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Pavel, apostol nu de la oa-
meni, nici prin om, ci prin* Isus
Hristos şi Dumnezeu Tatăl,
care** L-a înviat dintre morţi,
şi toţi fraţii care* sunt împreună
cu mine, către adunările** Ga-
latiei: Har* vouă şi pace de la
Dumnezeu Tatăl şi de la Dom-
nul nostru Isus Hristos, care*
S-a dat pe Sine Însuşi pentru
păcatele noastre, ca să ne scoată
din** veacul rău de acum, după
voia lui Dumnezeu şi a Tatălui
nostru, a căruia fie gloria în vecii
vecilor! Amin.

Mă mir că treceţi aşa de re-
pede de la Cel* care v-a chemat
în harul lui Hristos, la o evanghe-
lie diferită, care nu* este o altă
Evanghelie; dar sunt unii care** vă
tulbură şi doresc să stricea Evan-
ghelia lui Hristos. Dar chiar dacă
noi sau un înger din cer vă va
vesti altă evanghelie decâtb Evan-
ghelia pe care v-am vestit-o noi,
să* fie anatemac. Cum am spus
mai înainte, spun şi acum din
nou: Dacă vă vesteşte cineva
altă* evanghelie decâtb ceea ce aţi
primit, să fie anatema. Caut* eu
acum să-i mulţumesc pe oameni,
sau pe Dumnezeu? Sau caut să
plac oamenilor? dDacă aş mai
plăcea oamenilor, n-aş fi robul lui
Hristos.

Dar vă fac cunoscut, fraţilor*,
că Evanghelia care a fost vestită
de mine nu este în felul omului,
pentru că nici eu n-am primit-o
de la om, nici n-am învăţat-o, ci*
am primit-o prin descoperirea lui
Isus Hristos. Pentru că aţi auzit
de purtarea mea de altădată, în
iudaism, că persecutam peste* mă-
sură Adunarea lui Dumnezeu şi o

devastam**; şi înaintam în iudaism
mai mult decât mulţi de o vârstă
cu mine din naţiunea mea, fiind
peste măsură de zelos* pentru
tradiţiile** părinţilor mei. Dar, când
Dumnezeue, care* m-a pus deopar-
tef din pântecele mamei mele şi
m-a chemat prin harul Său, a bi-
nevoit să-L* descopere pe Fiul Său
în mine, ca să-L vestesc**  printre
naţiuni, îndată, nu am primit sfat
de la carne� şi sânge, nici nu m-am
suit la Ierusalim, la cei care erau
apostoli mai înainte de mine, ci
am plecat în Arabia; şi m-am
întors din nou la Damasc. Apoi,
după trei ani, m-am suit* la Ie-
rusalim, ca să fac cunoştinţă cu
Petrug şi am rămas la el cinci-
sprezece zile; dar n-am văzut pe*
un altul dintre apostoli, decât pe**
Iacov, fratele Domnului; şi, în ceea
ce vă scriu, iată, înaintea* lui
Dumnezeu, nu mint. Apoi* am ve-
nit în ţinuturile Siriei şi ale Cili-
ciei. Dar eram necunoscut la înfăţi-
şare adunărilor* Iudeii care sunt în
Hristos**; auzeau numai că �cel
care ne persecuta odată, acum
vesteşte Evangheliah: credinţa pe
care altădată o nimicea�; şi Îl glo-
rificau pe Dumnezeu datorită miei.

Apoi, după paisprezece ani,
m-am* suit din nou la Ierusalim
cu Barnaba, luându-l cu mine şi
pe Tit. Şi m-am suit potrivit unei
descoperiri şi le-am* prezentat
Evanghelia pe care o predic prin-
tre naţiuni, dar în specialj celor
mai de seamă, ca nu cumva să
alerg sau să fi alergat** în za-
dar; (dar nici Tit, care era împre-
ună cu mine, fiind grec, n-a fost
obligat să se circumcidă) şi a-
ceasta din cauza fraţilor falşi*
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introduşi pe ascuns, care veniseră
pe furiş să iscodească libertatea**
noastră pe care o avem în Hristos
Isus, ca să� ne aducă în robie,
cărora nici măcar pentru un ceas
nu le-am cedat prin supunere,
pentru ca adevărul* Evangheliei
să rămână cu voi. Dar de la cei*
care erau consideraţi ca fiind ceva
(orice ar fi putut fi ei, pentru mine
nu este deosebire:  Dumnezeu**
nu are în vedere faţa omului), mie
sigur cei consideraţi a fi ceva nu�
mi-au comunicat nimic în plus; ci,
dimpotrivă, după ce au văzut* că
mie mi-a** fost încredinţată
Evanghelia necircumciziei, după
cum lui Petru cea a circumciziei
(pentru că Cel care a lucrat în
Petru pentru apostolia circum-
ciziei a lucrat* şi în mine
faţă de naţiuni**) şi după ce au
cunoscut harul* care mi-a fost
dat mie, Iacov şi Chifa şi Ioan,
cei consideraţi a fi stâlpi**, mi-
au dat mie şi lui Barnaba mâna
dreaptăa a comuniunii, ca noi să
mergem la naţiuni, iar ei la cir-
cumcizie; numai să ne amintim
de săraci, ceea ce* m-am şi stră-
duit să fac.

Dar*, când a venit Chifab la
Antiohia, m-am opus lui pe faţă,
pentru că era de condamnat. Pen-
tru că, mai înainte de a veni unii de
la Iacov, el mânca* împreună cu
naţiunile; dar, când au venit aceş-
tia, el se retrăgea şi se separa, te-
mându-se de cei din circumcizie.
Şi împreună cu el s-au prefăcut şi
ceilalţi iudei, încât şi Barnaba
a fost atras de prefăcătoria lor.
Iar când am văzut că ei nu umblă
drept, după adevărul Evanghe-
liei, i-am spus lui Chifab înaintea*
tuturor: �Dacă tu, iudeu fiind,
trăieşti ca naţiunile şi nu ca iu-
deii, de cec obligi naţiunile să se
iudaizeze?�
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Noi*, din fire, suntem iudei,
şi nu păcătoşi** dintre naţiuni,
dard, ştiind* că omul nu este în-
dreptăţit din faptele legii, ci**
prin credinţa îne Isus Hristos, am
crezut şi noi în Hristos Isus,
ca să fim îndreptăţiţi din cre-
dinţa îne Hristos, şi nu� din fap-
tele legii; pentru că din faptele
legii nimenif nu va fi îndreptăţit.
Dacă însă, căutând să fim în-
dreptăţiţi în Hristos, am fost
găsiţi şi noi înşine păcătoşi*,
este oare Hristos slujitor al pă-
catului? Nicidecum! Pentru că,
dacă zidesc din nou ceea ce am
dărâmat, mă dovedesc pe mine
însumi călcător de lege. Pentru
că eu, prin* lege, am** murit
faţă de lege, ca să trăiesc� pen-
tru Dumnezeu. Am fost răstig-
nit* cu Hristos şi nu mai trăiesc
eug, ci Hristos trăieşte în mine;
şi ceea ce trăiesc acum în carne,
trăiesc prinh credinţă, aceea în
Fiuli lui Dumnezeu, care m-a
iubit** şi S-a dat pe Sine Însuşi
pentru mine. Nu resping harul
lui Dumnezeu; pentru că, dacă*
dreptatea este prin lege, atunci
degeaba a murit Hristos.

O, galateni fără minte! Cine*
v-a fermecatj** pe voi, înaintea
ochilor cărora Isus Hristos a fost
arătat răstignit? Numai aceasta
doresc să aflu de la voi: din fap-
tele legii aţi primit* Duhul, sau**
din auzirea credinţei? Aşa de
fără minte sunteţi? După ce aţi în-
ceput în Duh, acum sfârşiţi în car-
ne*? În zadar* aţi suferit atâtea?
dacă, în adevăr, chiar în zadar!
Cel care* vă dă deci Duhul şi face
lucrări de putere între voi, face
acestea din fapte ale legii, sau din
auzirea credinţei? Aşa cum �Avra-
am* L-a crezut pe Dumnezeu şi i
s-a socotit ca dreptate�. Să ştiţi
deci că cei* din credinţă, aceştia
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sunt fii ai lui Avraam; şi Scrip-
tura, prevăzând* că Dumnezeu va
îndreptăţi naţiunile din credinţă,
i-a vestit dinainte lui Avraam
Evanghelia: �În** tine vor fi bi-
necuvântate toate naţiunile�.
Deci cei din credinţă sunt binecu-
vântaţi împreună cu credinciosul
Avraam. Pentru că toţi cei care
sunt din faptele legii sunt sub
blestem, pentru că este scris:
�Blestemat* este oricinea nu stă-
ruie în toate cele scrise în cartea
legii, ca să le facă�; iar că* prin
lege nimeni nu este îndreptăţit
înaintea lui Dumnezeu este lă-
murit, pentru că �cel** drept va
trăi din credinţă�; iar* legea nu
este din credinţă; ci: �acelab** care
va face acestea va trăi prin ele�.
Hristos* ne-a răscumpărat din
blestemul legii, făcându-Se bles-
tem pentru noi (pentru că este
scris: �Blestemat** este oricinea

este atârnat pe lemn�), pentru ca
binecuvântarea* lui Avraam să
ajungă la naţiuni în Hristos Isus,
ca să primim, prin credinţă, pro-
misiunea Duhului**.

Fraţilor (vorbesc în felul omu-
lui), nimeni nu desfiinţează un
legământ* confirmat, chiar al unui
om, nici nu adaugă la el. Iar
promisiunile au fost rostite �lui*
Avraam şi seminţei lui�. Nu spune:
�şi seminţelor�, ca multora, ci ca
uneia: �şi Seminţei tale�, care este
Hristos**. Dar eu spun aceasta,
că legea care a venitc după* patru
sute treizeci de ani nu anulea-
ză** un legământ confirmat mai
înainte de Dumnezeud, astfel în-
cât să facă promisiunea fără pu-
tere. Pentru că, dacă moştenirea*
este din lege, nu mai este din pro-
misiune; dar Dumnezeu i-a dă-
ruit-o lui Avraam prin promisiu-
ne. Atunci pentru ce este legea?
Ea* a fost adăugată din cauza

călcărilor de lege, până când
urma să vină �Sămânţa� căreia I
s-a făcut promisiunea, rânduită**
prin îngeri, în mâna unui Mij-
locitor�. Iar Mijlocitorul nu este
al unuia singur, însă* Dumnezeu
este Unul singur.

Este deci legea împotriva
promisiunilor lui Dumnezeu?
Nicidecum! Pentru că, dacă* ar fi
fost dată o lege care să poată
da viaţă, cu adevărat dreptatea
ar fi din lege; dar Scriptura a în-
chis toate* sub păcat, pentru ca**
promisiunea să fie dată din cre-
dinţa îne Isus Hristos, celor care
cred. Dar, mai înainte de a veni
credinţa, eram păziţi sub lege,
închişi pentru credinţa care urma
să fie descoperită. Astfel că le-
gea* a fost îndrumătorul nostru
spre Hristos, pentru ca** să fim
îndreptăţiţi din credinţă. Însă,
după ce a venit credinţa, nu mai
suntem sub îndrumător; pentru
că toţi* sunteţi fii ai lui Dumne-
zeu, prin credinţa în Hristos Isus.
Pentru că* toţi câţi aţi fost bote-
zaţi pentru Hristos v-aţi îmbră-
cat** cu Hristos. Nu* este nici iu-
deu, nici grec; nu este nici rob,
nici liber; nu este bărbat şi feme-
ie; pentru că toţi sunteţi una**
în Hristos Isus: iar dacă voi sun-
teţi ai lui Hristos, sunteţi deci
�sămânţa�* lui Avraam, fmoş-
tenitori potrivit promisiunii.

Spun dar: cât timp moşte-
nitorul este copil, nu se deose-
beşte cu nimic de rob, deşi este
stăpân peste toate; ci este sub
păzitori şi administratori, până
la timpul rânduit de tatăl. Aşa şi
noi, când eram* copii, eram în-
robiţi sub cunoştinţele elemen-
tareg ale lumii; dar când* a venit
împlinirea timpului, Dumnezeu
L-a trimis pe Fiul Său, venith**
din femeie�, venith sub�� lege,
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ca să-i* răscumpere pe cei de
sub lege, ca**  să primim înfierea.
Dar, pentru că sunteţi fii, Dum-
nezeu a trimis de la Sine în ini-
mile noastrea  pe Duhul* Fiului
Său, care strigă: �Ava, Tată!�.
Astfel, nu mai eşti rob, ci fiu;
iar dacă* eşti fiu, eşti şi moşteni-
tor prin Dumnezeub.

Atunci însă, în adevăr, necu-
noscându-L* pe Dumnezeu, eraţi
robi** acelora care, din fire, nu
sunt dumnezeic. Dar acum, după
ce* L-aţi cunoscut pe Dumnezeu
sau, mai degrabă, după ce aţi fost
cunoscuţi de Dumnezeu, cum**
vă întoarceţi din nou la cunoş-
tinţele elementared� slabe şi să-
race, cărora încă doriţi să le fiţi
robi din nou? Voi respectaţi zile*
şi luni şi timpuri şi ani! Mă tem
pentru voi, ca nu cumva să* mă
fi ostenit în zadar pentru voi.

Vă rog, fraţilor, fiţi ca mine,
pentru că şi eu sunt ca voi:
nu* m-aţi nedreptăţit cu nimic.
Dar ştiţi că* în slăbiciunea căr-
nii v-am vestit Evanghelia la în-
ceput**; şi n-aţi dispreţuit, nici
n-aţi respins cu dezguste ispita
meaf, care era în carnea mea, ci
m-aţi primit ca* pe un înger al
lui Dumnezeu, ca** pe Hristos
Isus. Care erag deci fericirea voas-
tră? Pentru că vă mărturisesc că,
dacă ar fi fost posibil, v-aţi fi scos
ochii voştri şi mi i-aţi fi dat. Am
devenit deci vrăjmaşul vostru,
vorbindu-vă* adevărul? Nu în
mod drept* sunt ei zeloşi pentru
voi, ci doresc să văh despartă de
mine, ca să fiţi zeloşi pentru ei.
Dar este bine să fiţi zeloşi întot-
deauna în ceea ce este bine, şi nu
numai când sunt eu prezent la voi.
Copilaşii mei*, pentru care din nou
simt durerile naşterii, până când

Hristos va lua chip în voi: şi aş
dori să fiu prezent la voi acum şi
să-mi schimb glasul, pentru că sunt
nedumerit cu privire la voi.

Spuneţi-mi, voi, care doriţi să
fiţi sub lege, nu ascultaţi de lege?
Pentru că este scris că Avraam
a avut doi fii: unul* din cea roabă
şi unul** din cea liberă. Dar cel
din femeia roabă a* fost născut
după carne, iar** cel din femeia
liberă, prin promisiune; lucrurile
acestea sunt spuse în pildei, pen-
tru că acestea sunt douăj legămin-
te: unul de la Muntele Sinai*, năs-
când pentru robie, care este Agar.
Pentru că Agar este Muntele Sinai,
în Arabia, şi corespunde Ierusalimu-
lui de acum, şik ea este în robie cu
copiii ei; dar Ierusalimul* de sus este
cea liberă, care este mama noastrăl.

Pentru că este scris: �Bucu-
răte*, tu, cea stearpă, care nu
naşti! Izbucneşte de bucurie şi
strigă, tu, care nu ai durerile naş-
terii! Pentru că mulţi sunt copiii
celei părăsite, mai mulţi decât ai
celei care are soţ�.

Iar voi, fraţilor, sunteţim copii*
ai promisiunii, ca Isaac. Dar, după
cum atunci cel* care a fost născut
după carne îl persecuta pe cel care
era născut după Duh, aşa** şi
acum. Dar ce spune Scriptura*?
�Izgoneşte** pe femeia roabă şi pe
fiul ei, pentru că fiul� celei roabe
nu va moşteni nicidecum cu fiul
celei libere�. Astfel deci, fraţilor,
noi nu suntem copii ai celei roabe,
ci* ai celei libere.

Hristos ne-a pus în libertate;
rămâneţi deci tarin* şi nu vă prin-
deţi din nou într-un** jug al robiei!
Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă*
veţi fi circumcişi, Hristos nu vă va
folosi la nimic. Şi mărturisesc din
nou oricărui om circumcis că* este
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dator să împlineascăa toată legea.
Voi, cei care vă îndreptăţiţi prin
lege, sunteţi* lipsiţi de orice folos
de la Hristos; aţi căzut din** har.
Pentru că noi, prin Duh, din cre-
dinţă, aşteptăm* speranţa dreptăţii.
Pentru că*, în Hristos Isus, nici
circumcizia nu are vreo putere, nici
necircumcizia, ci credinţa** care
lucrează prin dragoste. Voi aler-
gaţi* bine; cine** v-a opritb, ca să
nu fiţi supuşi adevărului? Con-
vingerea aceasta nu vine de la Cel
care* vă cheamă. Puţin* aluat
dospeşte toată plămădeala. Eu*
am încredere în Domnul cu privire
la voi, că nimic altceva nu veţi
gândi; şi cel** care vă tulbură
va� suporta judecatac, oricine ar fi.

Dar eu*, fraţilor, dacă mai
predic circumcizia, pentru ce**
mai sunt persecutat? Atunci po-
ticnirea� crucii a fost înlăturată.
De* s-ar tăia chiar de totd cei
care** vă tulbură! Pentru că voi
aţi fost chemaţi la libertate*, fra-
ţilor; numai nu folosiţi libertatea
ca un prilej pentru carne, ci**
slujiţie unii altora prin dragoste.
Pentru că întreaga* lege este îm-
plinită într-un singur cuvânt, în aces-
ta**: �Iubeşte-l pe aproapele tău
ca pe tine însuţi!� Dar, dacă vă
muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii,
vedeţi să nu fiţi mistuiţi unii de alţii.

Spun dar: umblaţi* înf Duh
şi nicidecum nu veţi împlini pof-
ta cărnii. Deoarece carnea* pof-
teşte împotriva Duhului şi Duhul
împotriva cărnii; şi acestea se
împotrivesc unul altuia, ca** să
nu faceţi ceea ce aţi dori. Dar,
dacă* sunteţi călăuziţi de Duhulg,
nu sunteţi sub lege. Şi sunt arăta-
te faptele* cărnii, care sunt: hcur-
vie, necurăţie, destrăbălare, idola-
trie, vrăjitorie, vrăjmăşii, certuri,

gelozii, mânii, neînţelegeri, dezbi-
nări, secte, invidii, uciderii, beţii,
chefuri şi cele asemenea acestora,
despre care vă spun dinainte, după
cum am şi spus mai înainte, că cei*
care fac unele ca acestea nu vor
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Dar roada* Duhului este: dra-
goste, bucurie, pace, îndelun-
gă-răbdare, bunătate**, facere de
binej�, credincioşie��, blândeţe,
înfrânare; împotriva* unora ca
acestea nu este lege. Iar cei ai lui
Hristosk au răstignit* carnea îm-
preună cu patimile şi cu poftele
ei. Dacă* trăim în Duh, în Duh să
şi umblăm. Să* nu căutăm glorie
deşartă, provocându-ne unii pe
alţii, invidiindu-ne unii pe alţii.

Fraţilor, chiar dacă* va fi
căzut un om în vreo greşeală, voi,
cei spirituali**, îndreptaţi pe
unul ca acesta cu� duhul blânde-
ţii, fiind atent la tine însuţi, ca��
să nu fii ispitit şi tu.

Purtaţi-vă* poverile unii altora
şi împliniţi astfel legea** lui
Hristos. Pentru că, dacă* se soco-
teşte cineva a fi ceva, nefiind
nimic**, se înşală pe sine însuşi;
dar fiecare* să-şi încerce propria
faptă şi atunci va avea laudă
numai faţă de sine însuşi şi nu**
faţă de altul. Pentru că fiecare*
îşi va purta propria povară.

Cel care* primeşte învăţătură
în Cuvânt să-i facă parte celui
care-l învaţă, din toate bunurile.

Nu* vă amăgiţi: �Dumnezeu**
nu Se lasăl batjocorit�; pentru că
ce� seamănă omul, aceea va şi
secera. Pentru că cine* seamănă
înm carnea sa, din carne va sece-
ra  putrezire; dar cine seamănă în
Duhul, din Duhul va secera viaţă
eternă. Dar să* nu obosimn fă-
când binele, pentru că, la timpul
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potrivit, vom secera, dacă** nu
vom cădea de obosealăa. Aşadar*,
când avem ocazia, să** facem
bine tuturor, dar mai ales celor din
casa� credinţei.

Vedeţi cu ce litere marib v-am
scris cu mâna mea! Toţi câţi
doresc să aibă o înfăţişare bună
în carne, aceştia vă* obligă să fiţi
circumcişi, numai** ca să nu fie
persecutaţi� pentru crucea lui
Hristos. Pentru că nici ei înşişi, cei
circumcişi, nu păzesc legea, ci
doresc ca voi să fiţi circumcişi,
ca să se laude ei în carnea voastră.
Dar departe de mine* să mă laud

cu altceva decât cu crucea Dom-
nului nostru Isus Hristos, prin
care lumea este răstignită** faţă
de mine şi eu faţă de lume. Pentru
că*, în Hristos Isusc, nici circum-
cizia nu ested ceva, nici necircum-
cizia, ci o nouă** creaţie. Şi* cât
despre toţi cei care vor umblae

după** această regulă, pace şi în-
durare peste ei şi peste Israelul�
lui Dumnezeu!

În rest, nimeni să nu-mi facă su-
părare, pentru că eu port* în trupul
meu semnele Domnului Isusf. Ha-
rul* Domnului nostru Isus Hristos
fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.
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