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“Roada Duhului, dimpotrivă, 
este: dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga răbdare, 

bunătatea, facerea de bine, 
credincioşia, blândeţea, 

înfrânarea poftelor. Împotriva 
acestor lucruri nu este lege”

(Galateni 5:22-23)



“Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul. Pe 
orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o 
taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, 
ca să aducă şi mai multă roadă.” (Ioan 15:1-2)

În această parabolă, Tatăl este vierul, Isus este 
vița și noi suntem mlădițele care sunt prinse de 
viță.

Fructul produs este rezultatul lucrării Duhului 
Sfânt asupra acelora care rămân legați de viță. 

Orice fruct depinde de natura 
arborelui care îl produce. Așadar, 
roada Duhului este caracterul lui Isus 
reprodus în noi prin lucrarea Duhului 
Sfânt. 

Lăsându-ne ghidați de Duhul Sfânt, 
caracterul nostru, cuvintele noastre și 
acțiunile noastre sunt transformate 
după asemănarea lui Isus.



“Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea” (Galateni 5:22)

“Acum dar rămân aceste trei: 
credinţa, nădejdea şi dragostea; 
dar cea mai mare dintre ele este 
dragostea.” (1 Corinteni 13:13)

Ce face din dragoste prima și cea mai 
importantă caracteristică a roadei Duhului? 

Dragostea lui Dumnezeu pentru noi ne schimbă 
viața. Înțelegându-I dragostea, suntem 
transformați. Primindu-I iubirea, putem iubi. 
Iubindu-L pe Dumnezeu suntem capabili să îi 
iubim pe ceilalți, chiar și pe dușmanii noștrii. 

Toate celelate atribute ale roadei Duhului sunt 
autentice numai când sunt impregnate de 
dragostea divină. 

Dragostea trebuie să se manifeste în fiecare 
acțiune din viața credinciosului. 



“Roada Duhului este […] bucuria” (Galateni 5:22)

Care este fundamentul bucuriei pe 
care o produce Duhul Sfânt?

A  înțelege și a accepta dragostea lui 
Dumnezeu pentru noi, sacrificiul Său, 
mila Sa, iertarea Sa, promisiunile Sale 
și binecuvântările Sale, produce în noi 
o bucurie durabilă, independentă de 
circumstanțe.

“Căci Împărăţia lui Dumnezeu 
nu este mâncare şi băutură, ci 
neprihănire, pace şi bucurie în 
Duhul Sfânt.” (Romani 14:17)



“Roada Duhului este […] pacea” (Galateni 5:22)

În ce constă pacea pe care o dă 
Duhul Sfânt?

Este rezultatul eliberării noastre 
de păcat prin credința în Isus 
Hristos. 

Această pace ne va face 
împăciuitori și ne va conduce la a 
căuta, cât depinde de noi, la a 
avea pace cu toți oamenii 
(Romani 12:18).

“Deci, fiindcă suntem 
socotiţi neprihăniţi, prin 
credinţă, avem pace cu 
Dumnezeu, prin Domnul 
nostru Isus Hristos.” 

(Romani 5:1)



“Roada Duhului este […] răbdarea” (Galateni 5:22)

Care este diferența dintre o persoană 
răbdătoare care are Duhul Sfânt și o 
persoană răbdătoare care nu Îl are?

Sunt foarte puține persoane răbdătoare prin 
natură. Unele se forțează să fie. Dar fără 
roada Duhului, această persoană va avea 
totdeauna o limită.

Răbdarea pe care Duhul ne-o oferă se 
bazează pe dragoste, bucurie și pace. Doar 
cei care se încred în promisiunile divine pot 
fi răbdători până la sfârșit. 

“Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc 
poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui 

Isus.” (Apocalipsa 14:12)



“Roada Duhului este […] bunătatea” (Galateni 5:22)

Cum putem gusta bunătatea Domnului?

Din cele 10 ocazii în care este folosit cuvântul 
bunătate, 8 se referă la înțelegerea lui Dumnezeu 
cu noi (2 Sam. 22:36; Ps. 18:35; Rom. 2:4; Rom. 
11:22; Efes. 2:7; Col. 3:12; Tit. 3:4; 1 P. 2:3) și 2 la 
roada Duhului în noi (2 Cor. 6:6; Gal. 5:22).

Modul bun în care Duhul ne îndeamnă să ne 
purtăm cu ceilalți este reflecția bunătății cu care 
Dumnezeu ne-a tratat pe noi. 

“dacă aţi gustat în adevăr că 
bun este Domnul.” (1 Petru 2:3)



“Roada Duhului este […] facerea de bine” (Galateni 5:22)

Cum ai defini facerea de bine?

Facerea de bine ste dragostea în acțiune.

Se manifestă în faptele noastre de 
dragoste în favoarea celor din jur. În „a 
face bine fără a te uita cui”.

Este o virtute emisă în practică a roadei 
Duhului. 

“Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, 
faceţi bine şi daţi cu împrumut, 

fără să nădăjduiţi ceva în schimb. 
Şi răsplata voastră va fi mare, şi 
veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El 
este bun şi cu cei nemulţămitori şi 

cu cei răi.” (Luca 6:35)



“Roada Duhului este […] credincioșia” (Galateni 5:22)

Datorită naturii Sale, Dumnezeu însuși este 
credincios și nu poate înceta a-și împlini 
promisiunile (2 Timotei 2:13).

Noi reflectăm caracterul lui Isus, “martorul 
credincios” (Apocalipsa 1:5), când – prin lucrarea 
Duhului – suntem credincioși legământului 
nostru cu Dumnezeu și în relațiile noastre cu 
ceilalți.

Un creștin adevărat este totdeauna demn de 
încredere.

“Încrede-te în Domnul, şi fă binele;
locuieşte în ţară, şi umblă în 
credincioşie.” (Psalmii 37:3)

De ce este importantă credincioșia în viața creștinului?



“Roada Duhului este […] blândețea” (Galateni 5:22-23)

Cu ce se diferă de blândețea lașității sau a 
timidității?

O persoană lașă sau timidă poate părea că este 
blândă, dar e de fapt orgolioasă sau mândră. 

Orgoliul este incompatibil cu blândețea. Isus ne 
cere: “învățați de la Mine, pentru că Eu sunt 
blând și smerit cu inima” (Matei 11:29).

Încrederea interioară în puterea Duhului lui 
Dumnezeu care lucrează în noi ne face blânzi, 
umili și răbdători. 

“Cei blânzi moştenesc ţara, 
şi au belşug de pace.”

(Psalmii 37:11)



“Roada Duhului este […] înfrânarea poftelor” (Galateni 5:22-23)

În ce domeniu al vieții mele trebuie să îmi înfrânez 
poftele?

Înfrânarea poftelor, numită și temperanță, este 
capacitatea de a se abține complet de la rău și a folosi 
echilibrat binele. 

Înfrânarea poftelor nu se limitează doar la băutură sau 
mâncare, ci cuprinde toate aspectele vieții noastre. 

Așa este roada Duhului. Prin puterea Sa, trebuie să 
manifestăm în fiecare aspect al vieții noastre dragoste, 
bucurie, pace, răbdare, bunătate, facere de bine, 
credincioșie, blândețe și înfrînare a poftelor. 

“Cel încet la mânie preţuieşte mai mult 
decât un viteaz,

şi cine este stăpân pe sine preţuieşte 
mai mult decât cine cucereşte cetăţi.” 

(Proverbele 16:32)



„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă.
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”
2 Corinteni 5:17. Doar puterea divină poate regenera inima
umană și umple sufletele de dragostea lui Hristos, ceea ce
totdeauna se va manifesta prin dragoste față de aceia
pentru care El a murit. Roada Duhului este dragostea,
bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine,
credincioșia blândețea, temperanța. Când un om se
întoarce la Dumnezeu, dobândește un nou gust moral, îi
este oferită o altă forță motrică și iubește lucrurile pe care
Dumnezeu le iubește, pentru că viața lui este unită cu cea a
lui Isus prin lanțul de aur al promisiunilor Sale
neschimbătoare. Dragoste, bucurie, pace și recunoștință
de neexprimat umplu sufletul și cuvintele persoanei
binecuvântate vor fi: «îndurarea Ta mă face mare». Psalmii
18:35”

E.G.W. (Mesaje selectate, vol. 1, pag. 336)
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