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Între faptele firii și roada Duhului 

 
Galateni 5:13–26 

 
A fi liber în Hristos nu înseamnă a trăi pentru firea pământească, ci a ne slujii 
unii pe alții în dragoste. 

 
Să distingem între falsa libertate, care produce faptele firii, și autentica 
libertate în Hristos, care produce roadele Duhului Sfânt. 

Introducere 

Prima parte a capitolului 5 ne-a pus în față un adevăr dur, cu consecințe dintre cele 
mai grave: a te socoti neprihănit prin Lege duce la despărțirea de Hristos și la căderea 
din har. De fapt, apostolul Pavel atrage atenția asupra unui lucru extrem de 
important: falsa evanghelie, care circula printre galateni, afirma că ceea ce a făcut 
Hristos nu era de ajuns, tăierea împrejur și asumarea Legii vechi testamentare fiind 
mijloace importante în obținerea îndreptățirii, pe când evanghelia autentică afirmă că 
Isus Hristos a obținut, prin jertfa de pe Calvar, îndreptățirea noastră. În acest sens, 
orice am adăuga noi, ca venind de la noi, la această jertfă, că e un ritual, că e o faptă 
bună, că e respectarea Legii, nu face decât să ne rupă de Hristos și să ne blocheze 
accesul la Dumnezeu. Dar, dacă afirmăm că Hristos a făcut totul și că, prin credința în 
El, primim harul iertării și al îndreptățirii, atunci, întrebarea care se pune în mod firesc 
este următoarea: noi nu mai avem nici o sarcină de îndeplinit pentru a obține 
îndreptățirea? Răspunsul este că, într-adevăr, noi nu mai putem face nimic în plus 
pentru a obține îndreptățirea. Totuși, asta nu înseamnă că, odată ce am fost 
îndreptățiți, ne putem întoarce la vechea noastră viață și la vechile noastre fapte. Nu, 
noi nu mai putem adăuga nimic la ceea ce a făcut Hristos, pentru că noi nu obținem 
îndreptățirea făcând anumite fapte bune, ci facem anumite fapte bune pentru că 
Hristos a obținut pentru noi îndreptățirea. Libertatea creștină nu este înțeleasă ca 
libertate de a călca Legea, de a face ceea ce vrei mizând pe faptul că Hristos a făcut 
oricum totul, ci este înțeleasă ca umblare în sfințenie, din slavă în slavă, o umblare 
care iese în evidență prin ceea ce Pavel numește roada Duhului: dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga răbdare ș.a.m.d.. Așadar, libertatea creștină este înțeleasă de Pavel 
ca fiind o viață trăită sub cârmuirea Duhului, în timp ce robia este văzută ca fiind o 
viață trăită sub acuzarea Legii. Așa cum am văzut în lecțiile precedente, Legea este 
importantă, fiindcă ea ne duce la Hristos. Dar, odată îndreptățiți, intrăm sub 
călăuzirea Duhului, iar firea noastră pământească este răstignită. 

Ziua 1 – Citește Galateni 5:13–26 (v.13–15) – Chemați să fim liberi 

1. Citește versetele de la 13 la 15 și notează ce nu înțelege și ce înțelege Pavel prin 
slobozenie sau libertate. Identifică verbele pe care le folosește apostolul pentru a 
defini libertatea. 
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2. De ce consideră Pavel că toată Legea se cuprinde în porunca iubirii aproapelui? 
De ce porunca iubirii de Dumnezeu nu este menționată aici? 

3. Iubirea aproapelui este esențială pentru libertatea creștină. Iubirea a fost 
poruncită de Domnul nostru Isus Hristos. Oare putem iubi la comandă? Citește 
Filipeni 1:9–11 și 1 Tesaloniceni 1:3. Cum înțelegi că îți iubești aproapele ca pe 
tine însuți? A te iubi pe tine însuți nu este egoism? 

Ziua 2 – Citește Galateni 5:13–26 (v.16–18) – Chemați să fim călăuziți de Duhul 

4. Identifică termenii aflați în antiteză în aceste versete. 

5. Dacă suntem liberi atunci când suntem călăuziți de Duhul, și suntem robi atunci 
când suntem sub Lege, oare Duhul Sfânt se află în opoziție cu Legea? Crezi că 
Legea ne poate duce la comiterea unor fapte ale firii pământești? Citește și 
Romani 7:7–13 și Coloseni 2:20–23. 

6. Legea nu este și ea o călăuză către Dumnezeu? Care este diferența dintre o 
cârmuire a Legii și una a Duhului? 

7. De ce crezi că nu avem puterea de a ne dezrobi singuri de poftele firii noastre 
pământești? Au existat momente în care, vrând să asculți de Lege, ai făcut tocmai 
contrariul? Dacă da, încearcă să dezbați în grup care a fost mecanismul care te-a 
dus la un astfel de eșec. Citește Romani 7:14–25. 

Ziua 3 – Citește Galateni 5:13–26 (v.19–21) – Chemați nu să facem faptele firii 

pământești 

8. Notează una sub alta faptele firii pământești, așa cum sunt ele enumerate de 
Pavel. 

9. Scrie, în dreptul fiecăreia, o definiție în câteva cuvinte. Bifează-le pe acelea care 
dăunează aproapelui tău. Care dintre faptele firii pământești sunt mai frecvente 
în viața ta? 

10. Dacă încă nu ai reușit să scapi din strânsoarea unui păcat, caută pe cineva din 
comunitatea ta, care s-a luptat cu păcatul respectiv și a fost eliberat de el, și 
mărturisește-i-l. Roagă-te, în același timp, pentru eliberare. Și nu uita cuvintele 
Domnului nostru, Isus Hristos: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr 
ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31–
32). 

Ziua 4 – Citește Galateni 5:13–26 (v.22–23) – Chemați să producem roadele Duhului 

11. Notează, una sub alta, roadele Duhului, așa cum le enumeră Pavel. Comentează 
ordinea lor și dă-le câte o scurtă definiție. 

12. Crezi că există o logică în felul în care sunt așezate? De ce începe Pavel cu 
dragostea și sfârșește cu înfrânarea poftelor? De ce nu începe, dimpotrivă, cu 
această înfrânare pentru a sfârși cu dragostea? 
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13. Evaluează-ți viața în funcție de roadele Duhului. Se văd ele în tine atunci când ești 
prezent între oamenii din lume? Dacă da, de ce da și care sunt consecințele? Dacă 
nu, de ce nu și care sunt consecințele? 

Ziua 5 – Citește Galateni 5:13–26 (v.24–26) – Chemați să ne răstignim firea 

pământească 

14. Notează cum îți imaginezi răstignirea firii noastre pământești. Folosește-te de 
următoarele întrebări: cum are ea loc? care sunt implicațiile ei? cât durează? care 
sunt consecințele? 

15. Care este diferența între trăirea în Duhul și umblarea în Duhul? Care este legătura 
dintre umblarea în Duhul și umblarea după slava deșartă? 

16. Pavel afirmă că libertatea înseamnă a face ceea ce îți cere Isus Hristos, prin 
călăuzirea și puterea Duhului, nicidecum ceea ce vrei tu să faci. A fi liber, așadar, 
pare totuna cu a asculta de niște porunci. Cum ai simțit tu eliberarea și cum 
înțelegi tu că ești liber în Hristos, prin călăuzirea Duhului Sfânt? Detaliază, fie în 
scris, fie în cadrul grupului. 

Verset cheie – 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.” 

Meditaţie 

Cuvântul libertate este cuvântul cheie pentru a înțelege omul și destinul său. 
Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, l-a chemat să fie liber, să 
crească, să se reproducă și să producă, să se dezvolte, dar fără a uita niciodată de 
unde vine și cui aparține. După cădere, omul și-a plecat capul în pământ, iar 
libertatea, care odinioară avea legătură cu Dumnezeu, are legătură, de-acum, cu 
alternativa bine–rău. Omul a ales să fie ca Dumnezeu, să cunoască binele și răul, dar 
fără a avea puterea de a alege întotdeauna binele. Din acest motiv, cu trecerea 
timpului, omul a ales să definească el însuși ceea ce este bine și ceea ce este rău 
astfel încât, atunci când face răul, să poată muta granița acestuia pentru a-l cuprinde 
în spațiul binelui. În felul acesta, omul și-a limitat libertatea. În loc să se dezvolte, în 
loc să crească în sfințenie, omul a ajuns o ființă supusă morții, supusă suferinței, 
supusă poftelor firii sale corupte, care îl macină de la naștere până la moarte. Această 
robie a lui, această falsă libertate se vede în faptele firii sale pământești. Doar Hristos 
îi poate reda puterea, fiindcă doar prin credința în Hristos, omul recunoaște binele 
circumscris de Dumnezeu, și, totodată, doar prin credința în Hristos, rămânând în 
Cuvântul Lui, ca ucenic al Lui, omul poate primi puterea Duhului, pentru a face, 
întotdeauna, fără nici o excepție, binele. A fi liber, iată, înseamnă nu doar a putea 
alege binele, ci a și face întotdeauna binele pe care îl vrea Dumnezeu, prin călăuzirea 
Duhului lui Dumnezeu și prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Lucrul acesta se vede în 
faptele bune ale celor cu-adevărat liberi, în roadele Duhului, singurele care definesc 
adevărata libertate. 


