce
corespunde duhului blândeții.
3. De ce crezi că e important pentru Pavel avertismentul de la finalul versetului 1?
4. Descrie, pas cu pas, ridicarea unui păcătos, fie folosindu-te de un exemplu din
Sfânta Scriptură, fie folosindu-te de un exemplu din comunitatea ta. Adu în
discuție, în grupul tău de casă, importanța pașilor enumerați de Isus Hristos în
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Matei 18, ca și importanța blândeții în abordarea celui păcătos. Pentru definirea
noțiunii de blândețe, nu uita de versetul 3 din capitolul 12 al cărții Numeri.
Ziua 2 – Citește Galateni 6:1–10 (v.2–3) – Purtați-vă sarcinile, după modelul lui
Hristos
5. Citește versetele 2 și 3 și observă cu ce este identificată purtarea sarcinii
celorlalți. Cum explici această asociere?
6. Cum înțelegi că unul este nimic, în timp ce mai mulți sunt Trupul lui Hristos?
Citește Deuteronom 19:15, Matei 18:16, Matei 18:20, 1 Corinteni 14:27, 1
Corinteni 14:29, 1 Timotei 5:19, Evrei 10:28. De ce crezi că este atât de important,
în Biserica lui Hristos, grupul format din 2 sau 3 oameni? Citește și Eclesiastul 4:9.
7. Acolo unde doi sau trei se adună în numele lui Isus Hristos, are loc un miracol:
Hristos Însuși este prezent. În ceea ce te privește, ești membrul unui grup de
casă? Cât de des te întâlnești cu frații tăi pentru a te oglindi în Cuvânt și pentru a
te bucura de cea mai hrănitoare resursă din acest univers, de Isus Hristos? Dacă
nu ai încă un grup de casă, poate ar fi bine să iei aminte la ceea ce spune Pavel:
„Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înşală singur.”
Ziua 3 – Citește Galateni 6:1–10 (v.4–5) – Cercetați-vă faptele, fără a-i judeca pe
alții, după modelul lui Hristos
8. Cum explici faptul că, deși în versetele precedente, Pavel ne cere să ne purtăm
sarcinile unii altora, în versetul 5 el afirmă, parcă contrazicându-se, că fiecare își
va purta sarcina lui însuși?
9. Cum anume ne putem cerceta faptele? De ce avem nevoie de o astfel de
cercetare? Pentru ajutor, citește și Romani 2:5–6.
10. Evaluează-te în lumina acestor 2 versete. În ce măsură ți-ai cercetat faptele tale,
raportându-le la Cuvântul lui Dumnezeu? Când cercetezi faptele fratelui tău,
urmărești binele fratelui tău sau slava ta deșartă?
Ziua 4 – Citește Galateni 6:1–10 (v.6–8) – Răsplătiți-i pe cei ce vă învață Cuvântul,
după modelul lui Hristos
11. Citește versetele de la 6 la 8 și explică prezența versetelor 7 și 8 în contextul creat
de versetul 6.
12. Explică ce înseamnă „a semăna în firea pământească” și „a semăna în Duhul” în
contextul capitolului 6. La ce crezi că se referă noțiunea de „putrezire”?
13. A face parte din bunurile tale celui ce te învață din Cuvântul lui Dumnezeu este o
regulă la care Pavel face referire și în alte situații (vezi, de pildă, 1 Corinteni 9:14–
16). În fiecare dintre aceste situații, Pavel nu se are în vedere pe sine, ci pe liderii
comunităților cărora li se adresează. Pavel nu îi dorește pe destinatari pentru
sine, ci pentru Dumnezeu. Cât de mult te-a interesat situația celui care te-a
învățat sau care te-a consiliat în momentele grele? Ești tu dintre aceia preocupați
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ca Evanghelia să fie transmisă clar și puternic de către învățătorii din comunitatea
ta? Ce anume faci pentru asta?
Ziua 5 – Citește Galateni 6:1–10 (v.9–10) – Nu obosiți în facerea binelui, după
modelul lui Hristos
14. De ce presupune Pavel că am putea obosi în facerea binelui? Ce anume ar putea
provoca o astfel de oboseală?
15. De ce distinge Pavel aici între „toți” și „frați în credință”? De ce, în cazul fraților în
credință, Pavel accentuează facerea binelui?
16. Isus Hristos a murit pentru ca noi să fim socotiți neprihăniți. Iată cel mai mare
bine care i s-a făcut omului vreodată. Câți dintre cei din jurul tău, care nu au încă
o relație cu Hristos, fie că sunt din familie, din vecinătate, de la locul de muncă
sau chiar din adunările Bisericii, te-au auzit vorbind despre acest cel mai mare
bine care i s-a făcut omului vreodată? Propuneți ca tuturor acestora să le vorbești
despre acest mare bine, atunci când găsești prilejul potrivit. Roagă-te pentru ca
acest prilej să apară.
Verset cheie – Galateni 6:9
„Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu
vom cădea de oboseală.”
Meditaţie
A fi liber în Hristos înseamnă mai mult decât a nu fi rob păcatului, ne spune Pavel în
acest capitol. A fi liber în Hristos înseamnă a nu obosi în facerea binelui. A face binele,
iată o expresie pe care o putem interpreta în fel și chip. A face binele înseamnă, în
primul rând, a ieși în evidență prin facerea unor fapte bune, apreciate de către
oamenii care le văd. A face binele înseamnă, în al doilea rând, a fi un om moral, în
orice situație; a respecta reguli ce țin de etica bunului simț. A face binele poate
însemna, în al treilea rând, chiar și a ține Legea. Pentru Pavel, însă, este mai mult
decât atât. A face binele înseamnă mai ales a iubi. A te sacrifica pentru frați, de dragul
lui Hristos, a-ți da viața de dragul lui Hristos, a fi în slujba lui Hristos, pentru înaintarea
lucrului lui Dumnezeu, pentru extinderea Împărăției Lui. A face binele înseamnă, deci,
mai ales a câștiga pentru Dumnezeu sufletele pierdute, astfel încât cerul întreg să se
pună în mișcare. A arde ca o candelă pentru ceea ce vrea Dumnezeu, iată la ce ar
trebui să ne gândim atunci când vorbim despre a face binele. Să semănăm cât mai
mult vestea cea bună, pentru ca, la vremea potrivită, să avem de unde secera. Este
îndemnul pe care ni-l adresează Pavel. Așadar, să nu facem binele care ne slujește sau
ne flatează pe noi, ci să facem binele care îl slujește pe Dumnezeu! Este probabil
concluzia cu care merită să plecăm din acest paragraf al epistolei către galateni.

