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Capitolul 5,13-26 
 
 
   Dacă prima parte a capitolului ne-a făcut cunoscută poziţia minunată în care am fost aduşi prin 
Hristos, partea a doua a capitolului vorbeşte despre aplicarea acestui adevăr la umblarea noastră 
practică. „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.” (versetul 13). Pe cât de 
generală, cuprinzând pe toţi credincioşii, este prima afirmaţie, că Hristos ne-a făcut slobozi, tot 
aşa de generală este şi aceasta a doua: „Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie.” Aşa după 
cum nu mai este nici o condamnare pentru cei care sunt în Hristos, tot aşa nu mai este nici o 
necesitate să umbli potrivit cărnii (firii pământeşti). „Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, 
umblă după lucrurile Duhului” (compară cu Romani 8.1-5). 
   Să observăm că aici nu este vorba de lucruri care sunt greu de înţeles, pentru a căror înţelegere 
este necesară probabil maturitatea unui „tată în Hristos”, ci mai degrabă de principiile de început 
ale creştinismului, de lucruri care au fost făcute cunoscut de apostol credincioşilor tineri în 
credinţă şi cu puţină experienţă, şi cărora el le aminteşte acum ca şi cum ele ar fi adevăruri 
cunoscute demult. Hristos i-a eliberat, şi el le spune: „Aţi fost chemaţi la libertate”. Eliberat de 
legea păcatului şi a morţii, credinciosul este chemat să nu-şi mai slujească lui însuşi şi 
înclinaţiilor lui, ci să slujească altora. 
   Credincioşii tineri în credinţă ar putea să se neliniştească când descopere că după întoarcerea 
lor la Dumnezeu păcatul este în ei la fel cum a fost odinioară, şi să se sperie că în carnea lor ca şi 
mai înainte nu locuieşte nimic bun. Având convingerea şi dorinţa că viaţa lor întreagă ar trebui 
de acum înainte să aparţină lui Hristos, ar putea să se întristeze foarte mult că ei, vai!, aşa de 
puţin Îi slujesc, ar putea să ajungă să se îndoiască de veridicitatea întoarcerii lor la Dumnezeu. 
Dar toate acestea dovedesc numai că ei încă nu au învăţat adevărurile, pe care demult ar fi trebuit 
să le cunoască, că ei nici măcar nu ştiu ce înseamnă botezul; căci prin botezul lor pe moartea lui 
Hristos au făcut să se vadă că ei, făcuţi una cu Domnul lor mort, îngropat şi înviat, au fost salvaţi 
de trupul morţii (Romani 7.24) şi acum ca oameni noi, ca oameni „în Hristos” stau înaintea lui 
Dumnezeu. 
   „Chemat la libertate” – un cuvânt aparent uşor de înţeles, şi cu toate acestea, aşa cum am 
văzut, face multe greutăţi unor credincioşi. Cu toate că ei au înţeles că în legătură cu justificarea 
(îndreptăţirea) lor totul este în ordine, că Dumnezeu îi vede înaintea Sa ca oameni justificaţi şi 
eliberaţi, ei cunosc totuşi puţin din această eliberare cu privire la umblarea lor zilnică. Din 
această înţelegere cu lipsuri rezultă două pericole: aceşti credincioşi ori înclină – şi acesta este 
cazul obişnuit, când conştiinţa este trează – să se pună sub cerinţe legaliste şi îngrădiri de tot 
felul, ori – când conştiinţa este puţin activă – să se dedea unui anumit libertinism; deoarece ei 
sunt mântuiţi, ei se consideră liberi să cedeze ocazional înclinaţiilor naturale din ei, să cocheteze 
cu lumea şi astfel să lărgească tot mai mult limitele presupus-permise lor. În ambele cazuri, 
oricât de contrare par ele una alteia, rezultatul este acelaşi: adevărata sfinţire practică are de 
suferit. 
   Cât de rea şi înşelătoare este totuşi inima omenească! Dacă Dumnezeu vrea să dăruiască 
omului dreptate prin har, omul doreşte s-o făurească prin propria putere, doreşte să pună 
propria dreptate în locul dreptăţii lui Dumnezeu sau cel puţin s-o pună alături de ea. Şi mai 
departe: dacă Dumnezeu cheamă pe credincios la libertate, atunci omul vrea s-o folosească ca 
„prilej pentru carne (firea pământească)”, s-o folosească pentru a da frâu liber cărnii, vrea s-o 
facă, aşa cum se exprimă apostolul Petru, „o haină a răutăţii” (1 Petru 2.16).  
   Apostolul a întâmpinat primul pericol în prima parte a capitolului, împotriva pericolului al 
doilea atenţionează acum foarte solemn: „Nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru 
firea pământească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste”. Căci în ce constă această libertate? Să 
poţi face şi să poţi renunţa la ce îi este plăcut firii pământeşti? Aceasta nicidecum nu ar fi 
libertate, ci o mare desfrânare. „Să păcătuim”, întreabă apostolul în epistola către Romani 6.15, 
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„pentru că nu mai suntem sub Lege ci sub har?” Nicidecum! Da, Dumnezeu să ne păzească în 
har de o astfel de concluzie îngrozitoare! Ca şi de cealaltă asemănătoare: „Să păcătuim mereu, 
ca să se înmulţească harul?“ Ambele întrebări ne arată iarăşi de ce este capabilă inima sărmană. 
Nu, libertatea credinciosului constă în aceea, că nu mai trebuie să facă ce îi place firii 
pământeşti, la care satan, păcatul şi lumea vor să-l ademenească, ci este capabilă să poată face 
ce caracterizează omul nou, ce este al lui Hristos, şi prin ceea ce Dumnezeu este glorificat. La 
ceastă libertate suntem noi chemaţi. 
   Cu adevărat, această chemare nu conduce la nepăsare şi superficialitate, ci la dreptate şi sfinţire 
practică, nu la egoism şi lipsă de dragoste, ci la dragoste altruistă, prin care lucrează credinţa, aşa 
cum am citit în versetul 6. Vai, ce cu totul alte rezultate s-au văzut la credincioşii din Galatia! În 
loc să „slujească unii altora în dragoste” şi astfel să împlinească toată Legea (versetul 14), s-au 
„muşcat şi s-au mâncat unii pe alţii”! (versetul 15). Unii, care voiau să se pună sub prescripţiile 
legaliste, au atacat pe ceilalţi; aceştia la rândul lor, ca să înfrunte acele porniri, probabil vorbind 
chiar despre libertatea firească (carnală), au condamnat aspru pe ceilalţi. Astfel au luat naştere 
între ei „invidie şi ceartă“, şi astfel au trebuit să ia seama ca să nu se ajungă la o totală 
„dezorganizare” între ei (compară şi cu Iacov 3.16). „Luaţi seama ca să nu vă nimiciţi unii pe 
alţii!”, le spune apostolul deplin îndurerat. 
   Cuvântul său de atenţionare era desigur valabil pentru ambele grupări, dar desigur cel mai mult 
celor cu duh legalist. Căci dacă acea orientare firească ar fi devenit realitate pentru ei, o 
adevărată slujbă în dragoste frăţească ar fi preîntâmpinat răul şi cei care rătăceau ar fi fost aduşi 
înapoi. Însă ambele grupări duceau lipsă de această dragoste, care nu caută folosul ei, nu se lasă 
înduplecată, care lucrează zidind şi niciodată distrugând. Nu Duhul i-a călăuzit, ci firea 
pământească. 
   „Spun dar: Umblaţi în Duh şi nicidecum nu veţi împlini pofta cărnii” (versetul 16). Duhul 
Sfânt era cel care i-a convins pe toţi de starea lor tristă, fără Dumnezeu, şi a lucrat în ei o viaţă 
nouă, o natură nouă, şi acelaşi Duh era acum preocupat să dea naştere în ei la revelaţiile 
binecuvântate ale acestei naturi noi, dreptatea şi sfinţenia practică. Nici în ei înşişi şi nici în 
Lege, oricât de dreaptă şi bună era ea, nu era puterea să dea naştere la o umblare spre onoarea lui 
Dumnezeu. Poftele cărnii sunt o putere împotriva cărora poruncile cele mai sfinte şi planurile 
cele mai bune luptă zadarnic. „Umblarea în Duh” şi sub conducerea şi în puterea Duhului este 
singura posibilitate de a tăgădui aceste pofte, da, de a le ţine practic în moarte. 
   „Deoarece carnea pofteşte împotriva Duhului şi Duhul împotriva cărnii; şi acestea se 
împotrivesc unul altuia ca să nu faceţi ceea ce doriţi” (versetul 17). Cu aceste cuvinte apostolul 
arată credincioşilor din Galatia, şi prin aceasta şi nouă, drumul pe care credinciosul poate umbla 
spre onoarea lui Dumnezeu, liber de Lege (capitolul 3), liber de păcat (capitolul 5), liber de lume 
(capitolul 6), cu un cuvânt „ca liberi” (1 Petru 2.16). În aceasta este puterea pentru o umblare 
demnă de Hristos în curăţie şi sfinţenie. Locuind personal în ei, Duhul sta şi lucra acum în 
contradicţie directă, neîntreruptă împotriva cărnii. Atâta timp cât credinciosul este încă în acest 
trup, carnea şi Duhul sunt în el ca două puteri vrăjmaşe, care sunt permanent în luptă una cu alta, 
„poftind una împotriva celeilalte”, aşa cum se exprimă apostolul; ceea ce vrea una, urăşte 
cealaltă, şi ceea ce leapădă una, practică cealaltă. Dacă una iubeşte păcatul şi necurăţia şi 
urmează poftele naturii omeneşti decăzute, cealaltă năzuieşte după curăţie şi sfinţenie şi 
revelează însuşirile naturii lui Dumnezeu. Deci depinde pe care din cele două puteri le urmăm, 
dacă permitem cărnii sau Duhului să lucreze. Ambele puteri luptă pentru stăpânirea în noi, 
pentru ca noi să nu facem ce vrem; căci dacă Duhul ne călăuzeşte să facem lucrurile Duhului, 
atunci carnea îşi revendică pretenţiile, dacă dăm loc cărnii, atunci Duhul ne atenţionează şi ne 
mustră. Niciodată cele două nu pot merge mână în mână. 
    Ce să facă deci credincioşii din Galatia? Ce le spunea conştiinţa lor? Ce le spunea Duhul, care 
locuia în ei? Să urmeze îndemnurile cărnii? Cu adevărat, nu! Ei trebuiau să umble în Duhul. 
Dacă ar fi făcut aceasta, atunci ei niciodată nu ar fi împlinit pofta cărnii. Căci, adaugă apostolul, 
„Dar dacă sunteţi călăuziţi de Duhul nu sunteţi sub Lege.” (versetul 18). Dacă credinciosul ar fi 
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aşezat din nou sub Lege, sub porunci, care din exterior aduc cerinţe asupra lui, atunci situaţia lui 
ar fi lipsită de speranţă; dar lui i-a fost dat Duhul, o Persoană divină, a cărui putere lucrează 
înlăuntrul lui, care se face una cu dorinţele şi înclinaţiile omului nou, care trezeşte dragostea 
inimii, întăreşte dorinţa după tot ce este bine şi dă puterea necesară să se împotrivească la tot ce 
vine din carne. Deci în loc să folosească libertatea, la care el a fost chemat, ca prilej pentru a 
oferi loc cărnii, să trăiască pentru sine şi să-şi placă sie însuşi, credinciosul o foloseşte mai 
degrabă pentru a sluji altruist altora şi astfel „să împlinească dorinţa dreaptă a Legii” (Romani 
8.4). 
   Apostolul Iacov vorbeşte în epistola lui despre o lege a libertăţii şi o numeşte legea 
„desăvârşită”. El numeşte fericit în lucrarea sa pe acela care şi-a „adâncit privirile în legea 
desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea”, deoarece el este nu numai un 
ascultător al Cuvântului, ci un împlinitor al lucrării. Poruncile Domnului nu sunt pentru un astfel 
de credincios o povară sau un jug, ci ele stau mai degrabă în deplină armonie cu dorinţele inimii 
sale. El le iubeşte, plăcerea lui este să umble în ele. Cei care sunt călăuziţi de Duhul nu sunt sub 
Lege (versetul 18). Însă tocmai în ei, aşa cum spune apostolul mai târziu, se împlineşte „Legea 
lui Hristos”, şi pentru toţi care „umblă după această regulă” el imploră pace şi îndurare (capitolul 
6.2,16). 
   Minunate cuvinte ale harului şi adevărului! Noi toţi ştim din experienţe dureroase, că noi, chiar 
dacă dorim să umblăm prin Duhul, mereu eşuăm, că noi, aşa cum spune apostolul Iacov, „toţi 
greşim deseori”. Şi mai departe, că fiecare, care zice că nu are păcat, se înşeală singur – adevărul 
nu este în el (1 Ioan 1.8). Ceea ce este desăvârşit nu a venit încă. După cum ştim şi cunoaştem în 
parte, tot aşa şi ceea ce facem şi înfăptuim este o lucrare parţială, atâta timp cât suntem în trupul 
acesta. Dar tot atât timp nu încetează îndurarea şi harul. Duhul lui Dumnezeu nu va neglija să ne 
facă atenţi când la noi apare mândria, aroganţa, iubirea de sine, delăsarea sau alte lucruri 
asemănătoare. Tatăl din cer se preocupă cu noi, copiii Lui preaiubiţi, rătăcitori, simte împreună 
cu noi în lupta noastră cu răul, ne disciplinează şi ne învaţă, ca să ne facă să ne cercetăm şi să ne 
facă părtaşi sfinţeniei Sale; şi Marele nostru Preot ne reprezintă totdeauna acolo sus, Se roagă 
pentru noi, pentru ca credinţa noastră să nu înceteze, şi ne spală picioarele, când le-am murdărit. 
Har şi îndurare ne înconjoară, bunătate şi îndurare ne vor însoţi toate zilele vieţii noastre. 
Probabil uneori va trebui să fim conduşi pe drumuri grele, ca Iacov şi Iov, doi credincioşi diferiţi 
din vechiul legământ, ca să descoperim rădăcinile rele ascunse în noi, dar „sfârşitul Domnului” 
cu noi va fi totdeauna minunat. 
   Că printr-o astfel de umblare în Duhul, chiar dacă ea rămâne totdeauna nedesăvârşită, nu pot fi 
legate lucrări vizibile ale cărnii, pe care apostolul le enumeră de patru ori câte patru în versetele 
următoare, este clar. Oameni, care trăiesc în lucruri murdare, cum ar fi curvia, necurăţia, 
destrăbălarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, uciderea, beţia şi altele asemănătoare, cu siguranţă 
„nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” (versetul 21). Aceasta le-a spus-o deja apostolul ca 
atenţionare, şi aici o repetă. Chiar şi atunci când aceşti oameni au în gura lor o mărturisire 
creştină, ei dovedesc totuşi clar că ei sunt încă „în carne” (Romani 8.8). Păcatele lor sunt 
evidente şi merg înainte la judecată (1 Timotei 5.24). 
   Desigur era foarte serios pentru credincioşii din Galatia, că apostolul numeşte unele lucrări ale 
cărnii, care erau şi între ei, chiar dacă nu erau în formele lor cele mai grave. Certuri, gelozii, 
mânii, neînţelegeri, dezbinări, secte şi invidii nu puteau rămâne necunoscute oamenilor care se 
muşcau şi mâncau unii pe alţii. Dar în speranţa plină de încredere, că atenţionarea va ajunge la 
inima şi conştiinţa lor şi le va arăta unde i-a dus deja lipsa de credincioşie a lor, Pavel numeşte 
acum de trei ori trei roade preţioase ale Duhului, de care el speră că ele se vor arăta şi la ei. 
   „Dar roada Duhului (să observăm contrastul evident între cele două expresii: „faptele cărnii” şi 
„roada Duhului”) este: dragoste, bucurie, pace, îndelungă-răbdare, bunătate, facere de bine, 
credincioşie, blândeţe înfrânare; împotriva unora ca acestea nu este lege” (versetele 22.23). Cu 
adevărat, Legea nu numai că nu are nimic de obiectat împotriva acestora, dar ea nicidecum nu le 
poate da naştere. Ea trebuie, dacă am voie să mă exprim aşa, să amuţească ruşinată înaintea lor. 
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Pe primul loc stă aici „dragostea”, exact ceea ce în altă parte este numit „suma Legii”, deoarece 
ea nu poate face nimic rău aproapelui, deci ea este împlinirea Legii (Romani 13.10). După 
dragoste urmează bucuria, pacea, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia – 
toate însuşiri plăcute ale naturii noi, roade plăcut mirositoare ale Duhului Sfânt care lucrează în 
ele. Şirul frumos se încheie cu „blândeţea şi înfrânarea”, aceasta înseamnă cu cele două însuşiri, 
care pe de o parte ne fac capabili pentru comportarea în anturajul nostru şi pe de altă parte ne pun 
în statura de a ne autodisciplina sever voinţa noastră şi a ne prezenta ca o „scrisoare a lui 
Hristos”, care va fi cunoscută şi citită de toţi oamenii.  
   „Iar cei ai lui Hristos au răstignit carnea împreună cu patimile şi cu poftele ei” (versetul 24). Se 
temea apostolul că cuvântul „împotriva unora ca acestea nu este Lege” ar putea fi înţeles greşit, 
că s-ar putea chiar din carne obţine ceva spre folosul propriu? Noi ştim de ce concluzii şi urmări 
false este capabilă carnea. Sau voia el, asemănător ca la sfârşitul capitolului 3, să amintească 
numai credincioşilor din Galatia că toţi care sunt ai lui Hristos au întrerupt pentru totdeauna cu 
carnea şi acum stau pe un teren nou în orice privinţă? 
   „Iar cei ai lui Hristos”, - aceasta înseamnă deci toţi, care au crezut în Hristos şi acum sunt 
legaţi cu El prin Duhul, toţi, fără nici o excepţie sau diferenţă, „au răstignit carnea” (versetul 
24). Unii ar putea gândi, când aud aceste cuvinte: ce mare şi minunat este aceasta! Dar oftând 
adaugă apoi: dacă aş putea spune aceasta despre mine! Şi cu toate acestea aici este vorba de un 
adevăr care nu este abia la sfârşitul drumului unui credincios, de ceva pe care el îl va obţine 
crescând şi maturizându-se treptat, probabil după mulţi ani, sau probabil niciodată, ci de o 
realitate cu care începe drumul lui de creştin. Când el prin credinţă a primit pe Hristos cel 
răstignit, atunci el a răstignit carnea cu toate patimile şi poftele ei, aceasta înseamnă, el a rostit 
sentinţa de moarte asupra acesteia. 
   Această răstignire a avut loc în moartea lui Hristos şi cel care crede a recunoscut-o ca fiind de 
neevitat necesară şi dreaptă. „Copilaşul în Hristos” a făcut aceasta, desigur nu în înţelegerea 
deplină a celor petrecute, dar în realitate. Cine este al lui Hristos a răstignit carnea şi prin 
aceasta patimile şi poftele acesteia. Probabil unul sau altul va spune: „Până acum am crezut că eu 
trebuie să răstignesc zilnic carnea!” Nu, îţi spune Cuvântul, şi numai El decide în această 
problemă ca şi în celelalte, tu ai făcut aceasta; ceea ce tu ai astăzi de făcut este, să-ţi actualizezi 
mereu această realitate şi să umbli în practicarea acesteia. Ar putea fi ceva mai preţios şi mai 
mângâietor decât conştienţa: carnea a fost răstignită, sentinţa de moarte a fost executată asupra 
ei? Noi suntem „în Duhul”, nu mai suntem „în carne”? (Romani 8.9). 
   De aceea apostolul vine în versetele următoare la concluzia logică, consecventă: „Dacă trăim în 
Duh, în Duh să şi umblăm”. El nu spune: „să nu mai facem poftele cărnii”. Mai înalt, nespus de 
mai înalt este etalonul credinciosului, ghidul călăuzitor al vieţii lui. El este: „Să umblăm prin 

Duhul”! Că atunci noi nu vom mai împlini poftele cărnii, nu vom mai sluji patimilor şi plăcerilor 
ei, este de la sine înţeles, căci Duhul pofteşte împotriva cărnii şi este împotriva ei; dar poziţia 
noastră merge mult mai departe. O umblare potrivită Duhului lui Dumnezeu are nu numai un 
rezultat de renunţare, aceasta înseamnă că în ea nu se vor mai găsi apariţiile rele de odinioară, ci 
şi un rezultat pozitiv, aceasta înseamnă că de acum încolo totul are loc sub călăuzirea şi puterea 
acestui Duh bun, felul Lui caracterizează în continuare toată viaţa în cuvânt şi umblare! 
   Ah, dacă noi toţi prin credinţă am înţelege şi am practica mai mult starea în care ne-a aşezat 
crucea lui Hristos, la ce ne-a adus moartea Sa! O umblare prin Duhul este o umblare „în înnoirea 
vieţii”, care în mod necesar nu mai lasă să iese la lumină imaginea demnă de dispreţuit a omului 
natural, „glorie deşartă, provocându-ne unii pe alţii, invidiindu-ne unii pe alţii” (versetul 26), ci 
imaginea celui „blând şi smerit cu inima” din noi. Duhul este totdeauna preocupat să pună pe 
Hristos înaintea ochilor noştri, şi dacă dăm loc acţiunii Lui, dacă trăim practic prin El, atunci nu 
ne vom plăcea nouă înşine ci vom năzui după privilegiul de a glorifica pe Hristos într-o viaţă de 
ascultare şi dependenţă de Dumnezeu. 
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   Încă odată: „Dacă trăim în Duh, în Duh să şi umblăm”! Dacă primul aspect este adevărat 
despre noi, şi el este adevărat, Dumnezeu să fie glorificat!, atunci şi al doilea aspect să devină 
tot mai mult adevărat pentru noi. 


