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PREFAŢĂ 
 

 

De ce Romani pentru România ? 
 
 Este momentul ca şi România să experimenteze harul dat prin Romani. De 15 ani 
ne rugăm, ca evanghelici, pentru trezire spirituală. Au fost fraţi şi surori care, prin har, au 
postit 40 de zile. Bucureştiul a cunoscut un eveniment spiritual prin nopţile de rugăciune 
în vederea trezirii şi încă nu s-a întâmplat nimic. Personal, cred că am primit un gând din 
partea Domnului că înainte de trezirea spirituală trebuie să experimentăm reforma pe 
care Dumnezeu o face prin Epistola către Romani.  
 
 În decursul istoriei Bisericii, Dumnezeu a folosit Romani pentru reforme şi treziri 
spirituale, în special în lumea anglo-saxonă. Europa de Vest a avut şansa ei. America încă 
mai culege roadele binecu-vântării la toate nivelurile sociale, ca urmare a înţelegerii 
harului lui Dumnezeu, în special din Romani.  
 
 România nu a avut ocazia să experimenteze reforma adusă de harul revelat în 
această epistolă. Dacă pierdem această şansă, care oricum pare târzie, s-ar putea să nu 
avem privilegiile unui creştinism care influenţează societatea la toate nivelurile. Fără 
har, creştinismul românesc are doar două alternative: legalismul şi libertinismul. 
Legalismul a fost experimentat din plin şi încă este activ -vezi capitolul Cadrul Istoric şi 
Spiritual al României. Libertinismul, încet dar sigur, înghite mai ales bisericile de la oraş. 
Fără har, creştinismul din România este fără viitor. Pe această cale fac un apel către 
liderii evanghelici (pastori, predicatori, misionari) şi către toţi creştinii pentru a 
conştientiza cât de vital este harul pentru România.  
 
 Ca să pot scrie această carte am fost ajutat de dragostea, încurajările şi 
rugăciunile membrilor bisericii baptiste "Cuvântul Adevărului" nr.1 şi nr.2 din Bucureşti, 
respectiv Dobroieşti - Ilfov, şi ai bisericii Betel din Giurgiu.  
 Printre cei care s-au implicat în citirea manuscrisului au fost următorii: Cătălin 
Moghioroiu, Ilie Popa, Victor Dobrescu, Costel Alexuţă, Mihai Papuc, Nelu Istrate, Rodica 
Sagaidac, Teodor Constantinescu, Luiza Constantinescu, Mari şi Cornel Moisuc, Daniel 
Coteanu.  
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 De asemenea, au fost prieteni şi credincioşi din alte deno-minaţiuni care m-au 
încurajat şi s-au rugat. Din SUA, m-am consultat în aspecte strict teologice cu dr. 
Bingham Hunter, fost decan la Talbot School of Theology şi Trinity Evangelical Divinity 
School, iar Jo-Anne, soţia lui, s-a rugat pentru succesul acestei cărţi. 
 
 Soţia mea Luminiţa împreună cu fetele mele au fost alături de mine în tot acest 
timp, la fel şi mama mea.   
 
 O contribuţie importantă a avut-o Ortansa Stângă la revizuirea stilistico-
gramaticală. 
 
 Paul Dan, 
 Bucureşti - octombrie 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notă: În această carte cuvântul "lege" se referă strict la legea mozaică, nu la legea 
statului care guvernează societatea.  
 
Versetele sunt citate din Biblia publicată de Trinitarian Bible Society, 2002, care este mai 
literală decât ediţia Cornilescu. 
 
Recomand cititorilor să acceseze site-ul www.numaiharul.org pentru mai multe referinţe 
despre doctrina harului. 
 
Cartea aceasta exprimă convingerile mele personale. 
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VEDERE GENERALĂ ASUPRA 

EPISTOLEI CĂTRE ROMANI 
 

 

                            

Cadrul istoric, cultural şi spiritual 
al epistolei către Romani 

 
 "Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din 
femeie..." (Galateni 4:4). Merrill C. Tenney, în excepţionala sa lucrare "Vedere generală 
asupra Noului Testament", ne descrie ce însemna în mod concret "împlinirea vremii": 
"...prin 500 de ani aproape neîntrerupţi de războaie, Roma a crescut dintr-un sat obscur 
de pe malurile râului Tibru devenind cel mai influent imperiu din lume la vremea 
respectivă". La momentul naşterii Domnului Cristos, pe tronul imperial se afla Cezar 
August, pe care Tenney îl descrie ca fiind cel mai înţelept Cezar. În acea vreme, s-a 
introdus cultul imperial prin care s-a instituit închinarea faţă de statul roman, pregătind 
calea spre închinarea faţă de împărat. Cezar August a restaurat de asemenea încrederea 
în guvern, a reumplut vistieriile imperiului, a introdus un sistem de administraţie publică 
eficient şi a promovat pacea şi prosperitatea. Totuşi, în pofida acestor împliniri sociale, 
omul de rând era într-o acută criză morală şi spirituală. Tenney ne descrie religiile vremii 
ca fiind închinarea faţă de zeităţile Pantheonului roman, închinarea faţă de Cezar, 
religiile misterelor, ocultismul şi filosofia1.  
 Aceste religii nu duceau la împlinire spirituală. William Barclay numeşte epoca 
aceea o "epocă a ruşinii." Redau în continuare fragmente din descrierea societăţii 
romane. "Binele şi răul sunt confundate..." (Virgiliu) "Intru într-o perioadă a istoriei plină 
de dezastre, apăsată de războaie, sfâşiată de răscoale, sălbatică chiar în momentele de 
pace..." (Tacitus) "...Pământul nu mai dă decât oameni răi şi laşi. De aceea Dumnezeu, 
oricine ar fi el, se uită jos, râde de ei şi îi urăşte" (Juvenal). Lucreţiu vorbeşte despre 
amărăciunea care curge chiar din fântâna plăcerii, iar Tacitus spune că: "cu cât era o 
infamie mai mare, cu atât plăcerea era mai sălbatică". Juvenal scrie despre Agripina, 
soţia lui Claudiu, care părăsea noaptea palatul imperial şi se ducea să se prostitueze la 
bordel doar ca să aibă o astfel de plăcere. Societatea mai era marcată şi de vicii 
împotriva naturii, precum homosexualitatea şi lesbianismul. Paisprezece dintre primii 
cincisprezece imperatori romani erau homosexuali. Când Pavel descrie apogeul 
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păcatului păgânătăţii secolului I, mulţi îl acuză de exagerare. În realitate, el doar 
menţionează pe scurt ceea ce se întâmpla.  
 Împlinirea vremii, despre care vorbeşte Scriptura, era un paradox în care erau 
prezente o viaţă rafinată a celor avuţi, artă la superlativ, lux şi opulenţă, în contrast cu 
abuzarea sclavilor şi o viaţă păcătoasă la apogeu, promovată în mod public ca virtute. 
Dumnezeu trimite în lume pe Fiul Său, cum se spune în Galateni 4:4, când "păcatul era 
copt" şi când omenirea avea disperată nevoie de mântuire. Pe parcursul analizei 
capitolelor vom relua pe scurt elemente de cultură, istorie şi stare spirituală pentru a 
înţelege mai bine ce a vrut să spună Pavel. 

 

Consideraţii generale asupra 
Epistolei către Romani 

 
 Epistola lui Pavel este extrem de actuală, deoarece condiţiile spirituale din secolul I 

sunt similare cu cele ale secolului XXI. În mod concret, mă refer, pe de-o parte la 
neo-păgânism, ocultism, mulţimea de oameni mai săraci decât sclavii şi, pe de altă 
parte, la luxul şi opulenţa altora, la viaţa păcătoasă dusă până la apogeu promovată 
în mod public ca virtute. 

 Epistola lui Pavel către Romani este cel mai comprehensiv tratat de teologie creştină 
al Noului Testament.  

 Harul nu poate fi descris doar de un cuvânt sau de o definiţie. Harul este o stare ce 
decurge din înţelegerea epistolei către Romani. 

 Dumnezeu a folosit această epistolă atât pentru reformarea creştinismului patristic 
prin Augustin, a celui vest-european prin Martin Luther în anul 1530, John Wesley şi 
George Whitefield în secolul XVIII şi prin C.H. Spurgeon în secolul XIX, cât şi pentru 
revigorarea creştinismului pre-contemporan american. 

 Romani face accesibil tot harul lui Dumnezeu, dar te face cea mai activă fiinţă pentru 
Împărăţie. 

 Ca şi Apocalipsa, Romani este o "mlaştină" pentru mulţi pastori şi teologi, deoarece 
aceştia o abordează prea amănunţit şi nu mai ajung în final la o concluzie clară. 

 Unul dintre psihologii creştini de frunte din America, Paul Mayer, a studiat teologia 
la Dallas Theological Seminary, un renumit seminar teologic din America. Aici a 
observat că, în pofida faptului că unii dintre studenţi erau exemplari, sufereau de 
nevroze religioase. După un studiu îndelungat al fenomenului, Mayer şi-a dat seama 
că acei studenţi nu înţelegeau harul lui Dumnezeu. 
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O posibilă tratare tematică 
a Epistolei către Romani 

 
 Romani poate fi analizată pe capitole, cum se face şi în această carte, dar există 4 

sub-teme care ne ajută să înţelegem într-un mod rezumativ această epistolă şi care 
ne vor feri să devenim evazivi în abordarea ei. 

 Iată cele patru sub-teme din Romani: Acuzaţie (Romani 1:18-3:20), Justificare (3:21-
3:30), Sfinţire (4:1-8:27) şi Glorificare (8:28-39). 

 Acuzaţia este cuprinsă în porţiunea 1:18-3:20. În această secvenţă din Romani se 
află cea mai severă acuzaţie adusă de Dumnezeu umanităţii în totalitatea ei, păgână 
sau religioasă. Cine citeşte aceste versete cu atenţie, va trece printr-o criză serioasă. 
Dar acesta este şi scopul cu care s-a scris partea acesta din Romani. Numai o 
persoană aflată în criză va primi harul mântuirii, deoarece în acea fiinţă acuzaţiile din 
partea lui Dumnezeu îşi fac efectul. Adevăraţii creştini sunt aceia care s-au pocăit în 
urma crizei declanşate de Dumnezeu. Acuzaţia duce la faliment pretenţiile omului 
necredincios. Pentru uşurarea înţelegerii conţinutului epistolei numim falimentul 
omului necredincios falimentul numărul 1, şi vom vedea detalii pe parcurs. Dar şi 
omul credincios experimentează eşecuri în efortul de sfinţire personală, şi lucrul 
acesta l-am numit falimentul numărul 2. Dacă în falimentul 1 omul era acuzat de 
legea lui Dumnezeu, în falimentul 2 omul credincios se autoacuză tot din cauza legii 
lui Dumnezeu. În ambele situaţii Dumnezeu orchestrează de fapt cele două 
falimente şi nu intervine pentru a da ajutor decât atunci când omul capitulează în 
urma falimentelor. În general, creştinii occidentali nu înţeleg necesitatea 
falimentului 2, iar creştinii români nu pot trăi harul de după falimentul 2.  

 Justificarea este descrisă în capitolul 3:21-30. Justificarea este un termen juridic. 
Justificarea este declaraţia pe care o face Dumnezeu ca Judecător suprem cu privire 
la păcătosul care crede în Cristos. Păcătosul este iertat şi declarat drept de către 
Dumnezeu în raport cu deformările făcute de păcat. Drept are şi sensul de perfect în 
Cristos. Justificarea nu este o simplă declaraţie fără acoperire, ci se face pe baza 
jertfei răscumpărătoare a lui Cristos. Păcătosul devine perfect în Cristos, nu în viaţa 
practică.  

 Omului necredincios îi apare evidentă justificarea pe care o oferă Dumnezeu prin 
credinţă doar când omul falimentează în viaţa păcătoasă. Întreaga teologie a 
epistolei către Romani şi a Noului Testament se bazează pe justificarea prin credinţă 
oferită de Dumnezeu păcătosului care crede în Cristos. Iar întreaga teologie a 
justificării se bazează pe jertfa Domnului Cristos. Justificarea prin credinţa în Cristos 
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atrage după sine toate binecuvântările lui Dumnezeu, printre care şi siguranţa 
mântuirii. Siguranţa mântuirii nu se bazează pe sfinţenia noastră, ci pe faptul că am 
fost declaraţi perfecţi în Cristos. Pe de altă parte, persoanele care spun că nu este 
importantă sfinţenia ca practică de viaţă, spun de fapt, în mod indirect, că ei nu au 
mântuirea. Totdeauna, o persoană care trăieşte justificarea prin credinţă va accepta 
sfinţirea făcută de Dumnezeu, fie de bunăvoie, fie în urma falimentului numărul 2, 
fie în urma unei suferinţe psihice sau fizice pe care i-o dă Dumnezeu.  

 Sfinţirea este un proces care începe cu adevărat când credinciosul experimentează 
falimentul în încercarea de autosfinţire. În acest studiu îl numim, aşa cum am văzut, 
falimentul numărul 2. Falimentul 2, în autosfinţire, este descris în Romani la cap 
7:23-24. Sfinţirea este lucrarea lui Dumnezeu în viaţa credinciosului. În mod practic, 
sfinţirea o face Duhul Sfânt: "...pentru ca cerinţa dreaptă a legii să poată fi implinită 
în noi, care nu umblăm potrivit cărnii, ci potrivit Duhului." (Romani 8:4) "Căci carnea 
pofteşte împotriva Duhului şi Duhul împotriva cărnii; şi acestea sunt opuse una 
alteia, ca să nu puteţi face tot ce voiţi" (Galateni 5:17). Învăţătura despre sfinţire în 
Romani este cuprinsă în porţiunea de la cap. 4 şi până la cap. 8:27. 

 Glorificarea este urmarea logică a justificării prin credinţă. Dumnezeu nu doar ne-a 
făcut perfecţi în Cristos şi apoi ne-a lăsat aşa. Deoarece Dumnezeu ne-a declarat 
perfecţi în Cristos, El ne-a şi glorificat deja în Cristos. Glorificarea nu se referă la 
gloria divinităţii Sale, ci se referă la gloria umanităţii Sale: "Căci pe aceia pe care i-a 
cunoscut mai dinainte, i-a şi predestinat să fie asemenea imaginii Fiului Său, ca El să 
fie primul născut între mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care i-a predestinat, i-a şi 
chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi justificat; şi pe aceia pe care i-a 
justificat, i-a şi glorificat." (Rom. 8:29-30).  Este important ce suntem în Cristos, 
deoarece atunci când Îl vom vedea vom fi ca El, cum spune Ioan: "Preaiubiţilor, 
acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă, dar ştim că, 
atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este." (1Ioan 
3:2) 

 

Dinamica epistolei către Romani 
 
 Această epistolă are una dintre cele mai precise structuri între cărţile Noului 
Testament. În capitolul 1, Pavel afirmă tema epistolei ca fiind Evanghelia lui Dumnezeu, 
care are putere să mântuiască şi să justifice. Tot în acest capitol se aduce acuzaţia cea 
mai severă împotriva imoralităţii păgâne. Dar lucrurile nu se încheie aici pentru că, sub 
retorica sfântă a lui Pavel în capitolul 2, afară de păgâni vor cădea şi "oamenii de bine" 
dintre păgâni, moraliştii, cât şi iudeii cu pretenţiile lor de performanţă religioasă. 
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 Când toată umanitatea este redusă la tăcere prin această desăvârşită acuzaţie şi 
apoi condamnată, în capitolul 3, Dumnezeu este liber să Îşi reveleze dreptatea Sa. 
Această dreptate este standardul perfecţiunii Sale morale. În mod cu totul surprinzător, 
cei doborâţi de această condamnare, care însă cred în jertfa Fiului Său, primesc cadou 
aceeaşi perfecţiune morală ca a lui Dumnezeu şi ca a lui Cristos. Declaraţia prin care 
păcătosul care crede este declarat drept şi perfect de către Dumnezeu în Cristos se 
numeşte justificare. Dat fiind însă că justificarea se primeşte prin credinţa în Cristos, ea 
poartă numele de justificarea prin credinţă.  
 Pavel putea fi acuzat că aceste afirmaţii grandioase sunt fără suport teologic 
adecvat şi, de aceea, în capitolul 4, el aduce dovada justificării prin credinţă ca fiind 
începută cu Avraam, părintele Israelului şi al tuturor celor credincioşi. Rezolvând această 
posibilă contestaţie, Pavel este acum liber să arate care sunt beneficiile ce decurg din 
justificarea prin credinţă. Şi acestea sunt cuprinse în capitolul 5. 
 Dar sunt şi responsabilităţi în viaţa creştină, nu numai beneficii, iar capitolul 6 ne 
descrie responsabilităţile celui justificat prin credinţă, şi anume de a-şi însuşi o 
mentalitate nouă, ce însoţeşte viaţa nouă primită de la Dumnezeu. Această mentalitate 
presupune înţelegerea faptului că omul credincios are omul cel vechi răstignit, adică are 
un stil de viaţă vechi anulat de Dumnezeu. Aşa cum înainte omul  a fost robul păcatului, 
acum trebuie să fie robul dreptăţii, al unei vieţi morale. 
 Capitolul 7 ne surprinde deoarece ne aşteptam ca din momentul justificării prin 
credinţă, continuat cu beneficiile care decurg de aici şi cu noua mentalitate însuşită, 
omul credincios să experimen-teze victorie după victorie. Dar capitolul 7 ne arată 
căderea bruscă, declanşând falimentul omului credincios în intenţiile lui bune de 
autosfinţire. De ce se întâmplă aşa? Pentru că Dumnezeu Însuşi determină acest lucru. 
Omul credincios nu ştie că justificarea prin credinţă nu înseamnă şi eliberarea de vechiul 
stil de viaţă şi de aceea credinciosul se bucură de beneficiile justificării însoţit atât de un 
stil vechi de viaţă cât şi de entuziasmul firii lui păcătoase. O ilustraţie care ne-ar putea 
ajuta este Avraam, care pleacă spre ţara promisă împreună cu Lot, fără ca Dumnezeu să 
îi fi spus să îl ia şi pe Lot cu el. Numai după ce Avraam se desparte de Lot, la o anumită 
perioadă, Dumnezeu încheie legământul cu Avraam. De aceea, în capitolul 7, Dumnezeu 
ne împinge într-un fel la falimentul dorinţelor bune care nu sunt iniţiate de El, ci iniţiate 
de noi. Aşa cum spunea un autor, în capitolul 6 este vorba despre moartea eului nostru 
rău, în timp ce în capitolul 7 este vorba despre moartea eului nostru bun. De remarcat că 
falimentul în capitolul 7 este declanşat şi de dorinţa credinciosului de a trăi şi prin har şi 
prin lege, cu toate că Dumnezeu vrea ca omul credincios să trăiască doar prin har. 
 Capitolul 7 este plin de autoacuzare şi autocondamnare, care de fapt sunt 
efectul legii în viaţa credinciosului care nu a înţeles că legea nu mai are nici un aport în 
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viaţa lui. Acest credincios vrea să facă binele pe care i-l spune legea şi nu Duhul lui 
Dumnezeu. Soluţia oferită de Dumnezeu în acest capitol nu este continuarea trăirii sub 
autoritatea legii ci trecerea sub autoritatea lui Cristos, prin moartea faţă de lege.  
 Pavel se autoflagelează cu invectivul "nenorocitul de mine", care denotă 
disperare, şi Dumnezeu chiar asta vrea, deoarece în capitolul 8, numai cel ajuns la 
disperare va accepta crucificarea eului său şi trăirea prin Duhul Sfânt. Capitolul 8 aduce 
omului credincios maturizat în acest fel atât doctrina predestinării şi suveranităţii lui 
Dumnezeu, cât şi pe cea a siguranţei mântuirii.  
 În capitolul 9, Pavel îşi fundamentează doctrina predestinării şi suveranităţii lui 
Dumnezeu pe baza Vechiului Testament.  
 Pentru că vorbim despre har în această epistolă, Pavel ne arată că tot datorită 
harului şi Israel primeşte o a două şansă ca naţiune, şi aceasta este descrisă în capitolele 
10 şi 11. Observăm că până la momentul de faţă, Pavel a lucrat cu elemente ce ţin de 
credinţă, motivaţii, mentalitate şi care împreună lucrează cu duhul, sufletul şi mintea 
noastră. Sunt 11 capitole de doctrină fără îndemnuri de viaţă practică şi Pavel, liniştit, le 
încheie cu una dintre cele mai frumoase doxologii din întreaga Scriptură.  
 De abia după ce lucrarea la nivelul spiritual-psihologic a fost făcută, Pavel trece 
la îndemnurile de viaţă practică în capitolul 12 şi ne cheamă la o dedicare totală în ce 
priveşte trupul nostru. În acest capitol, Pavel afirmă slujirea în biserică pe principiul 
unităţii în diversitate, având ca motivaţie bucuria şi dragostea. Deoarece bisericile din 
Roma erau mixte, formate din evrei şi neevrei, Pavel lucrează la evitarea dublei 
impuneri, chemându-i pe evrei să îşi ţină sărbătorile, Sabatul şi dieta ca o practică acasă, 
iar pe neevrei îi cheamă să nu dispreţuiască tradiţiile evreieşti. Epistola se încheie cu cea 
mai lungă listă de oameni ai harului din Roma dar şi cu o doxologie pe măsură. 

 

Concluzie 
 
 În contextul studiului de faţă, experimentarea deplină a harului cere atât 
cunoaşterea temeinică a epistolei către Romani, cât şi revelaţie divină asupra acestei 
epistole. Unii învaţă pe de rost teologia din Romani şi trec la acţiune contând pe 
performanţa lor, ajungând în acest fel la legalism. Intelectualii au această tendinţă, 
deoarece au capacitatea de a reţine uşor date de orice fel. Altora le este lene să 
înmagazineze teologia din Romani şi spun că ei trăiesc harul şi fără cunoaşterea 
amănunţită a epistolei. Aceştia sunt un fel de legalişti mistici. Harul îţi cere atât doctrină 
(prezentată cel mai complet în Romani) cât şi revelaţie, ca să îl poţi trăi. 

 
 



 12 

Citate din comentatori de seamă 
 
 Această epistolă este cu adevărat partea esenţială a Noului Testament, 
reprezintă cea mai pură exprimare a Evangheliei şi este vrednică nu numai ca fiecare 
creştin să o cunoască cuvânt cu cuvânt, pe de rost, dar să o şi folosească în fiecare zi ca 
pâinea zilnică a sufletului lui. Niciodată nu se poate spune că s-a citit prea mult ori s-a 
gândit prea mult la ea, deorece cu cât ai mai mult de-a face cu ea, cu atât devine mai 
preţioasă şi are un gust mai bun.  

Martin Luther 
 
 Cele mai multe, dacă nu toate marile treziri şi reforme din istoria Bisericii au fost 
în mod direct legate de Cartea Romani. 

John MacArthur 
 
 ...Romani, în mod cert, este o prezentare deplină şi logică a planului de mântuire 
al Sfintei Treimi pentru fiinţa umană. 

John A. Witmer 
 
Epistola lui Pavel către Romani are un loc special în Biserica Creştină. 

D. Stuart Briscoe 
 
 Din nou şi din nou în cursul istoriei creştine, [datorită Epistolei lui Pavel către 
Romani n.n.] minţile ale oamenilor au fost eliberate, au  fost aduse înapoi la înţelegerea 
esenţei Evangheliei lui Hristos şi s-au declanşat revoluţii spirituale. 

F.F.Bruce 
 
 Romani este cel mai mare tratat despre Dumnezeu care a fost vreodată scris, ... 
care s-a manifestat în mod proeminent în orice renaştere evanghelică de amploare în 
istorie. 

Alan F. Johnson 
 
 Romani satisface nevoia spiritului uman pentru o expunere comprehensivă a 
marilor adevăruri ale mântuirii, explicate în mod logic, sprijinite şi iluminate de Vechiul 
Testament. 

Everett F. Harrison 
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 Ceea ce s-a petrecut cu Augustin, Luther şi Wesley a schimbat soarta civilizaţiei 
vestice. La o scară redusă, aceasta se poate întâmpla şi cu fiecare dintre noi dacă vom 
lăsa cuvintele acestei Epistole să prindă viaţă în minţile şi inimile noastre în puterea 
Duhului Sfânt. 

William M. Greathouse 
 
 Este potrivit ca Romani să fie plasată la începutul epistolelor Noului Testament 
pentru caracterul ei fundamental... 

William Pettingill 
 
 Probabil că, pe ansamblu, nu există o altă carte a Noului Testament care să 
necesite crearea unei dispoziţii de umilinţă, ascultare şi rugă în vederea interpretării 
acestei epistole. 

Albert Barnes 
 
 Nici un om nu o poate citi prea des sau studia prea mult; pentru că, cu cât este 
mai mult studiată, cu atât devine mai uşoară, cu cât este mai mult meditată, cu atât 
devine mai plăcută, şi cu cât este mai adânc cercetată, cu atât mai precise lucruri sunt 
descoperite în ea, întrucât conţine comori spirituale atât de mari. 

William Tyndale 
 
 Niciodată nu va fi un comentariu deplin al Epistolei către Romani, pentru că 
această fântână este prea adâncă să sece, aşa că toţi încă pot veni la această fântână să 
îşi reînnoiască credinţa. 

Dale Moody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
1
) Este interesantă încadrarea filosofiei pe care o face Tenney ca fiind religie. Într-adevăr, dumnezeul 

filosofiei este mintea umană. 
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Cadrul istoric şi spiritual al României 
 

 

 

O privire asupra istoriei 
legalismului în ţara noastră 

 
 Legalismul nu este în primul rând o problemă a creştinismului românesc, ci una a 

omului din toate timpurile. 

 Aşa cum apostolul Pavel a experimentat legalismul la începutul vieţii sale creştine 
(Romani cap. 7) precum şi Biserica în istoria ei, tot aşa şi România Evanghelică având 
o istorie destul de scurtă a trăit din plin legalismul. Creştinismul vest-european după 
mai mult de un mileniu de legalism a experimentat harul prin reforma lui Martin 
Luther. Pe de altă parte, Europa de Est n-a avut această şansă. Sper că Dumnezeu va 
îngădui şi creştinismului est-european şi în mod particular românilor să 
experimenteze harul. 

 În paragrafele următoare vom analiza factorii care au dus la formarea mentalităţii 
legaliste a creştinilor din  România. Cu siguranţă cadrul istoric şi spiritual al României 
este mult mai vast decât cel ce va fi redat mai jos, dar istoria legalismului în România 
este ceea ce analizăm acum. Sunt convins că există grupuri mici şi persoane care au 
înţeles harul, îl trăiesc, dar care nu au reuşit să se facă auziţi. Sper ca această carte 
să fie pentru ei o încurajare. 

 Evaluarea fenomenului legalist din România are în vedere motivul pentru care nu 
cunoaştem harul lui Dumnezeu, ca naţiune şi ca evanghelici. Nu este scopul acestei 
lucrări de a critica diferite grupuri de oameni. S-a amânat prea mult spunerea 
adevărului fără ocolişuri în mediile creştine româneşti. Lumea nebisericească a avut 
curajul să-şi dea pe faţă toate racilele. Este cazul să o facem şi noi.  

 Necesitatea supravieţuirii sub invazia popoarelor migra-toare, dar şi riscul existenţei 
în vecinătate a unor ţări cu tendinţe imperiale, precum Rusia, Turcia şi Austro-
Ungaria, au dezvoltat în poporul român o mentalitate de supravieţuitori cu orice 
preţ.  

 Succesele obţinute împotriva invadatorilor au dus la o atitudine de curaj care este 
lăudabilă dar şi la multă mândrie. În privinţa mândriei, cartea lui Daniel Barbu - 
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"Firea românilor" - este esenţială pentru înţelegerea acestui fenomen. La ora actuală 
nu există o altă sinteză mai clară cu privire la caracterul nostru românesc. 

 Cultura românească este o sinteză a culturii bizantine cu elemente occidentale 
(aduse de elită); astfel, putem remarca faptul că România este un fel de hibrid în 
acest domeniu, unde orientalii şi occidentalii îşi regăsesc particularităţile lor.  

 Românul se manifestă ca o fiinţă veselă. Totuşi, atât aspectele culturale menţionate, 
cât şi veselia românului îşi pierd influenţa când românul se manifestă religios, 
deoarece credinţa ortodoxă română a fost dominată din punct de vedere al 
mentalităţii de fatalismul slav. În consecinţă, creştinul român, fie ortodox, fie unit, 
fie evanghelic, pune mare accent pe căinţa fără speranţă, pe un devotament fanatic 
şi pe religiozitate.  

 Faptul că interiorul bisericii ortodoxe este împărţit în două (locul sfânt şi cel 
preasfânt, ca şi Templul), liturghia se cântă ca la sinagogă, iar preoţii au potcapul ca 
preoţimea iudaică a secolului I ne arată cât de puternică a fost influenţa iudaismului 
în Biserica Ortodoxă. De fapt, Biserica Ortodoxă a încercat să combine cât mai bine 
iudaismul şi creştinismul primar. De aici rezultă o mentalitate legalistă a creştinului 
ortodox, care duce la mari dificultăţi în înţelegerea harului, chiar după întoarcerea la 
Dumnezeu. 

 Biserica Ortodoxă Română are meritul păstrării creştinismului în condiţii de invazie 
islamică în evul mediu târziu, dar şi în combaterea sectelor contemporane. Este 
remarcabil cum creştinii ortodocşi, în general, stau departe de secte, aşa cum i-au 
învăţat preoţii lor. Domnul să îi ajute să nu stea departe şi de Cristos, printr-o viaţă 
păcătoasă. Evanghelicii nu au aceeaşi intoleranţă faţă de secte precum ortodocşii. 

 Este cu totul remarcabilă ediţia jubiliară 2001 a Bibliei cu explicaţii, redactată de 
arhiepiscopul Clujului, Bartolomeu Valeriu Anania. În această lucrare s-a făcut 
exegeza corectă a textului original, cât şi remarci teologice şi aplicative foarte 
pertinente. Sperăm ca tot mai mulţi ortodocşi să o folosească.  

 Noi, evanghelicii români, am ignorat faptul că istoria şi cultura sunt o moştenire 
spirituală cu care am intrat pe terenul bisericii evanghelice, ridicând la rang de 
virtute nou-testamentală: apăsarea, smerenia autoimpusă, căinţa până la disperare, 
absenţa zâmbetului, sfinţirea prin eforturi personale. 

 Nu ştim dacă cei care au adus evanghelia în România începând cu secolul XIX au 
venit cu evanghelia harului clar exprimată. Ştim însă sigur că mişcarea evanghelică 
din România, pe ansamblu, s-a manifestat foarte bine în ce priveşte prigoana pentru 
credinţă şi predicarea evangheliei. Totuşi, aceste două elemente pozitive nu sunt 
suficiente pentru un creştinism victorios, care să poată asista lumea în crizele ei de-a 
lungul istoriei, şi cu atât mai mult în secolul XXI.  
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 Pentru a face faţă provocărilor secolului XXI, noi, evanghelicii români, avem o nevoie 
vitală să înţelegem harul lui Dumnezeu.  

 Înţelegerea harului lui Dumnezeu implică nu numai trăiri lăuntrice, de care se face 
multă vâlvă în bisericile evanghelice, ci şi o doctrină precisă ce rezultă din tot 
Cuvântul lui Dumnezeu, şi în special din Epistola către Romani.  

 Evanghelicii români, în general, iubesc propăvăduirea Cuvântului şi experienţa 
creştină, dar ignoră sau detestă preocuparea sistematică cu doctrina biblică. 

 Privind lucrurile cu maximă obiectivitate, putem remarca că atât adventiştii, creştinii 
ortodocşi militanţi, cât şi legaliştii dintre evanghelici, chiar dacă sunt în 
denominaţiuni diferite, formează un grup majoritar în creştinismul românesc 
contemporan. Ei dau nota creştinismului românesc care este legalismul. Cu ocazia 
aceasta, trebuie să remarc că mulţi evanghelici români sunt un fel de adventişti 
cărora le lipsesc Ellen White şi Sabatul. De aceea Radio Vocea Speranţei, în unele 
părţi ale României, are trecere în faţa evanghelicilor mai mult decât Radio Vocea 
Evangheliei. 

 Integrând moştenirea unei încrederi exagerate în sine, aşa cum rezultă din condiţiile 
istorice ale României, cu absenţa evangheliei harului şi mentalitatea fatalist-
religioasă slavă, rezultă în cazul nostru, al evanghelicilor români, (despre noi 
discutăm acum) tipul de persoană legalistă care pune mare accent pe performanţa 
personală, mândria religioasă şi ignorarea harului. Aşa erau şi evreii descrişi de Pavel 
în Romani 10, plini de râvnă sau zel, însă fără cunoaştere. În mod specific, ca 
evanghelici români, avem nevoie de cunoaşterea precisă a harului lui Dumnezeu ca 
doctrină şi practică din Romani, şi nu ca de un simplu slogan creştin. 

 Alţi evanghelici români, din dorinţa de a se elibera de cele menţionate anterior, au 
degenerat în manifestări libertine, spunând că harul îngăduie muzica "creştină" rock 
şi banalizarea vieţii creştine; unii pastori sau responsabili în biserici nu au mai atras 
de mult atenţia în ceea ce priveşte indecenţa tinerelor din biserică sau filmele cu 
conţinut imoral şi violent etc., de teamă să nu fie acuzaţi de legalism.  

 Acei cărora li se pare că s-au eliberat de legalism prin libertisnism de fapt au adoptat 
o soluţie culturală şi nu biblică. Ei au introdus în viaţa creştinilor cultura occidentală 
de tip "pop culture" care va distruge Biserica. Soluţia este numai în înţelegerea 
harului. 

 Totuşi, atât evanghelicii români cât şi ceilalţi creştini au o scuză, deoarece 
evanghelia harului nu li s-a făcut cunoscută. Nu foarte de mult s-au tradus 
comentarii valoroase cu privire la Romani de Martin Loyd Jones1 şi Heiko Krimmer2 
care fac cunoscut harul, dar puţini le citesc. Cartea de faţă are aceeaşi linie teologică 
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ca a celor menţionaţi anterior3, dar aplică Romani la realităţile spirituale ale ţării 
noastre. 

 Mulţi creştini evanghelici din România, care iau în serios Cuvântul lui Dumnezeu, se 
îmbolnăvesc de nevroze religioase deoarece nu cunosc harul lui Dumnezeu. 
Experimentarea harului lui Dumnezeu este vitală pentru orice creştin autentic care 
vrea să trăiască o viaţă de bucurie şi victorie spirituală. 

 Ştiu că această lucrare poate fi privită de prieteni, credincioşi sau pastori ca fiind 
prea provocatoare. Nu sunt mai presus de ei, dimpotrivă. Îi asigur pe toţi de 
dragostea mea în Cristos. Am doar harul de a trata Romani în context, pe baza 
textului grec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
1
) Comentariul lui Martin Loyd Jones este publicat de editura "Făclia" din Oradea. 

2
) Comentariul lui Heiko Krimmer  este publicat de editura "Lumina lumii" Germania. 

3
) Unul dintre cei mai citiţi autori din America şi în lume este John Piper. Recomand cititorilor care înţeleg 

limba engleză următoarele cărţi ale lui: "The Pleasures of God", "Desiring God" şi "The Legacy of Sovereign 
Joy". 
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CAPITOLUL 1 
 

 

 

Tema capitolului 
 

Evanghelia lui Dumnezeu mântuieşte şi justifică 
 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 Religiile lumii falimentaseră, chiar iudaismul îşi pierduse mărturia. Atât zeităţile 
antichităţii, filosofia, cât şi personalităţile vremii au dovedit că nu au răspunsuri la 
întrebările populaţiei Imperiului Roman. Deşi acest imperiu ajunsese la apogeul 
dezvoltării sale în toate domeniile, oamenii erau într-o criză profundă de identitate. Este 
specific societăţii umane ca abundenţa materială, cu cât este mai mare, să provoace un 
gol sufletesc şi mai mare. Roma era capitala imperială, dar şi capitala religioasă şi a 
plăcerilor păcătoase. Toate drumurile duceau la Roma, iar în acest fel Roma era suma a 
tot ce era rău din punct de vedere moral în imperiu. Roma excela în homo-sexualitate şi 
lesbianism. Având în vedere aceste elemente, vom înţelege mai bine de ce a scris Pavel 
anumite lucruri în capitolul întâi din această epistolă. 
 

Ce vom învăţa în acest capitol 
 

 Capitolul unu al Epistolei către Romani este premisa pentru întreaga epistolă. 

 Cea mai înaltă poziţie este cea de rob al lui Cristos. Multora le repugnă ideea 
aceasta, dar Pavel ştia că doar condiţia de rob îl califică pentru lucrarea Evangheliei. 

 Pavel aducea un mesaj de dimensiuni mondiale: Evanghelia lui Dumnezeu. Roma era 
şi ea inclusă pe lista destinatarilor acestui mesaj. 

 Creştinii din Roma aveau o înţelegere incompletă a Evangheliei. Pavel vine cu marea 
descoperire că Evanghelia înseamnă şi sfinţirea şi glorificarea, nu numai iertarea 
păcatelor. 
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 Sintagma "Har şi pace" a ajuns o banalitate pentru creştini. Totuşi, harul este 
premisa fundamentală a epistolei şi singura noastră şansă. 

 Acuzaţia adusă de Dumnezeu prin Pavel împotriva păgânismului este zdrobitoare. 

 

Cuvinte-cheie 
 
 Dumnezeu-Tatăl - expresie tipic epistolară, iniţiată în Noul Testament de 
Domnul Cristos, care denotă relaţia cu Dumnezeu în har, ca fiind o relaţie de familie. 
Chiar dacă în Vechiul Testament se mai foloseşte cuvântul "Tată" pentru Dumnezeu, 
relaţia dintre Israel şi Dumnezeu era ca între împărat şi supuşii lui. A înţelege că faci 
parte din familia lui Dumnezeu este esenţial în înţelegerea doctrinei harului (Efeseni 
2:19).  
 Domnul Isus Cristos - pentru cititorul secolului I sensul era că Isus Cristos este 
Suveranul peste viaţa credinciosului, mai presus de autoritatea Cezarului. Pentru 
cititorul de astăzi, sensul este că, în viaţa creştină, este necesară ascultarea totală de 
Fratele mai mare din familia lui Dumnezeu. Viaţa în familia lui Dumnezeu, ca în orice 
viaţă de familie, implică atât relaţii de tandreţe, dar şi de subordonare în vederea 
împlinirii voii Tatălui. Isus înseamnă Salvator, Cristos înseamnă Unsul sau Mesia, în 
sensul de Împăratul uns de Dumnezeu. Mesia are în primul rând o aplicaţie evreiască şi 
apoi una globală, deoarece Cristos va stăpâni întreaga lume.  
 Sclav - înţelesul este clar pentru oricine; merită însă menţionat că Pavel se 
referea la conceptul evreiesc al "sclavului de bunăvoie", care acceptă pe stăpânul bun 
pentru totdeauna (Exod 21:5-6).    

Evanghelie - înseamnă veste bună. În context, vestea bună se referă nu numai la 
iertarea păcatelor, ci şi la primirea sfinţirii şi a gloriei viitoare tot ca daruri ale lui 
Dumnezeu.  
 Fiul Său - se referă la Fiul lui Dumnezeu care nu este născut, ci este divin, 
preeminent şi moştenitor al tuturor lucrurilor.  
 Duhul sfinţeniei - un alt termen pentru Duhul Sfânt. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt 
sunt co-egali, co-substanţiali (au aceeaşi natură, divină) şi co-eterni. Este un singur 
Dumnezeu, revelat în trei Persoane, şi anume Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.  
 Har - sensul general este de "dar nemeritat", dar implicaţiile în epistolă sunt 
multiple. Harul lui Dumnezeu completează trăirea noastră imperfectă; harul se 
înmulţeşte suficient de mult încât credinciosul să învingă păcatul; harul exclude orice 
faptă şi orice merit al credinciosului în primirea mântuirii. Echivalenţe la cuvântul "har" 
sunt "dragoste necondiţionată", "milă", "îndurare".  
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 Credinţă - are sensul de a crede ce spune Dumnezeu, ceea ce duce la încredere 
în Dumnezeu şi în acţiunile Lui în favoarea omului. Credinţa aceasta este credinţa 
mântuitoare care, ca şi harul, au origine divină în om. 
 Neamurile (naţiunile) - toţi ceilalţi care nu fac parte din poporul evreu, adică 
neevreii, restul lumii.  
 Sfânt - cuvântul acesta şi derivatele lui au două semnificaţii cu privire la om: 
consacrat şi curat. Consacrat are sensul de separat, pus deoparte pentru a fi folosit în 
mod exclusiv de Dumnezeu. În cazul persoanei lui Dumnezeu, "sfânt" are sensul de 
puritate absolută şi separare totală faţă de orice este rău. Dumnezeu este de trei ori 
sfânt, adică sfânt în mod desăvârşit.  
 Dar spiritual - un echivalent al acestui cuvânt este carismă, des folosit în ziua de 
astăzi, dar în acest context are sensul obişnuit de dar al harului lui Dumnezeu ce ţine de 
învăţătură, descoperiri din Cuvânt, încurajare (vezi v.12). Darurile spirituale ale Duhului 
Sfânt le dă Duhul Sfânt şi nu apostolul Pavel.  
 Greci şi barbari - am pus cele două cuvinte împreună pentru că neevreii erau 
împărţiţi în două mari grupuri din punct de vedere cultural, şi anume cei cu cultură 
greacă şi restul popoarelor. Cultura greacă ajunsese la apogeu în vremea aceea. 
Scrisoarea este adresată romanilor, dar Pavel îi numeşte pe romani greci datorită 
faptului că romanii au adus cu ei disciplină şi putere militară, dar au luat din cultura 
greacă aproape totul. În consecinţă, grecii, în spiritul epistolei către Romani, erau acel 
tip de oameni cu un anumit grad de civilizaţie şi cultură, iar limba greacă era un fel de 
"engleza secolului I"; barbarii erau cei care nu vorbeau greaca şi erau necivilizaţi. Deci, 
pe vremea aceea, lumea era împărţită în 3 categorii: evrei, greci şi barbari.  
 Putere - putere divină.  
 Mântuire - înseamnă eliberare, păstrare, salvare. 

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
v.1 - 2 
1 Pavel, rob al lui Isus Cristos, chemat să fie apostol, pus deoparte pentru Evanghelia lui 
Dumnezeu, 
2 pe care a promis-o mai înainte prin profeţii Săi în Sfintele Scripturi 

  
 Acreditarea şi mandatul lui Pavel 
 Pavel începe epistola descriindu-şi atât acreditarea cât şi mandatul din partea lui 
Dumnezeu. Acreditarea este de rob şi apostol. Nu este la întâmplare faptul că primul 
aspect al acestei acreditări este calitatea de rob. Cuvântul rob (sclav în limbajul original) 



 21 

avea o rezonanţă foarte mare în acel timp deoarece două treimi din populaţia Imperiului 
Roman era formată de sclavi. Sclavul unei persoane aflate într-o poziţie înaltă avea mai 
multă trecere, autoritate şi libertate decât un om liber, de rând. Sclavii Cezarului erau 
unii dintre cei mai importanţi oameni din întregul imperiu. Pavel, declarându-se sclavul 
lui Dumnezeu, devine persoana cea mai importantă în lucrarea lui Dumnezeu. 
Dumnezeu nu lucrează cu independenţi, ci numai cu robi, dar robi de bunăvoie. Înainte 
ca Dumnezeu să îţi ceară să fii rob de bunăvoie, El îţi aduce aminte că Fiul Său a fost 
Robul lui Dumnezeu: ,,Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul 
Meu îşi găseşte plăcerea." (Matei 12:18). De asemenea, El " S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi 
şi a luat chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor." (Filipeni 2:7). Dar Pavel era şi 
apostol. Apostol înseamnă trimis. El era trimis de Dumnezeu să ducă neamurilor 
evanghelia harului. El însuşi se numeşte apostolul neamurilor. Mandatul lui Pavel era să 
vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia nu este o invenţie a apostolului Pavel. Ea 
a fost predicată de Domnul Cristos şi promisă încă din Vechiul Testament. Prima 
promisiune în ce priveşte evanghelia apare în Geneza 3:15 şi este numită proto-
evanghelie (proto = întâi, primul, prima); Vechiul Testament este plin de anunţuri ale 
Evangheliei. Iată câteva: Exod  cap.12; părţi din Levitic; Numeri 21:9; Psalmul 22; Isaia 
53. O să vedem pe parcursul acestui studiu că Evanghelia cuprinde în ea iertarea 
păcatelor, sfinţirea şi glorificarea.  

 
v.3 - 4 
3 care priveşte pe Fiul Său, Isus Cristos, Domnul nostru care a fost născut din sămânţa lui David, 
în ce priveşte trupul, 
4 şi care a fost dovedit cu putere a fi Fiul lui Dumnezeu, în ce priveşte duhul sfinţeniei, prin 
învierea din morţi, 

  
 Evanghelia vorbeşte în primul rând despre Fiul lui Dumnezeu 
 Evanghelia se referă la Domnul Cristos ca Dumnezeu întrupat. Domnul Cristos 
este singura Persoană din univers cu o natură dublă: o natură deplin divină şi o natură 
deplin umană. Dar Cristos este şi singura Fiinţă din univers care ne putea mântui tocmai 
datorită acestei duble naturi. Una din dovezile divinităţii Sale este învierea din morţi. Nu 
există Evanghelie (vestea bună) fără învierea din morţi a Domnului Cristos. Se pune 
întrebarea: unde suntem noi, credincioşii, în raport cu Evanghelia, deoarece versetul 
spune că Evanghelia Îl priveşte pe Fiul Său. Noi suntem în Cristos. Vom vedea pe 
parcursul epistolei cât de importantă este expresia "în Cristos".  
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v.5 - 7   
5 prin care am primit har şi apostolie, ca să aducem, pentru Numele Lui, ascultarea credinţei 
printre toate Neamurile 
6 între care sunteţi şi voi, cei chemaţi ai lui Isus Cristos; 
7 către toţi cei ce sunteţi în Roma, preaiubiţi ai lui Dumnezeu, chemaţi să fiţi sfinţi: har vouă şi 
pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos! 

  
 Harul nu este doar un salut formal 
 Când Domnul Cristos ne foloseşte în lucrare, ne face o favoare. Pavel a spus: 
"am primit harul şi apostolia". Ce lucrare ai primit de la Domnul? Un alt aspect tratat în 
aceste versete este universalitatea Evangheliei, ea fiind destinată să aibă o răspândire 
globală, cuprinzându-i şi pe cei din Roma. Trimiterea de misionari în alte ţări trebuie să 
fie cea mai înaltă prioritate de misiune a Bisericii din România, întrucât aceasta 
înseamnă ascultarea de Marea Trimitere (Matei 28:19-20) şi aduce cele mai mari 
binecuvântări pentru ţară. Acesta este secretul binecuvâtării poporului american.  
 Credincioşii din Roma (ca noi toţi) sunt numiţi "preaiubiţii lui Dumnezeu". 
Iubirea lui Dumnezeu faţă de noi este un alt fel de a spune har. Când Dumnezeu ne 
spune "preaiubiţi", El ne declară dragoste maximă, egală cu cea arătată Fiului Său. Acest 
lucru creează, în mod normal, în cititorul credincios bucurie şi încredere că tot ce îi 
promite Dumnezeu va fi împlinit. Te îndemn să continui atât citirea epistolei cât şi a 
cărţii acesteia, simţindu-te preaiubit(ă), dacă eşti sigur(ă) că eşti a(l) Domnului. 
 Mulţi comentatori clasează expresia "har şi pace" ca un simplu salut în 
deschiderea cărţii. Expresia "har şi pace" nu este un simplu salut, ci este una din 
premisele fundamentale ale epistolei. "Har şi pace", spune Pavel, sunt din partea lui 
Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Isus Cristos. Dumnezeu nu se formalizează, aşa că este 
bine să primim din plin harul şi pacea ce ni se oferă chiar de la început în studierea 
acestei epistole. Harul este descris cel mai amănunţit în Romani.  

 
v.8 - 15 
8 Mai întâi, mulţumesc Dumnezeului meu prin Isus Cristos pentru voi toţi, căci credinţa voastră 
este vestită în toată lumea. 
9 Căci Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă 
amintesc neîncetat în rugăciunile mele; 
10 cerând totdeauna ca acum, într-un anume fel, să am, prin voia lui Dumnezeu, în sfârşit, cale 
liberă să vin la voi. 
11 Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar spiritual, ca să fiţi întăriţi până la sfârşit; 
12 adică să ne îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, fiecare prin credinţa celuilalt, atât a 
voastră cât şi a mea. 
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13 şi nu vreau să nu ştiţi, fraţilor, că de multe ori mi-am pus în gând să vin la voi (dar am fost 
împiedicat să vin până acum), ca să culeg vreun rod şi printre voi ca şi printre celelalte 
Neamuri. 
14 Eu sunt dator şi grecilor şi barbarilor; şi celor înţelepţi şi celor neînţelepţi. 
15 Astfel, atât cât mă priveşte pe mine, eu sunt gata să vă predic Evanghelia şi vouă celor ce 
sunteţi în Roma. 

  
 Motivul vizitei lui Pavel la Roma 
 Pasajul acesta descrie pregătirea vizitei pe care apostolul Pavel dorea să o facă 
bisericilor din Roma. Deşi credincioşii din capitala imperială aveau o credinţă vestită în 
toată lumea (v.8), cu toate acestea Pavel avea o dorinţă vie să le vestească şi lor 
Evanghelia (v.15). De ce? Ce avea mesajul lui Pavel în plus şi ei nu ştiau? Credincioşii din 
Roma erau mântuiţi dar aveau nevoie de învăţătura lui Pavel. Răspunsul îl găsim în 
versetele 16 şi 17 din acest capitol. Dar până acolo, vom explica puţin care era motivul 
care îl făcea pe Pavel să viziteze bisericile din Roma. Evanghelia ajunsese atât la Roma 
cât şi în alte locuri din imperiu fără Pavel. În aceste biserici erau o mulţime de oameni 
mântuiţi care însă nu ştiau cum să trăiască viaţa de sfinţenie. Pavel vine cu învăţătura 
despre sfinţenie. Vom vedea aceasta în cele ce urmează. 

 
v.16 - 17  
16 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea fiecăruia care crede; întâi a iudeiului şi apoi a grecului; 
17 deoarece în ea este descoperită o dreptate a lui Dumnezeu, prin credinţă (şi duce n.n.) la 
credinţă; după cum este scris: Cel drept va trăi prin credinţă. 

  
 Evanghelia este puterea lui Dumnezeu atât pentru mântuire cât şi pentru 
sfinţire 
 Aceste două versete reprezintă tema epistolei, unde se descrie Evanghelia 
centrată pe două elemente fundamentale: puterea lui Dumnezeu şi dreptatea lui 
Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu se manifestă împotriva păcatului, dând mântuire 
(v.16), iar dreptatea lui Dumnezeu se manifestă dând sfinţire celor mântuiţi (v.17).  
 Am putea spune că în cadrul Noului Testament cele 4 evanghelii şi cartea 
Faptelor Apostolilor sunt sintetizate de versetul 16, în care se arată puterea lui 
Dumnezeu la lucru pentru mântuirea noastră, iar versetul 17 este sinteza Epistolei către 
Romani şi ne arată cum cel mântuit trăieşte o viaţă sfântă. Dacă Evangheliile şi Faptele 
Apostolilor ne arată puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, în schimb Romani ne arată 
puterea lui Dumnezeu pentru sfinţire.  
 Reluând puţin versetul 17, în care se afirmă dreptatea lui Dumnezeu, vreau să 
pregătesc cititorul pentru o discuţie mai detaliată a acestui verset în capitolul 3:21-26. 
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De ce acest lucru? Pentru că pasajul 3:21-26 reia în detaliu versetul 17 din acest capitol. 
Versetele 3:21-26 sunt atât de importante încât majoritatea comentatorilor au simţit 
nevoia să le abordeze chiar de acum. Pavel ne arată că dreptatea lui Dumnezeu ne dă 
atât un nou statut înaintea Lui cât şi o viaţă nouă în mod practic. Românii au o zicală 
care spune că "teoria ca teoria, dar practica ne omoară". Dreptatea lui Dumnezeu ne 
conferă şi practica vieţii sfinte. Greşeala fundamentală a multor creştini este că fiind 
conştienţi că nu se pot mântui singuri, au totuşi iluzia că se pot sfinţi singuri. Iată 
câteva exemple din care rezultă că sfinţirea este lucrarea lui Dumnezeu:  
 "...căci Cel ce sfinteşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-Unul" (Evrei 2:11) 
 "Sfinţeşte-i prin adevărul Tău, Cuvântul Tău este adevăr" (Ioan 17:17) 
 "Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin...." (1 Tesaloniceni 5:23) 
 "...cei chemaţi, sfinţiţi de Dumnezeu şi păstraţi de Isus Cristos" (Iuda 1) 
 Aşa cum am văzut, credincioşii din Roma erau renumiţi pentru credinţa lor, dar 
aveau nevoie să înţeleagă harul lui Dumnezeu care nu numai că mântuieşte, dar şi 
sfinţeşte şi glorifică. Sfinţirea de care vorbim este dreptatea lui Dumnezeu pe care ne-o 
descoperă Evanghelia. Deci Evanghelia descoperă dreptatea lui Dumnezeu nu a noastră. 
Dreptatea lui Dumnezeu în contextul capitolului înseamnă în mod concret perfecţiunea 
morală a Fiului Său.  Dumnezeu nu numai că ne spală de păcate prin jertfa Fiului Său, dar 
ne dă şi dreptatea Lui tot ca un dar. Aceasta este Evanghelia completă, aceasta este 
vestea cu adevărat bună.  
 Nu trebuie să trecem cu vederea că Pavel spune că dreptatea lui Dumnezeu se 
primeşte prin credinţă şi duce la credinţă: "Cel neprihănit va trăi prin credinţă". Credinţa 
este necesară pentru toate etapele vieţii creştine: justificare, iertare, sfinţire şi 
glorificare. Credinţa fiind necesară şi pentru sfinţire, rezultă că sfinţirea nu este în primul 
rând efort uman, cu toate că acesta apare ca rezultat al credinţei. Sfinţirea este o lucrare 
divină.  

 
v.18 - 23 
18 Căci mânia lui Dumnezeu este descoperită din cer împotriva oricărei necinstiri şi nedreptăţi 
a oamenilor care înăbuşă adevărul în nedreptate; 
19 fiindcă ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu este descoperit în ei; căci le-a fost arătat 
de Dumnezeu. 
20 Căci însuşirile Lui nevăzute, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit de la 
crearea lumii, fiind înţelese prin lucrurile făcute de El, aşa încât nu se pot dezvinovăţi; 
21 căci, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au glorificat ca Dumnezeu, nici nu I-au 
mulţumit ; ci s-au dedat la gândire deşartă şi inima lor fără pricepere a fost întunecată. 
22 Zicând că sunt înţelepţi, au înnebunit; 
23 şi au schimbat gloria Dumnezeului nemuritor într-o icoană făcută în asemănare cu omul 
muritor, şi cu păsările, şi cu animale cu patru picioare, şi cu târâtoare 



 25 

  
 Mânia lui Dumnezeu îi priveşte doar pe cei necredincioşi 
 Mulţi sunt surpinşi să afle că Evanghelia este însoţită şi de avertismentul că 
refuzul ei duce la expunerea faţă de mânia lui Dumnezeu. Însă tot atât de surprinzător 
este să aflăm din teologia vehiculată prin România că şi credinciosul poate intra sub 
incidenţa mâniei lui Dumnezeu. Dacă ne uităm atent la versetele pe care le discutăm, 
observăm că mânia lui Dumnezeu se descoperă atât împotriva necinstirii lui Dumnezeu 
de către oameni, cât şi a nedreptăţii  lor. Aceasta se referă, în context, în primul rând la 
nerecunoaşterea măreţiei lui Dumnezeu, la idolatrie, lesbianism şi homosexualitate, dar 
şi la lista de păcate de la sfârşitul acestui capitol. Mânia lui Dumnezeu este un lucru 
înfricoşător care descrie relaţia lui Dumnezeu cu cei care nu s-au împăcat cu El. Iată ce 
clar ne spune Ioan despre cei care s-au împăcat cu Dumnezeu, în antiteză cu cei 
necredincioşi: "Cine crede în Fiul are viaţă veşnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea 
viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el." (Ioan 3:36). Mânia lui Dumnezeu este 
pentru cei ce nu cred în Fiul. 
 Faptul că cei credincioşi nu mai sunt sub mânia lui Dumnezeu este redat şi în 
Romani 5:1, unde scrie: "De aceea, fiind justificaţi prin credinţă, avem pace cu 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos." (Rom. 5:1). A fi de acord cu Scriptura că 
avem pace cu Dumnezeu şi în acelaşi timp a afirma, cum se vehiculează în România, că 
un credincios poate intra oricând sub mânia lui Dumnezeu este o contrazicere a harului 
şi a Evangheliei. O astfel de gândire, care îl descrie pe Dumnezeu ca având simultan faţă 
de noi o relaţie de pace dar în acelaşi timp fiind gata să Îşi manifeste mânia, denotă 
iraţionalitate din partea celor ce o promovează. Noi am fost eliberaţi de sub mânia Lui 
prin procesul păcii sau împăcării cu Dumnezeu. Numai la secţia de psihiatrie dai peste 
pacienţi care sunt nenatural de amabili dar în orice moment li se poate declanşa o criză 
de mânie care te pune în pericol. O astfel de judecată este străină de Evanghelie care 
înseamnă vestea bună. O evanghelie care proclamă mânia lui Dumnezeu pentru 
credincioşi nu poate fi numită veste bună, ci cel mult vestea schimbătoare, ca la ştiri: o 
dată sunt veşti bune şi imediat după aceea veşti rele sau îngrozitoare. 
 Revenind la problema mâniei lui Dumnezeu faţă de păgânii nepocăiţi, observăm 
că Dumnezeu nu i-a ocolit în încercarea de a li Se face cunoscut. El S-a revelat lor prin 
creaţie, însă aceştia nu I-au dat slava cuvenită şi nici nu I-au mulţumit, ci au ales să 
glorifice păcatul. O astfel de atitudine de maximă răzvrătire merită toată mânia lui 
Dumnezeu. Flăcările eterne ale iadului îi vor chinui veşnic pe astfel de rebeli: ".....va bea 
şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi 
chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului 
lor se suie în sus în vecii vecilor..." (Apocalipsa 14:10,11a). Dragă cititorule, chiar dacă 
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frecventezi o biserică evanghelică, fii sigur că te-ai împăcat cu Dumnezeu prin credinţa în 
jertfa Fiului Său, pocăindu-te de păcatele tale, primind astfel pacea cu Dumnezeu şi 
ieşirea de sub mânia Lui. 

 
v.24 - 27  
24 De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă poftelor inimii lor, spre necurăţie, ca să-şi necinstească 
trupurile între ei înşişi; 
25 căci au schimbat adevărul lui Dumnezeu pentru o minciună şi s-au închinat şi au slujit 
creaturii în locul Creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. 
26 Din cauza aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au 
schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; 
27 tot astfel şi bărbaţii, părăsind întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii 
pentru alţii; bărbaţi cu bărbaţi săvârşind lucruri josnice şi au primit în ei înşişi răsplata 
cuvenită pentru rătăcirea lor 

  
 Dumnezeu îi abandonează pe cei răzvrătiţi 
 Dumnezeu abandonează în voia pornirilor lor o astfel de comunitate arogantă şi 
rebelă, care în mod voit Îl ignoră pe Dumnezeu, nemulţumindu-I şi nedându-I gloria care 
I se cuvine.            

O astfel de populaţie devine din ce în ce mai idolatră şi, în final, ajunge la 
homosexualitate şi lesbianism, ca apogeu al păcătoşeniei. Pavel notează că păcatele 
acestea sunt mai grave decât oricare altele, deoarece sunt împotriva naturii (para phusin 
gr.). Dumnezeu mântuieşte şi sodomiţi şi lesbiene (1Cor. 6:-11). Dar Dumnezeu nu mai 
dă nici un avertisment celor care au respins oferta mântuirii. Pe astfel de oameni, cât şi 
pe ceilalţi păcătoşi nepocăiţi, îi aşteaptă judecata finală, când vor fi condamnaţi şi 
aruncaţi în focul veşnic pentru a fi chinuiţi etern. 

   
v.28 - 32 
28 Şi fiindcă au refuzat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia 
minţii lor blestemate, ca să facă lucruri nepermise; 
29 fiind plini de orice fel de nedreptate, de imoralitate, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini 
de invidie, de ucidere, de ceartă, de înşelătorii, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, 
30 calomniatori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, îngâmfaţi, lăudăroşi, născocitori de rele, 
neascultători de părinţi ; 
31 neînţelegători, nu se ţin de cuvânt, fără dragoste, neiertători, nemiloşi ; 
32 care, cunoscând judecata dreaptă a lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt 
vrednici de moarte, totuşi nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac 
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 Lista fărădelegilor păgânismului 
 Pavel arată că o parte dintre aceşti păgâni au mintea total degenerată, termenul 
de comparaţie în limba greacă fiind echivalent acelui metal plin de prea multe 
impurităţi, care nu trece testul normalităţii. Noi, credincioşii de astăzi, trebuie să fim 
atenţi la ce ne uităm, cât şi la procesele mentale ce se derulează în mintea noastră. Unii, 
care se lasă, ca şi aceşti păgâni, corupţi din punct de vedere mental, bineînţeles, nu la 
acelaşi nivel, ajung să sufere de nevroze sau de boli mai grave pe sistem nervos, 
recuperarea lor necesitând timp îndelungat de consiliere şi terapeutică spirituală. Pavel 
redă succint o listă de fărădelegi cu care se lăudau păgânii secolului I, ca să rămână drept 
mărturie la ziua judecăţii lor. 
 Evanghelicii din România sunt vinovaţi de abdicarea de la datoria cetăţenească 
de a lua poziţie împotriva imoralităţii, pornografiei, ocultismului, în acord cu legile ţării. 
Am auzit prea adesea scuze de tipul "nu mi se primesc articole la ziar" sau "nu suntem 
invitaţi la discuţii pe aceste teme la televizor". Totuşi se puteau strânge chiar un milion 
de semnături pentru oprirea pornografiei şi obscenităţii în mass-media. Imoralitatea şi 
drogurile vor intra peste tine în biserică şi în casă dacă nu îţi faci partea în acord cu legile 
ţării. Este foarte posibil ca o parte din evanghelici să nu acţioneze împotriva problemelor 
arătate tocmai pentru că sunt afectaţi de ele. La Radio Vocea Evangheliei am descris 
pericolul fenomenului ocult, al pornografiei şi imoralităţii în atâtea ocazii încât oamenii 
s-au plictisit să mă asculte. Într-una din emisiuni am pus o întrebare de felul acesta: este 
cineva pe care îl revoltă suficient de mult asemenea lucruri încât să înceapă o campanie 
de strângere de semnături împotriva lor? Spre dezamăgirea mea, nu a sunat nici un 
bărbat, ci doar o femeie ortodoxă. Ortodocşii, atât cât au fost lăsaţi, şi-au făcut partea, şi 
împotriva sectelor, şi împotriva problemelor arătate mai sus.  
 Astăzi, antropologii din universităţile lumii sunt tare supăraţi din cauza acţiunii 
de răspândire a Evangheliei în diferite regiuni cu viaţă tribală ale globului. Ei pretind că 
Evanghelia afectează cultura acelor triburi. Punctul acesta de vedere are la bază o optică 
umanistă şi necreştină care trece cu vederea ocultismul, canibalismul şi viaţa total 
disfuncţională a acestor grupuri de oameni. Evanghelia este transculturală şi aduce 
normalitatea lui Dumnezeu în orice stil de cultură. Evanghelia într-adevăr distruge ceva, 
şi acesta este demonismul din  viaţa socială. Dacă multe din ţările lumii a treia au ajuns 
la un grad de civilizaţie şi la un anumit progres, inclusiv spiritual, aceasta se datorează 
răspândirii Evangheliei în aceste teritorii. 
 Astăzi lumea occidentală a declarat că nu mai acceptă creştinismul ca religie 
dominantă a ei. Uniunea Europeană nu vrea nici măcar să fie pomenit creştinismul ca 
moştenire a trecutului în noua constituţie europeană. În acelaşi timp, neo-păgânismul a 
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revenit în forţă. Lista de păcate din acest pasaj face parte din zestrea Uniunii Europene 
prezente. S-a ajuns ca sodomiţii şi lesbienele să fie apreciaţi pentru deviaţiile lor şi se 
impune prin lege educarea  copiilor într-un spirit de toleranţă faţă de aceste perversiuni. 
Astfel, ora de educaţie sexuală din şcoli ţinteşte promovarea pe căi ocolite a 
homosexualităţii. Biserica Ortodoxă a detectat şi a dat pe faţă o astfel de tendinţă. Cei ce 
promovează sodomia şi alte păcate, dacă nu se pocăiesc, vor fi chinuiţi etern şi deplin în 
lacul de foc şi sulf descris de cartea Apocalipsa (cap. 20 v. 10,14,15 ).  

 

Concluzii şi aplicaţii 
 În felul de gândire al secolului I, lumea era împărţită în trei categorii: greci, iudei şi 

barbari. De aceea Pavel spune "eu sunt dator şi iudeilor şi grecilor şi barbarilor" (cap 
1:14) sau "Evanghelia este întâi pentru iudeu şi apoi pentru grec" (cap 1:16). 

 Evanghelia, în sensul ei deplin, înseamnă nu numai vestea bună a iertării păcatelor, 
ci şi vestea bună că cel iertat este justificat, sfinţit de Dumnezeu şi glorificat deja în 
Cristos. 

 În România, accentul a fost pus pe evanghelizare şi este bine aşa, dar sfinţirea a fost 
înţeleasă ca fiind efortul omului. Sfinţirea a fost abordată fără înţelegerea harului lui 
Dumnezeu. Drept urmare, legalismul domină România. Alţi evanghelici, sesizând 
legalismul, au vrut să facă schimbări majore fără ajutorul harului şi au intrat în 
libertinism: fetele poartă îmbrăcăminte indecentă, proliferează formaţiile "creştine" 
rock, creştinii urmăresc şi ei emisiuni TV pline de violenţă şi pornografie. Soluţia este 
harul, aşa cum vom vedea în capitolele următoare.  

 Pe păcătoşii nepocăiţi îi aşteaptă mânia lui Dumnezeu, care îi va chinui etern în lacul 
de foc şi sulf topit. Fii sigur(ă) că eşti născut(ă) din nou! 

 

Întrebări pentru studiu 
 
 Ce rol are capitolul 1 în raport cu întreaga epistolă? 

 Statutul de rob, în contextul de la Romani, era un lucru derogatoriu sau un 
privilegiu? 

 Poţi să descrii Persoana lui Cristos în acord cu cele spuse de Pavel? 

 Ce lipsea din Evanghelie celor din Roma? 

 Ce lipseşte din Evanghelie celor din România? 

 Care este tema epistolei? 

 Faţă de cine se manifestă mânia lui Dumnezeu? 

 Eşti sigur(ă) că eşti născut(ă) din nou? 
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Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 1:1-4 

  
 "Pavel, rob al lui Isus Cristos, chemat să fie apostol, pus deoparte pentru Evanghelia lui 
Dumnezeu, pe care a promis-o mai înainte prin profeţii Săi în Sfintele Scripturi care priveşte pe 
Fiul Său, Isus Cristos, Domnul nostru care a fost născut din sămânţa lui David, în ce priveşte 
trupul, şi care a fost dovedit cu putere a fi Fiul lui Dumnezeu, în ce priveşte duhul sfinţeniei, prin 
învierea din morţi..." (Romani 1:1-4) 
 

 Înţelesul acestor cuvinte în opinia mea este acesta: conţinutul sau obiectul 
Evangheliei sau, cum alţii au spus, subiectul, este Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, născut 
din sămânţa lui David în ce priveşte trupul şi acum desemnat ca să fie Împărat şi Domn al 
tuturor lucrurilor cu putere, şi aceasta în acord cu Duhul Sfânt, care L-a înviat din morţi... 

Martin Luther 
 
 Acest Fiul al lui Dumnezeu şi Fiu al Omului care a fost ridicat din moarte prin 
puterea Duhului Sfânt a fost Isus Cristos, Domnul nostru, declară Pavel. Isus înseamnă 
Salvator, Cristos înseamnă Unsul (Mesia n.n), iar Domn înseamnă Suveranul. El este Isus 
întrucât El salvează poporul Său din păcat. El este Cristos pentru că a fost proclamat de 
Dumnezeu ca Rege şi Preot. El este Domn pentru că El este Dumnezeu şi este Suveranul 
universului. 

John MacArthur 
 
 Duhul sfinţeniei este o formă obişnuită evreiască de a spune Duhul Sfânt... prin 
care El a inaugurat era Duhului. Coborârea şi lucrarea Duhului atestă întronarea lui Isus 
ca Fiu al lui Dumnezeu cu putere. 

F.F. Bruce 
 
 Vestea bună a lui Dumnezeu se referă la Fiul Său, în persoana lui Isus Cristos. 
Aceasta implică divinitatea lui Cristos ca fiind esenţa Persoanei Sale înainte de întruparea 
Sa... 

John Witmer 
 
 Biserica totdeauna a predicat că viaţa pe care Isus a trăit-o pe pământ a fost 
deplin umană, personalitatea revelată fiind Dumnezeu, Fiul Tatălui.  

Alan F. Johnson 
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 Cu toate că Evanghelia îşi are sursa în Dumnezeu, vestea bună este referitoare la 
Fiul Său, în care toate promisiunile Vechiului Testament sunt împlinite şi în care actul 
mântuirii al lui Dumnezeu este realizat... Evanghelia are un singur centru, în jurul căruia 
totul se învârte, de la început până la sfârşit prezentând pe Fiul lui Dumnezeu. 

William M. Greathouse 
 
 Persoana lui Cristos este chiar substanţa Evangheliei lui Dumnezeu. 

William Pettingill 
 
 Nu este veste bună pentru om în ce priveşte mântuirea decât aceea care vine 
prin Isus Cristos. 

Albert Barnes 
 
 Isus Cristos este tema istoriei Evangheliei, este declarat ca să fie preeminent în 
ce priveşte aspectul uman şi divin... Nu este totdeauna remarcat că această epistolă este 
o epistolă a învierii, nu numai a trupului, amintită doar de două ori în epistolă, dar 
învierea ca şi puterea de bază a mântuirii. Amândouă, justificarea şi sfinţirea sunt 
asigurate de ea. 

James M. Stifler 
 
 Pavel concluzionează acest sumar al numelor lui Dumnezeu cu Acela care este 
inima şi centrul Evangheliei lui Dumnezeu prin adăugarea expresiei "Isus Cristos, Domnul 
nostru"... Datorită lui Isus Cristos. Domnul nostru, adevărata Evanghelie îşi atinge 
apogeul... Fără El, mântuirea este imposibilă. Cu El, recunoscut ca Suveran, Obiectul 
încrederii şi dragostei noastre, osânda este imposibilă. 

William Hendriksen 
 
 Evanghelia lui Dumnezeu priveşte pe Fiul Său. În totalitatea ei, ea este cuprinsă 
în cunoştinţa lui Isus Cristos; aşa că cine se depărtează un singur pas de El, se depărtează 
de Evanghelie ... Pentru că este El care a pus bazele Evangheliei cu sângele Său şi căreia 
i-a dat toate virtuţile. 

Robert Haldane 
 
 Isus Cristos a fost întotdeauna Fiul lui Dumnezeu, însă Tatăl L-a declarat ca Fiu 
prin înviere. El nu s-a schimbat în esenţă, El a fost întotdeauna Fiul lui Dumnezeu... 
Natura lui Isus Cristos a fost atât de sfântă încât moartea nu L-a putut cuprinde. 
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Thomas Constable 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 1:16-17 

 
 "Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede; întâi a iudeului şi apoi a grecului; deoarece 
în ea este descoperită o dreptate a lui Dumnezeu, prin credinţă la credinţă; după cum este scris: 
Cel drept va trăi prin credinţă." (Romani 1:16-17) 
 

 Evanghelia este puterea care mântuieşte pe toţi cei care o cred  sau, în alte 
cuvinte, este Cuvântul divin care este puternic să salveze pe toţi care îşi pun încrederea în 
El. Aceasta într-adevăr este prin Dumnezeu şi de la Dumnezeu !... 
 Evanghelia este numită puterea lui Dumnezeu în contrast cu puterea omului. În 
ce priveşte puterea omului, ea este presupusa abilitate prin care el, omul, în acord cu 
opinia lui carnală, obţine mântuirea prin puterea lui şi face lucruri care sunt ale firii 
pământeşti. Dar această abilitate umană Dumnezeu, prin crucea lui Cristos, în mod total, 
a declarat-o nulă şi neavenită. Şi acum El ne dă puterea Lui Însuşi, prin care credinciosul 
este împuternicit să trăiască mântuirea... Puterea omului trebuie distrusă. Altfel puterea 
lui Dumnezeu nu va fi în noi; cei bogaţi şi cei puternici nu primesc Evanghelia şi nici 
puterea lui Dumnezeu, aşa cum este scris: "Săracilor li se vesteşte Evanghelia" (Luca 
7:22). 

Martin Luther 
 
 Aceste două versete exprimă tema Cărţii Romani şi ele conţin adevărul care 
transformă cel mai bine sau mai puternic viaţa pe care Dumnezeu le-a dat-o oamenilor. 
 Accentul este pus aici pe continuitatea credinţei. Nu este doar un singur act de 
credinţă ci un stil de viaţă. Credinciosul adevărat făcut drept va trăi în credinţă întreaga 
sa viaţă. Teologii numesc aceasta "perseverenţa sfinţilor". 

John MacArthur 
 
 Pentru Pavel, viaţa veşnică în sensul de "mântuire" începe cu îndreptăţirea dar 
merge dincolo de ea, include sfinţirea (subiectul de la Romani 6 la 8) şi se finalizează în 
glorie (Romani 8). În sensul acesta comprehensiv, mântuirea poate fi privită ca şi cheia 
care descuie curţile teologiei lui Pavel. 

F.F.Bruce 
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 Puterea divină în Evanghelie nu este în dependenţă de vreo înţelepciune sau 
virtute umană sau de vreo condiţie, ca de exemplu fapte făcute în ascultarea de Lege. 
Pavel declară că puterea mântuitoare a lui Dumnezeu este eficientă numai prin credinţă, 
pentru toţi cei care cred... Este această atitudine care determină întoarcerea de la 
eforturi personale şi metode umane către abandonarea totală a noastră în mâna lui 
Dumnezeu Tatăl şi a lui Isus Cristos...     Alan F. Johnson 
 
 Mântuirea este un concept larg. Ea include iertarea păcatelor, însă implică mult 
mai mult, întrucât înţelesul de bază este "bun, sănătos, întregit". Promite restaurarea a 
tot ceea ce păcatul a pătat sau distrus. Este termenul general care unifică în el aspectele 
particulare ale adevărului sugerate prin justificare, reconciliere, sfinţire şi răscumpărare. 

Everett F. Harrison 
 
 Dreptatea despre care Pavel vorbeşte nu este numai darul lui Dumnezeu ci însăşi 
dreptatea lui Dumnezeu.     William M. Greathouse 
 
 Evreii l-au respins pe Pavel şi l-au considerat un apostat; de cei întelepţi dintre 
Neamuri a fost persecutat, dispreţuit şi alungat din loc în loc şi privit ca gunoiul acestei 
lumi dar lui nu îi era ruşine de Evanghelie. El avea o convingere atât de fermă cu privire 
la valoarea şi adevărul ei. El a văzut atât de mult eficacitatea ei...s-a lăudat cu ea ca 
puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Aceasta erau vederile lui Pavel cu privire la 
Evanghelie şi este una dintre doctrinele favorite ca cei care cred în Cristos să nu le fie 
ruşine.             Albert Barnes 
 
 A fi salvat înseamnă a fi scăpat de cel mai mare rău şi a fi plasat în posesia celui 
mai mare bine. Binecuvântările promise ţin de trecut, prezent şi un viitor fără sfârşit. 
Justificarea, sfinţirea şi glorificarea sunt toate incluse. 

William Hendriksen 
 
 Am putea spune că fiecare aspect al mântuirii lui Dumnezeu vine numai prin 
credinţă. Aceasta este adevărat fie că vorbim despre justificare (salvarea de la pedeapsa 
pentru păcat), sfinţire (salvarea de sub puterea păcatului) sau de la glorificare (salvarea 
de la prezenţa păcatului). Credinţa în Dumnezeu duce la o mântuire deplină. 

Thomas Constable 
_____________ 
Notă: Aceste citate repetă uneori aceeaşi idee. Scopul inserării lor este ca cititorul să vadă aceleaşi lucruri 
explicate de mai multe autorităţi teologice şi în final să rămână cu o mai bună înţelegere a conceptelor 
biblice. Această informaţie este valabilă pentru toate capitolele. 
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CAPITOLUL 2 
 

 

 

Tema capitolului 
 

Acuzaţii aduse moraliştilor păgâni şi iudeilor religioşi 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 În Imperiul Roman erau două categorii de oameni care trăiau moral. Primul grup 
era format de unii dintre filosofi care, ducându-şi concepţiile până la capăt, au reuşit să 
tragă nişte concluzii de natură etică. Astfel, aceşti filosofi moralişti reuşeau să trăiască o 
viaţă relativ echilibrată. Un curent filosofic foarte cunoscut era stoicismul1. Impactul lui a 
fost aşa de mare încât acest cuvânt este folosit şi în ziua de azi cu referire la cei ce 
perseverează. Al doilea grup era format din iudei. Aceştia aveau legea, o viaţă de 
sinagogă riguroasă şi un renume în diasporă datorită religiozităţii lor. Totuşi atât filosofii 
moralişti cât şi iudeii aveau scăpări serioase de moralitate, acestea devenind cunoscute 
public. Dumnezeu îi acuza prin Pavel foarte vehement, deoarece ei judecau pe păcătoşii 
de rând. Judecata este numai a Domnului. 

 

Ce vom învăţa în acest capitol 
 
 Moraliştii păgâni şi iudeii aveau o cunoaştere superioară omului obişnuit în ceea ce 

priveşte trăirea unei vieţi etice. 

 Atât moraliştii păgâni, cât şi iudeii credeau că "a cunoaşte" ce este bine înlocuieşte 
sau suplineşte "a face" ce este bine. 

 Pavel argumentează că a cunoaşte legea, iudeu fiind, şi a trăi împotriva legii 
anulează calitatea de iudeu. Adevăratul iudeu, spune Pavel, este acela care este 
circumcis în inimă. 
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Cuvinte-cheie 
 
 Legea - în forma ei întreagă este reprezentată de cele 5 cărţi ale lui Moise; în 
forma ei restrânsă este Decalogul - Cele Zece Porunci. În vremea de astăzi, pentru evreii 
mesianici, legea le dă identitate şi cultură naţională. În cazul neamurilor, legea este 
conştiinţa omului.  
 Circumcizia - tăierea prepuţului la copiii iudei la vârsta de 8 zile. Din punct de 
vedere spiritual, circumcizia are semnificaţia de înlăturare a dominaţiei păcatelor. De 
reţinut că circumcizia spirituală o face Cristos.  
 Pocăinţa - schimbarea modului de gândire cu privire la păcat şi lume (ca sistem 
de valori), însoţită de căinţă pentru faptele păcătoase.  
 Păcat - sensul este foarte larg şi acoperă o varietate de fapte şi atitudini pe care 
omul le trăieşte în raport cu Dumnezeu şi cu cei din jur. În acord cu etimologia diferitelor 
cuvinte folosite în limba greacă, păcat poate însemna neatingerea unui scop lăsat de 
Dumnezeu sau, trecând dincolo de limitele puse de Dumnezeu, a nu asculta, a cădea 
când trebuie să rămâi în picioare, ignoranţă când trebuie să cunoşti, pofte şi intenţii rele 
etc. 

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
v.1  
1 Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că 
judeci pe altul, te condamni pe tine însuţi ; fiindcă tu care judeci, faci aceleaşi lucruri. 

  
 Cei ce condamnă pe alţii, de fapt se condamnă singuri 
 Acest verset începe cu adverbul "aşadar", care leagă cele două capitole şi ne 
arată că o parte din lista de păcate prezentată la sfârşitul capitolului 1 era practicată, pe 
ascuns, atât de moraliştii păgâni cât şi de iudei. Atunci când Pavel spune "aşadar omule, 
oricine ai fi tu" se referă la orice persoană de pe pământ care ar face greşeala să judece 
pe alţii în timp ce el face acelaşi lucru. De ce astfel de persoane, fie moralişti, fie iudei, îi 
judecau pe alţii? Deoarece ei ajunseseră să cunoască faptul că viaţa ar putea fi trăită mai 
frumos şi nu pentru că ei o trăiau cu adevărat. Astfel, având o cunoaştere a felului în 
care ar fi putut fi trăită viaţa, ei îi judecau pe cei ce aveau o cunoaştere mai mică în 
această privinţă. Condamnând pe alţii în speranţa că vor scăpa de judecată, de fapt în 
faţa lui Dumnezeu ei se condamnau singuri. 
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v.2 - 5   
2 Dar noi ştim că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce fac astfel de lucruri este potrivită 
cu adevărul. 
3 Şi crezi tu, omule,  care judeci pe cei ce fac astfel de lucruri, şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa 
de judecata lui Dumnezeu? 
4 Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, şi ale bunăvoinţei, şi ale îndelungii Lui răbdări, fără 
să ştii că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? 
5 Dar datorită împietririi tale şi inimii tale nepocăite, îţi aduni mânie pentru ziua mâniei şi a 
arătării judecăţii drepte a lui Dumnezeu, 

  
 Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăinţă 
 Pavel avertizează pe astfel de persoane că a avea mai multă cunoştinţă nu te 
scapă de judecata lui Dumnezeu, ci dimpotrivă te pune într-o situaţie şi mai dificilă în 
raport cu El. Oamenii aceştia îşi închipuiau că dacă Dumnezeu Şi-a amânat manifestarea 
judecăţii faţă de ei, înseamnă că Dumnezeu le-a trecut cu vederea păcatele. În realitate, 
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este o manifestare a bunătăţii Lui, care oferă noi 
şanse de pocăinţă. De aceea apostolul concluzionează: "nu vezi tu că bunătatea lui 
Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?" Această afirmaţie ar trebui să fie cel mai plăcut 
verset pentru creştini şi să-i aducă cel mai uşor la pocăinţă. Personal, cel mai mare 
progres l-am avut trăind acest verset. Totuşi, unii se împietriseră şi astfel îi aştepta 
pedeapsa eternă. 

 
v.6 - 16   
6 care va răsplăti fiecărui om după faptele lui ; 
7 celor care prin răbdare în a face fapte bune caută gloria, şi onoarea şi nemurirea: viaţă 
veşnică; 
8 dar mânie şi urgie celor care fac dezbinări şi nu ascultă de adevăr, ci ascultă de nedreptate; 
9 necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, mai întâi peste iudeu şi 
apoi peste grec; 
10 dar glorie, onoare şi pace va da oricărui om care face binele, întâi iudeiului şi apoi  grecului. 
11 Căci Dumnezeu nu se uită la faţa oamenilor. 
12 Căci toţi câţi au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege, şi toţi câţi au păcătuit sub lege, vor fi 
judecaţi după lege: 
13 (Pentru că nu cei ce aud legea sunt drepţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea 
vor fi justificaţi. 
14 Căci, când neamurile, care n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o 
lege, îşi sunt singuri lege; 
15 şi ele arată că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, conştiinţa lor mărturisind acest lucru, 
şi gândurile lor se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele,) 
16 aceasta se va vedea în ziua când, potrivit Evangheliei mele, Dumnezeu va judeca lucrurile 
ascunse ale oamenilor, prin Isus Cristos 
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 Iudeii nu sunt favorizaţi de Dumnezeu la judecată  
 În acest pasaj, Pavel afirmă că Dumnezeu nu ţine seama de faţa omului, ci 
răsplăteşte fiecăruia după cele făcute. Cu alte cuvinte, la judecată Dumnezeu nu-i va 
favoriza pe evrei sub motiv că sunt poporul Său ales. Pavel nu afirmă în acest pasaj 
mântuirea prin fapte. El construieşte un argument pentru iudeii nemântuiţi ca să le arate 
că, deşi ei au avut legea, totuşi nu au ţinut-o, pe când alţii dintre neamuri, care nu au 
avut legea, au trăit mai moral decât ei. Scopul lui Pavel este ca la sfârşitul capitolului să 
demoleze complet orice mândrie religioasă iudaică. 

 
v.17 - 24   
17 Iar tu care te numeşti iudeu, şi care îţi pui încrederea în lege, şi te lauzi cu Dumnezeu, 
18 şi cunoşti voia Lui, şi deosebeşti lucrurile care sunt mai bune, fiind învăţat din lege; 
19 şi eşti convins că eşti călăuza orbilor, o lumină pentru cei ce sunt în întuneric, 
20 un sfătuitor al celor fără minte, un învăţător al celor neştiutori, având modelul cunoaşterii şi 
al adevărului în lege; 
21 tu, deci, care înveţi pe altul, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu care predici ca omul să nu fure, 
furi? 
22 Tu care zici: Să nu comiţi adulter, comiţi adulter? Tu care urăşti idolii, le jefuieşti templele? 
23 Tu care te lauzi cu legea, Îl dezonorezi pe Dumnezeu prin încălcarea acestei legi? 
24 Căci din cauza voastră este defăimat Numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este 
scris 

  
 Este un mare risc să treci drept credincios şi să trăieşti ca păgânii 
 În acest paragraf, Pavel se adresează foarte specific evreilor. Limbajul lui este 
extrem de aspru, dar este nevoit să le vorbească astfel deoarece aceşti oameni, deşi 
aveau o cunoştinţă deplină a voii lui Dumnezeu, totuşi ajunseseră la păcate mari, ca 
preacurvia şi jefuirea unor temple păgâne. El încheie spunând că Numele lui Dumnezeu 
era hulit printre neamuri din pricina evreilor care trăiau în păcatele păgânilor. 
Rechizitoriul lui Pavel ar trebui să dea de gândit şi unora care îşi zic evanghelici, dar 
trăiesc în adulter, fură sistematic, sunt sclavi ai beţiei. 

 
v.25 - 29   
25 Căci, negreşit, circumcizia este folositoare, dacă împlineşti ce spune legea; dar dacă tu 
încalci legea, circumcizia ta devine necircumcizie. 
26 De aceea, dacă cel necircumcis împlineşte cerinţele drepte ale legii, necircumcizia lui nu i se 
va socoti oare drept circumcizie? 
27 Şi dacă cel, care fizic este circumcis, împlineşte legea, nu te va judeca el pe 
tine, care având legea scrisă  şi circumcizia, eşti cel care calcă legea? 
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28 Căci nu acela este iudeu care se arată pe dinafară, şi circumcizia nu este aceea care este pe 
dinafară, în carne, 
29 ci acela este iudeu care este unul pe dinăuntru, şi circumcizia este aceea a inimii, în Duh, nu 
în literă; a cărui laudă nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu. 

  
 Adevăratul iudeu are circumcizia inimii şi nu a cărnii 
 Pavel neagă dreptul iudeilor de a se numi iudei atunci când ei trăiesc în păcatele 
grosolane ale păgânilor şi reafirmă că adevăratul iudeu se recunoaşte prin stilul de viaţă. 

 

Concluzii şi aplicaţii 
 
 Pavel continuă să acuze umanitatea şi, dacă în primul capitol a desfiinţat pretenţiile 

păgânilor, în acesta el a dezmembrat orice apărare sau scuză pe care ar fi putut-o 
invoca moraliştii păgâni sau iudeii. În acest fel, Dumnezeu, prin pana apostolului, 
incriminează fără drept de apel întreaga omenire. 

 Orice persoană sinceră care citeşte la rând, într-o singură etapă, aceste două 
capitole va rămâne cu un profund sentiment de vinovăţie. Aşa cum am spus, acesta 
este şi scopul cu care Pavel scrie primele două capitole şi o parte din al treilea: 
pentru a formula o acuzaţie care duce în final la o condamnare eternă pentru cei 
care nu se pocăiesc nici după citirea acestor lucruri.  

 Luând cunoştinţă de acuzaţia adusă iudeilor (v.17-24), nu putem să nu ne gândim şi 
la acei aşa-zişi evanghelici, care se dau drept neoprotestanţi sau creştini adevăraţi, 
dar trăiesc ca păgânii. Din pricina lor, Numele lui Dumnezeu este hulit astăzi printre 
cei necredincioşi. Aceşti oameni, de fapt, nu au naşterea din nou. Ei sunt apostaţi în 
devenire şi, la un anumit moment, vor părăsi biserica evanghelică. Sper ca aceste 
rânduri să îi ajute pe evanghelici să îi cerceteze pe aceşti falşi credincioşi. Eşti şi tu 
vinovat de păcatul ignorării voite a unor fărădelegi cum ar fi curvia, furtul, bârfele, 
materialismul prezente în biserica ta? Dumnezeu te va trage la răspundere dacă nu 
acţionezi demascându-i pe falşii credincioşi! 

 

Întrebări pentru studiu 
 
 Care sunt categoriile de persoane cărora le vorbeşte Pavel în capitolul 2? 

 Te surprinde că Pavel este atât de virulent cu cei cărora li se adresează aici? 

 Ţi s-a întâmplat să crezi că "a şti" ce este bine este suficient şi consideri că se poate 
înlocui cu "a face" ce este bine? 

 Poţi să descrii ce înseamnă iudeu adevărat înaintea lui Dumnezeu? 
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 Vrei să te pocăieşti de faptul că ai trecut cu vederea păcate evidente din biserica ta 
şi doreşti ca începând cu duminica viitoare să treci la acţiune sub directa inspiraţie a 
Duhului Sfânt? 

 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 2:3-5 

  
 "Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce fac astfel de lucruri, şi pe care le faci şi tu, că 
vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, şi ale bunăvoinţei, 
şi ale îndelungii Lui răbdări, fără să ştii că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? 
Dar datorită împietririi inimii tale şi inimii tale nepocăite, îţi aduni mânie pentru ziua mâniei şi 
a arătării judecăţii drepte a lui Dumnezeu" Romani 2:3-5 
  

 Aşa de mare este orbirea păcătoşilor, că ei abuzează spre răul lor de 
binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dat pentru binele lor. Păcătoşii nu realizează că 
bunătatea lui Dumnezeu trebuie să-i conducă la pocăinţă. Cu cât este mai mare 
răbdarea lui Dumnezeu cu atât mai mare va fi judecata Lui, dacă bunătatea a fost 
arătată în zadar. 

Martin Luther 
 
 După ce a citit acuzarea severă pe care Pavel o face celor care L-au abandonat 
pe Dumnezeu (Capitolul 1)... cineva, în mod natural, se întreabă cum se va raporta 
Dumnezeu la persoanele mai corecte moral cât şi la persoanele religioase care disting 
între bine şi rău. Mulţi dintre cei cu o viaţă etică ar consimţi din inimă cu cele spuse de 
Pavel împotriva celor imorali... Un om moral de felul acesta era Seneca, filosof 
contemporan cu Pavel, care, în acord cu F.F. Bruce, a înălţat virtuţile morale, a demascat 
ipocrizia, a predicat egalitatea tuturor oamenilor, îşi verifica viaţa zilnic, dar, în acelaşi 
timp, nu l-a condamnat pe Nero pentru omorârea mamei sale Agripina. Pe de altă parte, 
mulţi dintre evreii din vremea lui Pavel credeau în ideea că dacă vor face anumite fapte 
morale şi religioase, vor fi îndreptăţiţi.... De aceea, după ce arată păgânilor imorali că 
sunt pierduţi fără Cristos, Pavel continuă cu mare putere şi claritate să arate că moraliştii 
(păgâni sau evrei n.n.) sunt la fel de vinovaţi. 
 

John MacArthur 
 
 Când evreul (şi legaliştii n.n.) reflectează la viciile neamurilor (necredincioşi n.n.) 
ar trebui să ţină minte că deşi dacă este adevărat că nu le are, el nu are cu ce să se 
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laude. Absenţa oricărui număr de vicii păgâne nu constituie nici măcar o singură virtute. 
Ceea ce evreul ar trebui să facă este aceasta: să îşi amintească în mod constant că scopul 
lui Dumnezeu în a fi bun este ca să îl aducă la pocăinţă. 

William Hendriksen 
 
 În capitolul 2, Pavel foloseşte persoana a doua singular în formularea acuzaţiilor 
sale. Aceasta nu înseamnă că el îl acuză pe cititor de aceste lucruri. Dimpotrivă, Pavel 
utilizează aici, şi numai sporadic în alte părţi ale textului epistolei, un stil literar numit 
diatribă. Acest stil, utilizat şi de alţi autori din Noul Testament, foloseşte ca instrument 
specific într-un dialog imaginar. 

Douglas Moo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
1
) Stoicism - primul sens al cuvântului este: doctrină filozofică în Grecia şi Roma antică, potri-vit căreia 

fericirea constă în virtute şi în îndeplinirea datoriei; reprezentanţi: Zenon, Epictet, Marc-Aurelius; 
   Al doilea sens al cuvântului este: curaj, tărie morală pentru a suporta durerea, nenorocirea, privaţiunile, 
nedreptăţile, cu vădită resemnare; (p.ext.) austeritate. 
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CAPITOLUL 3 
 

 

 

Tema capitolului 
 

Falimentul umanităţii şi justificarea prin credinţă 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 Cu toate performanţele parţiale în domeniul vieţii etice, fie ale filosofilor 
moralişti, fie ale iudeilor, oamenii înţelegeau că efortul uman nu rezolvă problemele de 
conştiinţă. O analiză la rece a situaţiei din acea vreme ne arată că atât iudeii cât şi 
celelalte naţiuni păcătuiesc la fel. Pe acest fond de faliment, Pavel afirmă dreptatea sau 
perfecţiunea lui Cristos care poate fi dăruită oamenilor printr-un act de credinţă.  

 
Ce vom învăţa în acest capitol 

 
 Pavel finalizează demolarea oricărei pretenţii de sfinţenie umană. 

 Cititorul onest rămâne devastat. 

 Pavel explică ce este dreptatea lui Dumnezeu şi cum intrăm în posesia ei. 

 Când dreptatea lui Dumnezeu ni se dăruieşte nouă, devenim justificaţi înaintea lui 
Dumnezeu. 

 Întreaga teologie a cărţii Romani se bazează pe Romani 3:21-26. 

 

Cuvinte-cheie 
 
 Gloria lui Dumnezeu - interpretarea acestui cuvânt este foarte variată. Este 
revelarea atributelor Sale divine. Mai are sensul de imagine a lui Dumnezeu, standard al 
lui Dumnezeu.  
 Dreptate - în româneşte, cuvântul este tradus prin neprihănire, dar nu redă 
sensul deplin. Dreptatea în Romani este dreptatea ca un atribut al lui Dumnezeu, care 
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defineşte perfecţiunea caracterului Său. Noul Testament foloseşte termenul "drept" şi 
pentru Tatăl şi pentru Cristos; sfinţenia şi dreptatea lui Dumnezeu lucrează împreună. În 
ceea ce priveşte omul, dreptatea este ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la om, dar omul, 
fiind păcătos, trăieşte opusul dreptăţii.  
 În Cristos - este o realitate spirituală care descrie statutul sau poziţia 
credinciosului. Dumnezeu dăruieşte acest statut celor mântuiţi împreună cu beneficiile 
care îl însoţesc. Acest adevăr i-a fost revelat lui Pavel.  
 Justificare - este un termen juridic care exprimă declaraţia judecătorului prin 
care cel vinovat este declarat drept, achitat sau iertat.  
 Răscumpărare - eliberarea unui prizonier de război sau a unui sclav în urma 
plătirii unui preţ.  
 Jertfa de ispăşire sau împăcare - (v.25) are sensul de scaun al îndurării, în 
Vechiul Testament, locul unde se arăta îndurare în urma unei jertfe, iar în Noul 
Testament are sensul de jertfă care stinge mânia lui Dumnezeu şi îl împacă pe omul 
păcătos cu Dumnezeu.  
 Legea credinţei - Dumnezeu se relaţionează cu noi prin credinţă, nu prin 
Decalog.  

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
v.1 - 4   
1 Care este deci avantajul iudeului? Sau care este folosul circumciziei? 
2 Oricum, sunt mari. Mai întâi, pentru că lor li s-au încredinţat cuvintele lui Dumnezeu. 
3 Căci ce dacă unii n-au crezut? Va nimici necredinţa lor credincioşia lui Dumnezeu? 
4 Nicidecum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat şi fiecare om mincinos, după cum este 
scris: Ca să fii găsit justificat în cuvintele Tale, şi să birui când eşti judecat. 
 

  Rolul iudeilor 
 Autorul epistolei readuce în discuţie întâietatea iudeilor în ceea ce priveşte 
Evanghelia, arătând că în pofida faptului că ei au fost necredincioşi, totuşi Dumnezeu va 
rămâne credincios faţă de poporul Său (bineînţeles cu disciplinarea de rigoare acordată 
lui Israel). 

 
v.5 - 8  
5 Dar dacă nedreptatea noastră scoate la lumină dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice noi? Este 
Dumnezeu nedrept când Îşi dezlănţuie mânia? (Vorbesc în felul omului) 
6 Nicidecum. Pentru că, altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea? 
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7 Şi dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu a strălucit şi mai mult spre gloria Sa, de 
ce mai sunt eu judecat ca şi păcătos? 
8 Şi de ce nu zicem: Să facem răul ca să vină binele? (cum pretind unii, care ne vorbesc de rău, şi 
susţin că zicem). Condamnarea lor este dreaptă. 

  
 Acuzaţii aduse harului 
 Pavel se apără de iudeii care îl acuzau de faptul că el ar fi practicat principiul "să 
facem răul ca să vină binele prin el", cu alte cuvinte să facem răul ca să se înmulţească 
harul. Pavel reia discuţia aceasta în cap. 6 v.1, arătând că este exclus ca omul credincios 
să facă aşa ceva. Pavel spune mai departe în cap. 3 că cei ce îl acuză de asemenea fapte 
sunt de fapt vrăjmaşii harului şi sunt demni de condamnarea lui Dumnezeu. 
 Eşti şi tu unul dintre aceia care spun că propovăduirea harului îi îndeamnă pe 
oameni la o viaţă libertină? Eşti în mare pericol! Ridicându-te împotriva harului, tu Îl 
acuzi pe Dumnezeu.  

 
v.9 - 20  
9 Atunci ce? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit deja că iudeii şi 
grecii sunt toţi sub păcat, 
10 După cum este scris: Nu este nici un drept, nici unul măcar; 
11 nu este nici unul care să înţeleagă, nu este nici unul care să-L caute pe Dumnezeu. 
12 Toţi s-au abătut de la drum, şi toţi împreună au ajuns nişte netrebnici; nu este nici unul care 
să facă binele, nici unul măcar. 
13 Gâtul lor este un mormânt deschis; s-au folosit de limbile lor ca să înşele; sub buzele lor este 
venin de viperă; 
14 gura lor este plină de blestem şi de amărăciune; 
15 picioarele lor sunt grabnice să verse sânge; 
16 distrugerea şi sărăcia sunt pe drumul lor; 
17 şi calea păcii nu au cunoscut-o; 
18 nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. 
19 Acum ştim că orice spune legea, o spune celor care sunt sub lege, ca orice gură să poată fi 
închisă, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. 
20 de aceea, prin faptele legii nimeni nu va fi justificat înaintea Lui: căci prin lege vine 
cunoaşterea deplină a păcatului. 

  
 Falimentul total al umanităţii 
 Aşa cum am afirmat şi în capitolul "Vedere generală asupra epistolei către 
Romani", Dumnezeu îl lasă pe om să experimenteze două falimente, pe care le-am 
numit falimentul 1 şi falimentul 2. Falimentul 1 este falimentul moral, cauzat de păcat, 
prin care trece omul necredincios. Acest faliment duce la primirea mântuirii de către 
necredinciosul sincer. Evangheliile abundă în exemple de oameni în faliment care au 
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strigat după ajutor la Domnul Cristos şi au fost ajutaţi. Gândiţi-vă la orbul Bartimeu, la 
femeia cu scurgerea de sânge, la Zacheu, sau la femeia cananeancă. Toţi aceştia, sub o 
formă sau alta, în momentele de disperare, au venit la Cristos şi au fost izbăviţi. Ai avut 
şi tu un faliment real care te-a dus la Cristos ca să poţi spune că ai fost mântuit cu 
adevărat? Astăzi bisericile evanghelice din România sunt pline de oameni care participă 
la viaţa Bisericii fără să aibă naşterea din nou, înşelându-se singuri. Ei cred că viaţa de 
credinţă constă în apartenenţa la un fel de club creştin. Tu cum trăieşti viaţa de 
credinţă? 
 Înaintea lui Dumnezeu orice gură trebuie să tacă deoarece toată lumea este 
vinovată înaintea Lui 
 Pavel îşi încheie rechizitoriul împotriva omenirii. Concluzia este clară: "fiindcă 
am dovedit că toţi, fie iudei, fie greci sunt sub păcat". Cu toate acestea, nimeni nu caută 
cu adevărat pe Dumnezeu. Iată un moment potrivit de pocăinţă pentru acei cititori care 
se laudă că ei L-au căutat pe Dumnezeu, când în realitate ei au fost căutaţi de 
Dumnezeu. În final, Dumnezeu ne astupă gura şi ne arată că suntem vinovaţi înaintea 
Lui. Când sentimentul de vinovăţie devastează lăuntrul nostru şi suntem într-un total 
faliment sufletesc, atunci vom putea să vedem dreptatea lui Dumnezeu pe care Pavel o 
descrie în cele ce urmează. 

 
v. 21 - 26  
21 Dar acum dreptatea lui Dumnezeu s-a arătat, fără lege, fiind mărturisită de lege şi profeţi. 
22 Şi anume, dreptatea lui Dumnezeu care este dată prin credinţa în Isus Cristos pentru toţi şi 
peste toţi cei care cred; căci nu este nici o deosebire. 
23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de gloria lui Dumnezeu, 
24 fiind justificaţi fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus: 
25 pe care Dumnezeu L-a rânduit să fie jertfa de ispăşire, prin credinţa în sângele Lui, ca să-Şi 
arate dreptatea Lui, căci Dumnezeu în îndelunga Sa răbdare trecuse cu vederea peste păcatele 
făcute mai înainte; 
26 pentru ca în vremea de acum să-Şi arate dreptatea Lui, ca să poată fi drept şi să justifice pe 
cel care crede în Isus 

  
Cel mai important pasaj din întreaga epistolă este Romani 3:21-26 

 Consider cu totul oportun să vedem mai întâi mărturia lui Martin Luther care ne 
va arăta importanţa acestui pasaj special. În noiembrie 1515, Martin Luther, călugărul 
augustinian şi profesor de teologie sacră al Universităţii din Wittenberg, a început să 
explice studenţilor Epistola lui Pavel către Romani şi a continuat acest curs până în luna 
septembrie a anului următor. În timp ce îşi pregătea expunerile, a început să aprecieze 
din ce în ce mai mult centralismul doctrinei justificării prin credinţă expuse de Pavel. El 
spune: "Am dorit mult să înţeleg Epistola către Romani, scria el, şi nu mi-a stat nimic în 
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cale, cu excepţia unei singure expresii “dreptatea lui Dumnezeu”,  pentru că eu am luat-o 
ca însemnând acea dreptate prin care Dumnezeu este drept şi acţionează drept 
pedepsind pe cei nedrepţi... Zi şi noapte am cumpănit până când ... am descoperit 
adevărul, că dreptatea lui Dumnezeu este acea dreptate prin care, prin har şi milă totală, 
El ne justifică prin credinţă. Atunci am simţit cum renasc şi cum am intrat prin uşile 
deschise în Paradis. Toată Scriptura a avut un nou înţeles, şi acolo unde înainte dreptatea 
lui Dumnezeu mă umplea cu ură, acum mi-a devenit nespus de dulce şi mare 
dragostea.1" 
 Luther, ca să ajungă la revelaţia pe care a mărturisit-o, a investit mult timp în 
studii teologice. Dragă cititorule, eu îţi propun un drum similar cu al lui Luther, dar mult 
mai scurt, deoarece astăzi beneficiem de experienţa lui şi a altora. Dacă vei fi dedicat, la 
sfârşitul capitolului 3 o să ai cel puţin în parte bucuria pe care a avut-o el. Te rog să 
citeşti cu răbdare ceea ce urmează, deoarece am sintetizat  într-un limbaj simplu 
lucrurile necesare înţelegerii acestui pasaj extra-ordinar. Vom străbate patru etape, 
astfel:   
 
 I) Precizări teologice 
 II) Întrebări care ne ajută să înţelegem pasajul Rom. 3:21- 26 
 III) Redarea într-o formă parafrazată a pasajului2 Rom. 3:21- 26 
 IV) Explicarea pe versete a pasajului Rom. 3:21-26  
 
 I) Precizari teologice 
 1. Explicarea cuvântului "neprihănire" conform DEX3 şi conform Noului 
Testament 
 2. Explicarea expresiei biblice "în Cristos" mai pe larg 
 3. "În Cristos" eşti făcut inocent sau perfect? 
 4. Separarea faptelor de persoana care a făcut faptele 
 5. Punerea în contul unei persoane a meritelor unei alte persoane 
 
 1. Explicarea cuvântului "neprihănire" conform DEX şi conform Noului 
Testament. 
 În traducerea Cornilescu a Scripturii se foloşeste de foarte multe ori cuvântul 
"neprihănire". În acord cu DEX, neprihănire înseamnă: curat, cast, fără păcat, pur, 
imaculat, nepătat.  
 În acord cu Noul Testament, neprihănit are două sensuri, în funcţie de context: 
drept sau justificat. Drept se referă la perfecţiunea morală. Justificat înseamnă a fi 
declarat nevinovat, drept, de un tribunal. În această carte folosim termenii drept şi 
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justificat în loc de neprihănire, deoarece termenul neprihănire nu reflectă pe deplin 
sensul Scripturii.  
 
 2. Explicarea mai pe larg a expresiei biblice "în Cristos". 
 Aşa cum am văzut, expresia "în Cristos" reprezintă statutul sau poziţia noastră 
înaintea lui Dumnezeu. Acest statut ne este dăruit de Dumnezeu în urma răscumpărării 
făcute de Fiul Său. "În Cristos" are multe implicaţii, dar în cazul de faţă înseamnă că noi 
avem sfinţenia Lui şi perfecţiunea Lui. Mulţi creştini uită că Dumnezeu ne-a aşezat, 
spiritual vorbind, în Cristos în locurile cereşti (Efeseni 1:3-7,10; 2:5; 1Cor.1:30) şi tot El 
ne-a dat perfecţiunea Fiului Său. Perfecţiunea despre care vorbim o avem ca statut în 
Cristos, nu ca practică a vieţii noastre. Voi mai repeta această frază ca să nu se creeze 
confuzii. Mai trebuie adăugat că sunt şi alte atribute ale lui Cristos, printre care: 
omniprezenţa, omiscienţa şi omnipotenţa, pe care Tatăl nu le-a transferat asupra 
noastră deoarece sunt atribute ale dumnezeirii Fiului Său. 
 
 3. În Cristos eşti făcut inocent sau perfect? 
 Prin actul mântuirii, Dumnezeu ne-a redat nu numai inocenţa pierdută prin 
Adam în Eden, ci şi perfecţiunea lui Cristos, aşa cum am văzut mai sus. 
 
 4. Separarea faptelor de persoana care a făcut faptele. 
 Acest principiu îl găsim în Vechiul Testament. Păcatele omului puteau fi separate 
de omul în cauză, dar trebuia găsită o soluţie pentru rezolvarea acestor păcate, aşa cum 
vom vedea la punctul următor.  
 
 5. Punerea în contul unei persoane a păcatelor sau a meritelor unei alte 
persoane.  
 În acord cu acest principiu vechi-testamental, păcatele omului erau transferate 
asupra animalului de jertfă. În baza aceluiaşi principiu, nevinovăţia animalului era 
transferată asupra păcătosului. Şi astăzi, în justiţie, dacă se plăteşte un preţ suficient de 
mare, persoana poate fi eliberată pe cauţiune. Acest principiu este lăsat de Dumnezeu 
ca să facă posibilă mântuirea noastră prin transferarea păcatelor noastre asupra lui 
Cristos şi transferarea asupra noastră a dreptăţii şi perfecţiunii Lui.  
 
 II) Întrebări care ne ajută să înţelegem pasajul Rom. 3:21- 26 
 a. Ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu? 
 b. Când s-a manifestat dreptatea lui Dumnezeu? 
 c. Cum se intră în posesia dreptăţii lui Dumnezeu? 
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 d. Ce implică faptul că dreptatea lui Dumnezeu devine şi a noastră? 
 e. Ce este justificarea? 
 f. Justificarea se referă doar la trecutul nostru? 
 g. Ce a făcut posibilă manifestarea dreptăţii lui Dumnezeu în favoarea noastră? 
 h. Ce semnificaţie are ispăşirea? 
 
 a) Ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu? 
 Dreptatea lui Dumnezeu este standardul în acord cu care Dumnezeu evaluează 
abaterile de la normele morale. Dreptatea este şi una din trăsăturile Sale de caracter. 
Abaterile despre care vorbeşte Pavel nu sunt nişte generalităţi. În contextul epistolei, 
Pavel descrie toate deformările făcute de păcat fiinţei umane în pasajul 1:18-3:20. 
Putem numi acest pasaj galeria deformaţilor spirituali. Dumezeu ne îndreaptă prin 
Cristos, adică ne readuce la standardul lui Dumnezeu de dreptate. De aceea Pavel 
foloseşte termenul dreptate. Termenul în greacă pentru dreptate este dikaiosune. 
Dreptatea lui Dumnezeu mai reprezintă şi perfecţiunea Lui morală, manifestată în 
Cristos. Luther a înţeles iniţial în mod greşit, în Romani, dreptatea lui Dumnezeu. El 
credea că Dumnezeu îşi face dreptate pedepsind pe păcătos. Mai târziu, Dumnezeu i-a 
revelat că dreptatea Sa, în Romani, se referă la faptul că Dumnezeu iartă şi justifică pe 
păcătos.  
 
 b) Când s-a manifestat dreptatea lui Dumnezeu? 
 Dreptatea lui Dumnezeu s-a manifestat când omul a falimentat, aşa cum vedem 
în acest capitol. Unul din cele mai clare exemple este cel al apostolului Pavel. Nu la 
întâmplare este redată de trei ori convertirea lui Saul din Tars în Faptele Apostolilor. 
Dumnezeu îl falimentează pe Saul în drum spre Damasc. După ce Saul a fost complet 
zdrobit de gloria lui Cristos, ajungând orb şi neputincios, a stat în Damasc în pocăinţă. În 
această stare, Saul nu a mai avut nimic de spus şi a fost gata să asculte ce i s-a spus. El a 
putut vedea spiritual (chiar dacă era orb temporar) dreptatea sau perfecţiunea lui 
Dumnezeu, nu "perfecţiunea" eforturilor lui. Saul a fost mântuit după ce Dumnezeu l-a 
falimentat.  
 La fel a experimentat şi Luther falimentul, dar în felul lui. În timp ce se afla în 
agonie sufletească la mânăstire, terorizat de înţelegerea greşită că dreptatea lui 
Dumnezeu îl va arunca în iad, Staupitz, un prelat cu funcţie de conducere, l-a îndreptat 
spre credinţa în bunătatea lui Dumnezeu şi spre Biblie. După un timp, Dumnezeu i-a 
revelat lui Luther că dreptatea Sa, în Romani, se referă la justificarea păcătosului şi din în 
acel moment Luther a fost mântuit.    
 



 47 

 c) Cum se intră în posesia dreptăţii lui Dumnezeu? 
 Se intră în posesia dreptăţii lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Cristos (v.22). 
Credinţa înseamnă încredere totală în ce face Cristos, nu doar o simplă afirmaţie de 
credinţă din partea noastră. Această încredere în Cristos este urmarea falimentului, aşa 
cum am văzut la Pavel şi Luther. 
 
 d) Ce implică faptul că dreptatea lui Dumnezeu devine şi a noastră? 
Dumnezeu, dăruindu-ne şi nouă dreptatea Sa, ne declară perfecţi în acord cu 
perfecţiunea Fiului Său.  
 
 e) Ce este justificarea? 
 Justificarea este un termen juridic care exprimă hotărârea judecătorului prin 
care cel vinovat este declarat drept sau iertat. Însă această justificare este împlinită de 
Dumnezeu în Cristos. Fără Cristos nu putem fi justificaţi. Fiind puşi în Cristos, ni se redă 
mai mult decât inocenţa pierdută în Eden (punctele 2 şi 3 din explicaţii teologice). 
Dumnezeu pune în contul nostru dreptatea lui Cristos şi perfecţiunea Lui morală. În 
Cristos căpătăm lucruri pozitive, nu doar ştergerea păcatelor. Cristos a trăit o viaţă 
frumoasă plină de virtuţi ridicate la nivel suprem. Această viaţă plăcută lui Dumnezeu se 
pune în contul nostru. Nu putem fi în Cristos şi să fim inferiori Lui din punct de vedere 
moral. De aceea, justificarea înseamnă cu mult mai mult decât neprihănirea.  
 
 f) Justificarea se referă doar la trecutul nostru? 
 Justificarea se aplică întregii noastre existenţe - trecut, prezent şi viitor. Un 
tribunal când te declară nevinovat, o face o dată pentru totdeauna. Verbul "a justifica" 
(v.24) este la timpul continuu (în greacă) ceea ce înseamnă că Dumnezeu ne spune în 
mod continuu că suntem achitaţi şi făcuţi perfecţi. Aplicaţia este foarte importantă, 
deoarece noi uităm că am fost iertaţi şi declaraţi perfecţi în Cristos şi trecem uşor la 
autocondamnare. 
 
 g) Ce a făcut posibilă manifestarea dreptăţii lui Dumnezeu în favoarea noastră? 
 Manifestarea dreptăţii lui Dumnezeu în favoarea noastră a fost posibilă datorită 
răscumpărării. Folosirea termenului răscumpărare implică faptul că eram sclavii cuiva. 
Eram sclavii păcatului şi ai celui rău. Satan urmează să fie alungat în focul veşnic şi 
împreună cu el toţi ai lui. Dar Cristos ne-a răscumpărat plătind preţul răscumpărării către 
Judecătorul Suprem care este Dumnezeu. Una din ereziile mai vechi (susţinute de Origen 
şi Grigorie din Nissa) se referea la faptul că Cristos a plătit celui rău preţul răscumpărării. 
Este fals acest punct de vedere. În Evrei 9:12 se arată că Cristos s-a dus în cer cu sângele 
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Său. Dimpotrivă, El l-a dezbrăcat pe cel rău de puterea lui la cruce: "... prin moarte să 
nimicească pe cel care are puterea morţii, adică pe Diavolul..." (Evrei 2:14). 
Răscumpărarea de care vorbim este atât de valoroasă încât nu se i putea plăti un preţ. 
De aceea Dumnezeu o oferă ca un cadou celor ce cred în Cristos.  
 
 h) Ce semnificaţie are ispăşirea? 
 Ca să înţelegem semnificaţia ispăşirii, trebuie să ne uităm în Vechiul Testament. 
Obiectul cel mai important atât din locul preasfânt al cortului întâlnirii cât şi al Templului 
era chivotul mărturiei. Ce era acesta? Chivotul mărturiei era o ladă din salcâm cu capac 
de aur masiv. Capacul din aur masiv avea pe el doi heruvimi ca două statuete, tot din 
aur. Heruvimii stăteau faţă în faţă. Capacul acesta se numea în limba greacă hilasterion. I 
se mai spunea şi capacul ispăşirii sau scaunul îndurării. Lada era poleită cu aur. În ea se 
aflau tablele legii. O dată pe an, marele preot intra în locul preasfânt şi oficia slujba zilei 
ispăşirii în faţa chivotului mărturiei. Ziua ispăşirii mai consta şi   într-un ritual complex de 
jertfe. În tot acest ritual, era jertfit şi un ţap, iar marele preot lua din sângele ţapului şi 
stropea capacul de aur al chivotului mărturiei (Lev. 16:15).  
 Şi acum iată semnificaţia ispăşirii: locul dintre heruvimi unde marele preot 
stropea cu sânge capacul de aur este numit scaunul îndurării în Evrei 9:5. Acesta 
semnifica locul de unde Dumnezeu, ca Judecător, arată îndurare în loc de condamnare. 
Deci ispăşirea este arătarea îndurării în locul mâniei. Mânia este cauzată de călcarea 
legii, dar sângele lui Cristos a şters toate păcatele şi mânia lui Dumnezeu S-a liniştit. Nu 
este la întâmplare faptul că tablele legii sunt acoperite de capacul chivotului, numit şi 
capacul ispăşirii. Ispăşirea mai are şi sensul de împăcare cu Dumnezeu ca urmare a 
faptului că mânia Sa este potolită de jertfa adusă de Domnul Cristos. Argumentul 
suprem că nu mai suntem sub mânia lui Dumnezeu este jertfa de ispăşire, deoarece 
jertfa lui Cristos a consumat mânia lui Dumnezeu.  
 Cum a fost posibil ca Cristos să poarte păcatele noastre făcând ca mânia lui 
Dumnezeu să se verse asupra Lui în locul nostru?  Aici se aplică ceea ce am spus la 
punctul 4 şi 5 din explicaţiile teologice de mai sus. Dumnezeu, ca Suveran absolut, îşi 
rezervă dreptul să separe păcatele de păcătos şi să le transfere asupra lui Cristos. 
Folosind acelaşi principiu, Dumnezeu a luat dreptatea şi meritele lui Cristos, inclusiv 
perfecţiunea Sa morală şi le-a transferat în contul nostru. Lucrul acesta este exemplificat 
cel mai bine de 2 Cor. 5:21: "Căci pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat 
pentru noi, ca noi să devenim dreptatea lui Dumnezeu în El". Cu asemenea virtuţi cristice 
în contul nostru, lui Dumnezeu nu I-a fost greu să ne aşeze în Cristos ca statut. A fi în 
Cristos şi a fi în pericol ca mânia lui Dumnezeu să se declanşeze asupra credinciosului 
care mai păcătuieşte sunt două lucruri care se contrazic total. Această contradicţie a fost 



 49 

asimilată şi este propagată printre mulţi evanghelici români. Este timpul să abandonăm 
astfel de doctrine contradictorii şi false. În Cristos ai ieşit de sub mânia lui Dumnezeu 
pentru totdeauna. 
 Notă importantă: Cuvintele care urmează şi care sunt esenţiale în teologia 
jertfei de ispăşire nu sunt specifice numai evreilor. Ele făceau parte din limbajul şi 
practica tuturor popoarelor în secolul I. Desigur, evreii jertfeau adevăratului Dumenzeu. 
Iată cuvintele care se găsesc şi în dicţionarul (lexiconul) de limba greacă clasică4: scaunul 
îndurării sau locul ispăşirii (hilasterion), verbul "a aduce jertfa de ispăşire" (hilaskomai) şi 
substantivul jertfa de ispăşire (hilasmos).  
 
 III ) Redarea într-o formă parafrazată dar explicită a pasajului5 Rom. 3:21- 26 
 
v. 21 
Dar acum, fără aportul legii, s-a manifestat dreptatea lui Dumnezeu (mărturisind despre 
ea legea şi proorocii).  
  
v. 22, 23 
Această dreptate a lui Dumnezeu, adică perfecţiunea Lui morală, este dăruită prin 
credinţa în Isus Cristos, tuturor celor ce se încred în El. Nu se face discriminare, pentru că 
toţi au păcătuit şi nimeni nu se ridică la standardul glorios a lui Dumnezeu. 
  
v. 24   
Datorită acestei dreptăţi a lui Dumnezeu dăruită nouă, Dumnezeu ne justifică (ne 
declară perfecţi), fără plată, prin harul Său, ca o consecinţă a faptului că am fost 
răscumpăraţi în Cristos Isus.   
 
v. 25-26            
De aceea, Dumnezeu L-a prezentat lumii pe Cristos Isus ca jertfă de ispăşire, care a atras 
după sine vărsarea sângelui Său. Această jertfă devine eficientă pentru noi prin credinţă. 
Dumnezeu a demonstrat că este drept cu privire la păcatele din trecut într-un fel 
neaşteptat. Ne referim la păcatele făcute mai înainte de jertfa lui Cristos. El le-a trecut 
cu vederea temporar deoarece urmau să fie rezolvate de jertfa de ispăşire. Pentru 
timpul prezent, din nou El demonstrează că este drept într-un mod unic, justificând pe 
păcătosul care crede în Isus datorită aceleiaşi jertfe şi de aceea El rămâne drept în tot 
ceea ce a făcut. 
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 IV) Explicarea pe versete a pasajului Rom. 3:21-26  
 În paragrafele următoare vom parcurge verset cu verset Romani 3:21-26, iar 
cunoştinţele pe care le-am acumulat până acum în acest capitol vor uşura înţelegerea 
acestor versete: 

 
v.21  
Dar acum, fără aportul legii, s-a manifestat dreptatea lui Dumnezeu. 
(mărturisind despre ea legea şi proorocii)  

 
 Expresia "dar acum" are următoarele semnificaţii în acord cu contextul: arată un 
contrast între legea care condamnă şi harul lui Dumnezeu care justifică pe păcătos; 
vedem astfel trecerea de la lege la har. 
 Adverbul de timp "acum" ne spune că dreptatea lui Dumnezeu s-a manifestat la 
un moment dat în istorie, şi anume la împlinirea vremii (Gal.4:4). Adverbul acum mai are 
şi valoare temporală, adică pentru fiecare persoană pe care Dumnezeu o mântuieşte El 
stabileşte un moment când necredinciosul, falimentând, vede dreptatea lui Dumnezeu şi 
primeşte această dreptate. Acest moment din viaţa necredinciosului este falimentul 1, 
aşa cum am văzut în capitolul "Vedere generală". 
 Aşadar expresia "dar acum" este o schimbare de cadru spiritual, care marchează 
încetarea acţiunii legii în procesul de mântuire. Legea doar l-a împins pe păcătosul 
zdrobit de ea la Cristos (v.19,20), iar după aceea depune mărturie în favoarea dreptăţii 
lui Dumnezeu. Să nu uităm că, în contextul acesta, dreptatea lui Dumnezeu este 
justificarea celui ce crede în Cristos, nu condamnarea lui. Când Pavel a spus ca legea 
depune mărturie despre dreptatea lui Dumnezeu, el avea în minte exemplul lui Avraam 
despre care cartea legii scrie: "Avraam a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul 
acesta ca dreptate" (Gen.15:6). La fel spun şi proorocii, notează Pavel. Deci nu mai este 
nevoie de lucrarea legii în nici un fel (vezi şi Gal 3: 24,25). Vom vedea în cap. 7 cum Pavel 
a tratat pe larg acest subiect. Pentru ca noi să fim pe deplin convinşi de argumentul lui, 
reia chiar la sfârşitul acestui capitol (v.31) problema neparticipării legii în justificare. 

 
v. 22, 23 
Această dreptate a lui Dumnezeu, adică perfecţiunea lui morală, este dăruită prin credinţa în 
Isus Cristos, tuturor celor se încred în El.  
Nu se face discriminare, pentru că toţi au păcătuit şi nimeni nu se ridică la standardul glorios 
lui Dumnezeu. 

  
 Mântuirea nu este numai iertarea de păcate, ci şi trăirea pentru eternitate în 
prezenţa lui Dumnezeu. În consecinţă, Dumnezeu face posibilă locuirea cu El, dăruindu-
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ne, din punct de vedere moral, o condiţie asemănătoare Lui. Această condiţie este 
perfecţiunea Lui morală care, în versetul de mai sus, este numită dreptatea lui 
Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu s-a manifestat cu scopul precis ca oamenii care se 
pocăiesc să o primească prin credinţă. Credinţa înseamnă încredere totală în ceea ce 
spune şi face Dumnezeu. Dumnezeu nu face discriminare în acordarea acestei condiţii de 
desăvârşire, dăruind dreptatea Lui prin credinţă tuturor celor ce îşi pun încrederea în El. 
Gloria de care vorbeşte aici apostolul este în primul rând gloria morală a lui Dumnezeu. 
Mai este şi gloria divinităţii Sale, care îi aparţine numai Lui. În mod concret, dreptatea şi 
gloria lui Dumnezeu sunt revelate în Cristos şi sunt chiar Cristos. 

 
v. 24  
Datorită acestei dreptăţi a lui Dumnezeu daruită nouă, Dumnezeu ne justifică (ne declară 
perfecţi), fără plată, prin harul Său, ca o consecinţă a faptului că am fost răscumpăraţi în 
Cristos Isus.   

  
 Dumnezeu nu numai că ne dăruieşte dreptatea Lui (v.22), dar ne şi declară în 
mod oficial perfecţi în Cristos. Aşa cum deja ştim, această declaraţie este un termen 
juridic; în cazul de faţă, declaraţia este făcută de Dumnezeu, Suveranul absolut. Era 
nevoie să se facă această declaraţie deoarece cel rău urma să ştie că nu mai aparţinem 
lui, ci lui Dumnezeu. Dar declaraţia aceasta este importantă şi pentru noi, deoarece viaţa 
creştină victorioasă este posibilă numai cunoscându-ne statutul în Cristos. Versetul ne 
mai spune că suntem declaraţi perfecţi fără plată prin har şi prin credinţă, aşa cum am 
văzut în versetul anterior. Putem reţine deci o exprimare foarte teologică: justificarea 
este prin har şi prin credinţă. Expresia fără plată reflectă două lucruri: preţul iertării este 
infinit; ca atare, nu poate fi plătit, iar perfecţiunea lui Cristos ni se dă în dar. Harul, pe de 
altă parte, ne vorbeşte de faptul că Dumnezeu este motivat de dragostea Lui 
necondiţionată când ne face cadou perfecţiunea Lui şi nu de starea noastră deplorabilă. 
Perfecţiunea este în Cristos, nu în viaţa practică. Dumnezeu nu face declaraţii fără 
acoperire, adică nu ne declară perfecţi în Cristos fără să se întâmple nimic cu starea 
noastră. Cristos a plătit lui Dumnezeu preţul răscum-părării noastre.  
 Răscumpărarea este un termen care ne vorbeşte de o situaţie specifică secolului 
I. Aşa cum ştim, în acea vreme erau mulţi sclavi şi mulţi prizonieri de război din cauză că 
Roma era angajată într-o susţinută campanie de expansiune a imperiului pe care îl 
conducea. Exista posibilitatea ca sclavii sau prizonierii de război să fie eliberaţi prin 
plătirea unui preţ. Acţiunea de eliberare a acestor persoane se numea răscumpărare. 
Pavel foloseşte acelaşi vocabular când vorbeşte despre eliberarea noastră de sub robia 
păcatului şi a lui Satan. În contrast cu ce se făcea atunci, eliberarea noastră este puţin 
diferită. Noi eram robi ai celui rău, dar şi vinovaţi faţă de Dumnezeu. Dumnezeu ne 
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putea elibera de sub tirania lui Satan, dar păcatele ne puneau în conflict cu El. Cristos a 
rezolvat situaţia în mod admirabil. Ne-a împăcat cu Dumnezeu prin jertfa Sa şi tot prin 
jertfa Sa l-a învins şi pe cel rău. Răscumpărarea are sensul de cumpărare din nou, 
deoarece noi am aparţinut lui Dumnezeu prin predestinare înainte de creaţie. 
 Dacă cititorul are răbdare, ar fi bine să mai citească şi paragraful acesta. 
 Răscumpărarea nu este determinată de starea noastră mizerabilă, ci de harul 
Lui, spune versetul 24. Dacă noi am putea să facem cel mai mic lucru ca să merităm mila 
lui Dumnezeu, atunci mântuirea nu mai este prin har. Vom vedea în capitolul 11 al 
acestui studiu că harul exclude orice merit uman.  
 Sunt trei termeni în limba greacă pe care merită să îi examinăm măcar în 
treacăt. Iată-i: dorean; apolutrosis; lutron. Dorean pune accentul pe faptul că 
răscumpărarea este darul fără nici o plată; sunt cadouri care te fac să te simţi obligat să 
dai şi tu în schimb ceva similar; apolutrosis se referă la acţiunea de răscumpărare a unei 
persoane care este sclavă sau prizonieră de război; lutron semnifică preţul 
răscumpărarii, nu se află în versetul 24, dar el este rădăcina cuvântului apolutrosis şi ne 
vorbeşte de preţul răscumpărării care în versetul 25 este arătat ca fiind sângele lui 
Cristos. 

 
v. 25-26 
De aceea Dumnezeu L-a prezentat lumii pe Cristos Isus ca jertfă de ispăşire, care a atras după 
sine vărsarea sângelui Său. Această jertfă devine eficientă pentru noi prin credinţă. Dumnezeu 
a demonstrat că este drept cu privire la păcatele din trecut într-un fel neaşteptat. Ne referim la 
păcatele făcute mai înainte de jertfa lui Cristos. El le-a trecut cu vederea temporar deoarece 
urmau să fie rezolvate de jertfa de ispăşire. Pentru timpul prezent din nou El demonstrează că 
este drept într-un mod unic justificând pe păcătosul care crede în Isus datorită aceleiaşi jertfe şi 
de aceea El rămâne drept în tot ceea ce a făcut. 

  
 Lucrarea lui Dumnezeu de mântuire prin jertfa de ispăşire este atât de 
grandioasă încât Dumnezeu trebuie să o facă cunoscută lumii întregi. Pavel îi 
reaminteşte împăratului Agripa că lucrurile cu privire la jertfa lui Cristos nu s-au petrecut 
într-un "colţ" (F.A. 26:26), adică nu au fost nişte lucruri anonime, petrecute în ascuns ci, 
dimpotrivă, în afara Ierusalimului, în faţa unui numeros public şi a oficialilor evrei şi 
romani. Când Cristos murea pe cruce, Dumnezeu arăta lumii întregi că asupra Fiului Său 
Şi-a consumat mânia. Beneficiază de consecinţele jertfei numai cei ce cred. Consecinţa 
consumării mâniei lui Dumnezeu asupra lui Cristos are ca rezultat împăcarea noastră cu 
El. Acesta este, în esenţă, înţelesul jertfei de ispăşire.  
 Dar se ridică trei întrebări: 1) Ce se întâmplă cu păcatele făptuite până la jertfa 
lui Cristos? 2) Ce se întâmplă cu păcatele după jertfa lui Cristos? 3) Cum rămâne 
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Dumnezeu drept declarând perfect în Cristos pe păcătosul care crede în El, deoarece 
păcătosul are păcatele asupra lui.  
 La aceste contestaţii, Pavel răspunde în felul următor, în partea a doua a 
versetului:  
 1) Păcatele făptuite înainte de jertfa lui Cristos Dumnezeu le-a trecut cu 
vederea, nedistrugând omenirea păcătoasă ca pe vremea lui Noe. Dumnezeu a avut 
răbdare, aşteptând să vină vremea când Cristos urma să rezolve aceste păcate. 
Dumnezeu i-a iertat în acea vreme pe oamenii care au crezut în El, având în vedere jertfa 
care urma să aibă loc. Cu toată această amânare, cei ce nu au crezut în Dumnezeu au 
ajuns în locul de chin. 
 2) Păcatele făptuite după aceea sunt rezolvate tot de jertfa lui Cristos. Jertfa de 
ispăşire este atât de puternică încât acoperă şi păcatele viitoare. Valoarea jertfei de 
ispăşire este dată de valoarea infinită a lui Cristos. Prin jertfa de ispăşire, Dumnezeu a 
şters dinaintea Lui toate păcatele omenirii din trecut, prezent şi viitor.  
 3) Dumnezeu demonstrează că rămâne drept în ceea ce face pedepsind păcatul 
dar salvându-l de la pedeapsa veşnică pe păcătosul care crede în Cristos. Iată cum: dacă 
ne aducem aminte, spuneam la paragraful "explicaţii teologice" că Dumnezeu, ca Suve-
ran absolut, a stabilit nişte principii logice folosite şi de oamenii legii din toate timpurile. 
Dumnezeu a hotărât să facă distincţie între păcătos şi păcatele lui, adică între om şi 
faptele lui. Astfel, faptele omului se pot pune în contul altuia. În mod concret, păcatele 
omului au fost transferate asupra lui Cristos la cruce şi astfel pedepsite, Cristos devenind 
jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre. Toată mânia lui Dumnezeu s-a dezlănţuit 
asupra Lui şi s-a consumat în acest fel. Dumnezeu declară că are pace cu noi, cei 
credincioşi. O dată cu iertarea, credincioşii primesc şi meritele lui Cristos. De asemenea, 
trebuie menţionat că Cristos a mers la moarte de bună voie. De aceea, Dumnezeu nu 
poate fi acuzat că, dând la moarte pe Fiul Său, L-a nedreptăţit pe El în folosul nostru. În 
acest fel, Dumnezeu Îşi demonstrează dreptatea pedepsind păcatul dar salvându-l pe 
păcătos, El rămânând drept în tot ce a făcut, deoarece nu a lăsat păcatul nepedepsit. Şi 
mai mult, fostul păcătos este chiar justificat. Este infinită înţelepciunea lui Dumnezeu 
care face ca El să rămână drept şi totuşi să justifică pe păcătosul care crede în Isus. Noi, 
citind aceste lucruri, facem un exerciţiu de logică juridică, dar pentru Dumnezeu a 
însemnat o durere pe care noi nu putem să o înţelegem. În ceea ce îi priveşte pe oamenii 
care vor ajunge în iad, ei vor merge acolo pentru că au respins iertarea oferită prin jertfa 
de ispăşire, deoarece şi păcatele lor au fost iertate. Chiar dacă conţinutul acestui 
paragraf apare ca o repetare a unor lucruri spuse anterior, pentru credincisul neobişnuit 
cu teologia sunt de mare folos.  
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v.27 - 31  
27 Deci unde este lauda? Este exclusă. Prin ce lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinţei. 
28 De aceea, noi credem că omul este socotit justificat prin credinţă, fără faptele legii. 
29 Sau Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu este El şi Dumnezeul neamurilor? Da, este şi al 
neamurilor; 
30 deoarece Dumnezeu este Unul singur, şi El va justifica prin credinţă pe cei circumcişi, şi tot 
prin credinţă şi pe cei necircumcişi. 
31 Deci, prin credinţă desfiinţăm noi legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim legea. 

  
 Prin credinţă întărim mărturia legii despre justificare, nu legea însăşi 
 Pavel continuă argumentul justificării prin credinţă cu o întrebare care aparent 
nu îşi are rostul. El spune: Deci unde este pricina de laudă? Punând această întrebare 
retorică, Pavel ne sugerează că este inevitabilă lauda omului în procesul justificării în caz 
că acesta ar avea un aport cât de mic. El vrea să finalizeze argumentul justificării prin 
credinţă desfiinţând nu numai pretenţiile mântuirii prin fapte, dar şi orice fel de 
pretenţie umană. Deci în procesul justificării, descris în pasajul 3:21-26, omul nu face nici 
o faptă, deci legea cu faptele ei nu au nici un aport. Pe de altă parte, Dumnezeu nu 
echivalează credinţa cu fapta umană. Credinţa este şi ea primită tot de la Dumnezeu 
(vezi Ioan 6:28,29; Efes.2:8; Fil.1:29). Omul crede, iar Pavel numeşte acest lucru legea 
credinţei.  
 Legea credinţei este opusul legii mozaice. Legea mozaică cere ca omul să facă şi 
Dumnezeu să răsplătească efortul omului. Legea credinţei înseamnă că Dumnezeu face 
şi omul primeşte prin credinţă ce face Dumnezeu. Legea mozaică dă glorie şi omului, de 
aceea mulţi sunt atraşi de adventism sau de legalism. Legea credinţei dă toată gloria lui 
Dumnezeu, cum este şi drept să o facă. Şi de aceea Pavel spune că s-a dus orice pricină 
de laudă în procesul de mântuire al omului (v.27). 
 Pavel încheie acest capitol reafirmând justificarea prin credinţă fără faptele legii. 
El repetă ce a spus în versetul 21, dar după demonstraţia de rigoare pe care am văzut-o. 
Justificarea prin credinţă, continuă Pavel să spună, se extinde asupra tuturor oamenilor, 
evrei şi neevrei. El nu explică aici de ce este acest lucru adevărat, dar îl are în vedere pe 
Avraam, despre care va vorbi pe larg în următorul capitol. Avraam este numit tatăl 
tuturor celor ce cred, fie dintre evrei, fie dintre neamuri.  
 Pavel mai face o afirmaţie în acest context de care adventiştii abuzează. El spune 
că prin credinţă noi întărim legea. Termenul în greacă pentru a întări în acest verset este 
histemi, care înseamnă de fapt "a confirma" sau "a susţine". Adventiştii spun că în acord 
cu această afirmaţie, credinţa te invită să ţii legea. Întrebarea se pune: cum întărim legea 
prin credinţă, când credinţa şi legea sunt două lucruri diferite, aşa cum am văzut mai sus. 
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Lucrurile sunt uşor de rezolvat când luăm acest verset în context. Adventiştii sunt 
maeştri în scoaterea din context a versetelor, aplicându-le în acord cu doctrina lor. 
Totuşi, versetul menţionat, interpretat în context, în acord cu ce spune limba greacă, 
afirmă că noi prin credinţă doar confirmăm ce spune legea. Ce spune legea în versetul 
21? Legea mărturiseşte că ea nu are nici un aport în ce priveşte dreptatea lui Dumnezeu 
şi că dreptatea lui Dumnezeu nu contrazice cerinţele ei. Deci credinţa întăreşte doar 
mărturia legii cu privire la procesul justificării. Legea mărturiseşte că Dumnezeu justifică 
pe om fără faptele ei, adică legea nu are nici un aport în acest proces. Acest lucru îl 
confirmă versetul 20 din cap. 3 "...prin faptele legii nimeni nu va fi justificat înaintea lui 
Dumnezeu." 

 
Concluzii şi aplicaţii 

 
 Înaintea lui Dumnezeu, orice gură trebuie să tacă, deoarece toată lumea este 

vinovată înaintea Lui.  

 Legea ne arată cât suntem de păcătoşi, iar pe urmă ne condamnă şi ne falimentează. 

 Când omul tace înaintea lui Dumnezeu, fiind copleşit de falimentul lui moral, abia 
atunci vede dreptatea lui Dumnezeu. 

 Dreptatea lui Dumnezeu în contextul acestui capitol este perfecţiunea Sa morală. 
Dreptatea lui Dumnezeu aplicată nouă este justificare. 

 Legea şi proorocii mărturisesc despre dreptatea lui Dumnezeu şi o aprobă. 

 Justificarea ne face perfecţi în Cristos; Dumnezeu este mulţumit de noi ca şi de 
Domnul Cristos.  

 Justificarea cu beneficiile ei ne duc la o dedicare absolută. 

 Justificarea ne face să trăim viaţa creştină nu încercând să câştigăm favoarea lui 
Dumnezeu, ci fiindu-I profund recunoscători pentru imensa favoare pe care ne-a 
făcut-o.  

 Dumnezeu, datorită justificării, ne pune toate resursele spirituale la începutul vieţii 
creştine deoarece suntem în Cristos.  

 Viaţa creştină în har se trăieşte folosind resursele pe care le avem deja, nu 
producând noi resurse spirituale.  

 Justificarea dă siguranţa mântuirii. 

 Justificarea face să nu ne mai condamnăm când păcătuim, ci să avem o viaţă 
dinamică, mărturisind şi continuând mai departe în lucrarea lui Dumnezeu.  
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 Justificarea ne dă o nouă identitate în Cristos cu implicaţii imense pentru viaţa 
practică; printre altele, facem faţă mai uşor ispitelor deoarece trăim ca oameni noi, 
nu ca păcătoşi ce încearcă  să-şi ajusteze viaţa. 

 Toate binecuvântările ce sunt cuprinse în Romani de la cap.4 înainte se bazează pe 
justificarea prin credinţă. 

 Justificarea este prin har, adică este dăruită de Dumnezeu, fără ca noi să avem vreun 
merit; justificare este şi prin credinţă, adică o primim când credem în Cristos.  

 Justificarea prin har şi prin credinţă se bazează pe jertfa lui Cristos. 

 În acest capitol, jertfa lui Cristos este răscumpărătoare şi ispăşitoare. Răscumpărarea 
vorbeşte de preţul plătit lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, iar ispăşirea 
vorbeşte de stingerea mâniei lui Dumnezeu şi împăcarea noastră cu El. 

 Dumnezeu justifică prin credinţă şi pe evrei şi pe neevrei, deci rolul legii în justificare 
este nul. 

 

Întrebări pentru studiu 
 
 Ai experimentat falimentul înainte de a te întoarce la Dumnezeu sau te-ai pocăit fără 

nici o criză ? 

 Când se descoperă dreptatea lui Dumnezeu? 

 Ce rol joacă Romani 3:21-30 pe ansamblul epistolei? 

 Ce rol joacă legea cu privire la dreptatea lui Dumnezeu? 

 Ce rol joacă credinţa cu privire la dreptatea lui Dumnezeu? 

 Ce este justificarea? 

 Ce este răscumpărarea? 

 Ce semnificaţie are jertfa de ispăşire?  

 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 3:21-26 

  
 "Dar acum dreptatea lui Dumnezeu s-a arătat, fără lege, fiind mărturisită de lege şi 
profeţi. Şi anume dreptatea lui Dumnezeu care este dată prin credinţa în Isus Cristos pentru toţi 
şi peste toţi cei care cred; căci nu este nici o deosebire. Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de 
gloria lui Dumnezeu, fiind justificaţi fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în 
Cristos Isus: pe care Dumnezeu L-a rânduit să fie jertfa de împăcare, prin credinţa în sângele 
Lui, ca să-Şi arate dreptatea Lui, căci Dumnezeu în îndelunga Sa răbdare trecuse cu vederea 
peste păcatele făcute mai înainte..." Romani 3:21-26 
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 Aceasta este cea mai importantă adăugire (v.22) şi este îndreptată împotriva 
gândirii rebele a aroganţilor care obiectează şi spun: "Foarte bine, deci, noi ştim că 
suntem nedrepţi, şi de asemenea ştim că suntem înclinaţi spre rău şi că în interior 
suntem vrăjmaşii lui Dumnezeu. Noi credem de aceea că trebuie să fim justificaţi 
înaintea lui Dumnezeu dar dorim să ajungem la aceasta prin rugăciunile noastre, 
pocăinţă şi mărturisire. Noi nu vrem pe Cristos, pentru că Dumnezeu poate să ne dea 
dreptatea Sa chiar fără Cristos."  
 La aceasta, apostolul răspunde: asemenea cerinţă rea Dumnezeu nu o va împlini 
şi nici nu poate să o împlinească, pentru că Cristos este Dumnezeu; justificarea este dată 
numai prin credinţa în Isus Cristos; aşa a hotărât Dumnezeu şi aşa I-a plăcut Lui să o facă 
şi El nu se va schimba niciodată. Şi cine este acela care să se opună voii Lui? Oricum, 
pentru că asta este adevărat, nu există aroganţă mai mare ca aceea ca să nu îţi doreşti 
să fii justificat prin credinţa în Isus Cristos. 

Martin Luther 
 
 Isus Cristos este chiar întruparea dreptăţii lui Dumnezeu. El poate să dăruiască 
dreptate divină celor ce cred în El. În timpul vieţii Sale pământeşti, Isus a demonstrat 
dreptatea lui Dumnezeu printr-o viaţă fără păcat. Prin moartea Sa, Cristos a demonstrat 
de asemenea dreptatea lui Dumnezeu, plătind consecinţele  păcatului provenind dintr-o 
viaţă păcătoasă a noastră, a tuturor. 

John MacArthur 
 
 În condamnarea rasei umane de către Dumnezeu, El Şi-a descoperit propria Lui 
dreptate, infinită, demonstrând în acelaşi timp că nici o fiinţă umană, cu excepţia lui Isus 
Cristos, nu a fost în stare sau nu va fi în stare să se ridice la standardul cerut de 
Dumnezeu prin propriul efort. În partea aceasta din Romani (3:21-26), Pavel discută 
dreptatea lui Dumnezeu pe care o dă oamenilor prin Isus datorită justificării. Justificarea 
este o declaraţie de natură legală cu privire la dreptate, care prevede că Dumnezeu pune 
în contul credincioşilor dreptatea lui Cristos ca o manifestare a harului lui Dumnezeu, 
prin credinţă. 

John A. Witmer 
 
 Când Biblia vorbeşte despre sângele lui Cristos, se referă la faptul că El   Şi-a dat 
viaţa. Preţul răscumpărării umane nu este cu nimic mai puţin decât predarea voluntară a 
vieţii lui Cristos pe cruce. Necesitatea acestui act copleşitor este explicată de cuvântul 
"ispăşire" sau "împăcare" care în greacă este hilasterion. În ritualul evreiesc, marele 
preot venea în faţa chivotului care înlăuntru avea tablele legii şi stropea cu sânge de la o 
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jertfă capacul de aur al chivotului care se numea scaunul îndurării (hilasterion). Acest 
simbolism portretizează într-un mod profund faptul că legea călcată stătea între un 
Dumnezeu sfânt şi copiii Lui, dar prin vărsarea sângelui, locul de judecată şi de 
înstrăinare a devenit locul îndurării şi împăcării. 

D. Stuart Briscoe 
 
 Speranţa lui Pavel înainte de a deveni creştin a fost că prin perseverenţă în 
ţinerea legii după o perioadă lungă de timp să fie declarat drept de Dumnezeu când va 
sta înaintea scaunului Său de judecată. Dar în felul justificării fără faptele legii (Romani 
3:21) procedura este inversată: Dumnezeu declară pe om drept la începutul vieţii 
creştine, nu la sfârşitul ei. Pentru că El îl declară drept la începutul vieţii creştine, aceasta 
nu poate fi făcută în baza faptelor pe care nu le-a făcut încă; justificarea este un act al lui 
Dumnezeu de har, prin care El ne iartă toate păcatele şi ne acceptă ca drepţi înaintea Lui. 
Când este vorba să ne gândim la acceptarea noastră de către Dumnezeu, este cu atât 
mai convingător să te ştii justificat fără plată, în contrast cu a fi justificat prin faptele 
legii. 

F.F.Bruce 
 Scolasticii protestanţi fac distincţia, în acord cu definiţia de bază a justificării, 
între justificarea negativă (iustificatio negativa - lat.) şi justificarea pozitivă (iustificatio 
positiva - lat.). Acestea sunt inseparabile, dar în mod logic distincte, ca aspecte ale unei 
singure declaraţii juridice a păcătosului ca drept. Prima dintre ele - iustificatio negativa - 
constă în iertarea păcatelor, iar cea de-a doua - iustificatio positiva - constă în punerea în 
contul păcătosului a dreptăţii lui Cristos. 

Richard A. Muller 
 
 Lucrarea lui  Cristos de ispăşire (Satisfactio vicaria - lat.) este considerată că 
plată pentru păcat făcută pentru credincioşi şi în locul lor. Scolasticii definesc ca 
“satisfactio” şi ca “adevărata plată” pentru datorie (vera debiti solutio - lat.)... Cristos stă 
în locul credincioşilor şi preia mânia deplină a lui Dumnezeu împotriva păcatului. 

Richard A. Muller 
 
 Moartea lui Cristos a fost deci o jertfă de împăcare şi o jertfă de stingere a 
mâniei lui Dumnezeu. Aceste două sensuri sunt date de cel mai important lexicon în 
greacă al lui Arndt şi Gringrich. Aceste două idei sunt cuprinse în cuvântul grecesc 
hilasterion şi amândouă sunt necesare pentru o doctrină biblică. Sensul jertfei de 
împăcare implică privirea jertfei lui Cristos de la om spre Dumnezeu, şi anume că suntem 
împăcaţi cu Dumnezeu. Sensul jerftei de stingere a mâniei lui Dumnezeu implică privirea 
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jertfei lui Cristos dinspre Dumnezeu spre noi, şi anume mânia lui Dumnezeu este stinsă 
deoarece s-a revărsat asupra Fiului Său şi nu asupra noastră. 

William M. Greathouse 
 
 Dreptatea din Evanghelie este dreptatea lui Dumnezeu Însuşi. În capitolul 10 
vom vedea că dreptatea lui Dumnezeu este chiar Cristos Însuşi (10:4) (care este sfârşitul 
Legii) şi care devine dreptate pentru oricine care crede. Sub lege, spune    dr. Scofield, 
Dumnezeu a cerut dreptatea de la om. Sub har, El oferă omului dreptatea Sa. În acord cu 
Cunninghame, dreptatea lui Dumnezeu în acest capitol este dreptatea Lui Însuşi care Îi 
impune să aştepte de la oameni acelaşi standard ca al Lui. Definiţia lui Hodge este că 
dreptatea lui Dumnezeu este dreptatea al cărei Autor este El, care are trecere înaintea 
Lui şi care are rost înaintea lui Dumnezeu şi care este aprobată şi asigurată de El. 
Brookes spune că dreptatea pe care Tatăl o cere este în Fiul, iar Duhul Sfânt ne convinge 
de necesitatea ei şi credinţa ne-o asigură. Moorehead spune că dreptatea lui Dumnezeu 
este suma a tot ceea ce Dumnezeu comandă, cere, aprobă şi El Însuşi pregăteşte. Şi 
apostolul Pavel defineşte dreptatea lui Dumnezeu ca fiind Isus Cristos pe care Dumnezeu 
L-a făcut pentru noi dreptate (1Cor.1:30). 

William Pettingill 
 
 Expresia "prin răscumpărarea" (gr. - dia tes apolutroseos) este folosită aici şi 
apare de zece ori în Noul Testament (Luca 21:28; Romani 3:24; Romani 8:23; 1Cor 1:30; 
Efeseni 1:7,14; Efeseni 4:30; Coloseni 1:14; Evrei 9:15; Evrei 11:35). Rădăcina acestui 
cuvânt este lutron care denotă preţul care este plătit pentru un prizonier de război; 
preţul de răscumpărare sau suma de bani cerută pentru ca un captiv să fie eliberat. 
Cuvântul folosit aici se referă la eliberarea din sclavie, captivitate sau din orice fel de rău. 
În general, păstrând ideea că eliberarea s-a produs în urma unui preţ plătit pentru 
eliberare. Este câteodată folosit în sens mai larg ca să denote o simplă eliberare, prin 
orice mijloace, fără preţul plătit, ca în Luca 21:28, Romani 8:23, Efeseni 1:14. În mod 
specific, în aceste versete (Romani 3:21-26) denotă eliberarea de sub păcat şi de 
consecinţele rele ale păcatului ca rezultat al jertfei lui Cristos ca şi împăcare (v.25). 

Albert Barnes 
 
 "...discuţia lui Pavel legată direct de justificarea prin credinţă se încheie cu 
versetul 26. Dacă epistola s-ar fi sfârşit aici, ea nu ar fi fost incompletă. Tot restul ei 
reprezintă o discuţie legată de obiecţii (şi, aş putea adăuga eu, de implicaţii) legate de 
acest subiect." 

James M. Stifler 
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 Acela care respinge doctrina justificării prin credinţă respinge Evanghelia. 

Charles Hodge 
 
 Justificarea numai prin credinţă este testul credinţei adevărate. Însă nici o minte 
neînvăţată de Duhul Sfânt nu o va primi vreodată, întrucât ea în primul rând pune omul 
deoparte în condiţia lui carnală şi nefolositoare, în aşa fel încât al doilea Om, Omul 
planurilor lui Dumnezeu, Domnul Isus Cristos, singur să fie înălţat. Credinţa dă toată 
onoarea Lui, ca Acela care a încheiat lucrarea de mântuire şi în care Dumnezeu singur 
este pe deplin glorificat, sfinţenia Sa păstrată şi dreptatea Sa răzbunată. Şi aceasta nu în 
moartea păcătosului ci în salvarea tuturor celor care cred. Este o Evanghelie vrednică de 
Dumnezeu şi şi-a demonstrat puterea prin ceea ce a împlinit în aceia care au primit-o 
prin credinţă. 

H.A. Ironside 
 
 Cei ce primesc justificarea sunt toţi acei care cred, nu toţi acei care au păcătuit. 
Justificarea este un act, şi nu un proces. Şi este realizat de Dumnezeu, şi nu de către om. 
 Harul (gr. charis) este fundamentul pentru bucurie (chara), şi conduce către 
recunoştinţă (eucharistia). 

Thomas Constable 
 
 Atributele justificării sunt: aceasta este fără aportul Legii (v. 21), prin credinţa în 
Cristos (v. 22a), pentru toţi oamenii care cred (v. 22b-23), prin har (v. 24), cu un preţ 
imens pentru Dumnezeu (v. 24b-25) şi într-o dreptate perfectă (v. 26). 

Warren W. Wiersbe 
 
 Folosirea cuvântului "a justifica" în Biblie indică faptul că justificarea este o 
declaraţie legală a lui Dumnezeu. Verbul "a justifica" în Noul Testament (gr. dikaioo) are 
o varietate de înţelesuri, dar cel mai comun sens este "să declari drept". 
 Ideea că justificarea este o declaraţie legală este foarte evidentă când 
justificarea este pusă în comparaţie cu condamnarea. Pavel spune: "cine va aduce vreo 
acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu?". Dumnezeu este Acela care îi justifică şi cine 
este ca să îi condamne? (Romani 8:33-34). A condamna pe cineva înseamnă a declara 
acea persoană vinovată. Opusul condamnării este justificarea, care în context înseamnă 
să declari pe cineva nevinovat. 

Wayne Grudem 
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 Răscumpărarea este în Cristos, pe care Dumnezeu "L-a prezentat publicului" sau 
L-a "adus în faţă" ca o jerftă pe cruce. Nu trebuie să se uite că Dumnezeu este acela care 
ia iniţiativa în procesul răscumpărării, aşa cum remarcă P.T. Forsyth. Cel care a acţionat 
primul în crucea lui Cristos a fost Dumnezeu. Cristos a fost modul de împăcare al lui 
Dumnezeu. Dumnezeu a făcut tot posibilul pentru om, nu omul a făcut tot posibilul 
pentru Dumnezeu. 

Douglas Moo 
 
 Cu toate că justificarea are mult în comun cu iertarea, cei doi termeni nu ar 
trebui să fie priviţi ca interschimbabili, pentru că, chiar dacă iertarea de păcate poate fi 
exprimată într-un mod comprehensiv (Efeseni 1:7; 4:32), aspectul ei continuu legat de 
mărturisire (1Ioan 1:9) îl aşează într-un fel separat de justificare. Justificarea este o 
declaraţie dată o dată pentru totdeauna a lui Dumnezeu pentru păcătosul care crede. 

Everett F. Harrison 
 
 Meyer susţine că expresia "acum" de la începutul versetului 21 nu este un adverb 
de timp care exprimă un contrast dintre două perioade, dar că exprimă un contrast 
dintre două relaţii. Şi anume relaţia dependenţei de lege şi relaţia independenţei faţă de 
lege. El atrage atenţia asupra contrastului esenţial instituit între justificarea prin lege 
(care este non-existentă) şi justificarea fără lege (care este pregătită de Evanghelie şi pe 
care Pavel urmează să o discute). Totuşi nu este clar că expresia "acum" trebuie 
dezbrăcată de forţa ei temporală... Expresia "acum" este în contrast cu trecutul, când 
această dreptate a lui Dumnezeu se manifestă şi care vine să se dezvăluie tuturor. 

John Murray 
 
 Când Dumnezeu ne-a confruntat în Evanghelia lui Isus Cristos, El nu ne dă o nouă 
lege ca să o ţinem. Noi nu suntem invitaţi să ajungem la o relaţie dreaptă cu El prin 
ascultarea de un cod religios. Pavel a scris: "dar acum dreptatea lui Dumnezeu s-a arătat 
fără lege" (v.21). Evanghelia este nelegalistă.  
 1. Metafora sălii de tribunal. Versetul 24, când foloseşte cuvântul "justificat", se 
referă la un limbaj specific sălii de tribunal. Felul în care este redat în text este "ei sunt 
justificaţi". Forma activă a verbului înseamnă "a justifica", "a pronunţa drept", "a pune în 
dreptate", sau "a achita". Este un termen legal folosit de tribunale. Această ilustraţie 
descrie omul păcătos, ca vinovat înaintea unui judecător drept. Vinovatul stă aşteptând 
înfricoşătoarea sentinţă pe care o merită din cauza păcatelor sale. Oricum, prin ceea ce 
Isus Cristos a făcut pe cruce, omul vinovat aude verdictul "Achitat!".  
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 2. Metafora sclaviei. Folosirea cuvântului "răscumpărare" în vechime descria 
eliberarea unui sclav sau a unui prizonier de război. Adesea, aceasta implica plătirea unei 
sume de bani sau a unei valori ca preţ de răscumpărare. Acest termen are o bogată 
semnificaţie în Vechiul Testament. El a fost folosit ca să descrie eliberarea pe care a 
făcut-o Dumnezeu lui Israel din sclavia Egiptului. De ce a făcut Dumnezeu aceasta? 
Deuteronom 7:8 explică: este pentru că "Domnul te iubeşte şi îşi păstrează legământul 
pe care l-a făcut cu părinţii tăi. Domnul te-a scos cu mână puternică şi te-a răscumpărat 
din casa sclaviei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului." Mai târziu, în timpul exilului 
babilonian, profetul a asigurat poporul că răscumpăraţii Domnului se vor întoarce şi vor 
veni în Sion cu cântare. Când această metaforă a sclaviei este aplicată înţelesului crucii, 
omul păcătos este portretizat ca un sclav. Dumnezeu este Persoana bogată şi puternică 
care răscumpără din sclavie. El face acest lucru prin moartea Fiului Său, Isus Cristos, ca 
un act răscumpărător. Prin credinţa în Cristos, omul înrobit este eliberat.  
 3. Metafora jertfei. Cuvântul important aici are sensul de "expiaţie". Această 
formă apare doar de două ori în Noul Testament, şi anume în Romani 3:25 şi Evrei 9:5. În 
Evrei 9:5 este tradus ca "scaunul îndurării". Anumiţi teologi spun că sensul este la fel şi în 
Romani. În Levitic 16:1-34 avem cadrul general care descrie acest concept. Oricum, nici 
una din traducerile obişnuite nu redau expresia "scaunul îndurării" din versetul 25. (În 
limba română, Cornilescu foloseşte termenul "ispăşire", în traducerea ortodoxă este 
folosit termenul "curăţire", iar altele folosesc termenul "împăcare"  - n.n.). Scriitorii 
păgâni din antichitate foloseau acest termen cu sensul de a linişti, a împăca. Când acest 
cuvânt se aplica unei zeităţi, sensul era de a linişti sau împăca cu o jertfă acea zeitate 
mânioasă. Concepută în felul acesta, moartea lui Cristos pe cruce a fost o jertfă care a 
atras asupra ei mânia lui Dumnezeu de la păcătoşi. Punându-şi credinţa în Cristos, omul 
scapă de mânia lui Dumnezeu. Aşa cum s-a arătat mai sus, cuvântul poate fi tradus fie ca 
"expiaţie", adică ispăşire, curăţire şi împăcare, sau ca sensul al doilea, care este jertfă de 
stingere a mâniei lui Dumnezeu. Aceste două sensuri sunt fără importanţă pentru omul 
obişnuit dar pentru credinciosul atent este o mare diferenţă între cele două expresii. 
Jertfa lui Cristos incubă cele două sensuri.  
 Ca o expresie cu privire la cele trei metafore folosite de Pavel, vedem 
următoarele. Prin metafora juridică, vedem un om condamnat în tribunal care aude 
verdictul că este achitat. Prin metafora sclaviei, vedem omul înrobit care este 
răscumpărat şi făcut liber. Prin metafora jertfei, vedem pe omul vinovat cum evită mânia 
lui Dumnezeu. Şi în acelaşi timp, i se curăţesc şi păcatele. Toate aceste lucruri ne arată 
harul lui Dumnezeu şi aceste lucruri sunt împlinite de Dumnezeu prin moartea Fiului Său 
pe cruce şi experimentată de oameni prin credinţă. 

J.W. Mac Gorman 
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Cum funcţionează justificarea în opoziţie cu ignorarea voită a 
justificării în procesul sfinţirii 
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________________ 
1
) Relatarea aparţine lui F.F. Bruce. 

2
) Traducere literală a pasajului Rom. 3:21- 25 

 "Dar acum (fără aportul legii) s-a manifestat dreptatea lui Dumnezeu (mărturisind despre ea legea şi 
proorocii), o dreptate a lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Cristos pentru toţi cei ce cred, căci nu este nici o 
discriminare pentru că toţi au păcătuit şi nu se ridică la standardul gloriei lui Dumnezeu, fiind declaraţi 
drepţi (justificaţi) fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea în Cristos Isus pe care Dumnezeu a făcut-o 
cunoscută ca o ispăşire prin credinţa în sângele Său, pentru ca să arate dreptatea Sa, pentru că în îndelunga 
Sa răbdare a trecut cu vederea păcatele făcute mai înainte". 
3
) DEX este abrevierea de la Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. 

4
) Greek - English Lexicon, compiled by H.J. Lindell and R. Scott, Oxford, Calderon press, M DCCC LXIX. 

5
) Traducere literală a pasajului Rom. 3:21- 25 

"Dar acum (fără aportul legii) s-a manifestat dreptatea lui Dumnezeu (mărturisind despre ea legea şi 
proorocii) o dreptate a lui Dumnezeu prin credinţa în Isus Cristos pentru toţi cei ce cred, căci nu este nici o 
discriminare pentru că toţi au păcătuit şi nu se ridică la standardul gloriei lui Dumnezeu, fiind declaraţi 
drepţi (justificaţi) fără plată prin harul Său prin răscumpărarea în Cristos Isus pe care Dumnezeu a făcut-o 
cunoscută ca o ispăşire prin credinţa în sângele Său pentru ca să arate dreptatea Sa pentru că în îndelunga 
Sa răbdare a trecut cu vederea păcatele făcute mai înainte". 

 



 65 

CAPITOLUL 4 
 

 

 

 

Tema capitolului 
 

Dovada istorică a justificării prin credinţă 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 Persoana cea mai importantă în istoria lui Israel a fost şi este patriarhul Avraam. 
Chiar dacă Moise fusese legiuitorul şi mediatorul legii, Avraam este preeminent datorită 
faptului că este atât părintele naţiunii evreieşti, cât şi mediatorul celui mai bun legământ 
cu Dumnezeu. Avraam şi David, din Vechiul Testament, au experimentat o relaţie 
specială cu Dumnezeu, la care evreii au privit cu admiraţie, încercând să distingă ce era 
special la aceste două personalităţi ale poporului lor. 

 

Ce vom învăţa în acest capitol 
 
 Justificarea prin credinţă apare încă din în Vechiul Testament. 

 Avraam a fost primul om credincios cu care Dumnezeu a făcut un legământ bazat pe 
justificarea prin credinţă. 

 Logizomai este un termen-cheie care exprimă modul în care Dumnezeu a făcut 
posibilă mântuirea noastră (vezi explicaţiile de mai jos). 

 Justificarea prin credinţă este universală: se aplică şi celor circumcişi şi celor 
necircumcişi. 

 Legea este incompatibilă cu credinţa, harul şi promisiunile lui Dumnezeu. 
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Cuvinte-cheie 
 
 A fi socotit (logizomai gr.) - este un termen bancar, care înseamnă punerea în 
contul nostru a dreptăţii/perfecţiunii lui Cristos. Această punere în cont s-a efectuat la 
cruce, când Cristos a fost făcut păcat pentru noi, punându-se în contul Lui păcatele 
noastre. Iar nouă, fiind eliberaţi de păcat, ni s-au pus în cont dreptatea şi meritele Lui. 
Termenul "a fi socotit" în latină se traduce prin "imputare".1 
 Promisiune - făgăduinţă făcută benevol, din bunătatea inimii cuiva, şi bazată pe 
iubirea necondiţionată (epaggelia gr. - promisiune necondiţionată, huposchesis gr. - 
promisiune condiţionată). Dumnezeu face, în har, promisiuni necondiţionate.  
 Avraam, moştenitorul lumii - această expresie are două aplicaţii. Prima aplicaţie 
este legată de împărăţia milenară, şi anume evreii vor fi naţiunea numărul unu în 
Mileniu. A doua aplicaţie este legată de împărăţia veşnică unde doar copiii lui Avraam 
vor fi prezenţi. Copii ai lui Avraam nu sunt numai evreii, ci toţi cei care au avut credinţa 
lui, adică şi evrei şi neamuri. Aceasta îi include pe credincioşii din toate timpurile 
începând cu Adam şi încheind cu ultimul mântuit în timpul Mileniului. Toţi aceştia sunt 
mântuiţi pentru că Dumnezeu le pune în contul lor meritele jertfei lui Cristos. 

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
 În urma afirmaţiilor gradioase din capitolul 3 cu privire la justificarea pe care ne-
o face Dumnezeu prin credinţa în Cristos, Pavel putea fi contestat atât de teologii iudei 
ai vremii, cât şi, mai târziu, de cercetătorii în domeniul religiilor. Toţi ar fi putut spune că 
argumentul este religios, dar nu are un fundament istoric. Trebuie să spunem că Pavel îşi 
construieşte argumentul justificării prin credinţă pe baza jertfei lui Cristos şi aceasta este 
de ajuns. Dar, aşa cum Cristos a fost anunţat din Vechiul Testament şi jertfele animalelor 
anticipau jertfa Lui, tot aşa şi justificarea prin credinţă are o bază istorică. Argumentul 
istoric în favoarea justificării prin credinţă este relaţia lui Dumnezeu cu Avraam, relaţie 
care nu s-a bazat pe performanţa lui Avraam, ci pe chemarea suverană pe care i-a făcut-
o Dumnezeu. Capitolul 3 este baza teologică a justificării prin credinţă iar capitolul 4 este 
baza istorică a justificării prin credinţă.  

 
v. 1 - 2  
1 Deci, ce vom zice că a aflat prin puterea lui trupească strămoşul nostru Avraam? 
2 Dacă Avraam a fost justificat prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu 
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 Avraam nu are merite înaintea lui Dumnezeu 
 În literatura rabinică, lui Avraam i se acordau merite în raport cu Dumnezeu, iar 
Pavel tocmai aceasta voia să prevină, şi anume alterarea harului lui Dumnezeu. Harul 
decretează că omul nu are nici un merit. În acest context, Pavel pune o întrebare 
retorică: Ce vom zice că a căpătat Avraam prin puterea lui? Răspunzând într-un mod 
magistral, Pavel spune că dacă Avraam are cu ce să se laude, o poate face în faţa 
oamenilor, dar nu înaintea  lui Dumnezeu. Pavel nu neagă meritele lui Avraam la nivel 
uman, dar le pune în perspectiva corectă, arătând că ele nu au nici o valoare pentru 
Dumnezeu. 

 
v.3 - 5 
3 Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a socotit ca dreptate. 
4 Însă celui ce lucrează, răsplata lui nu i se socoteşte ca un har, ci ca o datorie; 
5 dar celui care nu lucrează, ci crede în Cel ce justifică pe păcătos, credinţa lui îi este socotită ca 
dreptate. 

  
 Credinţa nu este fapta omului, ci darul Domnului 
 Versetul 3 spune că Avraam L-a crezut pe Dumnezeu. Versetul 5 ne spune că 
celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce justifică pe păcătos, credinţa îi este socotită ca 
dreptate. Vedem în versetul 5 că "a lucra" şi "a crede" sunt puse în antiteză prin 
conjuncţia adversativă "ci", ea exprimând lucruri diferite. Şi anume "a crede" nu este 
socotit înaintea lui Dumnezeu ca o faptă a noastră, ca un merit sau ca un aport personal 
la mântuire. Spun asta pentru că este foarte răspândită printre evanghelici şi 
neevanghelici opinia că avem şi noi partea noastră, şi anume trebuie să credem, ca şi 
când am avea vreun merit înaintea lui Dumnezeu sau vreo contribuţie la mântuire. Dacă 
ne uităm în Scriptură, vedem clar cum credinţa mântuitoare este darul lui Dumnezeu, nu 
este o lucrare a noastră.  

 Cuvântul logizomai este plin de har 
 Înainte de a continua explicarea versetelor care urmează, trebuie să spunem că 
în  capitolul 4 se foloseşte termenul logizomai, care are sensul de a pune în contul unei 
persoane meritele altei persoane, concept cu care noi ne-am întâlnit în capitolul 3. Pavel 
recurge la citarea Genezei15:6 când demonstrează că Avraam nu avea merite înaintea 
lui Dumnezeu şi arată că Avraam a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a socotit ca 
dreptate, adică, după cum am explicat mai sus, i s-au pus în contul lui meritele altei 
Persoane, şi anume meritele lui Cristos. Pavel continuă să explice arătând că Avraam nu 
a avut cum să lucreze pentru a câştiga aceste merite, ci credinţa pusă în inima lui de 
Dumnezeu l-a calificat pentru a căpăta acest credit. Cum l-a calificat în mod specific 
credinţa pe Avraam? Credinţa nu se referă la simplul fapt că Avraam a fost de acord cu 
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Dumnezeu, ci că Avraam s-a încrezut total în Dumnezeu, a mers pe mâna lui Dumnezeu, 
s-a abandonat în seama lui Dumnezeu. Ce reflectă aceasta? Aceasta reflectă că Avraam a 
declarat indirect că nu are absolut nimic de oferit, adică Avraam şi-a declarat falimentul, 
şi atunci Dumnezeu i-a dat totul. 

 
v. 6 - 8  
6 Tot astfel vorbeşte şi David despre binecuvântarea omului căruia Dumnezeu îi socoteşte 
dreptatea fără fapte, 
7 când zice: Binecuvântaţi sunt acei ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt 
acoperite. 
8 Binecuvântat este omul căruia Domnul nu-i ţine în seamă păcatul 

  
 Dumnezeu a avut cu David o relaţie prin har 
 Pentru ca să îşi fundamenteze şi mai bine argumentaţia, Pavel recurge şi la altă 
personalitate a Vechiului Testament, la împăratul David. Şi David spune că "fericit sau 
binecuvântat este acela pe care Dumnezeu îl socoteşte drept fără fapte". Dar, aşa cum 
am văzut, a-l socoti drept înseamnă a se pune în contul persoanei vinovate dreptatea 
Altuia, şi anume a lui Cristos. La ce se referea David în mod specific? Pavel îl citează pe 
David din Psalmul 32, unde acesta experimenta un faliment. David păcătuise. Unii spun 
că este o referinţă la căderea cu Bat-Şeba. Oricum era vorba despre o situaţie foarte 
gravă pe care David nu voia să o mărturisească şi, atunci când a făcut-o, el a primit în loc 
de pedeapsă iertarea. De aceea, el exclamă: binecuvântaţi sunt cei ale căror fărădelegi 
sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite! Binecuvântat este omul căruia Domnul nu 
îi ţine în seamă păcatul! 

 
v. 9 - 12  
9 Deci, binecuvântarea aceasta este numai pentru cei circumcişi, sau şi pentru cei necircumcişi? 
Căci zicem că lui Avraam credinţa i-a fost socotită ca dreptate. 
10 Dar cum i-a fost socotită? Când era circumcis, sau când era încă necircumcis? Nu când era 
circumcis, ci când era necircumcis. 
11 Şi a primit semnul circumciziei, ca o pecete a dreptăţii credinţei, pe care a avut-o când era 
necircumcis: ca astfel să poată fi tatăl tuturor celor care cred, cu toate că nu sunt circumcişi; ca 
să li se socotească şi lor dreptatea aceasta; 
12 şi ca să fie şi tatăl celor circumcişi, adică al celor care, nu numai că sunt circumcişi, dar care 
şi calcă pe urmele credinţei pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era circumcis. 

  
 Circumcizia este posterioară justificării lui Avraam 
 În versetul 9, Pavel intervine cu încă o întrebare retorică: numai persoanele 
circumcise beneficiază de acest har, de a li se pune în cont meritele lui Cristos? Pavel ne 
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arată că momentul în care Avraam a fost declarat justificat prin credinţă a fost când el 
era necircumcis, iar circumcizia sa a fost doar o pecetluire a acestui lucru. În consecinţă, 
de harul de care s-a bucurat Avraam ca necircumcis vor beneficia toţi fiii lui, fie 
circumcişi, fie necircumcişi. De ce? Pentru că Avraam este tatăl tuturor celor credincioşi, 
fie dintre evrei, fie dintre neamuri. 

 
v. 13-25 
13 Căci promisiunea făcută lui Avraam sau seminţei lui, că el va fi moştenitorul lumii, n-a fost 
făcută prin lege, ci prin dreptatea credinţei. 
14 Căci dacă moştenitori sunt cei care sunt ai legii, credinţa este degeaba, şi promisiunea este 
desfiinţată; 
15 pentru că legea aduce mânie; şi unde nu este Lege, nu este nici încălcare. 
16 De aceea moştenirea este prin credinţă, ca să poată fi prin har, ca astfel promisiunea să fie 
sigură pentru toată seminţia; nu numai pentru cei ce sunt sub lege, ci şi pentru cei care au 
credinţa lui Avraam, care este tatăl nostru al tuturor, 
17 (după cum este scris: Te-am rânduit să fii tatăl multor naţiuni) înaintea lui Dumnezeu, în 
care a crezut, care învie morţii, şi care cheamă lucrurile care nu există ca şi cum ar exista: 
18 care sperând împotriva oricărei speranţe, a crezut şi a devenit astfel tatăl multor naţiuni, 
după cum i se spusese: Aşa va fi sămânţa ta. 
19 Şi fiindcă n-a fost slab în credinţă, nu s-a uitat la trupul său îmbătrânit, când avea aproape o 
sută de ani, nici la faptul că Sara nu putea să aibă copii. 
20 El nu s-a îndoit de promisiunea lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci a fost întărit în credinţă, 
dând glorie lui Dumnezeu, 
21 şi fiind pe deplin încredinţat că ceea ce El a promis, El poate să şi împlinească. 
22 Şi de aceea credinţa aceasta i-a fost socotită ca dreptate. 
23 Dar nu numai pentru el a fost scris că i-a fost socotită ca dreptate, 
24 ci şi pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, dacă credem în Cel care a înviat 
dintre morţi pe Isus, Domnul nostru, 
25 care a fost dat din cauza fărădelegilor noastre, şi a fost înviat din nou pentru justificarea 
noastră. 

  
 Credinţa este incompatibilă cu legea. Legea aduce mânia lui Dumnezeu 
 Pavel reia discuţia despre Avraam pentru a demonstra că Dumnezeu a lucrat cu 
Avraam prin promisiuni, har şi credinţă şi nu prin lege. Toate aceste lucruri - promisiuni, 
har, credinţă - nu au nimic de-a face cu legea şi sunt incompatibile cu aceasta. El spune 
că dacă moştenitori ai lumii sunt cei ce ţin legea, atunci credinţa este degeaba şi 
promisiunea este desfiinţată. Legea desfiinţează promisiunea, pentru că ea lucrează nu 
cu promisiuni, ci cu faptele omului şi meritele lui. În contrast cu aceasta, credinţa 
lucrează cu faptele lui Dumnezeu în favoarea omului şi cu faptele pe care Dumnezeu le-a 
pregătit ca omul să umble în ele. Credinţa acordă merite doar lui Dumnezeu. Pavel ne 
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spune că legea aduce mânie. Mânia este a lui Dumnezeu faţă de călcătorii legii. Dar omul 
credincios, fiind mort faţă de lege, cum arată capitolul 7, iese de sub mânia lui 
Dumnezeu care însoţeşte legea. Iată încă un argument puternic şi clar că cel credincios 
nu se mai află sub mânia lui Dumnezeu.  
 Una dintre cele mai profunde expresii teologice din Romani, rar detectată şi 
totodată tot atât de rar explicată corect, este aceasta: "unde nu este lege, nu este nici 
încălcare". Ce vrea să spună acest lucru? Pavel ne-a arătat că legea nu poate să coexiste 
cu promisiunile şi credinţa. Creştinul, ieşind de sub autoritatea legii (vezi cap. 7:4), în 
momentul când greşeşte nu mai este tratat ca un călcător de lege, ci este tratat ca un 
copil al lui Dumnezeu care a greşit faţă de Tatăl său care nu a putut să împlinească ceea 
ce trebuia. Aceasta este diferenţa esenţială între relaţia cu Dumnezeu în vechiul 
legământ şi relaţia cu Dumnezeu în noul legământ, şi anume că în vechiul legământ 
păcatele erau tratate ca o călcare a legii Suveranului, pe când în noul legământ păcatele 
sunt tratate ca neascultare de Tata sau erori inerente creşterii. Această diferenţă o 
putem vedea şi prin felul cum adventiştii interpretează Scriptura în contrast cu 
interpretarea corectă prin Duhul Sfânt. De ce adventiştii şi unii evanghelici spun că cel 
credincios poate intra sub mânia lui Dumnezeu? Pentru că sunt legalişti. Legea nu le 
oferă decât perspectiva mâniei lui Dumnezeu.  

 Credinţa nu este o afirmaţie abstractă, ci încredere în promisiunile 
specifice ale lui Dumnezeu 
 Mai departe, Pavel ne arată că a trăi prin credinţă presupune în mod concret a 
crede în promisiunile lui Dumnezeu. Unii zic că trăiesc prin credinţă şi fac ce cred ei că 
este bine încercând să Îl forţeze pe Dumnezeu să accepte planurile lor. Bineînţeles că nu 
vor avea succes. Pavel încheie capitolul 4 argumentând că aşa cum lui Avraam i s-a pus 
în cont dreptatea pentru că L-a crezut pe Dumnezeu cu privire la naşterea lui Isaac, tot 
aşa, spune el, şi nouă ni se va pune în cont (logizomai) dreptatea lui Cristos, tuturor 
acelora care credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus, Domnul nostru.  
 Pavel încheie acest capitol arătând că învierea Domnului Cristos este esenţială în 
ce priveşte justificarea noastră, şi anume că ea reprezintă finalizarea acestui proces. 
Dacă noi beneficiam doar de meritele unui "mântuitor" mort, nu ar fi fost de ajuns, ar fi 
fost o jertfă incompletă şi ineficientă. Învierea deschide perspectiva eternă a planului de 
mântuire. Învierea lui Cristos este atât garanţia justificării, a vieţii veşnice, cât şi a 
faptului că Dumnezeu va împlini tot ce a promis.  

 

Concluzii şi aplicaţii 
 
 Justificarea este accesibilă numai prin credinţă. 
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 Justificarea nu este doar un concept nou testamental, ci a fost experimentată şi în 
Vechiul Testament. 

 Avraam a fost justificat prin credinţă şi nu prin faptele lui (vezi Gal. 3:6-9,17-18). 

 Legea şi credinţa se exclud reciproc; în lege nu sunt promisiuni, ci cerinţe care te 
angajează pe tine; credinţa operează cu promisiunile lui Dumnezeu angajându-L, pe 
El în favoarea ta. Acesta este Harul. 

 Noi intrăm în îndreptăţirea Vechiului Testament datorită lui Avraam. 

 •Învierea este aspectul final al justificării. 

 Observăm două corolare: unul în ce priveşte legea şi unul în ce priveşte harul. 
Corolarul harului, într-o formă restrânsă, în capitolul 4, este astfel: har - credinţă - 
promisiuni - justificare - moştenire - fericire - speranţă - siguranţă - glorie dată 
Domnului. Corolarul legii are forma următoare: lege - faptele iniţiate de noi - păcat - 
mânie - condamnare - lipsa speranţei. 

 

Întrebări pentru studiu 
 
 Ce rol are capitolul 4 în raport cu justificarea? 

 Ce rol joacă Avraam în raport cu Israel? Dar în raport cu Neamurile? 

 Cum a tratat Dumnezeu pe Avraam şi David în acord cu ce se spune în capitolul 4? 

 Când a fost Avraam socotit drept: înainte sau după circumcizie? 

 Promisiunile lui Dumnezeu şi Legea lucrează împreună? 

 Ce rol are învierea lui Cristos în contexul capitolului 4? 

 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 4 

 
 Majoritatea evreilor din vremea lui Pavel credeau că Avraam a fost făcut drept în 
faţa lui Dumnezeu datorită propriului său caracter drept. Ei credeau că Dumnezeu l-a 
ales pe Avraam să fie tatăl poporului Său Israel datorită faptului că Avraam era cel mai 
drept om de pe pământ la acea vreme. Aşa cum fac multe dintre sectele din zilele 
noastre, ei au luat diferite pasaje din Scriptură şi le-au răstălmăcit şi le-au interpretat în 
afara contextului pentru a sprijini ideile lor preconcepute.  
 Rabinii, de exemplu, în loc să înţeleagă că Habacuc 2:4 se traduce "cel neprihănit 
va trăi prin credinţă", ei au spus "cel neprihănit va trăi prin credincioşia lui". În loc să 
înţeleagă credincioşia ca un fruct al credinţei, ei spuneau că justificarea este un rezultat 
al credincioşiei omului, al eforturilor lui. La fel rabinii interpretează Geneza 15:6 ca 
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referindu-se la credincioşia lui Avraam şi nu la încrederea lui Avraam în Dumnezeu. 
Rabinii au mers până acolo ca să afirme că Avraam a fost fără păcat. Folosind pe 
Avraam ca exemplul suprem pentru justificarea numai prin credinţă, Pavel lua cu asalt 
citadela iudaismului tradiţional. Demonstrând că Avraam nu a fost justificat prin fapte, 
apostolul demola fundamentul învăţăturii rabinice, şi anume că omul este făcut drept 
înaintea lui Dumnezeu prin ţinerea legii, adică în baza eforturilor şi faptelor sale 
religioase. 

John MacArthur 
 
 "care a fost dat din cauza fărădelegilor noastre şi a fost înviat din nou pentru 
justificarea noastră" (v.25b).  
 "Pentru justificarea noastră" înseamnă "ca noi să fim justificaţi". Cuvântul 
"justificat" aici pare să fie folosit într-un sens mai larg care să denote acceptarea din 
partea lui Dumnezeu, incluzând nu numai faptul că Dumnezeu ne iartă păcatele şi prin 
care suntem împăcaţi cu El, dar şi completarea lucrării de salvare prin care suntem 
ridicaţi la glorie. 

Albert Barnes 
 
 Scopul lui Dumnezeu este văzut în procedura sau metoda credinţei înainte de 
circumcizie. Avraam este în primul rând tatăl celor necircumcişi, care cred. Evreii spuneau 
că Avraam a fost numai tatăl lor. F.F.Bruce spune că iudaismul a cerut chiar celor 
convertiţi la el, care se presupunea că au devenit copiii lui Avraam prin adopţie, să spună 
în sinagogă "părinţii voştri", în timp ce evreii spuneau "părinţii noştri". Pavel nu exclude 
credincioşii circumcişi când îi include pe cei necircumcişi drept copii ai lui Avraam... 
Dumnezeu este Tatăl tuturor credincioşilor, neamuri şi evrei, toţi credincioşii pot să 
spună "tatăl nostru" când vorbesc despre Avraam pentru că a fost socotit drept, prin 
credinţă, înainte de a fi circumcis.   

Dale Moody 
 

 
 
 
 
 
 
___________________ 
1
) Imputatio - imputarea unei datorii, trecerea în contul cuiva (din dicţionarul latin). 
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CAPITOLUL 5 
 

 

 

 

Tema capitolului 
 

Beneficiile ce decurg din justificarea prin credinţă 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 În iudaism ceremonialul de la templu era destul de complex, iar pe vremea lui 
Pavel ajunsese la apogeu. Clădirea templului era înconjurată de trei curţi. Curtea cea mai 
mare era un platou imens înconjurat de un portic cu colonade, în aria căruia aveau acces 
atât evreii, cât şi neamurile. În interiorul acestei pieţe imense se găsea templul cu 
celelalte două curţi mai mici. Următoarea curte era numită "curtea femeilor." Aici 
neamurile nu mai aveau acces, iar la poarta de intrare se afla o placă de bronz pe care 
scria în greacă mesajul "neevreii care vor intra în curtea femeilor vor fi omorâţi pe loc!" 
În curtea femeilor aveau acces doar evreii. Capul de familie îşi aducea în interiorul 
acestei curţi familia împreună cu animalele pentru jertfă şi, după ce îşi lăsa familia aici, el 
lua animalele pentru jertfă şi mergea în curtea a treia, numită curtea preoţilor sau a 
sacrificatorilor, unde se afla templul. El îşi punea mâna pe capul animalelor de jertfă, 
mărturisea înaintea lui Dumnezeu în faţa preotului păcatele sale şi ale familiei. Preotul 
aducea jertfele de rigoare iar o parte din carnea de jertfă era înapoiată omului, care o 
pregătea şi o mânca împreună cu familia sa. Aici era locul cel mai sacru în care putea 
ajunge un bărbat evreu laic. Totuşi, clădirea templului mai avea două compartimente: 
locul sfânt şi locul preasfânt. În locul sfânt intrau numai preoţii, iar în locul preasfânt 
doar marele preot, o singură dată pe an. Analizând capitolul 5 din Romani vom vedea ce 
privilegiaţi suntem în raport cu restricţiile din vechiul legământ. 
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Cuvinte-cheie 
 
 Intrarea - se referă la accesul înaintea lui Dumnezeu pentru a primi har în orice 
moment. Sensul cuvântului este acces privilegiat.    

Răbdare - este rezistenţa sub presiunea evenimentelor.  
 Caracter - acest cuvânt este legat de felul în care un metal este curăţit de zgură 
sau elemente străine prin topiri succesive. Aplicând la cazul oamenilor, aceasta ne arată 
că şi caracterul se formează prin trecerea repetată prin greutăţi.  
 Dragostea lui Dumnezeu - Dumnezeu este dragoste şi trebuie spus că natura 
dragostei lui Dumnezeu este diferită de a noastră, deoarece ţine de caracterul Lui; în 
consecinţă, dragostea lui Dumnezeu este constantă, infinită, perfectă şi ni se dă 
necondiţionat. Dragostea lui Dumnezeu nu exclude disciplina pe care El o aplică copiilor 
Săi când aceştia calcă în mod repetat voia Lui.  
 Duhul Sfânt - este acea Persoană din Sfânta Treime care lucrează aspectele 
finale ale planului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt dă pocăinţă, viaţa veşnică, mustră, prin El 
se manifestă puterea lui Dumnezeu. Aşa cum am văzut în capitolul 1, Duhul Sfânt este 
co-egal, co-substanţial şi co-etern cu Tatăl şi Fiul.  
 Mânia lui Dumnezeu - în acest context este o indignare controlată, care nu va 
izbucni decât la momentul potrivit. Este ca apa care se strânge în spatele unui baraj, dar 
care, când se va dezlănţui nu va mai putea fi cu nimic oprită.  
 A împăca (a reconcilia) - cu toate că pentru noi toţi este clar acest cuvânt, l-am 
menţionat deoarece forma acestui verb este pasivă, ceea ce denotă că Dumnezeu a luat 
iniţiativa şi tot El a făcut totul pentru împăcarea noastră cu El.  
 A (ne) bucura - aici denotă o bucurie deplină, însoţită de elementul de laudă, şi 
în mod specific că ne lăudăm cu ce a făcut Dumnezeu pentru noi.  
 Judecată - are sensul juridic.  
 Condamnare - are sens juridic şi exprimă pronunţarea unei sentinţe.  

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 

 După ce Pavel descrie justificarea prin credinţă în capitolul 3 şi îi arată originea 
vechi-testamentală în capitolul 4, în acest capitol ne descrie care sunt urmările fireşti ale 
justificării prin credinţă. 

 
v. 1-2 
1 De aceea, fiind justificaţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus 
Cristos,  
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2 prin care avem şi intrarea, prin credinţă, în această stare de har în care suntem, şi ne 
bucurăm în speranţa gloriei lui Dumnezeu. 

  
 Justificarea prin credinţă aduce beneficii extraordinare 
 În aceste versete, Pavel ne arată că justificarea prin credinţă aduce după sine 
toate binecuvântările şi privilegiile din partea lui Dumnezeu. Justificarea prin credinţă 
este cel mai important lucru pe care l-a primit credinciosul pentru că, aşa cum am văzut, 
toate lucrurile prezente şi eterne atârnă de ea în ceea ce priveşte destinul nostru. Iar 
justificarea prin credinţă are în centrul ei jertfa lui Cristos şi meritele ei. Primul beneficiu 
al justificării este pacea cu Dumnezeu. Acesta nu este un sentiment ci o stare legală, 
care ne arată că nu mai suntem sub mânia lui Dumnezeu şi Pavel va relua ulterior acest 
subiect. 
  Al doilea beneficiu este un acces privilegiat (prosagoge gr.) înaintea lui 
Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte important, deoarece, aşa cum vedem în partea 
introductivă a capitolului, marele preot, în Vechiul Testament, avea acces privilegiat în 
locul preasfânt o dată pe an, în timp ce noi toţi ne bucurăm de această favoare în orice 
moment. Acest acces privilegiat este la Dumnezeu, care ne dă har. În mod concret, 
aceasta înseamnă că vom primi har imediat, pentru orice circumstanţă. Deci harul 
pentru viaţa zilnică este a treia binecuvântare, fără de care nu putem trăi. Aceste 
condiţii spirituale, spune apostolul, ne fac să ne lăudăm cu speranţa că vom avea parte 
de gloria lui Dumnezeu. Sunt persoane de diferite confesiuni, cum ar fi adventiştii, pe 
care Ellen White i-a învăţat că a spune că eşti mântuit şi că eşti sigur că mergi în cer este 
o mândrie. Cât de departe sunt aceştia de ceea ce spune Scriptura... Scriptura ne 
cheamă să ne lăudăm (kaukesis gr.) chiar cu siguranţa că vom avea parte de gloria lui 
Dumnezeu. Apostolul are în vedere gloria lui Dumnezeu reflectată în noi. Aceasta este a 
patra binecuvântare adusă de justificare. Primele patru binecuvântări pe care le aduce 
justificarea ne fac să ne simţim "ca acasă" cu cerul şi cu Dumnezeu. Fără această 
experienţă în care ne simţim atât de apropiaţi de Tatăl ceresc este exclus să trăim o viaţă 
de victorie spirituală sau să înţelegem harul. Desigur că a te simţi "ca acasă" cu 
Dumnezeu implică şi reverenţa de rigoare. Harul îmbină perfect îndrăzneala cu 
reverenţa în relaţia cu Dumnezeu (Evrei 4:16).  

 
v. 3- 4 
3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazuri, ştiind că necazul aduce răbdare; 
4 şi răbdarea, un caracter încercat, şi un caracter încercat aduce speranţa: 
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 Beneficiile justificării transformă necazurile în caracter 
 Aici vedem că privilegiile nu ne scutesc de încercările vieţii pământeşti. Dar 
încercările nu ar trebui să ne învingă. Dumnezeu le foloseşte pentru a ne modela 
caracterul Lui în noi. Nu poate fi vorba de formarea caracterului fără necazuri. La fel este 
şi la sportul de performanţă. Nu poţi arăta ca un atlet fără exerciţii zilnice epuizante. 
Cuvântul ne spune să ne lăudăm (să ne bucurăm1) şi în necazuri, nu cu necazul în sine, ci 
cu privilegiile pe care le avem în urma justificării. Privilegiile justificării ne mută privirile 
de la necaz. Necazurile sunt lăsate doar ca să ne facă oameni perseverenţi. Perseverenţa 
dezvoltă caracterul. Perseverenţa este a cincea binecuvântare ce decurge din justificare, 
iar caracterul este a şasea. Caracterul aduce în viaţa noastră nădejde. Nădejdea este a 
şaptea binecuvântare adusă de justificare. 

 
v. 5   
şi speranţa nu înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin 
Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.  
 
 Dragostea lui Dumnezeu ne dă nădejde când necazurile ne copleşesc 
 Nădejdea aceasta nu înşeală, spune Cuvântul în versetul 5. Traducerea potrivită 
pentru "nu înşeală" este "nu dezamăgeşte". Nădejdea creştină nu este o simplă 
speranţă, ci o absolută certitudine. De ce? Deoarece în 1Petru 1:3, nădejdea este vie, 
fiind legată de învierea Domnului Cristos. În 1Tim.1:1, nădejdea noastră este Însuşi 
Cristos - "Cristos nădejdea noastră". În Tit 2:13, nădejdea este numită "fericita noastră 
nădejde", fiind legată de venirea Domnului pentru răpirea Bisericii. În toate ipostazele 
menţionate, nădejdea noastră este direct legată de cine este Cristos şi ce a făcut El 
pentru noi. De aceea avem certitudine absolută.  
 Nădejdea pe care o avem nu dezamăgeşte, deoarece dragostea lui Dumnezeu 
ne-a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dragostea turnată în inimile 
noastre este un altfel de a spune că Dumnezeu ne iubeşte. Deci nădejdea este legată 
atât de iubirea Tatălui cât şi de lucrarea Duhului Sfânt. Nădejdea noastră este, în esenţă, 
asigurarea deplină şi nestrămutată ce o avem din partea Sfintei Treimi. Iar noi spunem: 
glorie Ţie, Doamne!!! 
 Cum lucrează nădejdea pentru credincioşi? Nădejdea are în vedere în primul 
rând eternitatea noastră. Nădejdea dă siguranţa absolută credincioşilor reali că au viaţa 
veşnică şi că vor ajunge în cer. Dar nădejdea mai lucrează şi pentru viaţa de aici. În 
continuare vom vedea acest lucru. 
  
 În limba originală "a turna" implică faptul că dragostea turnată umple inima 
noastră şi de fapt dă şi pe dinafară. Persoana care ne toarnă dragostea lui Dumnezeu în 
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inimi este Duhul Sfânt. Darul Duhului Sfânt este a opta binecuvântare ce decurge din 
justificare. Iubirea Tatălui este legată în mod specific în acest context şi de întărirea 
nădejdii noastre în perioade de necazuri. Un autor creştin american subliniază că viaţa 
noastră creştină nu este doar o constatare intelectuală a imenselor beneficii din 
capitolul 5, ci şi experimentarea reală şi practică a dragostei lui Dumnezeu în prezent, în 
necazurile noastre, prin mângâierea dată de Duhul Sfânt. Cum ajută dragostea lui 
Dumnezeu la nădejdea noastră? Dragostea lui Dumnezeu lucrează prin mângâiere 
sufletească, iar aceasta nu poate fi exprimată în cuvinte. Cine a trecut prin necazuri mari 
ştie despre ce vorbesc. Dragostea lui Dumnezeu ne îmbărbătează prin versete pe care ni 
le dă ca promisiuni şi prin care ne spune că ne va scoate din necaz. Ce preţioase sunt 
aceste versete! Îţi vorbeşte şi ţie Dumnezeu prin promisiuni specifice legate de situaţia 
critică în care te afli? O viaţă în mod real predată Lui este urmată de promisiuni divine. 
Dragostea lui Dumnezeu ne ridică deasupra oricărei circumstanţe. Dacă nu ar fi necazuri, 
nu am putea aprecia pe deplin dragostea Lui. Faptul că nu putem aprecia pe deplin 
dragostea Lui fără a avea încercări este din cauza condiţiei noastre de fiinţe superficiale. 
Dumnezeu trebuie să folosească câteodată necazurile vieţii ca să ne facă să alergăm în 
braţele Lui ca să ne mângâie. Gândiţi-vă la un copil căruia i se satisfac toate mofturile. 
Credeţi că îi mai pasă prea mult de tata? Dar când îl aleargă un câine sau s-a lovit, 
imediat îşi aduce aminte de tata şi simte nevoia de mângâiere şi protecţie în braţele lui 
puternice. Exact aşa suntem şi noi în relaţia cu Dumnezeu pe pământ.  

 
 Explicaţii teologice cu privire la persoana Duhului Sfânt 
 Deoarece lucrarea Duhului Sfânt este prezentată ca esenţială în Romani, aşa 
cum vom vedea şi în capitolul 8, este deosebit de important să înţelegem următoarele 
aspecte: 
 •Cum primim Duhul Sfânt, îl cerem sau ni se dă în dar? 
 •Justificarea prin credinţă şi primirea Duhului Sfânt. 
 •În ce context s-a făcut rugăciunea pentru primirea Duhului Sfânt? 

 
 Cum primim Duhul Sfânt: Îl cerem sau ni se dă în dar? 
 Versetul 5 afirmă că Duhul Sfânt ne-a fost dat. Nu se spune că noi am cerut 
Duhul Sfânt. Subliniez, deci: Duhul Sfânt se primeşte ca un dar. Dumnezeu ne dă Duhul 
Sfânt ca urmare a pocăinţei şi credinţei în jertfa lui Cristos, fără ca noi să Îl cerem. Este 
cu totul nepotrivit ca un păcătos să se roage să primească Duhul Sfânt. Păcătosul crede 
în Cristos pentru iertarea păcatelor, iar Dumnezeu îi răspunde cu iertare şi cu pecetluirea 
cu Duhul Sfânt (Efeseni 1:13). Pocăinţa este resposabilitatea noastră, pe când darul 
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Duhului Sfânt este treaba lui Dumnezeu. El ne cere să ne pocăim şi ne asigură că orice 
pesoană care îşi cere iertare şi crede în Fiul Său va primi Duhul Sfânt.  

 Justificarea prin credinţă şi primirea Duhului Sfânt 
 Justificarea prin credinţă are un rol esenţial în primirea Duhului Sfânt. 
Dumnezeu nu trimite Duhul Sfânt să locuiască într-o persoană necurată. Când 
justificarea prin credinţă devine o realitate pentru o persoană, atunci Tatăl pecetluieşte 
cu Duhul Sfânt acea persoană. Aceasta implică faptul că primirea Duhului Sfânt este 
darul lui Dumnezeu datorită meritelor lui Cristos şi nu datorită meritelor noastre. Se 
argumentează de către anumiţi credincioşi că Duhul Sfânt se primeşte în urma 
rugăciunilor noastre insistente. Aşa cum lui Simon, vrăjitorul, i s-a refuzat Duhul Sfânt în 
baza meritelor lui umane când a încercat să dea bani apostolilor, tot de un refuz vor 
avea parte şi cei care încearcă să primească Duhul Sfânt ca urmare a meritelor lor în 
urma rugăciunii stăruitoare. Dar, vor spune unii, noi am primit Duhul Sfânt în urma 
stăruinţei în rugăciune. Unor astfel de persoane le spun că ei aveau Duhul Sfânt în urma 
credinţei în Cristos iar în urma rugăciunii lor li s-a confirmat că au Duhul Sfânt.  

 În ce context s-a făcut rugăciunea pentru primirea Duhului Sfânt? 
 Versetul pe care se construieşte teologia primirii Duhului Sfânt în urma cererii 
stăruitoare în rugăciune este Luca 11:13: "Deci dacă voi care sunteţi răi, ştiţi să daţi 
daruri bune copiilor voştri, cu mult mai mult Tatăl vostru din ceruri vă va da Duhul Sfânt 
celor ce I-L cer!" Problema care apare este că acest verset este interpretat în afara 
contextului. Luând versetul în context observăm următoarele:  
 •la versetul 9 din acelaşi capitol, ucenicii sunt îndemnaţi să ceară şi li se va da. 
 •la versetul 13 ucenicii sunt asiguraţi că vor primi Duhul Sfânt dacă îl vor cere. 
 •în textul grec versetul 14 începe cu conjucţia coordonatoare "şi", deci lucrurile 
din versetul 13 şi 14 sunt legate. 
 •Domnul le vorbea în versetul 13 despre rugăciunea pentru primirea Duhului 
Sfânt iar în 14 el scotea un demon. El spunea ucenicilor să ceară Duhul Sfânt pentru a 
scoate demoni.  
 •În textul grec, timpul verbului din versetul 14 este imperfectul, adică în timp ce 
El le spunea să ceară Duhul Sfânt, El scotea un demon. Rezultă că le arăta că au nevoie 
de Duhul Sfânt în mod specific pentru exorcizare. 
 •Versetul 15 din acelaşi capitol ne spune că evreii Îl blasfemiau, dar fiii lor 
scoteau dracii prin Duhul Sfânt (în versetul 19). Deci Domnul încuraja şi pe alţii, nu 
numai pe ucenici, să ceară Duhul Sfânt pentru exorcizare. 
 Concluzie: La data când se petreceau evenimentele din Luca 11, Duhul Sfânt nu 
coborâse pe pământ. În Israel încă funcţiona vechiul legământ în care evreii primeau 
Duhul Sfânt temporar pentru anumite lucrări. În contextul din Luca 11:13, Domnul 
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Cristos spune atât ucenicilor cât şi celor interesaţi de curăţirea spirituală a Israelului să 
ceară Duhul Sfânt pentru a scoate cât mai mulţi demoni. Domnul Cristos avea nevoie de 
o armată de oameni care să treacă la lucru pentru exorcizarea Israelului.  
 Sunt două ipostaze în Noul Testament când apostolii se roagă pentru ca cei care 
au crezut să primească Duhul Sfânt. Prima este legată de evanghelizarea Samariei prin 
Filip (Fapte 8:15,16). Scriptura remarcă faptul că Duhul Sfânt nu se coborâse peste 
niciunul dintre ei. De ce? Pentru că Samaritenii avuseseră un Templu al lor pe muntele 
Garizim unde practicau un iudaism ciuntit şi sincretic, iar pe deasupra nu recunoşteau 
nici autoritatea Ierusalimului. Domnul a spus femeii samaritence că mântuirea vine de la 
iudei, nu de la samariteni (Ioan 4:22). El invalidează sistemul religios samaritean. De 
aceea, în venirea apostolilor de la Ierusalim, ca să se roage pentru ei pentru primirea 
Duhului Sfânt, samaritenii vedeau împlinindu-se ce a spus Cristos şi în acelaşi timp, se 
recunoştea autoritatea Bisericii de la Ierusalim.  
 Al doilea caz este cel al unor ucenici ai lui Ioan Botezătorul (Fapte 19:1-6). 
Aceştia ajunseseră tocmai la Efes dar nu ştiau nimic despre apariţia Bisericii la Ierusalim 
şi nici de coborârea Duhului Sfânt. Erau aproximativ doisprezece ucenici. Ei formaseră o 
mică "sectă". Credeau în Cristos, au fost şi botezaţi, dar nu primiseră Duhul Sfânt. Ca şi în 
cazul samaritenilor, a fost nevoie de intervenţia unui apostol pentru ca ei să recunoască 
autoritatea Bisericii. În cazul lor, Pavel şi-a pus mâinile peste ei ca să primească Duhul 
Sfânt. 
 Cele două situaţii relatate în Faptele Apostolilor sunt excepţii motivate foarte 
precis de condiţiile istorico-religioase, care nu mai sunt repetabile astăzi. În consecinţă, 
Duhul Sfânt nu vine în viaţa cuiva în urma rugăciunilor vreunui pastor sau predicator 
deoarece condiţiile prezente diferă de cele de atunci şi, pe lângă aceasta, astăzi nu mai 
sunt apostoli. 

 
v 6 - 11 
6 Căci pe când eram noi fără putere, Cristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi. 
7 Căci cu greu ar muri cineva pentru un om drept; dar pentru un om bun, poate că s-ar găsi 
cineva să moară. 
8 Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi, în faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, 
Cristos a murit pentru noi. 
9 Deci cu mult mai mult acum, fiind justificaţi prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia 
lui Dumnezeu. 
10 Căci dacă, atunci când eram duşmani, am fost reconciliaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului 
Său, cu mult mai mult, fiind reconciliaţi, vom fi mântuiţi în viaţa Lui. 
11 Şi nu numai atât, dar ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos, prin care 
am primit acum reconcilierea. 
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 Justificarea prin credinţă aduce siguranţa mântuirii 
 Am văzut cum credinciosul are o nădejde neclintită în Dumnezeu atât cu privire 
la eternitate, cât şi pentru viaţa de acum. Nădejdea credinciosului este întărită şi de 
siguranţa mânturii. În versetele 6-11, Pavel prezintă primele argumente cu privire la 
siguranţa mântuirii. El va relua această temă şi în capitolul 8. Expresia care dă forţă 
argumentului lui Pavel este: "cu mult mai mult". Această expresie este numită apodoză. 
El spune că dacă atunci când eram într-o relaţie foarte gravă cu Dumnezeu totuşi El ne-a 
iubit dându-L pe Cristos pentru noi, cu mult mai mult ne iubeşte acum, când suntem 
împăcaţi cu El. Adverbele de timp "atunci" şi "acum" sunt folosite de Pavel într-un mod 
magistral. Iată schematic logica argumentului său.  
 "Atunci", adică în trecutul fiecăruia din noi, se întâmplau următoarele:  
 - eram fără putere, păcătoşi, duşmani ai lui Dumnezeu. 
 - totuşi Dumnezeu ne iubea, chiar în această condiţie. 
 - Cristos a murit pentru noi, cei nelegiuiţi. 
 "Acum",  în prezent, ca oameni mântuiţi, constatăm că: 
 - dacă atunci când eram duşmanii Lui El ne-a iubit, cu mult mai mult ne iubeşte 
acum, 
 - deoarece suntem justificaţi prin sângele lui Cristos, 
 - şi suntem împăcaţi cu El.  
 Care este consecinţa faptului că acum Dumnezeu ne iubeşte cu mult mai mult? 
Consecinţa iubirii imense a lui Dumnezeu faţă de noi este siguranţa mântuirii. Siguranţa 
mântuirii este redată în text de faptul că Dumnezeu ne scapă de mânia viitoare, adică 
iadul (v.9). Logica textului din cap. 5 este următoarea: pentru că Dumnezeu ne-a iubit 
atunci când Îi eram vrăjmaşi, netrimiţându-ne în iad, cu mult mai mult ne iubeşte 
acum, deoarece El a plătit un preţ imens pentru noi şi, în plus, suntem şi împăcaţi cu 
EL. În consecinţă, suntem siguri că El ne va păstra în mântuire. Siguranţa mântuirii este 
a noua binecuvântare ce decurge din justificare, iar evitarea iadului a zecea.  

 Siguranţa mântuirii nu este pentru oricine 
 Siguranţa mântuirii este o certitudine pentru cei cu adevărat mântuiţi, dar nu şi 
pentru cei ce îşi zic credincioşi şi trăiesc ca păgânii. Unii s-au învăţat să aibă doar la 
biserică o viaţă creştină, iar după aceea îşi văd de viaţa lor lumească. Sunt tineri şi tinere 
care în timpul săptămânii ascultă muzica lumii acesteia, se îmbracă indecent, îşi permit 
chiar imoralităţi sexuale, iar când vin la biserică se dau drept credincioşi. Alţii, fie tineri, 
fie în vârstă, au un singur ţel, prosperitatea materială. Materialismul a invadat bisericile. 
Apostolul Ioan ne-a spus: "Nu iubiţi lumea nici lucrurile din lume, cine iubeşte lumea 
dragostea Tatălui nu este în el." Toţi aceştia pe care i-am menţionat, dar şi alţii care 
trăiesc în păcate similare, nu sunt mântuiţi iar siguranţa mântuirii nu se aplică la ei. Sunt 
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aşa-zise surori care au o problemă cronică cu bârfa sau invidia. Sunt aşa-zişi credincioşi 
care urăsc pe alţi fraţi. Astfel de fapte nu dovedesc naşterea din nou. Dragă cititorule, te 
regăseşti din întâmplare pe aici? Cutremură-te şi strigă la Dumnezeu să te mântuiască cu 
adevărat !  
 Partea aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu se încheie cu afirmaţia din versetul 11 
în care se spune să ne lăudăm în Dumnezeu. Viaţa creştină în har este exuberantă, 
dinamică, pozitivă, de laudă a lui Dumnezeu. Desigur, necazurile nu sunt excluse. Lumea 
se laudă cu ce este al ei, credincioşii cu Dumnezeu. Poţi să te lauzi cu Dumnezeu? Este 
viaţa ta dinamică? 

 Pierderea mântuirii este o învăţătură iraţională 
 Este necesară abordarea acestui subiect aici deoarece contextul este potrivit. 
Învăţătura despre pierderea mântuirii este metoda umană şi ilogică prin care se încearcă 
să se ţină creştinii în credinţă.  
 Haideţi să citim mai întâi următorul dialog:  
 Întrebare: Să presupunem că astăzi ai trăit o viaţă corectă ca om credincios, că a 
fost cea mai bună zi din viaţa ta de "credinţă"... Dar dacă ar fi să mori, ai merge în cer? 
 Răspuns: Da! 
 Întrebare: Poţi să garantezi că Dumnezeu nu găseşte absolut nimic pătat în viaţa 
ta astăzi? Este posibil ca omul credincios să trăiască o zi fără nici o greşeală? 
 Răspuns: Nu. 
 Întrebare: Dumnezeu ne acceptă în cer cu greşeli, adică imperfecţi? 
 Răspuns: Nu. 
 Întrebare: Atunci în baza cărui fapt ne acceptă Dumnezeu în cer?  
 Răspuns: În baza jertfei Domnului Cristos. 
 Întrebare: Atunci de ce spui că, atunci când păcătuieşte, credinciosul îşi pierde 
mântuirea?  
 Răspuns: ....(fără replică). 

Comentariu: Legea lui Dumnezeu condamnă la pedeapsa cu iadul atât pe 
oamenii cu păcate mici cât şi pe cei cu păcate mari. În iad sunt grade de suferinţă în 
acord cu gravitatea păcatelor, aşa cum spune şi Cristos (Matei 11:20-24). În mediile 
evanghelice, cei ce susţin pierderea mânturii gândesc că dacă nu curveşti, nu eşti un 
beţiv, nu furi grosolan şi eşti membru într-o biserică evanghelică atunci vei ajunge în cer. 
Bârfa, invidia, răutatea, mânia sunt trecute la greşeli. Aceste aşa-zise greşeli pe care noi 
le trecem cu vederea sunt numite fărădelegi în Cuvântul lui Dumnezeu. Iacov ne spune 
că toţi greşim în multe feluri (Iacov 3:2). În grupa celor care greşesc în multe feluri 
apostolul s-a inclus şi pe el însuşi, unul din stâlpii spirituali ai Bisericii de la Ierusalim. 
Cuvântul pentru greşeală folosit de Iacov este ptaio (gr.), care înseamnă a te împiedica, a 
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aluneca din punct de vedere spiritual. Sper că nu se înţelege că îl acuzăm pe Iacov de 
mari căderi spirituale, dar trebuie totuşi să remarcăm că Iacov nu era perfect. Nici Petru 
nu era perfect. În vizita sa de lucru în Antiohia, Petru, considerat cap al Bisericii din 
Ierusalim, s-a făcut vinovat de ipocrizie, unul din păcatele cel mai aspru condamnate de 
Domnul Cristos (Gal. 2:13,14; Luca 12:1). Pavel a declarat că nu a ajuns desăvârşit 
(Romani 3:12). Imperfecţiunile apostolilor sunt trecute cu vederea de partizanii pierderii 
mântuirii, dând de înţeles că aceştia au fost perfecţi. Doar Cristos a fost perfect pentru 
că era Dumnezeu întrupat. Dacă ar fi să luăm în considerare criteriile celor care spun că 
mântuirea se pierde, atunci nici apostolii nu ar ajunge în cer. Dar slavă Domnului că 
intrarea în cer se face exclusiv prin faptul că am fost justificaţi în Cristos!!!  
 Ce se întâmplă totuşi cu credincioşii care cad în păcate pe care Cuvântul le 
condamnă categoric. Un caz concret a fost cel al curvarului din Corint (1Cor. 5:1). Fapta 
lui era gravă, deoarece el se făcuse vinovat de curvie şi incest. Pavel nu spune că el şi-a 
pierdut mântuirea ci îl dă pe mâna lui Satan ca să fie pedepsit şi pe urmă recuperat 
(1Cor.5:5). Şi într-adevăr, omul acela a fost reabilitat după o imensă suferinţă (2Cor. 2: 5-
11).  
 Numai o gândire iraţională poate admite că două propoziţii contradictorii sunt 
adevărate în acelaşi timp, cu alte cuvinte că Biblia ar vorbi în acelaşi timp atât de 
siguranţa mântuirii cât şi de pierderea mântuirii. Iată de ce teoria pierderii mântuirii este 
iraţională. Cei care spun că Biblia nu este logică şi că nu putem trage concluzii logice din 
ea fac o altă afirmaţie iraţională. Aceştia din urmă spun astfel ca să poată face ce vor ei 
cu textul Bibliei. Ce glorios este Dumnezeu care a creat un univers logic şi oameni 
raţionali, cărora le-a vorbit într-un mod inteligibil şi coerent în Cuvântul Său!!!  
 "Perseverenţa sfinţilor înseamnă că toţi acei care sunt născuţi din nou cu 
adevărat vor fi păziţi de puterea lui Dumnezeu şi vor persevera ca şi creştini până la 
sfârşitul vieţilor lor şi că numai acei care perseverează până la sfârşit au fost cu adevărat 
născuţi din nou." (Wayne Grudem) 

 Niciodată membrii bisericii nu au fost toţi născuţi din nou 
 Vom vedea în capitolul 9 cum Pavel arată că în istoria lui Israel nu toţi cei care se 
năşteau în poporul sfânt deveneau în mod automat şi sfinţi. Chiar din Rebeca s-au 
născut patriarhul Iacov şi apostatul Esau. În biserică, lucrurile sunt la fel. Nu toţi membrii 
sunt născuţi din nou. De aceea, orice epistolă şi orice predică completă are o varietate 
de avertismente în funcţie de starea celor din Biserică. 
 Domnul Cristos a avut în jurul Lui oameni care au scos draci în numele Lui şi 
totuşi nu erau dintre ai Lui (Matei 13:25-27). Pavel ne spune în Evrei cap. 12 că cei care 
îşi zic că sunt credincioşi dar îşi permit o viaţă de păgâni fără să fie pedepsiţi de 
Dumnezeu de fapt nu sunt copiii Lui (12:8). Ioan ne arată că falşii credincioşi părăsesc 
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biserica ducându-se în lume pentru că nu sunt dintre ai noştri, căci dacă ar fi fost dintre 
ai noştri ar fi rămas cu noi (1Ioan 2:19). Iuda ne spune că oamenii aceştia nu au Duhul 
Sfânt (Iuda 19). Cei care zic că mântuirea se pierde trag o astfel de concluzie văzându-i 
pe unii credincioşi, membri ai bisericii sau păstori trăind în păcat sau plecând în lume, 
fără nici o consecinţă. Concluzia trasă de credincioşii neavizaţi este că mântuirea se 
pierde, în loc să se lase învăţaţi de Scriptură care spune că cei menţionaţi anterior nu 
sunt de fapt mântuiţi. Cei ce vorbesc continuu despre pierderea mântuirii probabil că nu 
au mântuirea. Problema nu este pierderea mântuirii, ci dacă cineva este cu adevărat 
mântuit. Domnul Cristos a fost primul care a vorbit despre siguranţa mântuirii şi acest 
subiect a fost dezvoltat ulterior de apostoli. În Evanghelii, Domnul Cristos a vorbit 
despre oameni care se înşeală singuri, dar niciodată despre pierderea mântuirii. El a 
descris calea mântuirii ca fiind îngustă şi puţini sunt cei ce se află pe ea (Mat.7:13). 
Multor falşi credincioşi din vremea Lui, El le-a pus diagnosticul de fii ai Diavolului (Ioan 
8:44).  El, ca Dumnezeu întrupat, îi ştia pe cei care Îi aparţineau şi îi ştia şi pe cei care 
nu-L vor primi niciodată. În cazul apostolilor, lucrurile stau diferit. Ei nu puteau să dea 
certificate de naştere din nou. Pavel însuşi le spune celor din Corint, care aveau multe 
probleme: "Cerceta-ţi-vă pe voi înşivă dacă sunteţi în credinţă" (2Cor 13:5), iar la 
sfârşitul vieţii spune: "Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui" (2Tim 2:19). Cu alte 
cuvinte, Pavel nu îi cunoştea, dar, spune el mai departe, cei care zic că Îl cunosc să se 
depărteze de fărădelege. În faţa apostolilor, ca şi în faţa noastră, în biserici apar 4 tipuri 
de oameni: 
 - Oameni născuţi din nou şi implicaţi pe deplin în lucrare. 
 - Oameni născuţi din nou, dar nesiguri de mântuirea pe care o au din cauza 
nededicării şi neimplicării. 
 - Oameni care cred că sunt născuţi din nou, dar se înşeală singuri. Aceştia au 
învăţat perfect vocabularul şi comportamentul creştin dar nu au Duhul Sfânt. Dintre 
aceştia unii se vor pocăi iar alţii vor deveni apostaţi. 
 - Oameni care nu au Duhul Sfânt şi sunt o problemă în biserică, sunt generatori 
de păcat, conflicte şi schismă. Aceştia sunt apostaţii, fii Diavolului, cum îi mai numeşte 
Domnul Cristos, şi care nu se vor pocăi niciodată. 
 Observând cele 4 tipuri de oameni dintr-o biserică, de-abia acum înţelegem de 
ce apostolii au cuvinte pline de căldură şi încurajare pentru cei născuţi din nou şi 
implicaţi, cuvinte de mustrare pentru cei care sunt născuţi din nou dar nededicaţi, 
cuvinte aspre pentru cei care se înşeală singuri, în care îi avertizează că pot ajunge în iad, 
şi cuvinte de condamnare pentru apostaţi. Ar fi absurd să spunem că la un anumit stadiu 
al epistolei Pavel le spune evreilor că este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi cei care au 
căzut (Evrei 6:6), iar peste trei versete (v.9) să li se adreseze folosind termenul 
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"preaiubiţilor". Nici o fiinţă normală şi cu atât mai puţin Dumnezeu nu poate avea o 
schimbare atât de bruscă de atitudine faţă de aceeaşi persoană. Vreau să repet un 
principiu, şi anume că schimbările bruşte de atitudine sunt specifice bolnavilor psihic, în 
nici un caz apostolilor Domnului. Iată un caz concret în care Pavel se adresează la două 
grupuri de oameni complet diferiţi. Primul grup este format de apostaţi, pe care i-am 
semnalat mai sus ca fiind imposibilă înnoirea lor.  
 Al doilea grup este format din credincioşi autentici care s-au sacrificat pentru 
Împărăţie. Pavel le spune acestora din urmă: "Dar în privinţa voastră, preaiubiţilor, deşi 
vorbim astfel, suntem convinşi de lucruri mai bune care însoţesc mântuirea." (Evrei 6:9). 
Observaţi că Pavel spune că deşi vorbim astfel despre apostaţi, pentru voi cei credincioşi 
avem cuvinte de încurajare. Avertismentele sumbre sunt date apostaţilor, iar credincioşii 
sunt îndemnaţi să persevereze în faptele bune care le confirmă mântuirea. Când un 
membru al unei biserici citeşte epistolele, vede ceea ce i se potriveşte din cele 4 situaţii 
şi se corectează. Excepţie fac apostaţii care nu îşi mai revin niciodată. Unii dintre ei, la 
citirea acestor epistole sau la auzirea unor predici puternice părăsesc degrabă biserica. 

 Versetele care vorbesc despre siguranţa mântuirii sunt dominante în 
Noul Testament. 
 Scriptura are avertismente zguduitoare, dar nu pentru adevăraţii credincioşi, ci 
pentru cei falşi. Dacă bisericile nu ar avea atât oameni care nu ştiu că sunt nemântuiţi, 
cât şi falşi credincioşi şi apostaţi, Biblia nu ar conţine avertismentele despre care vorbim. 
Totdeauna versetele care aparent vorbesc despre pierderea mântuirii sunt interpretate 
în afara contextului. Versetele care vorbesc despre siguranţa mântuirii pentru cei cu 
adevărat mântuiţi sunt dominante ca număr în următoarele cărţi: Evanghelii (în special 
Ioan), Romani, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 şi 2 Tesaloniceni, 1 şi 2 Timotei, Tit, 
Evrei, 1,3 Ioan, Iuda.  

 Unii eretici spun că ai păcatele iertate dar nu eşti mântuit 
 Una din învăţăturile care circulă prin anumite zone ale României spune că deşi ai 
iertarea păcatelor, totuşi nu eşti mântuit. Această erezie este fundamentată pe un 
singur verset din 1Petru 1:9: "primind ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor 
voastre". Dar Biblia conţine versete cu privire la mântuire la timpul trecut, prezent şi 
viitor. Iată câteva exemple: Tit 3:5 "...El ne-a mântuit nu pe baza faptelor făcute de 
noi..." 2Tim. 1:9 "...care ne-a mântuit şi ne-a chemat..." Efes. 2:8 "...prin har aţi fost 
mântuiţi şi prin credinţă..." 2Cor. 2:15 "...printre cei care sunt mântuiţi.." Romani 5:10 
"...vom fi mântuiţi în viaţa Lui...". Toate aceste versete sunt ignorate de cei care 
promovează o asemenea învăţătură falsă. De ce Scriptura spune că am fost mântuiţi, că 
suntem mântuiţi şi că vom fi mântuiţi? Mântuirea la timpul trecut se referă la iertarea 
păcatelor noastre, mântuirea la timpul prezent se referă la sfinţirea noastră, iar 
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mântuirea la timpul viitor se referă la schimarea trupului acesta cu unul glorios. De fapt, 
atât Scriptura, cât şi orice credincios care gândeşte corect afirmă că a fi mântuit este 
totuna cu a avea Duhul Sfânt, a fi copilul lui Dumnezeu, a avea păcatele iertate, a fi 
născut din nou, a avea viaţă veşnică. Împotriva unei astfel de erezii care nega mântuirea 
celor credincioşi apostolul Ioan a scris următoarele (1Ioan 2:25,26; 5:10,11): "Şi aceasta 
este promisiunea pe care ne-a făcut-o El: viaţa veşnică. V-am scris aceste lucruri în 
vederea celor ce caută să vă înşele (rătăcească).... Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu are 
mărturia aceasta în el; cel ce nu crede pe Dumnezeu l-a făcut mincinos, pentru că nu a 
crezut mărturia pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Şi mărturia este aceasta: 
Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul Său."  
 Noi suntem nu numai mântuiţi, ci şi glorificaţi în Cristos. (Rom. 8:30) 

 
v 12-19 
12 De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat moartea; şi 
astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toţi au păcătuit.  
13 (Căci până la lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este imputat când nu există lege. 
14 Totuşi, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar şi peste cei ce nu păcătuiseră 
printr-un păcat asemănător cu al lui Adam, care este o imagine a Celui ce avea să vină. 
15 Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala. Căci dacă prin greşeala unuia singur mulţi 
au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu, şi darul prin har, care este al unui singur Om, 
Isus Cristos, a fost dat multora din belşug. 
16 Şi darul nu este ca ceea ce a venit prin acel unul care a păcătuit. Căci judecata care a venit 
printr-o singură greşeală, a rezultat în condamnare, dar darul fără plată care a venit în urma 
multor greşeli, a adus justificare. 
17 Căci dacă prin greşeala unui singur om moartea a domnit printr-unul, cu mult mai mult cei 
ce primesc pe deplin harul şi darul dreptăţii vor domni în viaţă prin Unul, Isus Cristos.) 
18 De aceea, aşa cum prin greşeala unuia judecata a venit peste toţi oamenii, aducând 
condamnarea, tot aşa prin dreptatea unuia, darul fără plată a venit peste toţi oamenii aducând 
justificarea care dă viaţa. 
19 Căci aşa cum, prin neascultarea unui om, mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa prin 
ascultarea Unuia, mulţi vor fi făcuţi drepţi. 
  

 Cristos l-a înlocuit pe Adam ca reprezentant al umanităţii înaintea lui 
Dumnezeu făcând posibilă mântuirea noastră 
 Capitolul 5 este încărcat de teologie. Pavel ne dezvăluie o taină teologică 
arătându-ne cum a fost posibil ca jertfa lui Cristos (adică a unuia singur) să fie valabilă 
pentru mulţi şi să îi mântuiască. Pavel introduce un principiu teologic numit de noi 
"reprezentant sau cap federativ". Aceasta se referă la faptul că acţiunile unui 
reprezentant se răsfrâng asupra întregii colectivităţi. Adam este capul federativ al 
întregii umanităţi adică toţi au ieşit din el, el reprezentându-i pe toţi înaintea lui 
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Dumnezeu la momentul căderii în păcat. În acord cu acelaşi principiu şi păcatul lui Adam 
s-a răsfrânt asupra tuturor urmaşilor lui aducând moartea. Dar Dumnezeu l-a înlocuit pe 
Adam cu Cristos ca reprezentant al umanităţii, care este al doilea Adam, aducând astfel 
viaţă. Demonstraţia de mai sus răspunde şi la întrebarea: de ce a trebuit să suferim noi 
din cauza lui Adam? Răspunsul este simplu: dacă Adam nu era reprezentantul 
umanităţii, nici Cristos, al doilea Adam, nu putea să fie reprezentantul umanităţii şi 
atunci mântuirea noastră nu ar fi fost posibilă. De ce? Pentru că Cristos ar fi trebuit să 
moară separat pentru fiecare păcătos pe care îl mântuia sau să fie nevoie de câte un 
Mesia pentru fiecare păcătos, ceea ce era imposibil. Astfel, Dumnezeu ne-a lăsat să 
suferim consecinţele căderii lui Adam, dar, conform aceluiaşi principiu, prin credinţa în 
Cristos avem toate beneficiile jertfei Lui. 
 Pavel foloseşte din nou expresia "cu mult mai mult" pentru a arăta puterea 
harului în versetele 15-17. El spune că Dumnezeu s-a îngrijit ca acolo unde păcatul şi 
moartea au devastat, harul să intervină cu o forţă imensă, dând justificare. Expresia "cu 
mult mai mult" are efect de supracompensare, arătând puterea lui Dumnezeu în 
mântuirea pe care o lucrează. Versetul 17 ne spune că vom domni în viaţă. Cum? 
Primind pe deplin harul şi darul dreptăţii, adică justificarea. Iată secretul vieţii din 
belşug! Înţelegerea şi trăirea justificării prin credinţă, care este inima Evangheliei. 
Justificarea prin credinţă este centrată pe ce face Dumnezeu pentru noi prin jertfa Fiului 
Său; de aceea, justificarea prin credinţă este miezul Evangheliei. Viaţa din belşug este 
exces de binecuvântare ce vine din beneficiile justificării pe care le-am văzut mai sus. 
Viaţa de victorie spirituală se trăieşte primind victoriile lui Cristos. Viaţa în har se trăieşte 
ştiind la începutul vieţii de credinţă ce privilegii ai şi folosind aceste privilegii. Când 
Scriptura ne cere ca să facem ceva, ea ne cere de fapt să folosim ceea ce ne-a dat în 
Cristos. Niciodată Dumnezeu nu îţi va cere să faci ceva pe care El nu l-a făcut deja pentru 
tine. Când Dumnezeu îţi cere să faci ceva, în realitate îţi cere să îl laşi pe Fiul Său să 
trăiască prin tine acel lucru pe care ţi-l cere. 
 Mai jos redăm un tabel al lui Thomas Constable care exemplifică grafic Romani 
5:12-21: 
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Contrastul Adam – Cristos în Romani 5: 12-21 

Două persoane Adam (v.14) Cristos (v.14) 

Două acţiuni 

Căderea din Grădina 

Edenului  

(v. 12, 15, 17, 18, 19) 

Îndreptarea prin jertfa la 

cruce 

 (v. 18) 

Două rezultate 

Condamnare, vină şi 

moarte 

(v. 15, 16, 18, 19) 

Justificare, viaţă şi 

biruinţă 

   (v. 17, 18, 19) 

În 

dimensiune 

(v. 15) 

Păcatul se înmulţeşte 
Harul se înmulţeşte mai 

mult 

Două diferenţe 

În 

manifestare 

(v. 16) 

Un singur păcat al lui 

Adam a dus la 

condamnarea şi  

stăpânirea morţii peste 

toţi 

 O singură jertfă a lui 

Cristos pentru toate 

păcatele a dus la 

justificare şi domnia în 

viaţă pentru credincioşi 

Două domnii 

Păcatul domnind prin 

moarte 

(v. 17) 

Harul domnind prin 

dreptate 

 (v. 21) 

Două abundenţe A morţii (v.17) 

A harului şi darului 

dreptăţii 

 (v. 17) 

Două stări contrastante 
Oamenii condamnaţi să 

sufere păcatul lui Adam 

Oamenii justificaţi 

domnind în viaţă prin 

Cristos 
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v 20-21 
20 Pe deasupra, legea a venit ca să se înmulţescă greşeala. Dar unde s-a înmulţit păcatul, harul 
s-a înmulţit şi mai mult,  
21 pentru că, aşa cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa să stăpânească şi harul prin 
dreptate dând viaţă veşnică prin Isus Cristos, Domnul nostru. 

  
 Legea a adus păcatul la maturitate ca pe urmă să poată interveni harul 
împotriva păcatului 
 În discuţia din acest capitol trebuia să apară şi tema legii (v.13, 20), deoarece, la 
un moment dat în istoria umanităţii, Dumnezeu a dat legea în mod specific lui Israel. 
Dale Moody spune că legea ridică la o activitate conştientă păcatul care era practicat 
inconştient (3:20) şi în consecinţă face păcatul o fărădelege (5:13,14,20). Legea a făcut 
ca păcatul să se dezvolte rapid, grăbind astfel venirea lui Mesia. El nu putea să apară 
decât atunci când lucrarea păcatului atinsese apogeul. Păcatul s-a maturizat şi a 
stăpânit. După ce păcatul a ajuns la o formă matură, harul s-a înmulţit cu mult mai mult 
ca să aducă celor necredincioşi viaţă veşnică prin Domnul Cristos. Deci înmulţirea haru-
lui, aici în context, este pentru cei necredincioşi, şi anume este harul mântuirii. În cazul 
credincioşilor, înmulţirea harului se face primind har peste har (Ioan 1:16) nu păcătuind 
ca să se înmulţească harul. Este interesantă expresia din versetul 21, care spune că 
păcatul a stăpânit, dar şi harul stăpâneşte. Păcatul stăpâneşte ducând la moarte, iar 
harul stăpâneşte dând viaţă veşnică prin Domnul Cristos. Aceasta ne arată că harul are 
putere mai multă decât păcatul. În mediile evanghelice române cuvântul har este folosit 
cu mare teamă, spunându-se că harul încurajează păcatul. Cei ce se ridică împotriva 
harului vor avea însă de-a face cu Dumnezeu. Singura metodă eficientă împotriva 
păcatului este harul. Harul nu este invenţia lui Pavel, ci soluţia lui Dumnezeu.  

 

Concluzii şi aplicaţii 
 

 Deoarece justificarea prin credinţă este un act legal, şi consecinţele justificării în 
favoarea noastră au aceeaşi putere ca ea însăşi. În mod concret, aşa cum ne bucurăm de 
justificarea prin credinţă, la fel trebuie să ne bucurăm şi de beneficiile pe care le aduce. 
Sunt credincioşi care gândesc în felul următor: "...da, Dumnezeu m-a iertat, dar nu ştiu 
dacă rămâne la fel de binevoitor şi îmi dă privilegiile de care spune în capitolul 5". De 
aceea, dragă cititorule, dacă eşti născut(ă) din nou, fii plin de curaj pentru a-ţi folosi 
drepturile pe care Dumnezeu ţi le-a dat cu toată generozitatea. 

 Justificarea prin credinţă aduce beneficii extraordinare. 
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 Beneficiile justificării transformă necazurile în caracter. 

 Primim Duhul Sfânt în dar în urma justificării prin credinţă.  

 Justificarea prin credinţă aduce siguranţa mântuirii. 

 Siguranţa mântuirii nu este pentru oricine. 

 Teoria pierderii mântuirii este iraţională. 

 Viaţa din abundenţă decurge din primirea deplină a harului justificării. 

 Cristos l-a înlocuit pe Adam ca reprezentant al umanităţii înaintea lui Dumnezeu. 

 Legea a adus păcatul la maturitate.  

 Harul are putere de stăpânire mai mare decât păcatul. 

 

Întrebări pentru studiu 
 
 Ce rol are capitolul 5 în raport cu justificarea prin credinţă? 

 Poţi să enumeri câteva beneficii ale justificării prin credinţă? 

 Eşti liber în a veni înaintea lui Dumnezeu în orice moment, presupunând că ai 
păcătele mărturisite? 

 Accesul la Dumnezeu se bazează pe ce simţi sau pe ce spune Romani 5:2? 

 Eşti mântuit(ă) cu adevărat? 

 Ai siguranţa mântuirii? 

 Te afli printre avocaţii pierderii mântuirii? 

 Cum poţi domni în viaţă? 

 Poţi să descrii contrastul dintre lege şi har prezentat în versetele 20-21? 

 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 5 

  
 Apostolul în acest capitol vorbeşte cu mare bucurie şi exaltare deosebită. În 
întreaga Biblie cu greu găseşti un alt capitol care să egaleze acest text triumfant. 
Apostolul descrie aici în cel mai clar mod harul lui Dumnezeu şi îndurarea, arată natura 
acestui har şi că este revărsat asupra noastră într-un mod abundent. 

Martin Luther 
 
 În această primă parte a epistolei (Romani 5:1-11 -n.n.), am descoperit 
următoarele beneficii ale justificării prin credinţă: 
 1. Pace cu Dumnezeu (v. 1) 
 2. Acces la harul lui Dumnezeu (v. 2) 
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 3. Bucurie în încercări (v. 3-5a) 
 4. Duhul Sfânt trăieşte în noi (v. 5b) 
 5. Eliberarea de condamnarea viitoare (v. 9) 
 6. Trăirea mântuirii (v. 10) 
 7. Uniune cu Dumnezeu (v. 11) 

Thomas Constable 
 
 Prima implicaţie a justificării noastre este că avem pace cu Dumnezeu. Pace este 
un cuvânt care, ca multe altele în teologia lui Pavel şi a Noului Testament, trebuie înţeles 
în acord cu sensul lui din Septuaginta, unde traduce varietatea de semnificaţii a 
evreiescului "shalom". Ca rezultat, cuvântul "pace" trece dincolo de semnificaţia 
negativă a cuvântului în greaca seculară - şi anume pacea este absenţa ostilităţilor - spre 
o nuanţă mai pozitivă: binele, prosperitatea, mântuirea omului temător de Dumnezeu. 
Acestea sunt adesea tratate în mod expres ca darurile lui Dumnezeu în aşa-cunoscuta 
binecuvântare din Numeri 6:26: "Domnul să facă să strălucească faţa Lui peste tine şi să 
îţi dea pace!". Acest cadru defineşte ce spune Pavel prin pacea cu Dumnezeu. Nu în sens 
interior de bunăstare sau de simţământ de pace, ci o situaţie exterioară în a fi într-o 
relaţie de pace cu Dumnezeu... În pofida sublinierii noastre a dimensiunilor pozitive ale 
păcii din Vechiul Testament, trebuie să recunoaştem că Pavel concepe pacea cu 
Dumnezeu şi ca reconcilierea care rezultă dintr-o relaţie de ostilitate, care a existat când 
noi eram vrăjmaşi cu Dumnezeu şi El ne-a împăcat cu El (v.10). 

Douglas Moo 
 
 Apostolul plasează la începutul capitolului pacea cu Dumnezeu prin Domnul 
nostru Isus Cristos. Pacea cu Dumnezeu este o binecuvântare direct legată de 
justificare... Pacea cu Dumnezeu denotă relaţia cu Dumnezeu. Nu este o chestiune de 
atitudine sau linişte a minţilor şi inimilor noastre. Este un statut de pace ce decurge din 
reconciliere şi arată în primul rând că Dumnezeu se depărtase de noi, dar am fost readuşi 
într-o poziţie de favorizaţi. Pacea inimilor şi a minţilor noastre decurge după aceea din 
pacea cu Dumnezeu şi se reflectă în conştiinţa noastră datorită relaţiei stabilite de 
justificare. Apostolul mai spune că aceasta este prin Domnul nostru Isus Cristos. 
Medierea lui Cristos nu este lăsată la o parte din momentul în care am primit 
binecuvântările ca urmare a justificării şi aceasta ne arată că dependenţa noastră de 
medierea lui Cristos niciodată nu se suspendă. Toate binecuvântarile spirituale sunt în 
Cristos, dar ne bucurăm de ele prin continua lucrare de mijlocire a lui Cristos. 

John Murray 
1
) kaukesis (gr.) înseamnă în primul rând laudă şi în al doilea rând bucurie. De aceea am comentat folosind 

primul sens. 
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CAPITOLUL 6 
 

 

 

Tema capitolului 
 

Moartea faţă de păcat 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 În secolul I, sclavii reprezentau două treimi din populaţia Imperiului Roman. 
Sclavul era acea persoană căreia i se cerea o ascultare absolută. Stăpânul dispunea de 
sclav ca şi de un animal. În comparaţie cu sclavii din Imperiul Roman despre care vorbim, 
sclavii de provenienţă evreiască care aparţineau evreilor trebuia eliberaţi la un moment 
dat. Aşa prevedea legea Vechiului Testament în Exod 21:1-11. Un evreu nu putea ţine ca 
sclav pe un alt evreu pentru totdeauna fără voia acestuia din urmă. Totuşi, unii dintre 
sclavii evrei o duceau aşa de bine la stăpânii lor încât doreau să rămână sclavi de bună 
voie pentru totdeauna. Exista chiar un ritual de acceptare a sclaviei de bună voie. În 
acest capitol vom vedea cum Pavel foloseşte aceste imagini pentru a arăta cât de strânsă 
trebuie să fie relaţia noastră cu Domnul Cristos. 

 

Cuvinte-cheie 
 
 Botezat - botezul implică totala cufundare şi de asemenea trecerea de pe un mal 
al râului pe celălalt. Simbolistica aceasta ne vorbeşte despre totala cufundare cu Cristos 
în moartea Lui şi ieşirea cu Cristos prin învierea Lui. De asemenea, botezul ne vorbeşte 
despre o viaţă complet nouă. În capitolul 6 nu se vorbeste despre botezul în apă, ci 
despre cel spiritual (vezi comentariile de mai jos).  
 Una/uniţi - sensul este de identificare cu Cristos.  
 Omul vechi - unii spun că este vorba de personalitatea adamică, iar alţii că este 
vechiul stil de viaţă sau trăirea în Adam; amândouă punctele de vedere sunt valabile. 
Este un termen folosit doar de trei ori, în cap.6, în Efeseni 4:22 şi Coloseni 4:29.  
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 Trupul păcatului - nu este totuna cu omul cel vechi; în esenţă, este vorba de 
păcatul care subjugă întregul trup.  
 Sfinţire - este un proces de asemănare tot mai mare cu caracterul lui Cristos; 
sfinţirea este lucrată de Duhul Sfânt; nu este o lucrare instantanee, ci ţine întreaga viaţă.  

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
 Capitolul 6 începe cu o întrebare pe care Pavel o anticipa, fie din partea iudeilor 
fie din partea oponenţilor săi iudaizanţi, şi anume: să păcătuim mereu ca să se 
înmulţească harul? Răspunsul lui Pavel este categoric: nicidecum!!! Acest nicidecum, în 
limba greacă me genoito, este cel mai puternic termen utilizat ca negaţie în limba 
greacă. Este vorba despre un NU absolut.  
 De ce ar fi pus iudaizanţii o astfel de întrebare? Deoarece în versetul 20 din 
capitolul anterior, Pavel spune că "unde s-a înmulţit păcatul, harul s-a înmulţit şi mai 
mult".   
 Ei îl acuzau pe Pavel că făcând această afirmaţie ar încuraja pe creştini la o viaţă 
păcătoasă pentru ca, în consecinţă, Dumnezeu să dea cât mai mult har. Tocmai de aceea 
capitolul 6 vine şi arată că acest principiu - "unde s-a înmulţit păcatul, harul s-a înmulţit 
şi mai mult..." nu este adresat creştinilor, ci societăţii necreştine. Astfel, acolo unde în 
societate păcatul ia proporţii înspăimântătoare, Dumnezeu dă har cât mai mult pentru 
ca tot mai mulţi oameni să se întoarcă la El. Un caz concret era chiar oraşul Roma. Roma 
era capitala imperială, dar era şi capitala păcatului. Nu degeaba Pavel prezintă în această 
epistolă cea mai lungă listă de păcate care culminează cu lesbianismul şi 
homosexualitatea. De aceea principiul este aplicabil societăţii necreştine şi nu 
credincioşilor.  
 Întâi am să dau o mărturie personală: cu mult timp în urmă am făcut parte dintr-
o biserică evanghelică cu un mare număr de membri. Printre persoanele mai în vârstă 
din această biserică era un număr destul de mare care se opuneau deschis folosirii 
cuvântului "har" sau doctrinei harului. Practic, aceşti oameni erau vrăjmaşii harului lui 
Dumnezeu. Imediat ce auzeau cuvântul har veneau cu sloganul iudaizanţilor: “să 
păcătuim mereu ca să se înmulţească harul?” Ei se credeau "mai sfinţi decât 
Dumnezeu", eliminând harul din discuţii sau din viaţa creştină. Contrar acestor opinii, 
Pavel ne arată atât în Romani cât şi în Tit 2:11-12 că numai harul ne învaţă să ne lăsăm 
de nelegiuire. Privind retrospectiv, mi-am dat seama că situaţia era generalizată între 
evanghelicii români. La momentul scrierii acestei cărţi, cuvântul har se pronunţă foarte 
rar în predici, iar doctrina harului este inexistentă. Desigur, cu excepţii pe care eu nu le 
cunosc.  
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 O altă grupare anti-har din România este mişcarea adventistă. Ei folosesc, din 
când în când, cuvântul har, dar îl combat vehement folosind aceeaşi tehnică a 
iudaizanţilor, anume că harul fără aportul legii ne îndeamnă la păcat. Ei încearcă un lucru 
imposibil, şi anume să trăiască şi sub lege şi sub har în acelaşi timp. Această eroare este 
aspru combătută de Pavel în Galateni. Când amesteci harul cu legea, rămâi sub lege. 

 
v.1-4 
1 Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? 
2 Nicidecum. Noi care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? 
3 Sau nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Cristos, am fost botezaţi în moartea Lui? 
4 De aceea, am fost îngropaţi împreună cu El prin botezul în moarte, pentru că, aşa cum Cristos 
a fost înviat din morţi, prin gloria Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. 

  
 Identificarea cu Cristos în moartea şi învierea Lui aduce o viaţă nouă 
 Reluând discuţia privind raportarea creştinului la păcat, Pavel spune foarte 
direct că noi am murit faţă de păcat. În ce sens am murit faţă de păcat? Este viaţa 
noastră perfectă? Nu! Aici Pavel tratează un adevăr ce ţine de poziţia noastră în Cristos. 
În practică mai păcătuim, dar Pavel vrea să ne ajute în acest capitol să ne însuşim o nouă 
mentalitate de viaţă, în acord cu ceea ce suntem în Cristos. Având o mentalitate de 
oameni morţi faţă de păcat, nu vom mai cădea aşa uşor în cursele întinse de păcat. Cum 
am murit faţă de păcat? Pavel ne spune că am murit faţă de păcat prin botezul în Isus 
Cristos. Botezul în Isus Cristos nu este în apă, ci este făcut de Duhul Sfânt în momentul 
când ne-a născut din nou. Botezul în apă este doar o mărturie a acestui act spiritual 
făcut de Duhul Sfânt. Deci noi am fost botezaţi (uniţi sau cufundaţi) cu Cristos în 
moartea Lui şi îngropaţi împreună cu El. Dar am şi înviat cu Cristos la o viaţă nouă. Alt 
termen echivalent folosit pentru unirea cu Cristos în moartea şi învierea Lui este 
identificarea cu Cristos. Dumnezeu vrea ca identificarea noastră cu Cristos în moartea şi 
învierea Lui, pe care El a făcut-o atunci, să devină pentru noi acum o realitate practică 
de viaţă. Aşadar, mentalitatea că suntem morţi faţă de păcat este esenţială, deoarece 
noi trăim viaţa noastră de zi cu zi în acord cu mentalitatea pe care o avem faţă de viaţă. 
Vreau să specific că nu noi producem viaţa nouă, ci tocmai prezenţa lui Cristos va aduce 
o viaţă nouă. Aici trebuie să includem şi factorul timp. Într-adevăr, vom avea o nouă 
mentalitate cu privire la viaţa din trecut, adică o vom repudia, dar practica vieţii noi este 
mai înceată în comparaţie cu mentalitatea. 
 Iată un lucru foarte practic. Sunt mulţi creştini astăzi care se află la începutul 
vieţii de credinţă şi care nu au o mentalitate schimbată. Pe aceştia îi vezi că îi însoţesc cu 
uşurinţă pe foştii lor prieteni la un film nepotrivit, ascultă muzică lumească cu tematică 
anticreştină şi ocultă sau obscenă. Sunt la zi cu toate filmele, poartă aceeaşi 
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îmbrăcăminte ca şi necredincioşii. În esenţă, ei nu ştiu că o dată ce eşti înviat cu Cristos 
la o viaţă nouă, aceste lucruri trebuie eliminate imediat. Cunosc două persoane din 
mediul creştin care au ajuns la imoralitate sexuală din cauza ascultării pe o perioadă mai 
lungă a muzicii moderne. Ce să mai spunem de numărul mare de tineri din bisericile 
evanghelice robiţi de pornografia de pe internet?  
 În lupta cu păcatele contemporane, printre care pornografia, Satan vine cu 
următorul tertip şi spune: “nu vezi că toată lumea este implicată în pornografie, chiar şi 
cei din clasele elementare, şi că nu li se întâmplă nimic, că totul este în regulă, că este 
doar un aspect al vieţii, al timpurilor în care ne aflăm?” Răspunsul nostru trebuie să fie 
acesta la o asemenea ispită: “eu sunt mort faţă de aceste lucruri prin Cristos! Înapoia 
mea, Satan!” Nu înseamnă că nu vei fi ispitit, dar dacă eşti cu adevărat născut din nou, 
atunci în mod sigur mentalitatea morţii faţă de păcat te ajută să îţi dai seama că lucrurile 
acestea fac parte dintr-o altă lume, care îţi este complet străină, care îţi repugnă.  

 
v.5-14. 
5 Căci dacă am fost uniţi cu El  printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi uniţi cu El şi 
printr-o înviere asemănătoare cu a Lui,  
6 ştiind bine, că omul nostru cel vechi a fost crucificat împreună cu El, pentru ca trupul 
păcatului să poată fi nimicit, ca să nu mai fim robi care slujesc păcatului; 
7 căci cel care a murit a fost eliberat de păcat. 
8 Acum, dacă am murit împreună cu Cristos, noi credem  că vom şi trăi împreună cu El, 
9 Stiind că Cristos, fiind înviat din morţi, nu mai moare; moartea nu mai are nici o stăpânire 
asupra Lui. 
10 Pentru că prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; 
dar viaţa pe care o trăieşte, o trăieşte pentru Dumnezeu. 
11 Tot aşa şi voi, socotiţi-vă a fi morţi faţă de păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Isus Cristos, 
Domnul nostru. 
12 De aceea, nu lăsaţi ca păcatul să mai domnească în trupul vostru muritor, ca să ascultaţi de 
dorinţele lui. 
13 Nici nu oferiţi membrele voastre păcatului, ca unelte ale nedreptăţii, ci daţi-vă pe voi înşivă 
lui Dumnezeu, ca acei care sunteţi vii din mor lui Dumnezeu, ca acei care sunteţi vii din morţi, 
iar membrele voastre daţi-le lui Dumnezeu ca pe nişte unelte ale dreptăţii. 
14 Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră; pentru că voi nu mai sunteţi sub lege, ci sub 
har. 

  
 Identificarea cu Cristos anulează orice rămăşiţă de personalitate 
adamică din noi 
 Pavel continuă în aceste versete să explice fenomenul spiritual care ne-a făcut să 
fim morţi faţă de păcat. Astfel, în versetul 5, el continuă expunerea folosind conjuncţia 
dacă. Se formulează astfel o condiţie. Pavel spune că suntem una cu Cristos într-o înviere 
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asemănătoare cu a Lui, cu condiţia să fim mai întâi una cu El într-o moarte 
asemănătoare cu a Lui. Conjuncţia condiţională "dacă" ne arată că nu în mod automat 
toate persoanele cu pretenţii creştine din Roma, care citeau această scrisoare, erau 
considerate de Pavel ca fiind creştine. Aceasta trebuie să ne dea de gândit, şi anume că 
numai cei cu adevărat născuţi din nou vor beneficia de viaţă veşnică. Problema nu se 
pune că poţi să pierzi mântuirea, aşa cum vom vedea mai departe în Romani cap. 8. 
Problema se pune dacă eşti mântuit cu adevărat. De aceea, apostolul spune că dacă 
eşti una cu Cristos în moartea Lui, vei fi una cu Cristos şi în învierea Lui. Vom mai întâlni 
această conjuncţie condiţională şi în alte părţi esenţiale din Romani. 
 Versetele următoare ne ajută să mai adaugăm la mentalitatea nouă de creştin 
faptul că atât vechea noastră personalitate adamică cât şi vechiul stil de viaţă au fost 
răstignite împreună cu El, având ca rezultat eliberarea de sub dominaţia păcatului. În 
continuare, Pavel ne arată că această moarte faţă de păcat este definitivă, şi acest lucru 
trebuie să intre în noua noastră optică, şi anume că nu ne mai putem întoarce la viaţa 
trecută întrucât Cristosul înviat nu mai moare.  
 Pavel ne sfătuieşte să nu mai lăsăm păcatul să domnească în trupul nostru 
făcând un act de dedicare faţă de Dumnezeu, şi anume să nu mai fim aşa de naivi 
oferind trupul nostru activităţilor păcătoase, ci oferindu-ne în mod conştient lui 
Dumnezeu ca să lucreze prin noi o viaţă dreaptă. 
 Mulţi credincioşi, văzând fermitatea argumentaţiei lui Pavel din capitolul 6, trag 
concluzia greşită că a fi mort faţă de păcat înseamnă o viaţă perfectă, fără păcat. Reţineţi 
că Pavel spune că "păcatul nu va mai stăpâni" (v.14) şi NU că "nu vei mai păcătui". Ioan 
ne atrage atenţia că dacă zicem că nu avem păcat suntem mincinoşi (1Ioan 1:8), ne 
înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi.  
 Pavel ne asigură că dedicarea noastră, care se bazează pe noua noastră 
mentalitate, va da rezultate deoarece suntem sub har şi nu sub lege. Astfel, păcatul nu 
va mai putea domni asupra noastră, deoarece vom avea o viaţă dinamică având în faţă 
obiectivele lui Dumnezeu şi nu vom sta permanent în autoanaliza, autosfinţirea şi 
autocondamnarea pe care le aduce legea.  

 Explicaţii teologice cu privire la diferenţa dintre omul cel vechi şi firea 
pământească  
 Între creştini şi chiar între lucrătorii evangheliei se face confuzie cu privire la 
omul cel vechi şi firea pământească. Majoritatea consideră că cele două concepte sunt 
unul şi acelaşi lucru. În realitate, sunt două lucruri diferite. Omul cel vechi sau "eul", în 
accepţiunea noastră, reprezintă personalitatea sau zestrea spirituală pe care o 
moştenim de la Adam, deoarece toţi ne tragem din el. Această pesonalitate veche şi 
păcătoasă a fost răstignită la cruce de Domnul Cristos şi a rămas acolo răstignită.  
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 Ca să înţelegem mai bine, haideţi să ne gândim la felul cum în viaţa fiecăruia 
dintre noi, după naşterea din nou, s-au produs nişte schimbări pe care oamenii le 
remarcă prin următoarele cuvinte: "Ce este cu tine? Eşti o persoana diferită, nu mai eşti 
acela pe care îl ştiam noi." Observaţi că nu se spune "ai o viaţă nouă, ca persoană 
întoarsă la Dumnezeu", ci că tu ai o nouă personalitate. Domnul Cristos a spus: "voi nu 
mai sunteţi din lumea aceasta, după cum nici Eu nu sunt din lumea aceasta". Oamenii 
sesizează la o persoană întoarsă la credinţă că nu mai este ca ei în sensul umanist, 
adamic, ci este un atl om într-un sens diferit, care îi face pe ei să îl simtă ca pe un străin.  
 În ceea ce priveşte firea pământească (sarx gr.), lucrurile sunt diferite. Firea 
pământească sau firea păcătoasă nu a fost răstignită la cruce cu Cristos, ci ea a rămas în 
noi pentru că este impregnată în trupul nostru. Ea este înclinaţia spre păcat care ne 
aparţine nouă, separat de ceea ce am avut de la Adam, pentru că noi înşine suntem 
păcătoşi. De aceea, omul vechi şi firea păcătoasă sunt două lucruri diferite, cu toate că 
se manifestă la fel. Înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, păcătuiam atât din cauza 
personalităţii adamice pe care o aveam cât şi din cauza propriilor noastre înclinaţii 
păcătoase. După ce ne-am întors la Dumnezeu, păcătuim din cauza propriei noastre firi 
vechi. Satan face mari ravagii în viaţa celui de curând întors la Dumnezeu, care nu 
conştientizează că omul lui cel vechi a fost răstignit şi în consecinţă, vrând să le arate 
prietenilor că nu este un ciudat în sens lumesc, se antrenează cu ei la păcat.  
 
 Firea păcătoasă este răstignită de Cristos acum, în timpul existenţei noastre. 
Este un proces care ţine întreaga viaţă; sunt perioade de succes şi perioade de 
înfrângere, dar acolo unde se acceptă domnia lui Cristos, perioadele de înfrângere sunt 
mai rare şi mai scurte. Firea păcătoasă nu poate fi răstignită de noi. Mulţi creştini, sătui 
de eşecuri, fac mari juruinţe şi trec la luptă împotriva firii păcătoase, experimentând 
mari înfrângeri. Creştinul nu trebuie să se ocupe cu răstignirea firii păcătoase. Pavel 
spune: "Cei ce sunt ai lui Cristos şi-au crucificat firea pământească împreună cu patimile 
şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul" (Galateni 5:24-25). În 
context, în versetele 16 şi 17 din Galateni 5, Pavel arată că Duhul şi firea pământească 
sunt într-o luptă. Creştinul nu se luptă cu firea, ci umblă călăuzit de Duhul (v.16). Deci 
viaţa în Duhul înseamnă răstignirea firii păcătoase de către Duhul Sfânt, nu de noi. 
Expresia"  şi-au crucificat firea" este un alt fel de a spune "ai cedat Duhului să o 
crucifice".  
 Aşa cum am afirmat mai sus, omul cel vechi şi carnea (firea păcătoasă) se 
manifestă la fel. Unii pastori şi predicatori nu fac distincţia între fire şi omul cel vechi şi 
folosesc interschimbabili aceşti termeni folosind un singur cuvânt şi anume "eul". 
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 Termenii "firea pământească" şi "firea păcătoasă" sunt echivalenţe de 
traducere a cuvântului "carne" care nu se găsesc în textul originar al Noului 
Testament. 

 
v.15-23 
15 Aşadar, ce să facem? Să păcătuim, pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum. 
16 Nu ştiţi că dacă vă supuneţi robi cuiva ca să ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi; 
fie că sunteţi ai păcatului, care duce la moarte, sau ai ascultării, care duce la dreptate? 
17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că voi, deşi aţi fost robi ai păcatului, aţi 
ascultat din inimă de modelul învăţăturii, căreia v-aţi încredinţat. 
18 Şi fiind eliberaţi de sub păcat, aţi devenit robi ai dreptăţii. 
19 Vorbesc în felul oamenilor datorită slăbiciunii cărnii voastre. Căci aşa cum a-ţi făcut 
membrele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, ca să faceţi fărădelegea, tot astfel acum, 
faceţi membrele roabe ale dreptăţii, care duce la sfinţirea voastră. 
20 Căci atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi faţă de dreptate. 
21 Ce roade aduceaţi atunci, din lucrurile de care acum vă este ruşine? Căci sfârşitul acelor 
lucruri este moartea. 
22 Dar acum, fiind eliberaţi de păcat, şi devenind robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, 
iar ca sfârşit viaţa veşnică. 
23 Căci plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos, 
Domnul nostru.  

 
 De la robia păcatului la rob faţă de Dumnezeu 
 Versetul 15 reia problema din versetul 1, dar sub altă formă. Să păcătuim pentru 
că nu mai suntem sub lege ci sub har? Răspunsul este din nou categoric - un NU absolut.  
 Sfinţirea este un proces realizat de Duhul Sfânt în două etape. Prima este la 
cruce şi subliniată aici, în capitolul 6, unde se arată că Duhul Sfânt identificându-ne cu 
Cristos în moartea Lui, prin botezul spiritual făcut de El, ne-a scos de sub puterea 
păcatului. A doua etapă este arătată în capitolul 8, unde scrie că El lucrează zilnic la 
sfinţirea noastră. Însă, pentru ca lucrurile acestea să devină actuale, noi trebuie să facem 
o dedicare. Şi, aşa cum ne-am dedicat păcatului având necurăţia şi fărădelegea ca 
rezultat, acum trebuie să ne dedicăm Lui, credincioşi fiind, şi să primim sfinţirea. Ce 
logică perfectă are Cuvântul lui Dumnezeu! 
 Pavel arată că dedicarea creştinului trebuie să fie ca aceea pe care o avea un 
sclav de bunăvoie faţă de stăpânul său, adică o dedicare absolută. În procesul acestei 
dedicări, un rol esenţial îl joacă doctrina. În versetul 17, Pavel ne spune că trebuie să 
ascultăm din inimă de modelul învăţăturii care, în context, este doctrina harului lui 
Dumnezeu. Asistăm la multe dedicări sincere care nu sunt urmate de schimbări în viaţa 
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creştinului, deoarece sunt rezultatul unor manipulări emoţionale şi nu a înţelegerii 
doctrinei esenţiale a harului.  
 Versetele 18 si 19 spun un lucru care nu convine multora dintre noi, şi anume că 
eliberarea de sub păcat ne face să fim sclavi ai dreptăţii. Mulţi îşi închipuie că în termenii 
responsabilităţii faţă de Cristos, eliberarea faţă de păcat îi pune într-o zonă neutră, unde 
ei aleg cui să slujească. 
 Versetele 20 şi 21 ne arată că robia faţă de păcat din trecut trebuie să creeze 
ruşine în prezent faţă de acele fapte. "Ne este ruşine de păcatele făcute în trecut?" ne 
întreabă Pavel în mod indirect. Ba mai mult el ne spune că aceste fapte ruşinoase aveau 
ca rezultat moartea. El descrie această conecţie oribilă între păcat, ruşine şi moarte ca să 
ne convingă să acceptăm robia faţă de Dumnezeu şi faţă de dreptatea  Sa. 
 
 Versetul 22 ne pune înainte un lucru foarte important, şi anume că cel ce este 
rob al lui Dumnezeu în sensul dedicării absolute de care am vorbit mai înainte, în mod 
sigur are ca rezultat sfinţirea. Observaţi că sfinţirea este rodul dedicării, spune versetul, 
adică sfinţirea nu este produsul nostru, ci produsul lui Dumnezeu în noi. Partea noastră 
este dedicarea, partea lui Dumnezeu este sfinţirea. Ce ne mai spun aceste lucruri? 
Acestea mai spun acelora cărora le este imposibilă o dedicare absolută şi care nici nu 
trăiesc sfinţirea că nu au de fapt viaţa veşnică, deoarece nu au naşterea din nou. 
Sfinţirea însoţeşte viaţa veşnică. Este imposibil ca Duhul Sfânt să nu cerceteze pe cel 
credincios şi la un moment dat să determine această dedicare. Pavel avea în vedere aici 
pe cei cu situaţii neclare din punct de vedere spiritual din Roma şi de aceea încheie 
capitolul cu versetul 23 în care spune că "plata păcatului este moartea, dar darul lui 
Dumnezeu este viaţa veşnică în Cristos". În felul acesta, Pavel face o mică evanghelizare 
cu eventualii nemântuiţi din bisericile din Roma, deci acest verset (23) nu se adresează 
credincioşilor şi nu poate fi folosit de avocaţii pierderii mântuirii. Dragă cititorule, dacă în 
viaţa ta nu este nici dedicare, nici viaţă sfântă, cred că este momentul să te pocăieşti din 
nou şi să experimentezi o viaţă nouă cu Dumnezeu. Mai vreau să specific că în versetul 
22, când Pavel spune că la sfârşit vom avea viaţa veşnică, el nu neagă că noi deja avem 
viaţa veşnică, ci spune că dedicarea şi sfinţirea îţi confirmă că ai viaţa veşnică. De ce? 
Pentru că expresia "ca sfârşit" în limba greacă se referă la o ţintă atinsă şi anume că 
simultan cu sfinţirea ai viaţa veşnică. Ca să fim extrem de precişi putem spune că, în 
acord cu textul, viaţa veşnică produce sfinţirea în noi. Apostolul Ioan spune: "V-am scris 
aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa 
veşnică..." (1Ioan 5:13). 
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Concluzii şi aplicaţii 
 
 Nu abuza harul! 

 Sfinţirea noastră a făcut-o Duhul Sfânt prin unirea cu Cristos în moartea şi învierea 
Lui şi o actualizează pentru noi când ne dedicăm total. 

 Omul nostru cel vechi a fost crucificat o dată cu Cristos. 

 Experimentarea în prezent, a morţii omului cel vechi cu Cristos la cruce, se face prin 
subordonarea noastră absolută faţă de Dumnezeu. 

 Dumnezeu lucrează numai cu sclavi de bună voie. 

 Fii sclav al dreptăţii după cum ai fost sclav al păcatului. 

 

Întrebări pentru studiu 
 

 De ce pune Pavel întrebarea din versetul ? 

 Ce alt cuvânt echivalent pentru botez este folosit de teologi? 

 Ce este omul vechi? 

 Cât din vechiul stil de viaţă mai este prezent în viaţa ta? 

 Este necesară dedicarea absolută? 

 Ţi-este frică să te dedici absolut lui Dumnezeu? Dacă da, de ce? 

 Vrei să te dedici în mod absolut acum? 

 Poţi să spui cu cuvintele tale ceea ce ai înţeles din versetul 22 unde sfinţirea 
este rod şi nu în primul rând efort? 

 La cine se referă versetul 23 - credincioşi sau necredincioşi? 
 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 6 

 
 Biserica a fost totdeauna în pericol de contaminare din cauza falşilor cre-dincioşi 
care într-un mod rău au folosit libertatea Evangheliei ca o justificare a păcatului. Aşa 
cum a declarat Iuda (Iuda 4) că s-au strecurat printre voi unii oameni care mai demult 
erau hotărâţi "pentru această condamnare, oameni necredincioşi care schimbă în 
desfrânare harul Dumnezeului nostru şi neagă pe singurul nostru Stăpân şi Domn Isus 
Cristos". Aici Pavel dă o lovitură de moarte acestui fel de fărădelege, dar el face aceasta 
necedând nici un pic de teren acelora care ar nega că harul lui Dumnezeu este suficient 
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pentru mântuire. (autorul se referă la aceia care spun că Dumnezeu te mântuie dar tu îţi 
poţi pierde mântuirea - n.n.). Sub conducerea Duhului Sfânt, apostolul evită atât 
legalismul cât şi libertinismul. El nu abandonează harul lui Dumnezeu ca să acomodeze 
pe legalişti şi nici nu abandonează dreptatea lui Dumnezeu ca să acomodeze pe libertini. 

John MacArthur 
 
 Pentru cine mărturiseşte că este creştin şi trăieşte în păcat, el nu numai că dă 
dovadă clară că nu este un creştin real, dar dă şi o falsă reprezentare a Evangheliei 
harului lui Dumnezeu care este vorbită de rău...şi răneşte sufletele oamenilor. [...] Să fii în 
Cristos este sursa vieţii creştine, să fii ca Cristos este suma virtuţilor Sale, să fii cu Cristos 
este bucurie deplină.   

Charles Hodge 
 
 În acest capitol, apostolul s-a focalizat pe moartea, îngroparea şi învierea 
Domnului Isus Cristos. Văzute din perspectiva sacrificiului Său substitutiv, aceste 
evenimente nu îl implică cu nimic pe credincios. Isus Cristos a suferit singur la cruce, a 
experimentat moartea şi a înviat. Cu toate acestea, lucrarea Sa de răscumpărare nu a 
avut numai caracterul substitutiv, dar a fost şi reprezentativă (5:12-21; 2 Cor. 5:14). La 
aceasta a vrut Pavel să se refere când i-a descris pe credincioşi identificându-i cu Cristos 
în moartea, îngroparea şi învierea Sa. (Pavel deja introdusese ideea că Cristos este 
reprezentantul nostru în 5:12-21.) Aşadar, păcatul nu mai are nici un fel de pretenţii 
asupra lui Cristos, întrucât El a plătit pentru păcat. De asemenea, păcatul nu mai are nici 
un fel de pretenţii nici asupra credincioşilor, întrucât El a murit ca reprezentant al nostru. 
Suntem eliberaţi de dominarea păcatului datorită uniunii noastre cu El. 

Thomas Constable 
 
 Trupul păcatului a fost interpretat în mod figurat de mulţi comentatori ca şi când 
păcatul ar fi un organism spiritual cu multe membre... Nu este nevoie să recurgem la 
asemenea interpretare; expresia "trupul" poate foarte bine să se refere în acest caz la 
organismul fizic. Această referinţă este suficientă să arate că apostolul se gândea că atât 
păcatul cât şi sfinţirea sunt asociate cu trupul. Expresia trupul păcatului ar însemna 
trupul ca fiind condiţionat de păcat, trupul păcătos. Dacă acesta este sensul, cum putem 
vorbi despre trupul păcatului ca fiind adus la tăcere? Pe ansamblu este în acord cu 
gândul acestui pasaj ... o definitivă rupere cu păcatul trebuie să aibă de-a face atât cu 
trupul cât şi cu sufletul credinciosului. 

John Murray 
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CAPITOLUL 7 
 

 

 

Tema capitolului 
 

Moartea faţă de lege 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 Legea mozaică prevedea un lucru interesant în comparaţie cu obiceiurile 
păgâne: nevasta era legată de soţul ei până la moarte. O implicaţie logică a acestei 
prevederi este că dacă o soţie învia din morţi, ea avea dreptul să se căsătorească cu o 
altă persoană. 
 John MacArthur spune că în timpul lui Cristos, evreii ajunseseră să considere 
legea ca fiind calea mântuirii, lucru pe care Dumnezeu nu l-a intenţionat. Credincioşia 
faţă de lege era pusă mai presus de credinţa în Dumnezeu care dăduse legea. Aşa cum 
se vede în Evanghelii, Isus este acuzat de evrei că nu ascultă sau contrazice legea lui 
Moise. 

 

Ce vom învăţa în acest capitol 
 
 Falimentul 2 îl caracterizează pe omul credincios în procesul de autosfinţire. 
Acest lucru îl vom trata pe larg în cap. 7. Dumnezeu nu intervine decât în momentul 
falimentului. 

 
Cuvinte-cheie 

 
 Carne (sarx gr.) - are următoarele sensuri: trupul fizic; fiinţa umană, în 
întregimea ei; înclinaţia spre păcat. În textul grec pentru toate aceste expresii este 
folosit un singur cuvânt: sarx.  
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 Omul dinăuntru - sunt două opinii între teologi; unii spun că omul dinăuntru 
este totuna cu gândirea naturală, educată de etica creştină; alţii spun că referinţa este 
pentru omul nou, ca în Efeseni 4:24 şi Coloseni 3:10.  
 Lege - în contextul de la Romani sensul primar este cu privire la Decalog, dar 
egal ca semnificaţie este şi sensul de autoritate, putere.  
 Altă lege - o tendinţă puternică, rea.  
 Legea minţii mele - o gândire naturală informată de etica creştină, nu neapărat 
mintea înnoită.  
 Legea păcatului -  puterea, autoritatea păcatului.  
 Trup de moarte - când trupul este controlat de păcat, sufletul sucombă sub 
această influenţă rea a păcatului manifestată asupra trupului. 

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
 Dacă în capitolul 6 Pavel a tratat modul în care se raportează omul credincios la 
păcat, în capitolul 7 el ne arată cum se raportează credinciosul la lege. 

 
v.1-6 
1 Sau nu ştiţi, fraţilor (căci le vorbesc celor care cunosc legea) că legea are stăpânire asupra 
omului câtă vreme trăieşte? 
2 Căci femeia căsătorită este legată prin Lege de soţul ei atâta timp cât el trăieşte; dar dacă 
soţul ei moare, este dezlegată de legea soţului ei. 
3 Dacă deci, cât timp îi trăieşte soţul, ea se căsătoreşte cu un alt bărbat, se va numi adulteră; 
dar dacă soţul ei moare, ea este dezlegată de legea aceea; aşa că nu mai este o femeie adulteră, 
deşi s-a căsătorit cu un alt bărbat. 
4 De aceea, fraţii mei, prin trupul lui Cristos şi voi aţi murit faţă de Lege, ca să puteţi fi ai altuia, 
adică ai Aceluia care a fost înviat din morţi, ca să aducem roade pentru Dumnezeu. 
5 Căci atunci când trăiam în carne, dorinţele păcatelor, care erau stimulate prin lege, lucrau în 
membrele noastre ca să aducă roadă pentru moarte. 
6 Dar acum am fost eliberaţi de lege, fiindcă am murit faţă de ceea ce ne ţinea, ca să slujim într-
un Duh nou, şi nu după vechea literă. 

  
 Identificarea cu Cristos ne scoate de sub autoritatea legii şi ne pune sub 
autoritatea Lui 
 Pavel începe argumentul eliberării creştinului de sub autoritatea legii folosind 
exemplul unei căsătorii. El arată că o femeie căsătorită este legată prin lege de soţul ei, 
atât timp cât trăieşte acesta. Dar când este vorba să facă aplicaţie la principiul arătat mai 
sus, Pavel arată că de fapt nu soţul moare, ci soţia. În acest exemplu, legea este 
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simbolizată de soţ, iar creştinul este simbolizat de soţie. Prin urmare, legea nu este 
desfiinţată, dar omul credincios moare în relaţia cu legea prin identificarea cu Cristos. 
Omul credincios nu rămâne doar mort cu Cristos, ci, pentru că Cristos a înviat, înviază şi 
el. Versetul 4 ne arată că am înviat cu Cristos ca să fim ai Lui şi să aducem roadă pentru 
Dumnezeu.  
 Deci, prin identificarea cu Cristos, credinciosul iese de sub autoritatea legii, dar 
nu rămâne de unul singur sau în fărădelege, cum ne acuză adventiştii, ci intră sub 
autoritatea lui Cristos, care este superioară legii şi mai bună. De acum încolo, 
credinciosul nu mai vine niciodată în contact cu legea, deoarece pentru totdeauna între 
credincios şi lege va fi Cristos. Legea nu dispare ca enunţ în Noul Testament, deoarece şi 
Domnul Cristos şi apostolii citează părţi ale legii. Totuşi, pentru credinciosul din Noul 
Legământ, legea nu mai este porunca împăratului pentru supus, ci principii de viaţă sau 
repere morale în viaţa de familie a lui Dumnezeu. 
 În felul acesta întreaga Scriptură - Vechiul şi Noul Testament - nu aduc 
condamnare în viaţa creştinului, ci sunt percepute ca îndemnuri de viaţă creştină. 
Desigur, creştinii care nu ascultă de Tatăl Ceresc vor avea parte de disciplină, chiar 
severă, dar nu îşi vor pierde calitatea de copii ai lui Dumnezeu. 
 Campionii promovării autorităţii legii în viaţa creştinului sunt adventiştii. Ei sunt 
iudaizanţii timpului nostru şi fac acelaşi lucru pe care îl făceau iudaizanţii în secolul I faţă 
de Domnul Cristos şi faţă de apostolul Pavel. Demonstraţia simplă de mai sus este un 
lucru pe care adventiştii nu pot să îl înţeleagă. De ce? Pentru că ei nu pricep că omul 
credincios este scos de sub autoritatea legii. Aceasta din cauza faptului că ei nu au 
experienţa reală a unirii cu Cristos în moartea Lui şi în învierea Lui, adică nu au Duhul 
Sfânt. Pentru orice persoană care are Duhul Sfânt, lucrurile de mai sus sunt copilăresc de 
simple. Pentru adventişti, ele sunt imposibil de înţeles. De când am publicat cartea 
"Adevărul despre mişcarea adventistă" 1 am dialogat cu mulţi adventişti şi le-am 
explicat, fie în direct la radio, fie în particular, ceea ce am spus mai înainte. Au fost de 
acord că aşa scrie în Scriptură, dar au revenit mecanic la afirmaţia că "noi trebuie să 
ascultăm de lege". La acest nivel, când autoritatea Scripturii este respinsă, orice dialog 
cu adventiştii este inutil. 
 În versetul 5, Pavel afirmă clar că poftele păcătoase sunt exacerbate de lege. La 
versetul 6, el reafirmă că am fost eliberaţi de sub autoritatea legii şi că acum slujim în 
noutatea Duhului (aceasta este expresia în limba greacă), adică Duhul Sfânt aduce o 
viaţă nouă şi El înlocuieşte autoritatea legii. Acest lucru este bine de ştiut de către 
credincioşii adventişti, care îi acuză pe evanghelici că dacă afirmă că au murit faţă de 
lege, implicit ei ar trăi fără autoritate, adică în păcat. Această afirmaţie este o 
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manipulare care trebuie respinsă ferm, arătând că aşa cum dezvoltă Pavel în capitolul 8, 
creştinul este sub autoritatea Duhului Sfânt, sub legea Duhului de viaţă al lui Cristos Isus. 

 
v.7-13 
7 Ce vom zice dar? Este legea păcat? Nicidecum. Dimpotrivă, păcatul nu l-aş fi cunoscut decât 
prin lege. Căci n-aş fi cunoscut pofta dacă legea nu spunea: Să nu pofteşti! 
8 Dar păcatul, folosindu-se de prilejul dat prin poruncă, a produs în mine tot felul de pofte. Căci 
fără lege, păcatul era mort. 
9 Căci cândva, când nu aveam legea, trăiam; dar când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu 
am murit. 
10 Şi porunca, care trebuia să-mi dea viaţa, am aflat că-mi aducea moartea. 
11 Căci păcatul, luând prilejul prin poruncă, m-a înşelat şi, prin ea, m-a omorât. 
12 De aceea, legea este sfântă, şi porunca este sfântă, şi dreaptă, şi bună. 
13 Deci atunci, ceea ce este bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, ca să se poată 
vedea păcat, a produs moartea în mine printr-un lucru care este bun, ca astfel păcatul, prin 
poruncă, să ajungă peste măsură de păcătos. 
  

 Neputinţa legii în lupta cu păcatul 
 Făcând atâtea afirmaţii în ce priveşte moartea creştinului faţă de lege, unii pot 
trage concluzia greşită că legea ar fi ceva rău. Pavel neagă acest lucru cu toată 
fermitatea, folosind aceeaşi negaţie puternică me genoito. El arată că legea a avut rolul 
să ne arate păcatul nostru, pentru că n-am fi ştiut că avem pofte păcătoase dacă legea 
nu ne spunea să nu pofteşti. În felul acesta, Pavel reafirmă rolul legii, şi anume că legea 
nu mântuieşte, nu sfinţeşte, ci doar îl conştientizează pe păcătos de păcatul lui, îi arată 
dimensiunea păcatului şi consecinţa păcatului, condamnarea la moarte. 
 Pavel foloseşte expresia că "păcatul s-a folosit de poruncă", adică de porunca 
legii. Precizez acest lucru deoarece adventiştii fac temerara afirmaţie că în capitolul 7, 
Pavel se referă la “legea ceremonială”, însă vedem clar că terminologia este legată de 
Decalog, de porunci. Adventiştii vor să spună că prin Cristos noi am ieşit de sub 
autoritatea “legii ceremoniale” şi nu de sub cea a “legii morale”. Ei sunt îngroziţi să audă 
că nu mai sunt sub autoritatea “legii morale”, deoarece, neavându-L pe Cristos, ei ştiu că 
vor fi în fărăde-lege. Am pus în ghilimele cuvintele de mai sus, deoarece aceasta este 
terminologia adventistă, în realitate existând o singură lege având aspectele 
respective. Dar credinciosul trece de sub autoritatea legii sub autoritatea lui Cristos, 
care este infinit mai bună şi superioară. De ce păcatul nu a putut să se folosească de 
Cristos cum s-a folosit de lege ca să ne aducă moartea? Răspunsul este foarte simplu: 
legea este un simplu text, pe când Cristos este o Persoană. Satan s-a folosit şi el de textul 
legii în afara contextului ca să-L înfrângă pe Cristos dar nu a reuşit. Este greu de înţeles 
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cum adventiştii ţin atât de mult la împlinirea legii ca soluţie pentru eliberarea de 
păcat, când legea însăşi s-a dovedit a fi neputincioasă în lupta împotriva păcatului. 
 În discuţii foarte discrete, unii dintre ei sunt suficient de sinceri să recunoască 
faptul că, de faţadă, ei au o viaţă morală, dar în particular trăiesc în păcate grosolane 
care îi macină. Această tragedie poate fi oprită când adventistul sincer, fără naşterea din 
nou, Îl primeşte pe Cristos şi numai El îi dă o viaţă nouă.  
 Reluând problema păcatului care se foloseşte de poruncă, Pavel ne arată cât de 
pervers este păcatul, care, precum un virus informatic, se foloseşte de sistemul bun al 
acestuia ca să producă rău.  

 
v.14-25  
14 Căci noi ştim că legea este spirituală, dar eu sunt carnal, vândut păcatului.  
15 Căci ce fac, nu înţeleg. Căci ce vreau să fac, nu fac; dar ceea ce urăsc, aceea fac. 
16 Deci, dacă fac ceea ce nu vreau, mărturisesc că legea este bună. 
17 Aşadar, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.  
18 Căci ştiu că nimic bun nu locuieşte în mine, (adică în carnea mea), căci voinţa de a face 
binele este în mine, dar n-am puterea să-l fac. 
19 Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac; ci răul pe care nu vreau să-l fac, pe acela îl fac. 
20 Acum, dacă fac ceea ce nu vreau, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care 
locuieşte în mine. 
21 Găsesc deci în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este prezent în mine. 
22 Căci după omul dinăuntru, mă bucur în legea lui Dumnezeu. 
23 Dar văd în membrele mele o altă lege, care luptă împotriva legii minţii mele şi mă ţine în 
captivitatea legii păcatului, care este în membrele mele. 
24 O, nenorocitul de mine! Cine mă va elibera de acest trup de moarte? 
25 Mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul nostru. Aşadar, cu mintea, eu slujesc 
Legii lui Dumnezeu, dar cu carnea slujesc legii păcatului. 

  
 Falimentul numărul 2 
 Apostolul Pavel a fost omul care a experimentat cel mai deplin harul adus de 
Cristos2. Experimentarea harului implică falimentul 2, concept cu care suntem 
familiarizaţi de la capitolul "Vedere generală". În consecinţă, experienţele pe care le-a 
avut Pavel cu privire la falimentul 2 trebuie să fie şi ale noastre, respectiv ce se întâmplă 
în capitolul 7. 
 Acest pasaj este abordat în două feluri de către teologi. Unii spun că mărturia 
personală a lui Pavel ar fi de pe vremea când era necredincios, iar alţii susţin contrariul. 
La versetul 22, Pavel spune: "după omul dinăuntru, mă bucur în legea lui Dumnezeu". 
Rezultă din acest verset că mărturia era după convertirea lui Pavel. 
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 În acelaşi capitol Pavel spune că este mort faţă de lege (v.4 şi 6), că legea i-a 
adus moartea (v.10) şi mai târziu în versetul 22 că după omul dinăuntru îşi găseşte 
plăcerea în legea lui Dumnezeu. Toate referirile pe care Pavel le face aici la lege arată că 
dorinţa lui de a face binele era motivată de lege şi nu de voia lui Dumnezeu în mod 
foarte specific. Această distincţie este foarte importantă pentru că sunt mulţi pe care, 
trăind pentru a face binele motivaţi de lege, nu îi interesează nicidecum voia lui 
Dumnezeu sau relaţia de zi cu zi cu Dumnezeu. Ei sunt proprii lor dumnezei.   
 În ce priveşte falimenul 2, unii îl înţeleg greşit, spunând că este nevoie de 
faliment moral, în sensul că omul credincios să experimenteze tot felul de căderi în păcat 
pentru a ajunge să trăiască o viaţă sfântă. Acest lucru este fals şi periculos. Sunt unii care 
îşi scuză păcatele în acest fel. Priviţi cu atenţie în textul Scripturii şi vedeţi că Pavel spune 
că vrea să facă binele, adică vrea să trăiască sfânt, că îşi dă toată silinţa. Deci a 
falimentat în încercarea de a face bine şi nu a avut o viaţă pierdută de sub control, în 
care păcatul face ravagii. În viaţa creştină nu primează binele pe care vrei să îl faci tu, ci 
binele care decurge făcând voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este supremă!!!  
 Mulţi se ascund după sloganul: "vreau să trăiesc o viaţă frumoasă" sau "vreau să 
fac binele". Pe aceştia îi întreb: vrei să faci în primul rând voia lui Dumnezeu? Te-ai 
gândit că Dumnezeu are o voie specifică cu privire la tine? Astfel de persoane voluntare 
îşi pierd brusc entuziasmul când aud despre voia lui Dumnezeu, deoarece voia Lui 
înlătură activismul şi planurile lor. 
 Acesta este momentul în care chiar sfântul Pavel îşi dă seama că trăirea vieţii 
creştine este de competenţa Duhului Sfânt, aşa cum arată capitolul 8, şi nu de 
competenţa umană, oricât de bine intenţionaţi am fi.  
 Warren Wiersbe spune: "Ce este cu adevărat legalismul? Este credinţa că cineva 
poate să devină sfânt şi să Îi placă lui Dumnezeu ascultând de lege. Este evaluarea 
spiritualităţii printr-o listă de "a face şi a nu face". Slăbiciunea legalismului este că vede 
păcatele dar nu păcatul ca rădăcină a problemelor. Judecă lucrurile după aparenţe nu în 
acord cu fondul. Mai mult, legalistul eşuează în a înţelege scopul real al legii lui 
Dumnezeu, cât şi relaţia dintre lege şi har. În experienţa mea pastorală, am consiliat pe 
mulţi care au fost afectaţi grav atât emoţional cât şi spiritual pentru că au încercat să 
trăiască vieţi sfinte în baza unui standard înalt. Am văzut consecinţele acestor încercări. 
Persoana ori simulează sfinţenia ori suferă un colaps total şi abandonează dorinţa pentru 
o viaţă temătoare de Dumnezeu." 3 
 Dacă ne amintim, spuneam în capitolul "Vedere generală" că Dumnezeu nu 
intervine să ne ajute să trăim noi mai frumos, ci El ne ajută să falimentăm noi în 
eforturile noastre bune pentru ca Fiul Său să trăiască în noi. Cum putem oare să ne 
facem iluzia că dacă nu ne putem mântui singuri am putea trăi singuri viaţa de credinţă? 



 107 

Oare nu ne dăm seama că viaţa nouă are standardul gloriei lui Dumnezeu, cum spune 
Pavel în Romani 3:23? Această viaţă glorioasă este viaţa lui Cristos şi pe ea o 
promovează Duhul Sfânt în noi la momentul falimentului 2. 

 

Concluzii şi aplicaţii 
 Creştinul este eliberat de lege prin Cristos. 

 Creştinul nu mai se află sub autoritatea legii, ci sub autoritatea lui Cristos. 

 Autoritatea lui Cristos este superioară şi mai bună decât cea a legii. 

 Creştinul acceptă eliberarea de sub lege în urma falimentului 2. 

 Constatăm cu surprindere că Dumnezeu nu are nevoie de dorinţe iniţiate în 
noi sau în lege de a face binele, ci El aşteaptă să împlinească voia Lui în noi. 

 

Întrebări pentru studiu 
 

 Cum, spiritual vorbind, murim faţă de lege? 

 De ce este nevoie să murim faţă de lege? 

 Este legea păcat? 

 Ce relaţie este între lege şi păcat? 

 Cine învinge în competiţia dintre lege şi păcat? 

 A cui este experienţa din versetul 24 din acest capitol? 

 Foloseşte Pavel în mod uniform cuvântul lege în acest capitol? 
 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 7 

 
 În această viaţă, creştinii sunt într-un fel ca un artist neexersat care se uită la un 
peisaj frumos pe care vrea să îl picteze. Dar lipsa de talent îl forţează să nu poată să 
reproducă frumuseţea peisajului. Problema nu este cauzată pe peisaj, pânza artistului, 
pensulele sau vopselurile pictorului. De aceea noi trebuie să cerem Pictorului Maestru, 
Isus Cristos, să Îşi pună mâna peste a noastră, în aşa fel încât rezultatul să fie cel dorit. 
Isus a spus: "Despărtiţi de Mine nu puteţi să faceţi nimic" (Ioan 15:5). Singura cale de a 
trăi victorios este să trăim prin Duhul şi puterea lui Cristos Însuşi, astfel încât să nu facem 
poftele cărnii. 

John MacArthur 



 108 

 
 Principiul păcatului care locuieşte în om, în mod constant, ridică sau declanşează 
campanii militare împotriva noii naturi, încercând să aibă victorie şi control asupra 
credinciosului şi acţiunilor lui. Noua natură este numită "legea minţii", pentru că are 
capacitatea să perceapă, să facă evaluări morale. Mai mult, în pofida faptului că omul 
credincios este identificat cu Cristos în moartea şi învierea Lui şi că face eforturi care să Îl 
onoreze pe Cristos în atitudini şi fapte, el nu poate în puterea lui să se opună naturii 
păcătoase din interior... Pavel exprimă această frustrare  printr-o exclamaţie: "O, 
nenorocitul de mine!" (v.24). Este semnificativ că Pavel foloseşte acelaşi cuvânt ca şi 
pentru Laodiceea, în Apocalipsa. Şi după aceea, apostolul întreabă: "Cine mă va scăpa de 
acest trup de moarte?". Pavel recunoaşte că atât timp cât este într-un trup muritor, el va 
fi în conflict cu principiul păcatului din el şi că va fi învins dacă contează pe puterea lui 
omenească... Răspunsul lui Pavel este triumfant şi imediat: "Mulţumiri fie aduse lui 
Dumnezeu prin Isus Cristos, Domnul nostru!" (v.25). 

John A. Witmer 
 
 Pavel a fost nevoit să ofere explicaţii cu privire la raportarea credinciosului faţă 
de lege datorită tendinţei naturale a oamenilor de a vedea legea ca mijloc de a face 
progrese. Apostolul deja arătase că legea nu contribuie la actul justificării (3:20). Acum el 
vorbeşte despre ea în relaţie cu sfinţirea progresivă. Dacă credincioşii nu se află sub 
autoritatea legii mozaice (6:14), atunci care este relaţia noastră cu ea? Ceva în natura 
noastră umană ne determină să mergem către extreme, aceasta fiind o slăbiciune de 
care creştinii nu sunt complet străini. "De vreme ce suntem salvaţi prin har, ar putea 
spune unii, înseamnă că suntem liberi să trăim după cum dorim"; aceasta este extrema 
libertinismului.  
 "Însă nu putem ignora legea lui Dumnezeu", pot susţine alţii. "Desigur, suntem 
salvaţi prin har, însă trebuie să trăim sub lege dacă dorim să îi fim plăcuţi lui Dumnezeu", 
spun ei. Aceasta este expresia extremă a legalismului. 
 Pavel a răspuns primului grup în Romani 6, iar celui de-al doilea în Romani 7. 
Cuvântul "lege" este utilizat de 23 de ori în acest capitol. În Romani 6, Pavel ne arată 
cum să nu facem lucruri rele, în timp ce în Romani 7, el ne spune modalitatea prin care 
nu trebuie să facem lucruri bune. 

Thomas Constable 
 
 În capitolul 5, vedem că suntem scoşi de sub mânie iar în capitolul 6 scoşi de sub 
puterea păcatului şi aceasta a pregătit calea pentru cea mai detaliată discuţie din 
epistolele lui Pavel cu privire la scoaterea de sub lege. În 1 Corinteni 15:56, legea 
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mozaică era legată de păcat şi era boldul morţii. În 2 Corinteni 3:6 legea era comparată 
cu Duhul Sfânt în aşa fel încât atât legea cât şi Duhul au dispensaţiunile lor şi legămintele 
lor. Mai departe, în Galateni 3 şi 4 , legea este descrisă ca pregătind ca un pedagog calea 
lui Cristos. Şi în Romani, tema legii şi a păcatului este din nou reluată. Ea ridică la o 
activitate conştientă păcatul care era practicat inconştient (3:20) şi în consecinţă face 
păcatul o fărădelege (5:13,14,20). Următoarele două capitole adună toate aceste teme 
într-o metodă aproape sistematică. Libertatea faţă de lege este demonstrată prin o 
diatribă în trei etape, arătând relaţia legii cu libertatea (7:1-6), cu păcatul (7:7-12) şi cu 
moartea (7:13-20), iar în final se trage o concluzie culminantă (7:21-25). 

Dale Moody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
1
) Paul Dan, Adevărul despre mişcarea adventistă,  Editura Alfa-Omega, Bucureşti, 2002. 

2
) Fraza aceasta îi aparţine fratelui Iosif Ghiţă, lucrător în cadrul Bisericii Evanghelice Române 

3
) Warren W. Wiersbe, The Bible Exposition Commentary, Victor Books, 1989, SUA. 
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CAPITOLUL 8 
 

 

 

Tema capitolului 
 

Trăirea prin puterea Duhului Sfânt şi suveranitatea lui Dumnezeu 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice acestui capitol 

 
 Când Pavel se referă la "a fi în carne" (sau a fi în firea pământească) în acest 
capitol, referinţa este strict legată de "a fi în Adam" sau a nu fi născut din nou. Când se 
referă la "a fi în spirit", el are în vedere sensul de "a fi în Cristos" sau a fi născut din nou. 
Apostolul Pavel îşi rezervă libertatea să folosească acelaşi cuvânt, cum ar fi cuvântul 
carne, dându-i înţelesuri diferite în funcţie de context. El nu te avertizează de acest lucru 
ci se aşteaptă ca tu să fii atent la contextul în care el foloseşte cuvintele. Iată cât de 
crucială este interpretarea în context! Stilul literal a lui Pavel nu era haotic ci era în acord 
cu modul de redare a lucrurilor în acea vreme1.  
 Craig S. Keener ne arată că Pavel foloseşte o terminologie cu rădăcini vechi-
testamentale când vorbeşte despre carne sau firea pământească. În Vechiul Testament, 
spune el, carnea descria orice fiinţă pământească, animale şi oameni, şi sensul folosit era 
de slăbiciune şi finalitate prin moarte în contrast cu Dumnezeu şi Duhul Său. În Noul 
Testament, cuvântul carne/fire pământească capătă adeseori un sens spiritual şi se 
referă la slăbiciune morală, la o viaţă centrată în om în contrast cu o viaţă centrată în 
Dumnezeu. Termenul "carne" are deci următoarele sensuri: 1) fiinţa umană în 
întregimea ei; 2) trupul fizic; 3) înclinaţia spre păcat. 
 Pavel mai foloseşte şi un limbaj astrologic când vorbeşte despre stăpâniri, 
puteri, la sfârşitul capitolului 8. Este normal ca el să apeleze la o astfel de exprimare, 
deoarece lumea secolului I era dominată de teama că destinele sunt fixate de mişcarea 
astrelor, care aveau puteri oculte, ziceau ei. Pavel nu neagă existenţa spiritelor răului din 
cosmos, dar el spune că puterea lor este insuficientă pentru a-i despărţi pe credincioşi 
de Cristos.  
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Ce vom învăţa în acest capitol 
 
 Justificarea ne scoate de sub condamnarea legii. 

 Ori suntem în Duhul, adică născuţi din nou, ori suntem în carne, fără naşterea din 
nou. 

 Copiii lui Dumnezeu vor face faţă suferinţelor ce decurg din viaţa de credinţă. 

 În mod special, acest capitol se interpretează eronat din cauza faptului că se ignoră 
rolul conjuncţiei condiţionale  "dacă", cât şi verificarea cu textul original. Pe acest 
fundal se construieşte falsa teorie a pierderii mântuirii legată şi de acest pasaj.  

 Preştiinţa în majoritatea ocaziilor în Noul Testament înseamnă în primul rând a iubi 
mai dinainte. Dumnezeu este dragoste, El ne-a creat pentru că a vrut să-şi manifeste 
dragostea faţă de noi: "în dragostea Lui ne-a predestinat să fim adoptaţi ca fii, prin 
Isus Cristos, pentru Sine, după buna plăcere a voiei Sale, spre lauda gloriei harului 
Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui" (Efeseni 1:4,5). 

 Predestinarea, chemarea, justificarea şi glorificarea sunt manifestări ale suveranităţii 
lui Dumnezeu, independente de opţiunea omului. 

 Siguranţa mântuirii este tema dominantă la sfârşit de capitol. 

 

Cuvinte-cheie 
 
 Legea Duhului de viaţă în Cristos Isus - este autoritatea Duhului Sfânt în omul 
credincios, cât şi viaţa lui Cristos manifestată în noi prin Duhul Sfint.  
 Legea păcatului şi a morţii - este consecinţa sigură a păcatului.  
 A fi în Spirit (Duhul) - înseamnă a avea Duhul Sfânt.  
 Copii ai lui Dumnezeu - calitate pe care o căpătăm prin înfiere, care implică 
dreptul de moştenitori ai împărăţiei lui Dumnezeu. A mijloci - a face conexiunea între 
două părţi despărţite. Suspine negrăite - care nu pot fi exprimate în termeni omeneşti.  
 A chema - verbul acesta are o conotaţie juridică; nu exprimă o simplă invitaţie la 
care poţi să nu răspunzi; dimpotrivă, singurul răspuns posibil este da.  
 Planul Său - Dumnezeu are un plan alcătuit înainte de Creaţie cu privire la 
Cosmos şi la om. Un alt cuvânt pentru "plan" este "scop".  
 Cunoscut mai dinainte (preştiinţă) - sensul predominant în Noul Testament este 
"a iubi mai dinainte".  
 Predestinare - pre-determinare, manifestarea suveranităţii lui Dumnezeu în 
fixarea destinului pentru credincioşi de a fi asemenea lui Cristos; hotărârea lui 
Dumnezeu nu poate fi schimbată.  
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 Glorificat - sensul specific legat de context este o referinţă la a fi asemenea 
Cristosului glorificat.  
 Stăpânirile/puterile - au o conotaţie negativă, în Romani ca şi în Efeseni 
reprezentând lumea demonilor. 
 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
 Capitolul 8 este numit de teologi capitolul Duhului Sfânt. Romani, ca şi întreg 
Cuvântul, este pus în aplicaţie în vieţile noastre nu de noi, ci de Duhul Sfânt. Acest 
capitol este o continuare firească a discuţiei asupra problemelor legate de eliberarea de 
sub puterea păcatului (cap. 6) şi de sub autoritatea legii (cap. 7) 

 
v.1   
1 Dar acum nu este nici o condamnare pentru cei care sunt în Isus Crisos, care nu umblă 
potrivit cărnii, ci potrivit Duhului. 

  
 Victorie în urma falimentului 2 
 Versetul 1 este o declaraţie a lui Dumnezeu făcută credinciosului. De ce aşa de 
târziu aflăm de acest lucru în cadrul epistolei? Deoarece credinciosul poate să înţeleagă 
că nu este condamnat numai în urma falimentului 2, adică a falimentului ce apare în 
urma eforturilor personale în sfinţire. Falimentul 2 deschide uşa în viaţa credinciosului 
pentru harul sfinţirii, în contextul cap. 8 însemnând sfinţirea făcută de Duhul Sfânt. 
 Momentul mântuirii (cap. 3) ca şi momentul sfinţirii (cap. 8) este introdus de 
expresia "dar acum". Această expresie este compusă dintr-o conjuncţie adversativă şi un 
adverb de timp. Sper ca cititorul să nu abandoneze acum o mică discuţie gramaticală 
pentru că deşi este simplă, este esenţială. În ambele cazuri, conjuncţia "dar" arată că 
este un contrast între ceea ce a fost înainte şi ceea ce urmează. Şi anume, este un 
contrast imens între vinovăţia necredinciosului sub condam-narea legii şi oferta 
perfecţiunii lui Cristos dată prin credinţă în capitolul 3 şi un alt contrast, la fel de 
puternic, între strigătul de agonie din capitolul 7 al credinciosului şi declaraţia lui 
Dumnezeu că nu mai este condamnare pentru cel ce este în Cristos Isus. 
 Ce rol joacă adverbul "acum"? Adverbul "acum" joacă trei roluri: logic, istoric şi 
temporal. Logic se referă la faptul că justificarea este urmată de lipsa de condamnare. 
Istoric se referă la momentul când Cristos, plătind pentru noi acum 2000 de ani, Dumne-
zeu ne-a scos din starea de condamnaţi şi ne-a pus în starea de achitaţi. Temporal arată 
că trecerea de la o stare la alta se face la un anumit moment în timp, pentru fiecare 
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dintre noi, când conştientizăm că nu mai suntem condamnaţi (falimentul 2). 
 

 Implicaţiile autocondamnării 
 Când credinciosul se autocondamnă, fără să ştie, el face un lucru destul de grav, 
pentru că ia locul lui Dumnezeu judecându-se singur, condamnându-se singur, sfinţindu-
se singur şi umplându-se de o vină profundă care nu "trece" prin spălarea în sângele lui 
Cristos, ci după două-trei zile, când credinciosul uită de fapta făcută. Cel rău foloseşte cu 
maximă eficienţă acest lucru în viaţa creştinului, fie exacerbându-i autocondamnarea, fie 
condamnându-l, acesta crezând că de fapt Dumnezeu îl acuză. Unii credincioşi consideră 
o mare virtute autocondamnarea. În realitate, lucrul acesta este o mândrie spirituală 
ascunsă, iar astfel de oameni ajung la depresii şi nevroze religioase. Printre aceştia, cei 
mai mulţi sunt adventiştii, urmaţi îndeaproape de evanghelicii legalişti.  
 Consilierea unor astfel de oameni constă în a-i provoca să verifice dacă sunt 
născuţi din nou, iar pe urmă trebuie ajutaţi să înţeleagă în detaliu, cu ajutorul textului 
din Romani 3, justificarea prin credinţă. Mai trebuie specificat faptul că a nu ne 
condamna nu înseamnă a nu ne părea rău de păcatul făcut, a nu ne corecta. Viaţa cu 
Dumnezeu are în ea mustrarea Duhului Sfânt, dojenirea, corectarea din partea unui 
frate, dar aceste lucruri sunt diferite de condamnare. Condamnarea presupune atât o 
acuzaţie cât şi o sentinţă irevocabilă. Atât cel care condamnă cât şi cel ce se 
autocondamnă iau locul legii sau al lui Dumnezeu. 

 
 Implicaţii teologice şi practice ale lipsei de condamnare 
 Faptul că Dumnezeu nu ne condamnă este în primul rând o consecinţă a 
justificării prin credinţă din capitolul 3. Spuneam că justificarea prin credinţă este inima 
teologiei, anume că Dumnezeu ne-a declarat perfecţi în Cristos şi ne-a şi dat 
perfecţiunea lui Cristos, ca statut şi nu ca practică de viaţă. De asemenea, interpretând 
versetul 1 în contextul apropiat, vedem că nu mai este nici o condamnare pentru cei ce 
sunt în Cristos Isus, deoarece ei au murit faţă de lege. În Cristos cerinţele legii sunt 
împlinite la superlativ. A fi în Cristos, nu este un lucru împotriva legii, ci în acord cu 
scopul legii, aşa cum spune Pavel în Romani 10:4. Expresia "în Cristos" ne spune că Duhul 
Sfânt nu poate lucra în noi harul fără ca noi să ne ştim identitatea în Cristos cât şi 
conţinutul doctrinei harului. În Cristos nu este numai o poziţie spiri-tuală, ci şi o 
cunoaştere a drepturilor şi privilegiilor pe care le ai ca om creştin. 
 Versetul 1 mai conţine expresia "care nu umblă potrivit cărnii, ci potrivit 
Duhului", iar această expresie nu se găseşte în celelalte manuscrise mai vechi2.    
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v. 2-3 
2 Căci legea Duhului vieţii în Cristos Isus m-a eliberat de sub legea păcatului şi a morţii. 
3 Căci ceea ce legea n-a putut face, pentru că era slabă prin carne, a făcut Dumnezeu trimiţând 
prin însuşi Fiul Său, din cauza păcatului, în asemănare cu carnea păcătoasă; El a condamnat 
păcatul în carne,... 

 
  Viaţa sfântă este posibilă doar în puterea Duhului Sfânt  
 Versetul 2 arată că omul credincios, fiind scos de sub autoritatea legii, intră sub 
autoritatea Duhului Sfânt. Acest verset ne mai spune că numai Duhul Sfânt rupe puterea 
păcatului şi a morţii în viaţa noastră. Duhul Sfânt face posibil acest lucru supranatural 
prin viaţa lui Cristos pe care o manifestă în noi. 
 Ca să putem fi sfinţiţi, Duhul Sfânt operează cu adevărurile spirituale ce ţin de 
poziţia noastră în Cristos. În general evanghelicii din România nu îşi cunosc statutul în 
Cristos şi nu contează pe puterea Duhului Sfânt pentru sfinţire. Credincioşii penticostali 
apelează la Duhul Sfânt, dar şi ei sunt deficitari în ce priveşte doctrina biblică. De multe 
ori, în cazul lor, manifestările sunt fie sentimentalism, fie stări de exaltare psihologică 
deoarece nu au o bază doctrinară. Problema în mişcarea penticostală se va corecta când 
pastorii penticostali, în mod sistematic, vor implementa cultura biblică şi teologia 
cuprinsă în Biblia de Studiu Penticostală numită "Biblia pentru o Viaţă Deplină". Studiul 
din această Biblie este o bogată resursă teologică la nivelul cel mai înalt, cu unele 
elemente de teologie penticostală. 
 Mai departe (v.3) Pavel arată neputinţa legii de a ne da viaţă, de a ne elibera de 
sub puterea păcatului, adică de a ne sfinţi. Martin Luther, citându-l pe sfântul Augustin, 
spunea că "legea s-a dovedit în ea însăşi slabă pentru că nu a putut să împlinească ceea 
ce ea a comandat.".  

 
v.4 
4 ...pentru ca cerinţa dreaptă a legii să poată fi împlinită în noi, care nu umblă potrivit cărnii, ci 
potrivit Duhului. 

 
 Duhul Sfânt împlineşte legea în noi 
 Versetul 4 ne demonstrează cum totuşi legea rămâne în vigoare şi cum noi nu 
intrăm direct în raport cu cerinţele legii, ci cerinţele legii ne sunt administrate de Duhul 
Sfânt. Acest principiu al legii împlinite în noi prin Duhul Sfânt este un element esenţial de 
har, care ne arată că se pun în contul nostru meritele împlinirii legii de către Cristos. În 
acest verset verbul ce descrie acţiunea credinciosului este la diateza pasivă. 
 Pentru adventiştii sinceri, aceasta este atât o rezolvare a luptei lor zilnice de a 
ţine legea cât şi o puternică consolare aflând cum legea este împlinită. Contestaţia 
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numărul 1 a mişcării adventiste este că legea nu poate fi neglijată şi că trebuie împlinită. 
Şi eu spun Amin! la lucrul acesta, dar lucrurile trebuie împlinite aşa cum spune Scriptura 
şi nu aşa cum spun fruntaşii adventişti. Un creştin în har nu se ocupă cu ţinerea legii, ci 
cu relaţia cu Cristos. 

 
v.5-9 
5 Căci cei ce trăiesc potrivit cărnii, cugetă la lucrurile cărnii, dar cei ce trăiesc potrivit Duhului, 
cugetă la lucrurile Duhului. 
6 Căci a avea o gândire carnală este moarte, dar a avea o gândire spirituală este viaţă şi pace. 
7 Fiindcă mintea carnală este duşmănie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui 
Dumnezeu, şi nici nu poate fi supusă. 
8 Aşadar, cei ce sunt în carne, nu pot fi plăcuţi lui Dumnezeu. 
9 Dar voi însă, nu mai sunteţi în carne, ci în duh, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte cu 
adevărat în voi. Acum, dacă cineva nu are Duhul lui Cristos, acela nu este al Lui.  

 
 Ori eşti în Duhul adică născut din nou; ori eşti în carne (fire), adică 
neregenerat 
 Versetele de la 5 la 9 sunt tratate în afara contextului de majoritatea 
comentatorilor şi predicatorilor din România, ca şi când cei ce trăiesc potrivit cărnii sau 
firii pământeşti ar fi credincioşi carnali sau fireşti având ca rezultat pierderea mântuirii. 
Dacă ne uităm la versetul 9, care este concluzia subiectului care începe cu versetul 5, 
vedem că Pavel nu tratează diferenţa dintre credinciosul spiritual şi cel pământesc, ci 
diferenţa dintre cel ce are Duhul Sfânt şi cel ce nu-L are: "voi nu mai sunteţi în carne ci în 
Duh dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte cu adevarat în voi" . El nu presupune că întreaga 
lui audienţă din bisericile din Roma era creştină cu adevărat şi de aceea le spune: dacă 
cineva nu are Duhul lui Cristos, acela nu este al Lui (v.9b). Folosirea conjuncţiei 
condiţionale dacă este un avertisment extrem de serios adresat credincioşilor care se 
înşeală singuri că sunt născuţi din nou. Pe de altă parte, el le spune celor cu adevărat 
credincioşi că ei nu sunt fireşti sau în carne pentru că Duhul lui Cristos locuieşte în ei 
(v.9).  
 Cum am mai spus, este foarte răspândită printre evanghelicii români ideea că 
omul credincios intră sub mânia lui Dumnezeu fiind permanent la o răscruce între a trăi 
în Duhul şi a trăi în firea pămân-tească. Aceasta este o falsă interpretare a capitolului 8 
deoarece Pavel discută despre cei născuţi din nou cât şi despre cei nemântuiţi. În 
Romani 8 nu se pune problema creştinului la răscruce. 
 Aceasta s-a dedus dintr-o tratare incompetentă a Scripturii, neverificându-se 
textul în limba originală şi folosindu-se traducerea Cornilescu nerevizuită. Tocmai de 
aceea folosesc traducrea literală a lui TBS. Deci, în acord cu teoria mâniei lui Dumnezeu 
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faţă de credincios, acesta este ţinut "sfânt" printr-o viaţă de continuă teroare. Atât 
Biblia, psihologii creştini şi necreştini, cât şi oamenii de artă au demonstrat că o 
persoană este credincioasă faţă de cineva nu prin constrângere, ci datorită dragostei. 
Dumnezeu ne-a creat să răspun-dem cu o deplină credincioşie când inima noastră este 
convinsă de dragoste şi nu de frică. De aceea, evanghelia harului în Romani ne ajută să 
vedem dragostea lui Dumnezeu în justificare şi beneficiile ei. Aceste fapte divine în 
favoarea noastră, foştii Săi vrăjmaşi, ne fac să ne dăruim Lui şi să trăim frumos pentru că 
vrem, pentru că ne place, pentru că este logic, pentru că Dumnezeu merită să Îi 
răspundem aşa. 

 
v.10-11 
10 Şi dacă Cristos este în voi, trupul este mort, din cauza păcatului, dar duhul vostru este viaţă, 
din cauza dreptăţii. 
11 Dar dacă Duhul Celui care L-a înviat pe Isus din morţi locuieşte în voi, El, Cel care L-a înviat 
pe Cristos din morţi, va da viaţă şi trupurilor voastre muritoare prin Duhul Său care locuieşte în 
voi. 

  
 Nu orice membru al bisericii este născut din nou 
 Învierea trupului este pentru cei ce au Duhul Sfânt 
 Versetele 10 şi 11 sunt condiţionale, adică conţinutul lor se aplică cititorului 
numai în urma îndeplinirii unei condiţii, şi anume: "dacă Cristos este în voi" sau "dacă 
Duhul Celui care a înviat pe Cristos din morţi locuieşte în voi". Pavel continuă să 
folosescă un limbaj condiţional ca să trezească la mântuire pe unii din bisericile din 
Roma. El le spune că nu vor avea parte de învierea trupului dacă nu au Duhul Sfânt. 
Aceste două versete continuă cu încă un avertisment serios în v.13. 

 
v.12-13 
12 De aceea, fraţilor, noi nu mai suntem datori cărnii, ca să trăim potrivit cărnii. 
13 Căci dacă trăiţi potrivit cărnii, veţi muri; dar dacă prin Duh omorâţi faptele trupului, veţi 
trăi. 

 
  Dacă ai Duhul Sfânt nu trăieşti potrivit cărnii 
 Versetul 12 este o concluzie a celor spuse mai înainte arătând că cei ce au Duhul 
Sfânt nu se lasă păcăliţi de firea păcătoasă ca să trăiască în acord cu ea. Versetul 13 
vorbeşte aparent despre pierderea mântuirii şi este unul dintre argumentele celor care 
sunt partizanii acestei idei. Dar versetul 13 trebuie să fie interpretat în context, altfel 
facem ce fac sectele. Contextul capitolului ne arată că cei care trăiesc potrivit cărnii sunt 
cei ce nu au Duhul Sfânt (vezi versetele 5,6,7). 
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 Unii spun că Pavel se adresează fraţilor şi în v.12 şi în v.13 şi, ca atare, fraţii pot 
pierde mântuirea în acord cu ce spune v.13. Numai că Pavel nu se pune în rândul celor 
care trăiesc potrivit cărnii. Folosind persoana a II-a el vorbeşte altora: "dacă trăiţi". Dacă 
Pavel s-ar fi identificat cu cei ce trăiesc în carne ar fi spus "dacă trăim". În versetul 12 
este vorba de fraţi, iar în versetul 13 este vorba de fraţi falşi.  

 
v.14-16 
14 Căci toţi cei ce sunt conduşi de Duhul lui Dumnezeu, sunt fiii lui Dumnezeu. 
15 Căci voi n-aţi primit un duh de robie, ca iarăşi să vă fie frică, ci aţi primit un Duh de înfiere 
prin care strigăm: Ava, Tată! 
16 Însuşi Duhul mărturiseşte împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu, 

  
 Dacă ai Duhul Sfânt eşti fiu al lui Dumnezeu 
 Ca să ne asigure că cei ce au Duhul nu trăiesc potrivit cărnii, Pavel arată în aceste 
versete că cei ce sunt conduşi de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Aceştia nu 
au o relaţie cu Dumnezeu bazată pe frică (cum ar fi frica pierderii mântuirii), ci bazată pe 
curajul unui copil în relaţia cu Tatăl lui. Credinciosul îi spune lui Dumnezeu "Ava", care 
înseamnă "Tăticule" (în aramaică Abba). Această îndrăzneală vine de la Duhul Sfânt, 
spune versetul (nu este inovaţia lui Pavel). Duhul Sfânt depune mărturie că suntem copiii 
lui Dumnezeu. Observaţi că Pavel spune: "împreună cu duhul nostru", cu alte cuvinte se 
identifică cu cei ce au Duhul Sfânt nu cu cei ce trăiesc potrivit cărnii. În acest fel vedem 
reconfirmat faptul că epistola se adresează în primul rând credincioşilor, dar şi celor ce 
se înşeală singuri. Un cititor atent sesizează aceste diferenţe.  
 Cum trăieşti viaţa, condus de firea pământească sau de Duhul Sfânt? Cum te 
relaţionezi cu Dumnezeu, pe baza fricii sau a dragostei ce vine de la Duhul Sfânt? Ai în 
tine mărturia de la Duhul Sfânt că eşti copilul lui Dumnezeu? Dacă răspunsul la aceste 
întrebări infirmă prezenţa Duhului Sfânt, atunci nu eşti născut din nou, chiar dacă eşti 
lucrător al evangheliei, predicator, pastor sau membru într-o biserică. Te înşeli singur ca 
unii din Roma de pe vremea lui Pavel. Totuşi poţi să te pocăieşti cu adevărat. Spune-i lui 
Dumnezeu totul şi El te va mântui. 

 
v.17-25 
17 şi dacă suntem copii, suntem şi moştenitori; moştenitori ai lui Dumnezeu şi moştenitori 
împreună cu Cristos, dacă, într-adevăr, suferim împreună cu El, ca să fim şi glorificaţi împreună 
cu El. 
18 Căci eu cred că suferinţele din vremea de acum, nu sunt vrednice să fie comparate cu gloria 
care va fi descoperită faţă de noi. 
19 Căci însăşi creaţia aşteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. 
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20 Căci creaţia a fost supusă deşertăciunii, nu de voie, ci din cauza celui care a supus-o; în 
speranţa însă 
21 că şi creaţia însăşi, va fi eliberată de sub robia corupţiei în libertatea gloriei copiilor lui 
Dumnezeu. 
22 Căci ştim că până acum toată creaţia suspină şi suferă durerile naşterii. 
23 Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi, 
aşteptând cu nerăbdare înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. 
24 Căci în speranţa aceasta am fost mântuiţi, dar o speranţă care se vede, numai este speranţă; 
căci de ce ar mai spera cineva pentru ceea ce se poate vedea? 
25 Dar dacă sperăm în ceea ce nu vedem, atunci lucrul acela îl aşteptăm cu răbdare. 

  
 Cei ce au Duhul Sfânt vor persevera până la sfârşit în sfinţenie 
 Versetul 17 foloseşte conjuncţia condiţională “dacă” în două ipostaze, şi anume 
"dacă suntem copii" şi "dacă suferim cu Cristos". Şi acest verset este folosit cu mare 
îndrăzneală de avocaţii pierderii mântuirii. Ei spun că de aici rezultă că numai dacă suferi 
împreună cu Cristos vei fi mântuit.  
 Textul originar spune lucrurile exact invers. În limba greacă, gramatica îţi impune 
traducerea conjuncţiei “dacă” cu conjuncţiile cauzale “deoarece” şi “pentru că” în 
această situaţie. Traducerea corectă este următoarea: "şi deoarece suntem copii, suntem 
şi moştenitori; moştenitori ai lui Dumnezeu şi moştenitori cu Cristos pentru că într-adevăr 
suferim împreună cu El ca să fim şi glorificaţi împreună cu El". Ca o aplicaţie la acest 
verset, înţelegem ce ne-a spus Domnul Cristos în Evanghelii şi Apocalipsa când se referă 
la cei ce vor răbda până la sfârşit şi cei care vor birui. Cine va răbda până la sfârşit şi cine 
va birui? Cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu, deoarece în ei locuieşte Cristos şi Cristos nu a 
dat înapoi. De aceea nici noi nu vom da înapoi datorită prezenţei Lui în noi. 
 În versetul 18, Pavel foloseşte un termen din contabilitate, şi anume socotesc. 
Ce socoteală îşi făcea el? El îşi făcea socoteala că suferinţa pentru Cristos duce la glorie, 
cum spune versetul anterior. Suferinţele sunt temporare, gloria este eternă. Nu se poate 
face comparaţie între acestea două. Merită să suferi temporar pentru gloria eternă. 
 De la versetul 19 la 25, Pavel ne arată că atât noi, cât şi restul creaţiei, aşteptăm 
reînnoirea fizică. 

 
v.26-27 
26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre. Căci nu ştim să ne rugăm, aşa cum ar 
trebui, dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. 
27 Şi El, care cercetează inimile, cunoaşte care este gândirea Duhului, pentru că El mijloceşte 
pentru sfinţi potrivit voii lui Dumnezeu. 
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 Duhul Sfânt este mijlocitorul nostru în viaţa de rugăciune 
 Pavel se include pe el însuşi între cei care au slăbiciuni. Aceste slăbiciuni sunt 
legate de felul în care ne rugăm. Într-adevăr, viaţa de rugăciune este cel mai greu lucru 
de făcut şi lucrarea cea mai neglijată de credincioşi, precum şi cea mai sabotată de 
Satan. Dar Pavel ne asigură că Duhul Sfânt mijloceşte pentru noi, adică ia rugăciunea 
noastră şi o prezintă înaintea lui Dumnezeu şi pune în ea intensitate când noi nu o avem. 
Totodată, Duhul Sfânt mijloceşte pentru noi în acord cu voia lui Dumnezeu.  

 
v.28 
28 Dar noi ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe 
Dumnezeu, spre binele celor care sunt chemaţi după planul Său. 
 

  Dumnezeu are un plan specific pentru fiecare din noi atât pentru acum, 
cât şi pentru eternitate 
 În partea finală a capitolului 8, o parte din comentarii le-am preluat de la John A. 
Witmer3. În versetul 28, elementul central îl constituie planul lui Dumnezeu. Pavel ne 
spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, dar 
Dumnezeu foloseşte toate aceste lucruri ca să Îşi împlinească planul Său. Acest verset 
este citat de creştinii evanghelici în mod extensiv, când cei iubiţi ai lor trec prin necazuri, 
însă aproape totdeauna partea cu planul lui Dumnezeu este lăsată afară. Totuşi accentul 
versetului cade pe Dumnezeu, care este suveran şi care conduce toate lucrurile, inclusiv 
circumstanţele, bune sau rele, ca să atingă planul Său în viaţa credinciosului. Planul Lui 
are aspecte temporale şi veşnice. De fapt, versetul acesta ne introduce în secţiunea 
finală de doctrină a cărţii Romani, unde una dintre temele dominante este suveranitatea 
lui Dumnezeu. 

 
v.29 - 30 
29 Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi predestinat ca să fie asemenea 
imaginii Fiului Său, ca El să fie primul născut între mai mulţi fraţi. 
30 Şi pe aceia pe care i-a predestinat, pe aceia i-a şi chemat; şi pe aceia pe care  i-a chemat, i-a 
şi justificat; şi pe aceia pe care i-a justificat, i-a şi glorificat.  

 
 Chemarea pe care o face Dumnezeu nu poate fi respinsă 
 Cuvântul "chemaţi" merită puţin comentat. Cine este cel ce face chemarea? 
Dumnezeu. Pe cine cheamă Dumnezeu? Pe oamenii morţi în păcate şi fărădelegi (Efeseni 
2). O ilustraţie perfectă a acestui lucru este chemarea din mormânt a lui Lazăr. Când 
Cristos îl cheamă, Lazăr învie şi iese afară din mormânt. Când Dumnezeu cheamă pe 
cineva la mântuire, are loc un proces de regenerare, Cuvântul Său producând învierea 
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din morţi sau naşterea din nou, Cuvântul Său fiind creator (Geneza). Aici este marea 
eroare a multor credincioşi şi chiar teologi care confundă predicarea Evangheliei cu 
chemarea efectivă regeneratoare a lui Dumnezeu. Nu orice evanghelizare are în mod 
necesar chemarea efectivă la mântuire făcută de Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca toţi să 
audă Evanghelia, dar nu în mod necesar vorbitorul este vocea lui Dumnezeu. Vocea lui 
Dumnezeu este de natură spirituală şi îi cheamă pe aceia la care de multe ori noi nu ne 
aşteptăm. Chemare nu înseamnă o simplă invitaţie, ci sensul este specific limbajului 
juridic, o poruncă, cum ar fi "citaţia", şi, în conse-cinţă, cei chemaţi primesc mântuirea.  

 
 Expresia "a cunoscut mai dinainte" trebuie înţeleasă în acord cu 
limbajul originar 
 Înainte de cuvântul predestinare în verset se afla expresia " a cunoscut mai 
dinainte". Mulţi care nu ştiu sensul expresiei în limbajul originar spun că Dumnezeu 
cunoaşte mai dinainte pe cel ce va primi mântuirea şi pe acela Dumnezeu Îl va mântui. 
Deci predestinarea este condiţionată de alegerea omului. În acord cu această gândire 
rezultă că omul se predestinează el însuşi deoarece Cuvântul ne spune că Dumnezeu 
face oferta mântuirii tuturor. Toată această greşită interpretare îşi are cauza în faptul că 
cei ce fac asemenea afirmaţii nu ştiu sensul din greacă al expresiei "a cunoscut mai 
dinainte". Am să dau citire teologului Douglas Moo: 
 ...Folosirea în Noul Testament a expresiei "a cunoaşte mai dinainte", cât şi a 
substantivelor ce derivă din ea, nu se conformează cu modul general de folosire a lor. Din 
cele 6 apariţii ale acestor cuvinte în Noul Testament, doar două înseamnă "a şti mai 
dinainte", celelalte Îl au pe Dumnezeu ca subiect şi nu înseamnă a şti mai dinainte, în 
sensul de cunoştinţă intelectuală sau cunoaştere, ci înseamnă să intre într-o relaţie cu 
persoana respectivă înainte ca aceasta să existe... (Romani 11:2; 1Petru 1:20). Faptul că 
acest verb conţine acest sens particular biblic este sugerat şi de faptul că are un subiect 
foarte simplu, personal. Pavel nu spune că Dumnezeu a ştiut ceva despre noi 
(credincioşii) dar că El ne-a cunoscut pe noi. Şi aceasta ne duce la sensul din Vechiul 
Testament al verbului "a şti". (în Vechiul Testament, "a şti" înseamnă a cunoaşte intim, a 
avea consideraţie pentru). Şi atunci, dacă cuvântul înseamnă a cunoaşte intim şi a avea 
consideraţie pentru, aceasta trebuie să fie o cunoaştere sau dragoste care este numai 
pentru credincioşi şi care duce la predestinarea lor. Acesta fiind cazul, diferenţa dintre a 
şti ori a iubi mai dinainte şi a alege mai dinainte practic dispare... 

 
 Predestinarea are în vedere asemănarea cu Cristos nu mărunţişurile 
vieţii noastre 
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 Versetele 29-30 explică ce conţine planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Planul 
Său este să fim asemenea Fiului Său, ca El să fie Cel dintâi. Planul Său Îl priveşte pe 
Cristos multiplicat în toţi cei credincioşi. Dumnezeu nu face clone cereşti. Fiecare vom 
avea o individualitate, dar care va fi cristică în esenţă.  Planul lui Dumnezeu are de-a face 
cu crearea unei familii cereşti.  
 Deci, cei pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte sau i-a iubit mai dinanite i-
a predestinat ca să fie în conformitate cu imaginea lui Isus Cristos. Predestinat are sensul 
de predeterminat, adică Dumnezeu ne fixează destinul în a fi asemenea Fiului Său. 
Predestinarea (proorizo-gr.) este aproape echivalentă cu preştiinţa, dar accentuează 
scopul avut în vedere, în timp ce preştiinţa se focalizează asupra persoanei implicate. 
Unii înţeleg greşit predestinarea ca fiind actul prin care Dumnezeu îţi hotărăşte orice act 
din viaţă, fie bun fie rău, şi în felul acesta omul credincios trăieşte ca un robot. O altă 
consecinţă a acestui punct de vedere greşit este că Dumnezeu este făcut responsabil de 
păcatele şi greşelile noastre. Subliniez că versetul spune că El ne predestinează să fim 
asemenea lui Cristos. Omul capătă voinţă liberă prin actul mântuirii. Înainte era rob al 
păcatului, făcea un singur lucru: păcătuia. În noua sa condiţie de om liber în Cristos, 
omul credincios poate alege şi lucruri care sunt împotriva voii lui Dumnezeu. 
Consecinţele alegerii greşite sunt necazuri, boală sau chiar moarte. Dar aşa cum am 
văzut în versetul 28, Dumnezeu foloseşte toate aceste lucruri ca să Îşi atingă scopul cu 
privire la noi. Este trist că o mare parte dintre credincioşi seamănă cu Cristos numai 
după ce necazurile şi boala cauzate de propria lor neascultare au cioplit adânc în fiinţa 
lor. Dumnezeu nu doreşte acest lucru, dar nici nu se abate de la planul Său. Depinde de 
noi cum ne lăsăm formaţi în caracter: într-un fel cât de cât confortabil, cu post, 
rugăciune, lucrare intensă, smerenie sau făcând ce credem noi că este bine şi suferind 
enorm?  

 
 Justificarea duce în mod sigur la glorificare  
 Cei predestinaţi şi chemaţi, spune versetul 30, sunt şi justificaţi. Justificat are 
sensul pe care îl ştim deja. Lucrurile nu se opresc aici şi cei care sunt justificaţi sunt şi 
glorificaţi. Observaţi că versetele 29 şi 30, unde se vorbeşte despre acţiunea lui 
Dumnezeu, nu surprind momentul pocăinţei noastre, credinţei noastre, pecetluirii 
noastre cu Duhul Sfânt, sfinţirii noastre, luptelor noastre cu păcatul. De ce? Deoarece 
apostolul descrie etapele planului lui Dumnezeu din perspectiva lui Dumnezeu, pentru 
că vrea să arate că Dumnezeu, pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi glorificat. Cu alte 
cuvinte, planul lui Dumnezeu se împlineşte deoarece El este suveran absolut. El 
foloseşte toate lucrurile, bune şi rele, ca noi să semănăm cu Fiul Său. Miracolul harului 
constă în faptul că alegerile noastre greşite sunt făcute de Dumnezeu să lucreze spre 
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binele nostru ca să ne asemene cu Cristos. Numai că, dacă noi nu suntem înţelepţi şi 
facem prea multe alegeri împotriva voii Lui, viaţa noastră va fi plină de suferinţă.  

 
v.31 
31 Deci, ce vom zice noi în faţa acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi 
împotriva noastră? 

  
 Suveranitatea lui Dumnezeu duce la adorare 
 Versetul 31 are o puternică întrebare retorică legată de suveranitatea lui 
Dumnezeu în mântuire: deci ce vom zice noi în faţa acestor lucruri? Reacţia normală 
este: Glorie Domnului! La fel, autorul citat mai sus, John Witmer, spune că reacţia 
normală este să strigi "Aleluia!" sau să rămâi cu gura căscată. 
 Însă am să enumăr câteva reacţii anormale cu privire la suveranitatea lui 
Dumnezeu, foarte răspândite printre evanghelicii români:  
 "Lucrurile acestea cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu sunt prea de tot! Nu 
mă simt liber(ă) în viaţa creştină" 
 "Da, dar ce se întâmplă cu ceilalţi care nu sunt aleşi?" 
 "Suveranitatea lui Dumnezeu este un subiect tainic. Noi nu înţelegem, aşa că mai 
bine ori sărim peste studierea acestor părţi din Romani, ori nu ne spunem opiniile". 
 "Suveranitatea lui Dumnezeu este un subiect care le place calviniştilor, nu nouă." 
 "A te ocupa de suveranitatea lui Dumnezeu denotă mândrie spirituală". 
 Întrebarea: deci ce vom zice noi în faţa acestor lucruri? duce la o serie de încă 
şase întrebări specifice (spune Witmer).  
 Prima întrebare este: dacă Dumnezeu este pentru noi, atunci cine poate fi 
împotriva noastră (v.31)? Aici se are în vedere că opozanţii sunt în primul rând de natură 
spirituală şi se referă în primul rând la Satan (adversar) şi la hoardele demonice. Asta nu 
exclude lupta spirituală, dar victoria finală este a noastră, a credincioşilor. Finalul la care 
mă refer poate fi finalul unei zile sau finalul de etapă în drumul spre cer.  

 
v.32 
32 El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da, fără 
plată, împreună cu El, toate lucrurile? 

  
 O gândire logică înţelege că moartea lui Cristos implică şi siguranţa 
mântuirii 
 A doua întrebare este: pentru că Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său pentru noi toţi, 
cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? (v.32). Această întrebare are 
următoarea implicaţie: cel mai greu lucru a fost moartea lui Cristos la cruce, spune 
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Pavel. Ar fi absurd ca lucrurile care sunt mai mici decât moartea Lui să nu ne fie date de 
către Dumnezeu fără plată, cum este siguranţa mântuirii. Printre acestea se mai pot 
enumera binecuvântările vieţii prezente, viaţa veşnică şi moştenirea veşnică. Deci, iată 
un super-argument în privinţa siguranţei mântuirii. Ne mai permitem să gândim că 
Dumnezeu Îl lasă pe Fiul Său să moară într-un mod ruşinos la cruce şi apoi o parte din 
mântuiţi ratează mântuirea? Dacă da, atunci avem o gândire iraţională.  

 
v.33-34 
33 Cine va aduce acuzaţie împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. 
34 Cine-i va condamna? Cristos este Cel care a murit, ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta 
lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi. 

  
 Justificarea este o decizie care nu mai poate fi răsturnată 
 A treia întrebare este: cine va aduce vreo acuzaţie împotriva aleşilor lui 
Dumnezeu? (v.33). Dumnezeu este Cel care justifică. Din nou acuzatorul principal este 
diavolul (acuzatorul). Dar nu numai el îi acuză pe creştini. Creştinii sunt acuzaţi de 
vrăjmaşii lor, de secte sau de propria lor conştiinţă când sunt imaturi spiritual.  
 A patra întrebare este: cine îi va condamna pe creştini? (v.34). Cristos este Cel 
care a murit, dar mai mult, El a şi înviat şi este la dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru noi. 
Pavel a început capitolul 8 cu enunţul "nu mai este nici o condamnare pentru cei care 
sunt în Cristos Isus". Dar pe pământ, în calitate de creştini, câteodată mai facem fapte 
condamnabile; suntem însă salvaţi de continua mijlocire a Domnului Cristos şi de 
continua curăţire a sângelui Său. Jertfa şi învierea Sa acoperă mulţimea păcatelor 
noastre. Şi versetul de mai înainte spune că Dumnezeu ne-a justificat; El a dat o decizie 
care nu poate fi răsturnată de nimeni de sub ceruri.  

 
v.35 - 37 
35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? Necazul, sau suferinţa, sau persecuţia, 
sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? 
36 După cum este scris: Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de 
tăiat. 
37 Totuşi, în toate lucrurile acestea noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a 
iubit.  

 
 Dragostea lui Cristos ne va păstra credincioşi indiferent de 
circumstanţele terestre  
 A cincea întrebare este: cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Cristos? 
(v.35a). Observăm că nici o persoană nu ne poate despărţi de dragostea Lui. De aceea se 
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foloseşte pronumele interogativ "cine". Se are în vedere dragostea lui Cristos şi nu a 
noastră, însă şi noi Îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi, spune Ioan. Accentul cade pe 
dragostea Lui neschimbătoare. Deci nimic nu ne va despărţi de dragostea Lui şi chiar 
atunci când ne pedepseşte sever, simţim că pedeapsa este amestecată şi cu dragostea 
Lui.  
 A şasea întrebare este: ne vor despărţi de dragostea lui Cristos circumstanţele 
nefavorabile sau chiar moartea? (v.35b). Dacă nici o persoană nu ne poate despărţi de 
dragostea lui Cristos, unii se vor gândi că poate circumstanţele o vor face. Pavel ne 
asigură că nici acestea. În versetul 36, Pavel redă condiţia creştinilor din secolul I, care în 
fiecare zi erau în pericol de moarte şi totuşi Cristos i-a ajutat, chiar cu preţul martirajului, 
să rămână ai Lui. În ce fel a făcut aceasta? I-a copleşit cu atâta dragoste încât nici 
pericolele, nici groaza morţii şi nici bunăvoinţa prin care ofiţerii romani voiau să îi 
convingă să renunţe la creştinism nu au avut succes. Reţineţi că dragostea lui Cristos faţă 
de noi este în acţiune permanentă sau, cu alte cuvinte, Cristos va face totul ca, fiind cu 
noi în orice circumstanţă, şi noi să rămânem cu El, indiferent de mărimea încercării.  
 Versetul 37 ne arată că în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât 
biruitori prin Cristos. Dar în ce fel? Pavel spune că El este Acela care ne-a iubit iar 
garanţia că vom supravieţui în orice circumstanţă o avem tot în Cristos şi în dragostea Sa 
infinită.  

 
v.38-39 
38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici 
lucrurile de acum, nici lucrurile viitoare, 
39 nici înălţimea, nici adâncimea, nici un alt lucru creat, nu vor putea să ne despartă de 

dragostea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru. 
  
 Dragostea lui Cristos ne va păstra credincioşi indiferent de 
circumstanţele supranaturale 
 Versetele 38 şi 39 sunt de fapt răspunsul la întrebările de mai sus. Pavel 
enumeră toate cauzele posibile, fie persoane, fie circums-tanţe, fie lucruri din domeniul 
natural sau supranatural, ce pot duce la despărţirea noastră de Cristos, sau, cu alte 
cuvinte, care ne pot face să pierdem mântuirea. Concluzia este de o certitudine 
dumnezeiască. Pavel spune "sunt convins că nimic nu ne poate despărţi de dragostea lui 
Dumnezeu care este în Cristos". Pavel vorbeşte aici dintr-o convingere dată şi de 
Dumnezeu şi de Cristos în experienţa de viaţă. Putem răsufla uşuraţi şi putem să cântăm 
o cântare de laudă lui Dumnezeu dedicându-ne şi mai mult pentru El. Şi cu toate 
acestea, în urma demonstraţiei de suveranitate divină şi de asigurare dumnezeiască, 
avocaţii pierderii mântuirii inventează o cauză a pierderii acesteia care de fapt nu există. 
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Ei spun: da, dar ne putem despărţi noi dacă nu ne despart circumstanţele sau alte 
persoane. Prima mea reacţie la ce spun ei ar fi aceasta: dacă insişti prea mult cu 
pierderea mântuirii îmi dai dovada că de fapt nu o ai, pentru că vorbeşti din experienţă. 
Un alt răspuns, mai blând, ar fi acesta: afirmaţia respectivă, după o demonstraţie 
teologică supremă făcută de Pavel, este o afirmaţie prostească, a unei persoane care nu 
reţine un simplu şi clar argument al Scripturii. Afirmaţia că ne putem despărţi de 
Dumnezeu denotă insuficienţă intelectuală. Este o privire reducţionistă, în care 
Dumnezeu are dimensiuni umane.  
 Un cuvânt pentru cititorii care au Duhul Sfânt şi care sunt sinceri: rămâneţi la ce 
este scris, nu la părerile incompetente ale unor oameni dominaţi de idei umaniste sau 
de creştinism neinformat!  

 

Concluzii şi aplicaţii 
 
 Trăirea adevărurilor din Romani în viaţa noastră se face prin Duhul Sfânt şi nu numai 

printr-un proces intelectual. 

 Ori eşti născut din nou, ori eşti în firea pământească. 

 Doctrina pierderii mântuirii este fundamentată pe o tratare incompetentă a textului 
biblic. 

 Conjucţia condiţională "dacă" ne ajută să vedem că epistola are adevăruri pentru 
credincioşi cât şi adevăruri pentru falşii  credincioşi. 

 Duhul Sfânt ne conştientizează că suntem copiii lui Dumnezeu şi lucrează în noi o 
viaţă de rugăciune. 

 Predestinarea şi alegerea suverană a lui Dumnezeu pentru mântuire sunt urmarea 
logică a suveranităţii lui Dumnezeu. 

 Dacă alegerea pentru mântuire depinde de om, Dumnezeu nu mai este Suveran 
absolut pentru că un Dumnezeu care nu este Suveran absolut nu poate să 
mântuiască într-un mod absolut. 

 Suveranitatea lui Dumnezeu, harul, mântuirea, justificarea, sfinţirea, glorificarea şi 
predestinarea formează un întreg. Dacă lipseşte un element, nici celelalte nu pot 
exista. 

 Negarea predestinării, în urma argumentaţiilor lui Pavel, este fie o inepţie, fie 
semnul unui firi păcătoase nerăstignite. 

 O greşeală la fel de mare este şi a acelora care aparent agrează predestinarea dar se 
aventurează să aprecieze dacă unii sau alţii sunt predestinaţi sau nu. A pretinde că 
ştii cine este predestinat este aproape o blasfemie, deoarece te pui în locul lui 
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Dumnezeu; chemarea noastră este să facem evanghelizare; problema predestinării 
aparţine strict lui Dumnezeu. 

 Un om credincios poate să spună despre el însuşi că Dumnezeu l-a ales pentru 
mântuire, că l-a predestinat, dar trebuie să aibă pentru el însuşi dovada că are o 
viaţă sfântă. 

 Conştientizarea predestinării trebuie să ducă la o viaţă absolut dedicată şi plăcută lui 
Dumnezeu. A spune că eşti predestinat şi a trăi ca un păgân este o ofensă adusă lui 
Dumnezeu şi Evangheliei. 

 Viaţa creştină are siguranţa mântuirii. 

 Deşi epistola începe cu o condamnare, când justificarea sau îndreptăţirea şi-a făcut 
efectul (cap. 3) nu mai este nici o condamnare. 

 În acest capitol se încheie doctrina sfinţirii în Romani. Sfinţirea este un act de 
credinţă cu privire la doctrina acestei cărţi, cât şi de încredere în puterea Duhului 
Sfânt. Aceasta confirmă tema epistolei care spune că cel drept va trăi prin credinţă 
toate etapele vieţii creştine. 

 
 Ce mai rezultă din faptul că nu mai este nici o condamnare pentru cei ce 
sunt în Cristos Isus?  
 Iată câteva consecinţe: 

 Dumnezeu se relaţionează cu noi pe baza harului şi nu pe baza legii. 

 Dumnezeu nu mai este mânios faţă de noi, aşa cum am văzut în capitolul 5, 
deoarece mânia este o consecinţă a relaţionării prin lege şi nu prin har. 

 Când păcătuim, Dumnezeu ne tratează ca pe nişte fii (vezi v.14-15), dojenindu-ne 
sau mustrându-ne şi chiar pedepsindu-ne, dar nu ne condamnă (2 Tim. 3:16). 

 Viaţa creştină se trăieşte într-un mod pozitiv, având îndrăzneală la scaunul de har 
(Evrei 4:16). 

 Trăirea prin Duhul Sfânt ne scapă de nevroze religioase.  
 
 Revenim la experienţa psihologului Paul Mayer pe care am menţionat-o în 
capitolul introductiv, privind frecvenţa mare a nevrozelor religioase în rândul creştinilor. 
Menţionăm că observaţiile lui Mayer se aplică în egală măsură şi românilor, ortodocşi 
militanţi, evanghelici sau adventişti etc. Astfel, putem să tragem următoarele concluzii: 

 Toţi cei ce predică Cuvântul răspund înaintea lui Dumnezeu dacă ignoră harul şi 
predică un creştinism al eforturilor personale, împingându-i pe credincioşi la nevroze 
religioase. 

 Înţelegerea harului lui Dumnezeu ar trebui să fie preocu-parea naţională a tuturor 
liderilor creştini, altfel turma se va împărţi în legalişti şi libertini. 
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 Mulţi creştini nici măcar nu ştiu că suferă de nevroze religioase.  

 Nevrozele religioase întipărite pe faţa creştinilor îi fac pe cei necredincioşi să stea 
departe de evanghelici şi să îi considere adepţi ai unor secte. 

 Românii au o predilecţie pentru nevroze religioase deoarece din punct de vedere 
religios sunt dominaţi de fatalismul slav. 

 Aşa cum în America au apărut clinici creştine de consiliere şi în România este o 
urgentă nevoie de asemenea clinici. 

 Nevrozele religioase pot fi remediate folosind informaţiile din această carte cât şi 
altele care conturează bine harul lui Dumnezeu. 

 

Întrebări de studiu 
 
 De ce nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus? 

 Ce semnifică expresia "în Cristos"? 

 Ce înseamnă "legea Duhului de viaţă în Cristos Isus"? 

 În capitolul 8, Pavel vorbeşte despre credincioşi carnali sau despre oameni nenăscuţi 
din nou, atunci când se referă la "a trăi potrivit cărnii"? 

 Eşti sigur(ă) că ai Duhul Sfânt? 

 Ce este preştiinţa lui Dumnezeu? 

 Ce este predestinarea? 

 Cum explici "chemarea lui Dumnezeu"? 

 Ce exprimă versetele 31-39? 

 Eşti sigur(ă) că eşti mântuit(ă) ? Dacă zici că eşti, ai siguranţa mântuirii? 

 Trebuie să evanghelizăm chiar dacă există predestinare? 

 

Citate din comentatori de seamă  
cu privire la Romani 8:1-2 

 
 "Dar acum nu este nici o condamnare pentru cei care sunt în Cristos Isus, Căci Legea 
Duhului vieţii în Cristos Isus m-a eliberat de sub legea păcatului şi a morţii" (Romani 8:1-2) 
  

 Cuvântul grec katakrima (condamnare) apare numai în cartea Romani, aici şi în 
5:16,18. Cu toate că descrie punerea în închisoare pentru o infracţiune, scopul primar nu 
este verdictul în sine cât pedeapsa pe care o cere verdictul. Aşa cum Pavel a spus, 
pedeapsa sau condamnarea pentru păcat este moartea (6:23). Pavel aici anunţă 
minunata veste bună că pentru creştini nu va fi condamnare, nici închisoare şi nici 
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pedeapsă pentru păcate... Aceasta este inima Evangheliei, că Isus, în mod complet şi 
permanent, a plătit pentru vina păcatului cerinţele legii (care însemna condamnarea la 
moarte) pentru fiecare persoană, care, în mod umil, cere îndurare şi se încrede în El... 
Este extrem de important să realizăm că eliberarea de condamnare nu este bazată nici în 
cea mai mică măsură pe nici una din performanţele credinciosului. Credinciosul nu atinge 
eradicarea totală a păcatului în viaţa pământească... Este de asemenea important să ne 
dăm seama că eliberarea de sub condamnarea divină nu înseamnă eliberarea de sub 
disciplina divină sau de sub consecinţele păcatelor pe care le facem: "Căci Domnul 
disciplinează pe cine îl iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fiu care îl primeşte" (Evrei 12:6); 
"Nu vă înşelaţi, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va şi secera." 
(Galateni 6:7) 

John MacArthur 
 
 O întrebare care se ridică în mod normal este următoarea: trebuie un credincios 
să îşi petreacă întreaga lui viaţă pe pământ frustrat de eşecurile cauzate de păcatele din 
viaţa de zi cu zi? (7:21-25) Nu există o putere care să asigure obţinerea victoriei? 
Răspunsul la prima întrebare este nu, iar la cea de-a doua este da. Pavel descrie lucrarea 
Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care locuieşte în noi ca fiind sursa puterii divine pentru 
sfinţire şi secretul pentru victoria spirituală în viaţa zilnică. Însă Pavel, în primul rând, le 
reaminteşte cititorilor că de aceea - întrucât mântuirea este prin "Isus Cristos, Domnul 
nostru" (7:25) nu există condamnare (katakrima gr. - pedeapsă) pentru aceia care sunt în 
Cristos Isus, ca rezultat al credinţei lor şi al identificării lor cu El (6:13, Ioan 5:24). Ei, 
credincioşii, sunt justificaţi, declaraţi drepţi, aşa încât ei se află în harul Său (5:2) şi nu în 
mânia Sa (1:18) şi au viaţa veşnică (5:17-18,21). Cristos este sfera siguranţei pentru toţi 
aceia care sunt identificaţi cu El prin credinţă. În manuscrisele greceşti mai exacte, 
versetul 8:1 se sfârşeşte aici. Expresia "care nu umblă potrivit cărnii, ci potrivit Duhului" a 
fost probabil transcrisă din versetul 4. 

John A. Witmer 
 

 Capitolul 8 al Epistolei către Romani este unul dintre cele mai grandioase din 
întreaga Biblie. Dacă Biblia ar putea fi asemănată cu un inel, iar Romani ar fi piatra 
preţioasă din centrul acestuia, atunci capitolul 8 ar fi acel punct de strălucire maximă al 
acestei perle. Charles Erdman, într-un mod splendid, a capturat bucuria intrării pe un 
astfel de teren sfânt: "Dacă Epistola către Romani, în mod corect, a fost numită 
catedrala credinţei creştine, atunci cu siguranţă capitolul 8 poate fi privit ca cel mai sfânt 
loc de închinare sau un înalt altar de închinare, laudă şi rugăciune... Aici noi stăm în 
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deplină libertate a copiilor lui Dumnezeu şi ne bucurăm în perspectiva gloriei lui 
Dumnezeu pe care într-o zi o vom împărtăşi." 
 Adevărat spus, deoarece capitolul 8 începe cu Isus Cristos (v.1) şi se termină cu 
"în Cristos Isus, Domnul nostru" (v.39). Începe cu "nu este nici o condamnare" (v.1) şi se 
sfârşeşte cu "nu este nici o separare" (v.39).  
 Sunt două mari teme dezvoltate în acest capitol. Amândouă focalizează în 
eliberarea din captivitate care este efectuată de Duhul Sfânt. Prima, de la 1 la 13, 
dezvoltă învăţătura eliberării de captivitatea păcatului şi a morţii, şi a doua eliberarea 
din captivitatea degradării. Ambele teme sunt în strânsă legătură. 

Alan F. Johnson 
 
 Versetul 2 nu ne arată de ce, ci cum se petrec lucrurile cu eliberarea. Nu ne dă 
fundamentul ci ingredientul libertăţii. Acest verset reprezintă capitolul 7 condensat într-o 
singură frază. Când un om vine la Isus Cristos prin credinţă, el găseşte astfel legea 
Duhului sau forţa care afectează viaţa sufletească. Aceasta nu este o lege morală şi nici 
legea mozaică. Nu este legea credinţei (3:27) sau legea minţii, dar este forţa operativă a 
Duhului Sfânt, a cărui prezenţă trezeşte viaţa spirituală şi o susţine. Cel ce are pe Fiul are 
viaţa (1 Ioan  5:12) pentru că în Fiul el găseşte Duhul dătător de viaţă. Prin credinţa în 
Cristos, omul găseşte nu numai iertarea de păcate ci, de asemenea, puterea prin care el 
nu le mai face. Pentru că legea Duhului îl pune în libertate în ce priveşte legea păcatului 
şi a morţii. Legea spirituală este aşezată împotriva legii carnale şi o învinge... În Isus 
Cristos este puterea care eliberează de puterea păcatului din membrele noastre. 
Gravitatea niciodată nu încetează, dar poate fi învinsă. Legea păcatului operează în 
membrele noastre, dar nu în Cristos. 

James M. Stifler 
 
 Tema aici este siguranţa mântuirii credinciosului. Mântuirea celor ce au renunţat 
la lege şi au acceptat oferta de har a evangheliei este arătată ca fiind absolut certă. 
Întregul capitol este o serie de argumente într-un mod frumos aranjate ca să susţină 
acest punct. Toate aceste argumente îşi au geneza în marea sursă de speranţă şi 
siguranţă care este dragostea lui Dumnezeu în Cristos Isus nemeritată şi neschimbată... 

Charles Hodge 
 
 Ce eliberare ce nu poate fi exprimată în cuvinte este pentru sufletul tulburat şi 
şocat, opresat cu sentimentul propriei sale nevrednicii şi deprimat din cauza frecventelor 
căderi de la standardele pe care şi le-a aşezat, când învaţă că Dumnezeu îl vede în Cristos 
Isus! Şi văzându-l aşa, este liber de orice condamnare. El poate să se exprime: "dar mă 
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simt aşa de condamnat!". Totuşi nu aceasta este problema. Nu contează cum simt eu ci 
contează ce spune Dumnezeu. El mă vede în Cristosul înviat pentru totdeauna dincolo de 
atingerea condamnării. 

H.A. Ironside 
 
 După cum capitolul 5 a atins apogeul revelaţiei lui Pavel în ceea ce priveşte 
justificarea păcătosului, tot aşa capitolul 8 culminează cu adevărul cu privire la sfinţirea 
credincioşilor. Ambele capitole se sfârşesc prin afirmarea siguranţei eterne a 
credinciosului. În capitolul 5, siguranţa credinciosului depinde de viaţa Fiului iar în 
capitolul 8 de puterea Duhului Sfânt, ambele provenind din dragostea Tatălui. 

Thomas Constable 
 
 Legea Duhului de viaţă este puterea Duhului Sfânt operativă în noi, ca să ne facă 
liberi de puterea păcatului care duce la moarte. Duhul Sfânt este Duhul lui Cristos şi este 
numai în Cristos Isus puterea Duhului operativă în viaţa noastră. 

John Murray 
 
 Ideea de libertate duce în mod logic la luarea în considerare a Duhului lui 
Dumnezeu (2 Cor. 3:17). Lunga istorie a Vechiului Testament este legată de Duhul 
Domnului. Duhul Domnului este implicit dar major implicat în Vechiul Testament, iar în 
Noul Testament este conceptul cardinal. Duhul Sfânt este menţionat în capitolele 
anterioare ale acestei epistole, dar acum este conceptul central, arătat în 8 propoziţii 
diferite. Cuvântul grec pentru Duhul (pneuma gr.) este folosit de 20 de ori în primele 27 
de versete ale acestui capitol şi de 4 ori în capitolele de la 1 la 7... Sunt 8 mari concepte 
despre Duhul Sfânt în acest capitol: Legea Duhului, mentalitatea sau gândirea Duhului, 
locuirea Duhului, viaţa prin Duhul, conduşi de Duhul, mărturia Duhului, primele roade ale 
Duhului, mijlocirea Duhului. 

Dale Moody 

 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 8:28-30 

  
 "Dar noi ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor iubesc pe 
Dumnezeu, spre binele celor care sunt chemati după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a 
cunoscut mai dinainte i-a şi predestinat ca să fie asemenea imaginii Fiului Său, ca El să fie 
primul născut între mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care i-a predestinat, pe aceia i-a şi chemat. Şi 
pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi justificat. Şi pe aceia pe care i-a justificat, i-a şi glorificat." 
(Romani 8:28-30) 
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  Aşa cum dragostea noastră îşi are originea în Dumnezeu, tot aşa este şi cu 
chemarea noastră în familia cerească. De fiecare dată iniţiativa cât şi mântuirea în sine 
sunt ale lui Dumnezeu. Oamenii, în natura lor căzută şi păcătoasă, sunt în stare doar să Îl 
urască pe Dumnezeu, pentru că, indiferent de ceea ce ei s-ar putea să gândească, ei sunt 
duşmanii Lui (Romani 5:10) şi copii ai mâniei (Efeseni 2:3). Când Isus a spus că "mulţi 
sunt chemaţi şi puţini sunt aleşi" (Matei 22:14), El se referea la chemarea Evangheliei în 
exterior, pentru ca toţi oamenii să creadă în El. În istoria Bisericii nimic nu este mai 
limpede decât faptul că mulţi nu acceptă această chemare. În această epistolă însă 
termenii "chemat" şi "chemare" sunt folosiţi într-un sens diferit, referindu-se la lucrarea 
suverană regeneratoare a lui Dumnezeu în inima credinciosului pe care îl aduce la o nouă 
viaţă în Cristos... Teologii se referă la ea ca fiind chemarea efectivă a lui Dumnezeu. În 
acest sens, cei care sunt chemaţi sunt aleşi şi răscumpăraţi de Dumnezeu şi în final 
glorificaţi. Ei sunt într-un mod sigur predestinaţi de Dumnezeu să fie copiii Lui şi să fie 
făcuţi asemenea imaginii Lui. Credincioşii niciodată nu sunt chemaţi în baza faptelor lor, 
pentru scopurile lor sau a ceea ce sunt ei. Noi suntem răscumpăraţi în acord cu scopul şi 
harul Lui care ni s-a dat în Cristos Isus din eternitate. Pentru că operează complet în 
acord cu voia lui Dumnezeu şi puterea Lui, Evanghelia niciodată nu va da greş în 
împlinirea şi asigurarea lucrării mântuirii în cei ce cred. 

John MacArthur 
 
 Expresia "pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte" a provocat multe diferenţe 
de interpretare... Cel mai des s-a presupus că aici ceea ce se are în vedere este Dumnezeu 
văzând mai dinainte credinţa (credinciosului). El a ştiut mai dinainte cine va crede... Din 
acest punct de vedere, predestinarea este concepută ca fiind condiţionată de credinţa 
credinciosului. În mod frecvent, deşi nu în mod necesar în toate situaţiile, această 
perspectivă asupra cunoaşterii mai dinainte este folosită pentru a evita doctrina alegerii 
necondiţionate; şi astfel apare că cei ce susţin alegerea necondiţionată sunt dogmatici. 
 Este nevoie să subliniem că respingerea interpretării că Dumnezeu alege în 
funcţie de credinţa omului nu este dictată de un interes al celor ce susţin predestinarea. 
Chiar dacă s-ar accepta că expresia "cunoscut mai dinainte" are sensul de "Dumnezeu 
vede că omul credincios va avea credinţă", doctrina biblică a alegerii suverane nu poate 
fi eliminată sau dezaprobată. Pentru că este cu certitudine adevărat că Dumnezeu vede 
mai dinainte că omul va avea credinţă; El prevede tot ceea ce se va întâmpla. Şi atunci 
întrebarea care se pune este: de unde provine această credinţă pe care Dumnezeu o vede 
mai dinainte? Şi singurul răspuns biblic este: credinţa pe care Dumnezeu o vede mai 
dinainte este credinţa că El Însuşi o creează (Ioan 3:3-8, 6:44,45,65; Efeseni 2:8; Filipeni 
1:29,2 Petru 1:2)...Cu toate că termenul "cunoscut mai dinainte" este rar folosit în Noul 
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Testament, este o mare greşeală să ignori sensul dat frecvent cuvântului "a şti" de către 
Scriptură. În multe situaţii din Scriptură "a şti" are un puternic înţeles care merge dincolo 
de o simplă cunoaştere. Este folosit într-un sens practic sinonim cu "a iubi", a-ţi fixa 
atenţia, a cunoaşte cu un interes particular, desfătare, afecţiune şi acţiune. (Geneza 
18:19, Exod 2:25, Ps 1:6, 144:3; Ieremia 1:5, Amos 3:2; Osea 13:5; Matei 7:23; 1Cor 8:3, 
Gal 4:9; 2Tim 2:19; 1Ioan 3:1). Nu este nici o raţiune ca importarea sensului cuvântului 
"a şti" să nu fie aplicat şi la "a şti mai dinainte" din acest pasaj, ca de asemenea în 11:2, 
unde apare în acelaşi tip de construcţie şi unde principiul alegerii este prezent foarte clar 
(11:5-6). Deci "a şti mai dinainte" înseamnă aceia asupra cărora El Şi-a aşezat privirea ori 
aceia pe care El i-a cunoscut din eternitate cu afecţiune deosebită şi plăcere şi este 
virtual echivalent cu aceia pe care El i-a iubit mai dinainte. 

John A. Witmer 
 
 Preştiinţa (în greacă proginosko) lui Dumnezeu se referă la mai mult decât o 
cunoaştere de mai înainte (1Petru 1:2,20). Accentul cade pe faptul că Dumnezeu a iniţiat 
mântuirea, în alegerea Sa eternă şi plină de iubire, prin care El ne-a ales în Cristos să fim 
obiectele scopului Său (Amos 3:2, Efeseni 1:4-6). Oricât pare de dificil, preştiinţa 
totdeauna depinde de alegerea lui Dumnezeu şi niciodată de noi, alegându-L pe 
Dumnezeu (2Tes.2:13-14). Acele persoane pe care Dumnezeu le-a ales ca să Îşi arate 
dragostea faţă de ele sunt aceleaşi pe care le-a ales să fie făcute asemenea imaginii 
Fiului Său (v.29). Predestinarea deci este proorizo, care este aproape echivalent cu 
preştiinţa, dar accentuează scopul avut în vedere în timp ce preştiinţa focalizează pe 
persoana implicată. (Fapte 4:28, 1 Corinteni 2:7; Efeseni 1:5,11). Scopul alegerii lui 
Dumnezeu este ca Cristos să fie primul dintre mai mulţi fraţi. Glorificarea implică să 
primim deplina umanitate a lui Cristos într-un trup răscumpărat, adaptat la o deplină 
exprimare a Duhului Sfânt. Cei care au fost predestinaţi înainte de timp pentru această 
glorie au fost chemaţi şi justificaţi de Dumnezeu în timp (v.30). Chemarea se referă la 
apelul direct de har inimilor noastre ca să răspundă în credinţă ofertei Sale fără plată de 
iertare şi viaţă nouă în Evanghelia lui Cristos. Şi chemarea este asociată cu alegerea pe 
care o face Dumnezeu (Isaia 41:9; 1Cor. 1:26-27). Chemarea lui Dumnezeu este aplicarea 
în timp a alegerii Sale înainte de timp (Efeseni 1:4-5). Credinţa în Evanghelia lui Cristos ne 
asigură justificarea în mod actual, care justificare a fost problema cea mai arzătoare a 
lui Pavel în întreaga epistolă. Ultima parte care completează planul lui Dumnezeu este 
glorificarea cu Cristos. 

Alan F. Johnson 
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 În ce priveşte cuvintele  "pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte" ele au 
conotaţia harului care alege, care este în mod frecvent legată de verbul "a şti" din 
Vechiul Testament. Când Dumnezeu ia notă de oameni în acest fel special, El Îşi 
direcţionează alegerea Lui asupra lor. Amos 3:2 spune : "Numai pe voi v-am cunoscut din 
toate familiile pământului". Osea 13:5 : "Te-am cunoscut în pustie". Am putea să 
comparăm cu limbajul lui Pavel din 1Cor 8:3: "dar dacă iubeşte cineva pe Dumnezeu, 
acela este cunoscut de El". Galateni 4:9: "dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, 
sau mai degrabă sunteţi cunoscuţi de Dumnezeu".... De ce Pavel trece direct de la 
justificare la glorificare, fără să spună nimic despre experienţa prezentă de sfinţire a 
creştinului în puterea Duhului Sfânt? În parte, fără îndoială, pentru că gloria viitoare a 
fost scopul cu care a scris acest verset. Dar chiar mai mult, pentru că diferenţa dintre 
sfinţire şi glorie este doar de un pas. Sfinţirea este asemănarea progresivă cu imaginea 
lui Cristos aici şi acum, gloria este perfecta asemănare cu imaginea lui Cristos acolo şi 
atunci. Sfinţirea este începutul gloriei. Gloria este sfinţirea completă. Pavel se uită înainte 
la lucrarea încheiată, o încheiere garantată de începutul ei "pe aceia pe care i-a justificat 
i-a şi glorificat". 

F.F.Bruce 
 
 Acest pasaj nu afirmă de ce sau pe ce bază Dumnezeu a cunoscut mai dinainte 
că o parte a rasei umane va fi salvată. El afirmă pur şi simplu faptul în sine; şi modul prin 
care cei care vor crede au fost destinaţi trebuie determinat din alte surse. Acest pasaj ne 
învaţă simplu că El i-a cunoscut pe aceştia, că privirea Sa a fost îndreptată către ei, că El 
i-a privit ca şi asemănători Fiului Său şi că, astfel cunoscându-i, i-a destinat pe ei pentru a 
avea viaţă veşnică. În aramaică, acest verset este redat în felul următor: "şi de la început 
El i-a cunoscut şi i-a sigilat cu imaginea Fiului Său". 

Albert Barnes 
 
 Dumnezeu alege anumiţi indivizi şi îi predestinează la viaţa veşnică. Baza acestei 
alegeri este plăcerea Lui suverană. Predestinarea celor aleşi este ca să fie în conformitate 
cu Isus Cristos atât în ce priveşte caracterul cât şi destinul. Cei care sunt aleşi în acest fel, 
în mod cert vor fi mântuiţi. Singura evidenţă a alegerii este chemarea efectivă, ceea ce 
înseamnă producerea de sfinţenie. Singura dovadă a realităţii acestei chemări şi a 
certitudinii perseverenţei noastre este o continuare a faptelor bune făcute în răbdare. 
Dragostea lui Dumnezeu şi nu meritul uman sau puterea este baza corectă a încrederii 
noastre. Această dragoste este infinit de mare, aşa cum este manifestată de Darul lui 
Dumnezeu, Însuşi Fiul Său. 

Charles Hodge 
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 În versetul 30, Pavel a enumerat sumar etapele pe care le implică realizarea 
scopului lui Dumnezeu cu privire la credincioşi: chemarea, justificarea şi glorificarea. Deşi 
glorificarea este totuşi un lucru care ţine de viitor, aici apostolul vorbeşte despre ea la 
timpul trecut. El a putut face acest lucru nu pentru că glorificarea ar fi avut deja loc, ci 
pentru că este atât de sigur că ea va avea loc încât a privit-o ca pe un lucru deja realizat 
(cf. Isaia 53). Probabil că Pavel nu a inclus sfinţirea în această listă pentru că ea 
reprezintă o etapă din planul de mântuire în cadrul căreia cooperarea omului este 
esenţială. Pavel a inclus în această listă numai acele lucruri pe care Dumnezeu le-a 
realizat prin El Însuşi pentru a atrage astfel atenţia asupra suveranităţii Sale care 
lucrează pentru a împlini voia Sa cu privire la credincios. 

Thomas Constable 
 
 Expresia "a cunoscut mai dinainte" are trei semnificaţii. Una este generală, 
însemnând o cunoaştere a lucrurilor înainte ca ele să vină în existenţă... A doua 
semnificaţie  este o cunoaştere însoţită de o hotărâre. În acest sens înseamnă o hotărâre 
şi providenţă, cum este spus în Fapte 2:23: "pe Acesta, dat în mâinile voastre după planul 
hotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu". Altfel spus, prin hotărârea şi providenţa lui 
Dumnezeu. Sau, aşa cum s-a afirmat, motivul pentru care acest cuvânt este folosit ca să 
denote determinarea divină este pentru că preştiinţa lui Dumnezeu în mod necesar 
implică scopul sau hotărârea cu privire la lucrul preştiut. Pentru că Dumnezeu ştie mai 
dinainte ce va fi, determinând ce va fi.  Preştiinţa lui Dumnezeu nu poate fi în ea însăşi 
cauza unui lucru; însă lucrurile trebuie să se producă prin hotărârea Sa. De aceea, 
preştiinţa şi hotărârea Lui nu pot fi separate, pentru că una o implică pe cealaltă. Când El 
hotărâşte un lucru, El prevede acel lucru... Nu ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu L-a dat 
pe Isus Cristos să fie răstingit, ci hotărârea lui Dumnezeu împreună cu providenţa lui 
Dumnezeu. Nimic nu este contingent (neprevăzut) în mintea lui Dumnezeu, care prevede 
şi ordonă lucrurile în raport cu voia Sa eternă şi neschimbată. Sensul al treilea al acestei 
expresii constă într-o cunoaştere a dragostei şi aprobării... În acest fel, cuvântul "a şti" 
este adesea exprimat în Scriptură cu sensul de afecţiune, dragoste, aprobare (Ps.1 
"Domnul cunoaşte (iubeşte, aprobă n.n.) calea celui drept, dar calea păcătosului duce la 
pieire"). În ziua judecăţii, Cristos va spune ipocriţilor: niciodată nu v-am cunoscut! (Matei 
7:23). Sau altfel spus, El niciodată nu i-a iubit sau nu i-a aprobat, cu toate că El a 
cunoscut perfect caracterele şi acţiunile lor. 

Robert Haldane 
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 Cuvântul evreiesc "yada" şi termenii greceşti "ginoskein", "proginoskein" şi 
"prognosis" exprimă acelaşi lucru. Cuvântul "yada" în mod simplu înseamnă "a şti" sau " 
a lua cunoştinţă" despre cineva sau ceva, dar poate fi de asemenea folosit   într-un sens 
mai bogat în semnificaţii ca "luând cunoştinţă de cineva cu dragoste" sau "făcând pe 
cineva obiectul dragostei care alege acea persoană". În acest sens este folosit cuvântul 
"yada" în Geneza 18:19, Amos 3:2 şi Osea 13:5. Înţelesul cuvintelor "proginoskein" şi 
"prognosis" în Noul Testament nu este determinat în acord cu greaca clasică, ci mai 
degrabă ca având înţelesul special al lui "yada". Cuvintele în greacă nu determină o 
simplă preştiinţă, doar să iei cunoştinţă de cineva dinainte, ci dimpotrivă o cunoaştere 
selectivă, care priveşte acea persoană într-un mod favorabil şi îl face obiectul dragostei, 
în felul acesta, continuându-se ideea de predestinare (Faptele Apostolilor 2:23 comparat 
cu 4:28; Romani 8:29 şi 11:2; 1Petru1:2) 

Louis Berkhof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________ 
1
) Un exemplu în acest sens este subliniat de Luther care spune că, cuvântul "lege" în Romani nu este 

totdeauna decalogul sau legea mozaică ci valoarea acestuia trebuie dată de context. De exemplu "legea 
Duhului de viaţă în Cristos Isus" este autoritatea Duhului Sfânt şi este diferită de "legea mozaică" care la 
rândul lor sunt diferite de "legea păcatului şi a morţii" şi de "legea minţii mele". 
2
) Sunt mai multe seturi de manuscrise ale Noului Testament în limba greacă, iar unele sunt mai precise, 

fiind mai vechi. Printre acestea sunt Codex Sinaiticus şi Vaticanus. 

3) The Bible Knowledge Commentary, Victor Books, SUA, 1983. 
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CAPITOLUL 9 
 

 

Tema capitolului 
 

Dovada istorică a predestinării bazată pe istoria lui Israel 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 Evreii erau conştienţi de privilegiile pe care le aveau ca naţiune, chiar popoarele 
dimprejur recunoşteau că ritualurile şi religia iudaică reprezentau ceva cu totul deosebit 
şi că Dumnezeu era cu ei. Israelul era un centru religios mondial pentru vremea de 
atunci. În pofida acestui statut special, istoria lui Israel este marcată de caractere cu 
totul contrare credinciosului iudeu. Israelul a demonstrat în existenţa lui până la Cristos 
că, de fapt, credincioşii reali erau o minoritate şi Dumnezeu introduce noţiunea de 
"rămăşiţă credincioasă" pentru a defini adevăratul Israel. Pavel foloseşte acest concept 
pentru a trage nişte concluzii esenţiale în acest capitol. 

 

Ce vom învăţa în acest capitol 
 
 Israelul adevărat nu este totuna cu Israelul naţional. 

 Dumnezeu este suveran în alegerea pe care o face şi se îndură de cine vrea. 

 Alegerea lui Dumnezeu nu poate fi influenţată nici de cine vrea să fie ales, nici de 
cine face fapte ca să primească favoarea alegerii. 

 Nu ai voie să-L tragi la răspundere pe Dumnezeu. 

 
Cuvinte-cheie 

 
 Anatema - este o transliteraţie din greacă, netradusă, însemnând "blestemat" 
sau "separat".  
 Slujbele lui Dumnezeu - slujba la Templu.  
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 Patriarhii - referinţa este la Avraam, Isaac şi Iacov, patriarhii lui Israel, şi nu la 
Enoh sau Noe, patriarhii întregii lumi.  
 Alegere - exprimarea suveranităţii lui Dumnezeu în alegerea lui Iacov în loc de 
Esau sau în algerea celor pe care El vrea să îi mântuiască.  
 Vase ale mâniei pregătite pentru distrugere - sunt acei oameni păcătoşi, cu o 
natură care nu se schimbă şi care iubesc păcatul, moartea, urâtul, grotescul, mai mult 
decât viaţa lor.  
 Vasele îndurării - sunt acei faţă de care s-a manifestat îndurarea lui Dumnezeu, 
într-un mod concret, în raport cu contextul, aceia pe care Dumnezeu i-a ales pentru 
mântuire.  
 Rămăşiţa credinciosă - grupul minoritar de oameni temători de Dumnezeu din 
orice perioadă a istoriei, care au fost credincioşi datorită faptului că au fost aleşi.  
 Piatra de poticnire - este Persoana lui Isus Cristos, care, în mod specific, în 
context, repudiază atât meritele omului cât şi eforturile lui care nu-şi au originea în 
Dumnezeu. Extrapolând, piatra de poticnire este doctrina suveranităţii lui Dumnezeu, 
exercitată în predestinarea pentru mântuire a acelora pe care El i-a ales pentru că aşa I-a 
plăcut Lui. 

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
 Aspecte introductive 
 Înainte de a detalia capitolul 9, aş vrea să îl citez pe John Witmer cu privire la 
caracterul capitolelor 9-11, deoarece ele fac obiectul ultimei părţi de doctrină din 
Romani. El spune astfel: "Întrucât Dumnezeu este Fiinţa Autoexistentă şi Creatorul a tot 
ceea ce există în afara Sa, El este suveran şi, în consecinţă, poate utiliza sau dispune de 
Creaţia Sa în orice fel doreşte. Această suveranitate revelează nu numai dreptatea Sa 
personală, ci şi dreptatea Sa pe care o acordă altora".1  
 Capitolele 9-11 din Romani sunt dovada istorică a predesti-nării, aşa cum în 
capitolul 8 este dovada teologică a predestinării. 
 După cum justificarea prin credinţă nu este un concept nou, iniţiat de Pavel, ci 
Dumnezeu a lucrat pe baza justificării prin credinţă şi în Vechiul Testament, tot aşa 
predestinarea nu este o inovaţie teologică a lui Pavel, ci este stilul de lucru al lui 
Dumnezeu din toate timpurile.  
 Predestinarea este o consecinţă directă şi logică a suveranităţii lui Dumnezeu. 
Mulţi sunt de acord cu principiul suveranităţii lui Dumnezeu dar îl separă de 
predestinare. Dumnezeu nu este suveran dacă nu poate predestina. Ei fac aceasta 
pentru că în general societatea contemporană, fiind democratică, nu înţelege ce 
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înseamnă o persoană suverană. Trebuie specificat că un suveran în sensul lui Dumnezeu 
nu este totuna cu un dictator uman. Un dictator uman este o persoană care este egală 
din punct de vedere ontologic cu cei pe care îi conduce. În ceea ce Îl priveşte pe 
Dumnezeu, El este divin, infinit, bun, Creatorul şi Proprietarul a tot ce există. Şi atunci, în 
cazul lui Dumnezeu, se poate vorbi cu adevărat de suveranitate. A fi suveran înseamnă a 
face ce vrei cu ceea ce este al tău, cum a spus şi Witmer. Într-o măsură oarecare, noi, cu 
toate că nu suntem suverani, ne manifestăm suveranitatea şi facem ce vrem pentru un 
timp, cu lucrurile care ne aparţin. Dacă este să fim obiectivi, noi nu ne aparţinem nouă 
înşine în mod total, iar lucrurile pe care le avem sunt de fapt în administrarea noastră. 
 Deci, avem posibilitatea de a trăi suveran în diferite momente ale vieţii. Însă, 
când este vorba despre Dumnezeu, deodată gândim diferit. Considerăm că El nu trebuie 
să facă ce vrea cu Creaţia Lui şi ne mâniem chiar tare pe El. Însă Dumnezeu nu este ca 
noi. El nu este un sadic să nu Îi pese de reacţiile noastre, dar nici nu Îl impresionează 
vehemenţa anti-suveranitate pe care o manifestă oamenii faţă de El. 
 În România, problema fundamentală a creştinismului evanghelic este tocmai 
ştirbirea suveranităţii lui Dumnezeu prin obiecţiile pe care le aduc mulţi evanghelici. De 
asemenea, suferim de o plagă numită creştinism centrat pe noi (antropocentric), unde 
noi decidem, noi facem, noi avem merite. Un astfel de creştinism, cu toate că 
mărturiseşte că are o atitudine de reverenţă faţă de Dumnezeu, de fapt vrea să Îl facă o 
anexă la planurile noastre. Ceea ce am spus până aici se aplică acelor persoane dintre 
evanghelici care resping predestinarea. Totuşi îi îndemn pe cei ce citesc aceste rânduri şi 
nu sunt de acord cu predestinarea să se roage, să reflecteze, să se smerească şi să 
înceapă o viaţă nouă, în care Dumnezeu este cu adevărat Suveran. 

 
 Reacţii la suveranitatea lui Dumnezeu 
 Subiectul suveranităţii lui Dumnezeu este aproape inexistent în România în ceea 
ce priveşte abordarea lui. În general, oamenilor le este teamă de acest subiect cu toate 
că el domină întreaga Scriptură. Alţii, care se pretind credincioşi, când aud de 
suveranitatea lui Dumnezeu trăiesc o spontană răzvrătire şi agresiune faţă de acest 
subiect. Reacţia vehementă împotriva suveranităţii lui Dumnezeu din partea 
credincioşilor are cinci explicaţii: 
 1 - astfel de credincioşi nu au naşterea din nou 
 2 - sunt născuţi din nou, dar au firea pământească nerăstignită 
 3 - sunt tributari unei educaţii în spirit umanist 
 4 - trăiesc un creştinism influenţat de mase, nu informat din Scriptură 
 5 - suferă de incultură biblică 
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 Credincioşii care resping suveranitatea lui Dumnezeu şi care au totuşi Duhul 
Sfânt o fac nu din convingeri teologice, ci din considerente psihologice. Ei ar trebui să 
recunoască faptul că le este foarte incomod că Dumnezeu este suveran absolut peste 
viaţa lor, în loc să motiveze într-un mod facil cu versete în afara contextului. În     ce-i 
priveşte însă pe credincioşii sinceri, care au acceptat smerenia sau cărora suferinţele le-
au modelat caracterul, suveranitatea lui Dumnezeu pentru ei este o componentă 
normală şi binefăcătoare a vieţii de credinţă.  

 
v.1-5 
1 Spun adevărul în Cristos, nu mint; conştiinţa mea de asemenea îmi este martoră în Duhul 
Sfânt, 
2 că simt o mare întristare şi am o durere neîncetată în inimă. 
3 Căci aş fi în stare să doresc ca eu însumi să fi fost anatema, despărţit de Cristos, pentru fraţii 
mei, rudele mele, în ce priveşte carnea, 
4 care sunt israeliţi, cărora le aparţine înfierea, şi gloria, şi legămintele, şi darea legii, şi slujbele 
lui Dumnezeu, şi promisiunile;  
5 ai lor sunt patriarhii, şi de la care, în ce priveşte trupul, a venit Cristos care este mai presus de 
toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin.  
 

 Tristeţea lui Pavel cu privire la eşuarea Israelului 
 Pavel are o manifestare de patriotism şi naţionalism în înţelesul bun al 
cuvântului. Sentimentele de durere pe care Pavel le manifestă faţă de naţiunea sa 
trebuie să-l caracterizeze pe orice credincios. Fiecare creştin trebuie să fie naţionalist în 
înţelesul bun al cuvântului şi în acelaşi timp "internaţionalist" adică să îşi iubească fraţii 
din întreaga lume, nu în sensul doctrinei globaliste tip Noua Eră (New Age). 
 Agonia sufletească a lui Pavel era legată de faptul că în pofida alegerii divine faţă 
de Israel ca naţiune, Israel pe ansamblu a eşuat, adică se afla într-o poziţie de apostazie. 
Şi atunci se pune problema: oare Cuvântul lui Dumnezeu nu are efect sau putere să 
mântuiască? La această întrebare Pavel găseşte răspuns tot în Cuvânt (vezi mai jos). 

 
v.6-13  
6 Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără efect Cuvântul lui Dumnezeu; căci nu toţi care sunt 
ai lui Israel, sunt Israel. 
7 Nici nu sunt toţi copiii ai lui Avraam, pentru că sunt sămânţa lui Avraam, ci: În Isaac va fi 
numită sămânţa ta. 
8 Aceasta înseamnă că nu copiii cărnii sunt copiii lui Dumnezeu; ci copiii promisiunii sunt 
socotiţi ca sămanţă. 
9 Căci acesta este cuvântul promisiunii: Pe vremea aceasta Mă voi întoarce, şi Sara va avea un 
fiu. 
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10 Şi nu numai aceasta, dar când Rebeca a conceput doi gemeni numai din unul, din Isaac, 
părintele nostru 
11 (căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă şi nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să 
rămână hotărârea lui Dumnezeu, potrivit alegerii, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă), 
12 i s-a zis: Cel mai mare va sluji celui mai mic, 
13 după cum este scris: Pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. 

 
 Israelul adevărat nu este totuna cu Israelul naţional 
 Ce răspuns găseşte Pavel în Scriptură la problema apostaziei lui Israel şi, legat de 
ea, la problema predestinării? El arată că începând chiar cu strămoşul evreilor, Avraam, 
nu toţi copiii lui sunt numiţi copiii lui Dumnezeu, ci aceia care au fost promişi. Aşa cum 
ştim, Avraam l-a avut ca fiu nu numai pe Isaac, fiul promis, ci şi pe Ismael, pe care l-a 
făcut cu Agar, la îndemnul Sarei, cât şi alţi fii de la alte neveste. Deci de la început, ne 
arată Pavel, că Dumnezeu a lucrat cu strămoşul lui Israel în aşa fel încât, în pofida unui 
număr destul de mare de descendenţi, doar cel promis a fost mântuit. Când urmaşii lui 
Avraam au devenit un popor, Dumnezeu mântuieşte doar un număr mic, numit 
"rămăşiţa credincioasă". Adventiştii, în vremea de astăzi, îşi iau acest titlu, dar nu au o 
acoperire, nici biblică, nici etnologică. Evangheliile abundă în astfel de afirmaţii suverane 
făcute de Domnul Cristos care, la rândul Lui, arată că în cadrul Israelului naţional, Israelul 
real, numit "rămăşiţa credincioasă" era mult mai mic: "Mulţi sunt chemaţi, puţini sunt 
aleşi" (...), sau în versetul "Dacă aţi fi copiii lui Avraam aţi face faptele lui Avraam... voi 
aveţi de tată pe diavolul" (...).  
 Pavel arată că acesta a fost stilul de lucru al lui Dumnezeu nu numai cu Avraam, 
aşa cum am mai spus, ci şi cu Isaac. Dacă în cazul lui Avraam, care avea copii de la mai 
multe soţii l-a ales doar pe Isaac, când vine rândul să aleagă pe Iacov, ne izbeşte faptul 
că Iacov şi Esau erau de la aceeaşi mamă. Pavel comentează că cei doi gemeni nici nu se 
născuseră, nu făcuseră nici bine şi nici rău, şi totuşi Dumnezeu alege în mod suveran pe 
Iacov. Pavel arată că Dumnezeu alege pe Iacov cu un scop. Cuvântul "scop" - protesis 
(gr.) - nu apare în ediţia Cornilescu, dar este în textul original al Scripturilor. Deci 
alegerile lui Dumnezeu sunt făcute în acord cu planul pe care l-a alcătuit El în Sine Însuşi, 
aşa cum scrie în Efeseni 1. Motivaţia alegerii se află în El şi nu în afara Lui. Rămăşiţa 
credincioasă din cadrul lui Israel nu are calităţi spirituale deosebite faţă de ceilalţi, ci este 
acel număr restrâns de oameni care devin credincioşi pentru că Dumnezeu i-a ales şi 
Dumnezeu îi face credincioşi. Deci rămăşiţa credincioasă a lui Israel nu are cu ce să se 
laude înaintea lui Dumnezeu, ci doar să glorifice harul Lui care alege în mod suveran. 
Acum înţelegem mai bine de ce Pavel spune că dacă Avraam are cu ce să se laude, poate 
să o facă înaintea oamenilor, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Din rămăşiţa credincioasă 
face parte Iacov, a cărui viaţă, în prima ei parte, a fost jalnică în comparaţie cu a lui Esau, 
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aşa cum bine ştim. Totuşi Dumnezeu, ca să Îşi împlinească planul Său, îl trece pe Iacov 
prin multe necazuri, îi scrânteşte soldul, îl umileşte prin neascultarea fiilor lui şi îl face un 
om atât de spiritual încât Dumnezeu îl califică să îl binecuvânteze pe Faraon. Gândiţi-vă 
numai la fiii lui Iacov, care sunt patriarhii lui Israel, care s-au făcut vinovaţi de minciună, 
vânzarea fratelui lor, obscenităţi, vorbire vulgară, imoralitate sexuală. Sper să nu 
gândească cineva că poate să păcătuiască oricât considerându-se ales, deoarece Petru 
spune în Noul Testament că trebuie să confirmi alegerea făcută de Dumnezeu printr-o 
viaţă sfântă. Altfel, aşa-zişii aleşi care trăiesc că păgânii vor avea parte de locul cel mai 
încins din iad.   

 
v.14-29 
14 Ce vom zice dar? Este oare nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum. 
15 Căci El a zis lui Moise: Voi avea milă de oricine voi vrea să am milă, şi Mă voi îndura de 
oricine voi vrea să Mă îndur. 
16 Aşadar, nu este nici a celui ce vrea, nici a celui ce aleargă, ci a lui Dumnezeu care arată milă. 
17 Căci Scriptura zice lui Faraon: Te-am ridicat înadins ca să-mi arăt în tine puterea Mea, şi 
pentru ca Numele Meu să fie proclamat pe tot pământul. 
18 De aceea, El are milă de cine vrea şi împietreşte pe cine vrea. 
19 Dar tu îmi vei zice: De ce mai găseşte vină? Căci cine poate sta împotriva voii Sale? 
20 Dar mai degrabă, cine eşti tu , omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva 
lucrul făcut va zice celui ce l-a făcut: De ce m-ai făcut aşa? 
21 Nu are oare olarul putere asupra lutului, ca din aceeaşi frământătură să facă un vas pentru 
onoare, şi altul pentru ruşine? 
22 Şi ce putem spune dacă Dumnezeu, dorind să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a 
îndurat cu multă răbdare nişte vase ale mâniei pregătite pentru distrugere: 
23 şi să-Şi arate bogăţiile gloriei Sale faţă de vasele îndurării, pe care le-a pregătit dinainte 
pentru glorie; 
24 adică pe noi, pe care ne-a chemat, nu numai dintre iudei, ci şi dintre Neamuri? 
25 După cum El zice în Osea: Voi chema popor al Meu pe cel ce nu este poporul Meu, şi 
preaiubită pe cea care nu este preaiubită. 
26 Şi în locul unde li se zicea: Voi nu sunteţi poporul Meu, acolo ei vor fi numiţi copii ai 
Dumnezeului celui viu. 
27 Isaia, de asemenea, striga cu privire la Israel: Chiar dacă numărul copiilor lui Israel ar fi ca 
nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită. 
28 Căci Domnul va sfârşi lucrarea şi o va scurta în dreptate; pentru că Domnul va face un lucru 
scurt pe pământ. 
29 Şi cum a zis Isaia mai înainte: Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânţă, am fi ajuns 
ca Sodoma, şi am fi fost făcuţi ca Gomora. 
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 Dumnezeu nu poate fi tras la răspundere 
 Pavel intervine cu o întrebare de care el era convins că stă pe buzele multora: 
este oare nedreptate în Dumnezeu? Răspunsul este un NU absolut (me genoito - gr.). De 
fapt nici nu ar trebui să fie pusă această întrebare. Şi nici Pavel nu răspunde, ci doar îl 
aduce pe cititor în situaţia să realizeze cu cine are de-a face, arătând că Dumnezeu are 
milă de oricine vrea să aibă milă şi se îndură de cine vrea să se îndure. Deci Dumnezeu 
nu poate fi influenţat nici de cei ce vor, nici de cei ce se zbat ca să intre în graţia Lui. Din 
nou trebuie să reafirmăm criteriul alegerii, care este în El şi nu în afara Lui.  
 Pavel continuă cu exemplul lui Faraon şi arată că acesta fusese utilizat de 
Dumnezeu ca să Îşi poată arăta puterea Lui, superioară celei a lui Faraon, omul numărul 
1 al vremii aceleia. În ce fel şi-a arătat Dumnezeu puterea ridicându-l pe Faraon? I-a 
permis să ajungă un monarh de temut peste o regiune imensă, înconjurat de o echipă de 
ocultişti atât de puternici încât imitau minunile lui Dumnezeu; şi totuşi Dumnezeu îi 
înfrânge şi pe ocultişti şi omoară şi pe Faraon cu toată armata lui care urmărea pe Israel. 
Scopul lui Dumnezeu nu era show-ul, ci era ca Israel să ştie cu adevărat cine era 
Dumnezeul lui. Dumnezeu este un Tată extrem de protector şi îi declară lui Israel că 
pentru poporul Său El dă popoare întregi (Isaia 43:4).  
 Totuşi mintea umană netransformată mai continuă cu întrebări de felul: de ce 
mai găseşte vină Dumnezeu? Cine poate sta împotriva voii Sale? Pavel încheie brusc 
dialogul tot cu o întrebare, spunând: Cine eşti tu, omule, să răspunzi împotriva lui 
Dumnezeu? Pavel îl îndreaptă din nou pe cel nemulţumit către suveranitatea lui 
Dumnezeu, arătând că raportul între Dumnezeu şi noi este ca de la Fiinţă la nefiinţă, ca 
de la Olar la lutul Său. Aşa cum olarul face ce vrea cu lutul, şi Dumnezeu face ce vrea cu 
ce este al Lui. El aminteşte că Dumnezeu Şi-a arătat harul faţă de noi, credincioşii, pe 
care ne numeşte vasele îndurării, şi ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci şi dintre 
neamuri. Pavel vrea să spună că omul credincios nu va avea întrebări de tipul "este 
Dumnezeu nedrept?", "ce se întâmplă cu ceilalţi?", ci o atitudine de adorare. Întrebările 
de mai sus nu sunt de la Duhul Sfânt. Aşa cum credinciosul are încredere în Dumnezeu 
cu privire la mântuirea lui, viaţa pământească, viitorul său, el va avea încredere în 
Dumnezeu şi cu privire la faptul că El nu greşeşte niciodată în ceea ce face cu privire la 
ceilalţi oameni. Persoanele care pun întrebările enunţate mai sus declară, cu alte 
cuvinte, că ei sunt mai buni, mai înţelepţi decât Dumnezeu.  
 În continuare îl voi cita pe Heiko Krimmer1 cu privire la greşeala omului de a-L 
lua pe Dumnezeu la întrebări. Iată încă un comentator al Epistolei către Romani care 
foloseşte un limbaj deosebit de ferm împotriva umanismului din gândirea evanghelicilor. 
Am redat textul aşa cum a fost tradus: 
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 " Noi nu putem să-L măsurăm pe Dumnezeu prin închipuirile noastre despre 
dreptate. Dimpotrivă! Abia în comportamentul lui Dum-nezeu putem recunoaşte ce este 
dreptatea. Dumnezeu stabileşte şi creează dreptatea. El stabileşte dreptatea tocmai prin 
această alegere liberă a harului. Cât de multe din scuzele, motivele, îndoielile şi atacurile 
legate de învăţătura despre predestinare provin din faptul că ne erijăm în ascuns sau pe 
faţă judecători ai lui Dumnezeu, că El trebuie să ne dea socoteală, când noi ar trebui de 
fapt să mergem smeriţi şi cu frică de Dumnezeu pe urmele dreptăţii Lui... Omul trebuie să 
accepte contraîntrebarea pusă cu toată duritatea: omule - acest cuvânt apare foarte 
accentuat la început - tu eşti om şi Dumnezeu este Dumnezeu!... De unde vrea să-şi ia 
omul Adam ("adama" = ogor sau pământ) dreptul să răspundă împotriva lui Dumnezeu. 
Acest răspuns împotriva lui Dumnezeu este blasfemie, negarea dumnezeirii lui 
Dumnezeu... Nu omul trebuie să îl ia pe Dumnezeu la întrebări, ci omul trebuie să 
răspundă la întrebările lui Dumnezeu. Principala noastră pricină de poticnire constă în 
faptul că Dumnezeu împietreşte. Însă această afirmaţie clară caracterizează 
dumnezeirea lui Dumnezeu. Noi bagatelizăm, răstălmăcim sau explicăm. Aici nu este însă 
nimic de explicat, ci totul trebuie să rămână aşa cum este: Faraon este unealta lui 
Dumnezeu. Şi vasele mîniei trebuie să arate puterea lui Dumnezeu...Ne speriem pe drept 
în faţa acestei afirmaţii. Spaima nostră arată că stăm faţă în faţă cu Dumnezeul viu şi 
nedisponibil. Dumnezeu nu este camaradul meu! Credinţa ştie de această spaimă şi prin 
aceasta este ferită de superficialitate. Spaima noastră arată că nu suntem împietriţi. 
Faraon nu are nici o reacţie. Spaima noastră trebuie să ne ducă la mulţumire." 

 
 Există fii ai Împărăţiei şi fii ai lui Satan? 
 Suveranitatea lui Dumnezeu nu se manifestă independent de dragostea, 
inteligenţa şi logica divină. De asemenea, suveranitatea lui Dumnezeu lucrează în acord 
cu jertfa Fiului Său Isus Cristos. În consecinţă, pentru că Dumnezeu iubeşte oamenii, 
suveranitatea Lui nu se manifestă prin trimiterea în iad, în mod arbitrar, a oamenilor. 
Spun aceste lucruri deoarece din citirea atentă a versetului 22 şi analiza unor teologi 
competenţi nu rezultă că Dumnezeu este autorul vaselor mâniei pregătite pentru 
distrugere. Adică Dumnezeu nu predestinează oameni pentru iad. Expresia "vasele 
mâniei" ne arată natura acestor persoane faţă de care Dumnezeu este mânios, în 
contrast cu faptul că Dumnezeu îi iubeşte pe oameni.  
 Cine sunt aceste vase ale mâniei? Răspunsul la întrebarea aceasta ar face 
subiectul unei alte cărţi. Pe scurt, remarcăm că Domnul Cristos, în Evanghelia după Ioan 
8:44, după o lungă dispută cu iudeii care L-au respins, le dă pe faţă identitatea: "Voi 
sunteţi din tatăl vostru, Diavolul, şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru." În prima sa 
epistolă, la capitolul 3:12, Ioan reia tema aceasta arătând că sunt persoane care spiritual 
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vorbind sunt din Diavolul: "...nu cum a fost Cain, care era din cel rău...". Aceeaşi 
construcţie este exact şi în limba greacă: "din", (în greacă, este ek). Domnul Cristos 
spune parabola neghinei şi tot El îi dă şi interpretarea (Matei 13:24-30 şi 13:36-43), care 
arată că sunt două feluri de oameni: sămânţa bună - fiii împărăţiei şi neghina - fiii celui 
rău. Fiii celui rău sunt semănaţi de Diavolul. Deci observăm că există fiinţe cu o 
componentă spirituală de la Diavolul. Aceştia nu sunt simpli păcătoşi, ci păcătoşi care au 
o natură care nu se schimbă. De aceea, "vasele mâniei" nu au ca autor pe Dumnezeu, ci 
pe cel rău. Cum ajunge cel rău să le transfere natura lui şi când se întâmplă aceasta nu ni 
se spune şi nici nu are rost să speculăm. Cert este că, aşa cum spune Domnul Isus, lumea 
se împarte în două cete: fiii Împărăţiei şi fiii celui rău, şi mântuiţi vor fi doar fiii 
Împărăţiei.  
 Pentru mulţi aceste lucruri par incredibile. De ce acceptăm existenţa fiilor lui 
Dumnezeu şi nu acceptăm şi existenţa fiilor Diavolului? Scriptura este foarte clară în 
afirmarea acestor două tipuri de fiinţe. Fiii Împărăţiei şi fiii celui rău fac aceleaşi păcate şi 
Domnul le-a şters pe toate. Însă fiii celui rău nu acceptă iertarea, dar nu pentru că nu li 
se oferă, ci pentru că ei iubesc păcatul şi pe Diavol mai mult decât pe Dumnezeu. Uitaţi-
vă în special la textele muzicii contemporane care glorifică infidelitatea, imoralitatea, 
crima, moartea, adorarea lui Satan. Vom fi martori ai unui număr crescând de oameni 
care, cu toată seninătatea, vor spune că ei nu vor să meargă în cer, nu au treabă cu 
Dumnezeu şi pentru ei sensul existenţei este dat de păcat şi de lucrurile Satanei. În 
concluzie putem spune că oamenii fac alegeri fundamentale nu determinaţi de educaţie 
sau de circumstanţe, ci de natura pe care o au. Cei care au o natură din Dumnezeu, fiind 
aleşi în Cristos înainte de întemeierea lumii, când aud chemarea Evangheliei răspund 
afirmativ. Domnul Cristos a spus în Ioan 10:27: "oile Mele ascultă glasul Meu. Eu le 
cunosc şi ele vin după Mine.". Iar celorlalţi, care nu sunt din Dumnezeu, Domnul Cristos 
le spune: "dar voi nu credeţi, pentru că după cum v-am spus, nu sunteţi dintre oile Mele" 
(Ioan 10:26). La fel, apostolul Pavel demonstrează că atunci când Cristos este predicat 
răspund doar cei chemaţi de Dumnezeu. În acord cu gândirea noastră ar trebui să 
răspundă cei pe care noi îi convingem, cei care aud o predică bună, cei pentru care ne 
rugăm cel mai mult: "noi predicăm pe Cristos cel crucificat, care pentru iudei este o 
pricină de poticnire, iar pentru greci o nebunie, dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, 
Cristos este puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu" (I Cor.22:24). Deci, 
mântuirea necesită chemarea suverană făcută de Dumnezeu. 

 
 Fenomenul Harry Potter 
 Mulţi privesc cu indiferenţă fenomenul "Harry Potter", dar filmul serial cu acelaşi 
nume şi cărţile scrise despre acelaşi personaj au rolul precis de a pregăti o generaţie de 
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fii ai lui Satan. Şi aceasta se întâmplă încă de la vârsta claselor primare. Trebuie ştiut că 
vârsta ideală pentru iniţiere în vrăjitorie şi satanism este vârsta de 7 ani. De fapt, rolul 
artei contemporane, mediatizată cu putere, este de ocultizare a societăţii umane. 
 În finalul acestei părţi, Pavel ne arată că indiferent cât de mulţi ar fi israeliţii, 
Dumnezeu mântuieşte doar o rămăşiţă. Acesta este un decret divin din vechime (Isaia 
10:22-23) care ne arată că Pavel şi-a construit teologia suveranităţii lui Dumnezeu şi pe 
Vechiul Testament. El menţionează că Israel, lăsat să îşi continue existenţa ca naţiune 
fără intervenţia disciplinară a lui Dumnezeu, ar fi ajuns ca Sodoma şi Gomora, ceea ce 
demonstrează că omul lăsat în voia pornirilor sale naturale ajunge la lucruri abominabile 
şi nicidecum nu Îl caută pe Dumnezeu din proprie iniţiativă, aşa cum susţin oameni 
necalificaţi în teologie. 

 
v.30-33  
30 Deci, ce vom zice? Neamurile, care nu umblă după dreptate, au primit dreptatea, şi anume 
dreptatea care se primeşte prin credinţă; 
31 dar Israel, care urma legea dreptăţii, n-a ajuns la legea dreptăţii. 
32 De ce? Pentru că ei n-au căutat-o prin credinţă, ci prin faptele legii. Căci s-au împiedicat în 
piatra de poticnire. 
33 După cum este scris: Iată că pun în Sion o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere; şi oricine 
crede în El, nu va fi dat de ruşine. 

  
 Cristos este o piatră de poticnire pentru legalişti 
 În partea finală a capitolul 9, Pavel arată că Israel nu a ajuns la dreptatea vrută 
de Dumnezeu pentru că s-a bazat pe faptele lui şi nu pe încredere, adică pe credinţă. Ei 
s-au poticnit de Cristos deoarece El a venit să îi ofere lui Israel în dar iertarea şi 
împăcarea, dar Israel avea propriile lui performanţe religioase, care trebuiau 
abandonate dacă se supuneau lui Mesia. Israel a ales să se încreadă în faptele lui, în loc 
să se încreadă în Dumnezeu. Acesta este antropocentrism sau, cu alte cuvinte, legalism. 
Harul ne arată că relaţia cu Dumnezeu este de la El spre om, în timp legea îl face pe om 
să creeze propria lui religie de la om spre Dumnezeu, o astfel de religie fiind sortită 
eşecului. 

 

Concluzii şi aplicaţii 
 
 Predestinarea a fost prezentă în istoria Israelului. Existenţa lui Israel este dovada 

istorică a predestinării de-a lungul timpului.  

 Posteritatea spirituală nu este identică cu posteritatea naturală, adică nu toţi cei ce 
se nasc vor fi mântuiţi. 
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 Predestinarea este impusă de preţul infinit al mântuirii noastre, adică predestinarea 
garantează investiţia lui Dumnezeu. 

 Pavel ne dezvăluie că motivaţia alegerii pentru mântuire se află doar în Dumnezeu şi 
în nimic altceva. 

 Dumnezeu se îndură de cel pe care îl alege. 

 Profeţii au prevăzut că doar puţini sunt cu adevărat israeliţi (în sens spiritual). 

 Dumnezeu nu a abandonat Israelul. 

 

Întrebări de studiu 
  

 Ce înseamnă Israelul naţional? 

 Care este Israelul adevărat? 

 Reprezintă Israelul naţional şi Israelul adevărat acelaşi lucru? 

 Cum alege Dumnezeu?  

 Putem să Îl tragem pe Dumnezeu la răspundere? 

 Unde ar fi ajuns Israel dacă Dumnezeu nu intervenea? 

 Ce înseamnă o religie antropocentrică? 
 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 9 

 
 Faptul că evreii nu au răspuns Evangheliei lui Cristos nu înseamnă că Cuvântul lui 
Dumnezeu a căzut. În schimb, această respingere a demonstrat în mod simplu principiul 
alegerii suverane stabilit în Vechiul Testament. Pavel le aminteşte cititorilor săi despre 
adevărul prezentat înainte - că nu toţi cei ce se coboară din Israel sunt Israel, adică 
Israelul spiritual. Apoi Pavel a dat 3 ilustraţii din Vechiul Testament cu privire la 
suveranitatea lui Dumnezeu: Isaac şi Ismael, Iacov şi Esau şi Faraon ... A fi un descendent 
pe linie fizică al lui Avraam nu este suficient, ci trebuie să fii ales de Dumnezeu şi să crezi 
în El. 

John A. Witmer 
 
 Pavel doar a agravat problema necredinţei evreilor în versetele de la 1 la 5. Dacă 
asemenea privilegii şi promisiuni au fost date evreilor de către Dumnezeu, cum se poate 
ca ei să fie şterşi de la binecuvântarea lui Mesia prin necredinţă. Dacă Dumnezeu face o 
promisiune, nu poate El să o împlinească? Ce devine dreptatea lui Dumnezeu pe care o 
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proclamă Evanghelia când aparent adevărul şi credincioşia lui Dumnezeu au căzut în 
raport cu Israelul? Dacă Dumnezeu Şi-a retras o promisiune făcută Israelului, cum pot fi 
creştinii atât de siguri că Dumnezeu nu îşi va schimba atitudinea faţă de ei? Dacă 
promisiunile lui Dumnezeu sunt revocabile, cum poate cineva să aibă o bucurie plină de 
încredere în planul lui Dumnezeu etern în Cristos? Atât validitatea promisiunilor cât şi, în 
consecinţă, caracterul lui Dumnezeu sunt în pericol. Pavel dă un răspuns în 4 propoziţii la 
această provocare: 1) Pavel arată din istoria lui Israel că promisiunile lui Dumnezeu 
pentru Avraam au fost date doar celor pe care El i-a chemat în mod suveran; 2) 
Promisiunile lui Dumnezeu sunt bazate pe principiul alegerii; 3)Alegerea lui Dumnezeu nu 
are de-a face cu merite ce decurg dintr-o genealogie specială sau din faptele cuiva; 4) 
Dumnezeu este în final responsabil de tot ceea ce El face în istorie. 

Alan F. Johnson 
 

 Întrucât alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o în ceea ce priveşte Israelul nu a 
fost dependentă de descendenţa umană (v.6-10) sau de merite ale oamenilor (v.11-14), 
atunci neascultarea lui Israel faţă de Dumnezeu nu poate anula decizia suverană pe care 
Dumnezeu a făcut-o cu privire la acest popor. 

Thomas Constable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
1
) Heiko Krimmer, Epistola către Romani, Editura Lumina lumii, 2001, Korntal, Germania. 
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CAPITOLUL 10 
 

 

 

Tema capitolului 
 

Israel a respins oferta Evangheliei 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 Evreii au fost şi sunt unii dintre cei mai zeloşi oameni religioşi. În râvna lor 
pentru lege, ei au mai elaborat încă 300 de reguli şi legi pe lângă prevederile Vechiului 
Testament. Templul cu sistemul de ritualuri devenise foarte complicat pe vremea lui 
Pavel, aşa cum am văzut în capitolul 5. În felul acesta, iudaismul a devenit un 
"monument" religios atât de complicat încât evreii nu au mai putut să Îl vadă pe 
Dumnezeu şi nici oferta Lui de har. Astfel, legea a devenit scopul şi nu mijlocul relaţiei cu 
Dumnezeu. 

 

Ce vom învăţa în acest capitol 
 
 Legea nu este un scop în sine. 

 Scopul legii este Isus Cristos. 

 Evreii L-au respins pe Mesia deoarece au făcut din lege scopul lor. 
 

Cuvinte-cheie 
 
 Sfârşitul legii - acest cuvânt are sensul de scop, legea nefiind un scop în sine, 
scopul ei fiind Cristos. Rolul legii este să ducă la Cristos. Adventiştii confundă scopul legii 
cu rolul ei.  
 A mărturisi - în limba greacă înseamnă homologeo1, care presupune în context 
să spui lucruri în acord cu ce spune Dumnezeu. Adică atunci când Dumnezeu spune că 
anumite lucruri sunt păcătoase tu să recunoşti aceasta. 
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Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
 În capitolul 9, Pavel face distincţia între Israelul naţional şi cel credincios. Cu 
toate că a început acel discurs teologic spunând că este gata să fie el anatema dar să fie 
salvat Israelul, totuşi în capitolul 10 el reia problema lui Israel pentru a arăta că 
Dumnezeu a oferit o şansă deplină Israelului şi el a respins-o. 

 
v.1-21 
1 Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea către Dumnezeu pentru Israel, este ca ei să fie 
mântuiţi. 
2 Căci le mărturisesc că ei au zel pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoaşterii. 
3 Pentru că, necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să-şi stabilească o dreptate a lor 
înşişi, nu s-au supus dreptăţii lui Dumnezeu. 
4 Căci Cristos este sfârşitul legii pentru dreptate, pentru oricine care crede în El. 
5 Căci Moise scrie despre dreptatea pe care o dă legea: Omul care face lucrurile acelea va trăi 
prin ele. 
6 Dar dreptatea pe care o dă credinţa vorbeşte astfel: Să nu spui în inima ta: Cine se va urca în 
cer? (adică să-L coboare pe Cristos din cer) 
7 sau: Cine se va pogorî în Adânc? (adică să-L aducă pe Cristos din morţi). 
8 Dar atunci ce zice? Cuvântul este aproape de tine; este chiar în gura ta, şi în inima ta. Acesta 
este cuvântul credinţei pe care-l predicăm noi. 
9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a 
înviat din morţi, vei fi mântuit. 
10 Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la 
mântuire. 
11 Căci Scriptura spune: Oricine crede în El nu va fi făcut de ruşine. 
12 Pentru că nu este nici o deosebire între iudeu şi grec: căci toţi au acelaşi Domn care este 
bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. 
13 Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. 
14 Dar cum vor chema pe Acela în care n- au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au 
auzit? Şi cum vor auzi despre El fără predicator? 
15 Şi cum vor predica, dacă nu sunt trimişi? După cum este scris: Cât de frumoase sunt 
picioarele celor care predică Evanghelia păcii, şi ale celor care predică Evanghelia lucrurilor 
bune! 
16 Dar nu toţi au ascultat Evanghelia. Căci Isaia zice: Doamne, cine a crezut mărturisirea 
noastră? 
17 Astfel dar, credinţa vine prin auzire, iar auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu. 
18 Dar eu zic: N-au auzit ei? Ba da; căci vocea lor a răsunat pe tot pământul, şi cuvintele lor 
până la marginile lumii. 
19 Dar eu zic: N-a ştiut Israel? Prima dată Moise a zis: Vă voi provoca la gelozie prin cei care nu 
sunt o naţiune, vă voi mânia printr-o naţiune neînţelegătoare. 
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20 Dar Isaia îndrăzneşte şi zice: Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; am ajuns să fiu cunoscut 
de cei ce nu întrebau de Mine. 
21 Dar despre Israel, zice: Toată ziua Mi-am întins mâinile spre un popor neascultător şi 
împotrivitor. 

  
 Râvna fără cunoaştere duce la fanatism şi sectarism; scopul legii este 
Cristos  
 Este de remarcat că el spune că atât dorinţa inimii lui cât şi rugăciunea sa către 
Dumnezeu este ca tot Israelul să fie mântuit. Dar demonstraţia din capitolul anterior 
arată că acest lucru este imposibil. El spune că Israelul are râvnă (v.2), dar nu potrivit 
cunoaşterii. Râvnă fără înţelepciune este fanatism şi sectele sunt caracterizate de o 
râvnă dusă la extrem, dar fără raţiune, teologie şi cunoaştere. La ce cunoaş-tere se 
referă Pavel aici? El spune că ei nu au cunoscut dreptatea lui Dumnezeu, care, în 
contextul nostru, înseamnă declaraţia pe care o face Dumnezeu că eşti perfect în Cristos 
prin credinţă şi nu prin faptele tale. Şi de fapt aşa este, pentru că versetul următor (v.4) 
spune că Cristos este sfârşitul legii. Sfârşit în limba greacă este telos. Telos înseamnă 
scop, dar şi sfârşit, un scop atins, o ţintă precisă. Deci Cristos este scopul sau ţinta legii. 
Legea nu este un scop în sine; aceasta a fost greşeala fundamentală a evreilor, făcând 
din lege scopul lor, fapt care i-a dus la respingerea lui Cristos şi la preocuparea pentru 
faptele lor şi nu pentru Mesia. Legea te duce la Cristos şi, când şi-a atins ţinta, te lasă cu 
Cristos. A spune că Îl ai pe Cristos şi a rămâne sub autoritatea legii este o afirmaţie 
împotriva legii şi a logicii. 
 O parte semnificativă din capitolul 10 este uşor de interpretat. Nu voi intra în 
detalii, deoarece fiecare credincios poate să înţeleagă sensul versetelor. Vreau doar să 
spun că Pavel subliniază că indiferent cine ar fi, Iudei, Greci, la o simplă strigare după 
Dumnezeu, El le răspunde cu mântuire (v.13): Fiindcă oricine va chema Numele 
Domnului va fi mântuit. Cu toate acestea, evreii nu au vrut să strige, deşi au cunoscut 
Evanghelia şi au auzit-o foarte bine şi foarte mult. Nu au auzit ei? întreabă Pavel. Ba da 
(v.18). Nu a ştiut Israel? Sigur că a ştiut (v.19-21). La vremea scrierii acestei epistole, 
vestirea Evanghelei trecuse demult dincolo de graniţele lui Israel. Dumnezeu spune în 
Isaia că sub ochii lui Israel L-au cunoscut neamurile. Dumnezeu a făcut acest lucru ca să îi 
întărâte pe evrei la gelozie. 
 Concluzia capitolului 10 este dată de citarea lui Isaia (v.21), care descrie un Israel 
împotrivitor: "Toată ziua Mi-am întins mâinile spre un popor neascultător şi 
împotrivitor". 
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Concluzii şi aplicaţii 
 
 Adventiştii sunt exact în aceeaşi situaţie cu Israel, făcând din lege un scop în sine. 

 Adventiştii încearcă să Îl folosească pe Cristos ca o anexă la împlinirea legii. 

 Făcând din lege un scop în sine, în mod inevitabil faci un scop din propriile-ţi fapte şi 
din tine însuţi. 

 Evanghelicii care se străduiesc să trăiască o viaţă sfântă de dragul sfinţeniei lor şi nu 
de dragul lui Cristos fac aceeaşi greşeală ca evreii şi ca adventiştii.  

 

Întrebări de studiu 
 
 Ce înseamnă că Cristos este sfârşitul legii? 

 Faci din sfinţenia ta un scop în sine? 

 Încerci să Îl faci pe Cristos în viaţa ta creştină o anexă pentru împlinirile tale 
spirituale? 

 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 10 

 
 Un evreu credincios care s-ar fi încrezut în Yahweh şi ar fi urmat sistemul levitic, 
inclusiv jertfa pentru păcat şi pentru vină, în mod aproape sigur ar fi fost inclinat să 
răspundă lui Cristos prin credinţă şi ar fi primit dreptatea lui Dumnezeu. El, deci, ar fi 
putut să împlinească cerinţele legii prin Duhul Sfânt care ar fi locuit în el. Şi invers, un 
evreu care ar fi căutat prin fapte să îşi arate propria lui dreptate, n-ar recunoaşte pe 
Cristos ca sfârşitul legii şi s-ar fi împiedicat de El. 

John A. Witmer 
 
 Apostolul contrastează justificarea legalistă sau prin fapte cu cea a justificării 
prin credinţă. El îl citează pe Moise care descrie justificarea legalistă cu cuvintele 
solemne: "omul care face aceste lucruri va trăi prin ele" (Levitic 18:5).Aceasta este legea 
la esenţa ei - fă şi trăieşte. Dar nici un om vreodată nu a făcut aceasta ca să fie 
îndreptăţit pentru viaţă, pentru că dacă un om ţine întreaga lege şi calcă una din porunci 
este vinovat de încălcarea întregii legi. Acum justificarea care este prin credinţă depinde 
de mărturia pe care o dă Dumnezeu. Din nou apostolul îl citează pe Moise din 
Deuteronom 30:12-14 care îi presează pe oameni să creadă mărturia lui Dumnezeu. 
Mărturia acolo a fost bineînţeles revelaţia din Sinai dar apostolul ia cuvintele lui Moise şi, 
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sub inspiraţia Duhului Sfânt, le aplică lui Cristos - "Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-
a înviat pe Cristos din morţi vei fi mântuit". Inima este, în mod simplu, un termen pentru 
omul real. Apostolul nu încearcă să facă o distincţie, cum fac alţi predicatori, între a 
crede cu capul şi a crede cu inima. El nu se ocupă cu natura credinţei, ci cu obiectul 
credinţei. Noi credem mesajul pe care Dumnezeu l-a dat despre Cristos. Dacă e să 
credem cât de cât, credem cu inima. Altfel nu vom avea o încredere adevărată. 

H.A. Ironside 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
1
) Homo înseamnă acelaşi iar logos înseamnă cuvânt. 
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CAPITOLUL 11 
 

 

 

Tema capitolului 
 

Dumnezeu nu a lepădat pe Israel; doxologia epistolei 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 Puţini dintre noi înţelegem ce se întâmpla în inima lui Pavel când se uita la 
poporul său care era preocupat în mod fanatic de o religie fără Mesia şi care, după 
înălţarea lui Cristos, s-a împietrit şi mai mult. Pavel vedea dincolo de acel prezent şi ştia 
că la un moment dat Dumnezeu va judeca Israelul. Fiind un patriot prin definiţie, inima 
lui se făcea mică gândindu-se la ce va suferi naţiunea lui. Şi totuşi el conta pe ce spunea 
Scriptura, şi anume că Dumnezeu nu va lepăda pe Israel şi că naţiunea israelită va avea 
un viitor. Pe de altă parte, el este singurul care a primit revelaţia că Dumnezeu este 
drept faţă de popoare, adică aşa cum a dat o şansă evreilor, va da o şansă şi neamurilor. 
Mai mult, el fusese ales ca apostol al neamurilor.  
 Dacă vrem să înţelegem cât mai bine Romani 11, trebuie să îl vedem pe 
apostolul Pavel ca pe o persoană educată în cultura ebraică şi greacă, ca pe un om de 
stat care are o privire de ansamblu asupra lumii de atunci şi, totodată, ca pe un profet 
care vede în viitor ce se va întâmpla cu poporul lui. 

 

Ce vom învăţa în acest capitol 
 
 Dumnezeu nu a lepădat pe Israel pentru totdeauna. 

 Lepădarea lui Israel este parţială şi nu totală. 

 Există o rămăşiţă credincioasă a lui Israel datorită alegerii suverane a lui Dumnezeu. 

 Dumnezeu are un plan viitor pentru Israel. 

 Israel astăzi este împietrit de Dumnezeu ca să fie mântuite neamurile. 
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 Aşa cum Israel a fost tratat preferenţial în trecut şi neamurile sunt tratate la fel în 
prezent. 

 Dumnezeu ne avertizează să nu ne îngâmfăm pentru că în prezent suntem trataţi 
preferenţial ca neamuri. 

 Scopul tuturor lucrurilor este Dumnezeu, deoarece El este atât Creatorul tuturor 
lucrurilor bune, cât şi Acela care le ţine pe toate în existenţă. 

 

Cuvinte-cheie 
 

 Măslin - simbolul poporului Israel.  
 Numărul deplin al neamurilor - un număr fix de oameni mântuiţi dintre 
neamuri, necunoscut nouă, dar cunoscut lui Dumnezeu; aceştia sunt aleşi de Dumnezeu 
pentru mântuire. 

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
 Dacă am rămâne numai la finalul capitolului 10, unde Isaia îi descrie pe evrei ca 
pe un popor răzvrătit, am trage concluzia că şansa lui Israel s-a epuizat. Această 
concluzie, bazată pe o abordare incompletă a textului, este îmbrăţişată de toate 
bisericile cu escatologie amilenistă şi de adventişti. Capitolul 11, care vorbeşte despre a 
doua şansă dată lui Israel, este complet ignorat de cei enumeraţi mai sus. 

 
v.1-6 
1 Aşadar, zic: A lepădat Dumnezeu pe poporul Său? Nicidecum. Căci şi eu sunt israelit, din 
sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin. 
2 Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu ştiţi ce zice 
Scriptura despre Ilie, cum vorbea cu Dumnezeu împotriva lui Israel, zicând: 
3 Doamne, pe profeţii Tăi i-au omorât, şi altarele Tale le-au dărâmat; şi am rămas eu singur, şi 
ei caută să-mi ia viaţa. 
4 Dar care este răspunsul lui Dumnezeu pentru el? Mi-am păstrat şapte mii de bărbaţi care nu 
şi-au îndoit genunchiul înaintea lui Baal. 
5 Tot aşa, şi în vremea de acum este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har. 
6 Şi dacă este prin har, atunic nu mai este prin fapte; altfel, harul nu mai este har. Dar dacă este 
prin fapte, nu mai este prin har; altfel, faptele nu mai sunt fapte.  
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 Datorită harului, Dumnezeu are totdeauna o rămăşiţă credincioasă 
 Pavel începe cu o întrebare: a lepădat Dumnezeu pe poporul Său? Răspunsul 
este: NICIDECUM! (me genoito  gr.). De ce oare cei pe care i-am menţionat în paragraful 
de mai sus nu observă că Pavel foloseşte această negaţie cu un scop precis şi doar în 
câteva locuri cheie ale epistolei, printre care şi cel de aici?  
 Pavel spune că dovada că Dumnezeu nu a lepădat pe Israel în totalitate este că 
el însuşi este un evreu mântuit din tribul lui Beniamin. Lucrul acesta este evident şi din 
faptul că biserica secolului I a fost la început predominant evreiască.  
 Pavel ne duce din nou la suveranitatea lui Dumnezeu şi la predestinare, 
manifestate atât în istoria veche a lui Israel cât şi pe vremea lui. Dacă nu suntem 
convinşi, să analizăm puţin ce sugera Pavel când spunea că el este un beniamit mântuit. 
Beniamiţii au fost cel mai încăpăţânat trib al lui Israel. Acest trib a dat lumii pe cel mai 
fanatic şi competent tânăr rabin, şi anume pe Saul din Tars. El a devenit şi prigonitorul 
numărul 1 al Bisericii. Dar Dumnezeu, ca să îşi arate suveranitatea şi să demonstreze 
forţa predestinării, îl mântuieşte pe Saul împotriva voii lui, aşa cum ştim din cartea 
Faptele Apostolilor. Să nu uităm că mărturia mânturii lui Pavel este dată de 3 ori în 
această carte, ca să se fixeze bine în mintea noastră faptul că mântuirea este un act 
suveran al lui Dumnezeu, absolut independent de voinţa omului. Se pune întrebarea: 
mântuirea omului împotriva voii lui face ca omul să nu răspundă cu pocăinţă şi credinţă? 
Totdeauna omul asupra căruia Dumnezeu acţionează ca să îl mântuiască va răspunde lui 
Dumnezeu cu credinţă şi pocăinţă, deoarece acestea sunt date tot de El. Desigur, 
Dumnezeu nu lucrează cu toţi aşa de dur cum a lucrat cu Saul, deoarece nu toţi sunt aşa 
de încăpăţânaţi ca el.  
 Aş vrea să explic afirmaţia "Dumnezeu îl mântuieşte pe Saul împotriva voii lui". 
Această afirmaţie s-ar putea să intrige dacă nu se înţelege că Saul avea o voinţă 
potrivnică lui Dumnezeu (vezi Romani 5:10; Efeseni 2:3). Voinţa umană se opune în mod 
natural lui Dumnezeu. De aceea, exercitarea voii lui Dumnezeu ca să ne mântuiască 
împotriva voii noastre rele nu este un abuz, ci este un har. Lucrul acesta îl înţeleg cel mai 
bine părinţii, care intervin împotriva voii copilului lor şi îi iau un cuţit din mână sau nu îl 
lasă să bage mâna în cuşca panterei la grădina zoologică. Desigur, copilul acela va 
plânge, va da din picioare, dar tatăl duce la capăt salvarea copilului. Când copilul a 
crescut şi se uită retrospectiv, va mulţumi părinţilor pentru toate intervenţiile împotriva 
voii lui de copilaş sau adolescent. Orice persoană care are Duhul Domnului nu se va 
revolta niciodată că Dumnezeu l-a mântuit fără să îi ceară un aviz prealabil, ci 
dimpotrivă, Îl va adora pe Dumnezeu.  
 După ce dă exemplul lui personal în versetul 1, Pavel foloseşte din nou 
argumentul istoric. El descrie ce s-a întâmplat cu poporul lui în trecut, când Dumnezeu, 
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în pofida apostaziei generalizate din timpul lui Ahab şi Izabela, a păstrat pe Ilie şi alţi 
7000 de bărbaţi pentru El. În continuare se arată că Dumnezeu nu abandonase total pe 
Israel nici în generaţia lui Pavel, deoarece acesta şi mulţi alţi iudei au fost mântuiţi şi puşi 
în Biserică: "şi în vremea de acum este o rămăşită datorită unei alegeri prin har" (v.5). De 
fapt nu a fost vreun moment în istoria umanităţii fără evrei credincioşi şi nici nu va fi. 
Teoria apostaziei totale a lui Israel este promovată de diferite grupuri creştine sau secte 
care încearcă să-i convingă pe alţii că ei au înlocuit Israelul. Contrar acestor aberaţii, 
locul lui Israel în istorie şi în mântuire este asigurat de Dumnezeu. 
 Pavel, spunând că el însuşi şi alţi evrei sunt mântuiţi dintr-o naţiune apostată 
care Îl respinsese pe Mesia, nu face altceva decât să aducă în discuţie principiul 
rămăşiţei credincioase. Ce este rămăşiţa credincioasă? O parte mare dintre evanghelici şi 
dintre teologi spun în mod greşit că rămăşiţa credincioasă este acel grup de oameni care 
au fost credincioşi lui Dumnezeu prin eforturile lor în timp de apostazie. Astfel, se pune 
accent pe performanţa omului. În decursul istoriei Bisericii, multe grupări şi-au atribuit 
cu aroganţă titlul de rămăşiţă credincioasă, degenerând în elitism religios şi fanatism. O 
astfel de grupare sunt adventiştii, care în mod constant îşi îndoctrinează membrii cu 
ideea că ei sunt rămăşiţa credincioasă a Bisericii, iar ceilalţi sunt curva cea mare din 
Apocalipsa.  
 Ce este de fapt rămăşiţa credincioasă, în acord cu ce spune Pavel în acest 
context? Versetul 5 ne arată că rămăşiţa credincioasă este acel grup de oameni care a 
fost ales de Dumnezeu pentru mântuire. Totdeauna a existat o rămăşiţă credincioasă 
datorită unei alegeri suverane a lui Dumnezeu. Această alegere se bazează pe harul lui 
Dumnezeu şi nu pe credincioşia rămăşiţei. Alegerea prin har a rămăşiţei (v.6) nu implică 
nici o faptă a oamenilor care să îi califice să fie aleşi, altfel harul nu mai este har. Cu alte 
cuvinte, harul exclude orice merit al omului în ce priveşte mântuirea. Acest lucru este 
exemplificat şi de versetul 29 din cap. 9: "Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o 
sămânţă, am fi ajuns ca Sodoma şi am fi fost făcuţi ca Gomora." Cu alte cuvinte, 
sămânţa, adică rămăşiţa credincioasă (în context), este lucrarea Domnului. Dacă ar fi 
rămas la dispoziţia noastră păstrarea unei rămăşiţe credincioase, rezultatul ar fi fost un 
dezastru: Sodoma şi Gomora. Motivul trăirii sfinte în vremea de apostazie are la origine 
harul lui Dumnezeu şi alegerea Lui suverană. În acelaşi timp, cei aleşi dovedesc că sunt 
aleşi printr-o viaţă sfântă dăruită de Dumnezeu.  
 Care este scopul discuţiei despre rămăşiţa credincioasă? Pavel când discută 
despre rămăşiţa credincioasă dovedeşte istoric că Dumnezeu nu a lepădat Israelul în 
totalitate. Pe de altă parte el subliniază şi siguranţa mântuirii. Aici el demonstrează că 
siguranţa mântuirii este o consecinţă a alegerii suverane pe care o face Dumnezeu. Pe 
aceia pe care El i-a ales pentru mântuire, îi ţine credincioşi până la sfârşit. Garanţia 
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acestui lucru este El Însuşi. Credincioşia la care se referă Scriptura nu este perfecţiunea 
creştinului. Sunt tot felul de oameni neavizaţi şi perfecţionişti în gândire care îşi 
închipuie că rămăşiţa credincioasă este o rămăşiţă perfectă. Cu alte cuvinte, ei zic că 
numai în trecut au existat credincioşi autentici şi că astăzi nu mai putem vorbi de 
rămăşiţa credincioasă. În acord cu ce spune Pavel în context, rămăşiţa credincioasă este 
prezentă inclusiv astăzi. Nici un grup de credincioşi nu a trăit perfect, şi deci nici cei de 
azi. Important este dacă eşti cu adevărat al lui Cristos. Oamenii cu gândire perfecţionistă 
de care vorbeam nu au nici un cuvânt de apreciere pentru credincioşii de azi. Aceşti 
perfecţionişti se fac vinovaţi de adorarea înaintaşilor. Lor trebuie să li se amintească 
faptul că perfect a trăit doar Cristos. 
 Prin alegerea pe care o face, Dumnezeu se angajează în mod suveran să ducă 
acea persoană până la glorificare. Aceasta trebuie să producă o absolută smerenie în noi 
şi să ne dăm seama că a fi credincios în vremea de apostazie contemporană este meritul 
lui Dumnezeu şi nu pretinsele noastre performanţe.  
 Majoritatea evanghelicilor ştiu bine definiţia harului ca fiind un dar nemeritat, 
dar mulţi dintre ei continuă să îşi găsească merite în privinţa mântuirii lor: ba că ei au 
plâns mult, ba că erau într-o stare tare nenorocită, sau că ei L-au căutat pe Dumnezeu, 
sau că au spus da lui Dumnezeu când a venit Evanghelia la ei. Sunt unii dintre aceştia 
care vorbesc atât de mult despre ei şi "micile lor merite" în procesul mântuirii încât îţi 
pui întrebarea dacă sunt cu adevărat mântuiţi. O altă extremă o reprezintă aceia pe care 
îi vezi de la distanţă că sunt nemântuiţi şi se laudă cu siguranţa mântuirii. Şi unii şi alţii 
trebuie mustraţi ca să se pocăiască cu adevărat. 

 
v.7-22 
7 Deci ce vom zice? Că Israel n-a primit ceea ce a căutat; dar cei aleşi au primit, iar ceilalţi au 
fost împietriţi. 
8 (După cum este scris: Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă, şi urechi ca 
să nu audă), până în ziua de azi.  
9 Şi David zice: Să li se prefacă masa într-o cursă, şi într-un laţ, şi într-un prilej de cădere, şi 
într-o dreaptă răsplătire: 
10 să li se întunece ochii, ca să nu vadă, şi spatele lor să-l ţii mereu îndoit. 
11 Zic deci: S-au împiedicat ei ca să cadă? Nicidecum. Dar prin căderea lor este o bogăţie 
pentru lume, şi pagubele lor o bogăţie pentru neamuri; cu cât mai mult va fi plinătatea 
întoarcerii lor? 
13 Căci vă vorbesc vouă neamurilor; întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi glorific lucrarea, 
14 şi caut ca prin orice mijloc să pot provoca la gelozie pe cei care sunt din neamul meu, şi să 
mântuiesc pe unii din ei. 
15 Căci dacă lepădarea lor a adus reconcilierea lumii, ce va fi reprimirea lor, dacă nu viaţă din 
morţi? 
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16 Iar dacă primele roade sunt sfinte, şi plămădeala este sfântă; şi dacă rădăcina este sfântă, şi 
ramurile sunt sfinte. 
17 Şi dacă unele dintre ramuri au fost tăiate, şi tu, fiind un măslin sălbatic, ai fost altoit între ei, 
şi cu ei ai devenit părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului,  
18 nu te lăuda faţă de ramuri. Dar dacă te lauzi, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine 
pe tine. 
19 Dar tu vei zice : Ramurile au fost tăiate, ca să pot fi eu altoit. 
20 Adevărat, au fost tăiate din cauza necredinţei lor, şi tu stai în picioare prin credinţă. Nu te 
îngâmfa, ci teme-te! 
21 Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine. 
22 De aceea, uită-te la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu; asprime faţă de cei care au căzut, 
dar bunătate faţă de tine, dacă vei continua să rămâi în bunătatea Lui; altfel vei fi tăiat şi tu. 

  
 Chiar dacă Biserica este predominant dintre neamuri, nu trebuie să uite 
originea ei evreiască 
 În acest segment, Pavel descrie într-un limbaj uşor de înţeles că una din raţiunile 
punerii deoparte a lui Israel a fost faptul că aşa cum Israel a fost tratat preferenţial de 
Dumnezeu într-o perioadă a istoriei lumii, la fel Dumnezeu a dat şi neamurilor o 
perioadă de tratare preferenţială. Dacă este să ne uităm retrospectiv, începând cu 
Avraam şi terminând cu anul 70 d.Hr, s-au scurs aproximativ 2000 de ani, timp în care 
Israel a fost în atenţia lui Dumnezeu. De la anul 70 şi până în prezent sunt iarăşi 
aproximativ 2000 de ani, timp în care naţiunile celelalte au intrat în atenţia lui 
Dumnezeu. Uitându-ne la circumstanţele contemporane, vedem că scena este aşezată în 
aşa fel încât răpirea Bisericii este foarte aproape. Când Biserica va fi răpită, neamurile 
vor intra în Necazul cel mare, iar Israel va reintra în atenţia lui Dumnezeu pentru 
mântuire.  
 Ce reprezintă măslinul în acest capitol? Dar rădăcina, tulpina şi ramurile? 
Măslinul este un simbol al Israelului, alături de viţă şi smochin. Din text reiese clar că 
ramurile naturale sunt evreii, iar cele sălbatice sunt neamurile. Tulpina reprezintă atât 
rămăşiţa credincioasă a lui Israel dinainte de Cristos cât şi Biserica primară la momentul 
de început, care era formată numai din evrei. Rădăcina Îl reprezintă pe Domnul Cristos 
(vezi şi Romani 15:12) care este Autorul credinţei tuturor credincioşilor începând cu Abel 
şi până la final, aşa cum ne arată Evrei 11. El a fost Acela care a fost îngropat ca să facă 
posibilă viaţa noastră dându-ne-o pe a Lui. Ca urmare a faptului că Dumnezeu a dat 
neamurilor o şansă egală cu Israelul, Biserica a devenit predominant formată din neevrei 
în decursul timpului. Biserica formată predominant din neevrei este ca un copac unde 
ramurile altoite (neevreii) au crescut în timp atât de mult încât tulpina (evreii) nu mai 
este prea evidentă. 
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 Sunt aproape 2000 de ani de dezvoltare a Bisericii cu componenţă aproape 
exclusivă dintre neamuri. Biserica a greşit enorm când în anumite perioade a uitat de 
meritele lui Israel sau că Cristos este evreu în ce priveşte trupul, tratându-i cu aroganţă 
pe evrei. Aceasta a vrut să prevină Pavel când a vorbit despre rădăcină, tulpină şi ramuri. 
 Versetul 22 aparent pune o problemă cu privire la siguranţa mântuirii, şi anume 
că mântuirea ar putea fi pierdută. Aşa cum poate am observat, versetele sunt 
interpretate în afara contextului. În context, versetul acesta nu se referă la individ, ci 
Pavel discută în capitolul 11 situaţia Israelului şi a neevreilor pe ansamblu, ca etnii, şi nu 
la nivel de individ.  

 
v. 23-27 
23 Şi ei la fel; dacă nu continuă în necredinţă, vor fi altoiţi; căci Dumnezeu poate să îi altoiască 
iarăşi. 
24 Căci dacă tu ai fost tăiat dintr-un măslin, care prin natura sa este sălbatic, şi ai fost altoit, 
împotriva naturii tale, într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi aceştia, care sunt ramuri 
fireşti, altoiţi în propriul lor măslin? 
25 Căci nu vreau, fraţilor, să nu cunoaşteţi acest mister, ca să nu vă consideraţi singuri 
înţelepţi; o parte din Israel a căzut în împietrire, până va intra numărul deplin al neamurilor. 
26 Şi astfel tot Israelul ca fi mântuit, după cum este scris: Eliberatorul va veni din Sion şi va 
îndepărta nelegiuirea de la Iacov;  
27 căci acesta va fi legământul Meu cu ei, când le voi şterge păcatele. 

  
 Reabilitarea lui Israel se face prin intervenţie divină 
 Cu toate că Israel a fost îndepărtat ca o ramură tăiată de Dumnezeu, el va fi 
replantat deoarece va reveni la condiţia lui originară, de popor al lui Dumnezeu. De ce 
sunt evreii aşa de împotrivitori faţă de Evanghelie în prezent? Pavel ne spune că acesta 
este un mister pe care el ni-l descoperă, şi anume că Israelul a căzut în împietrire.  
 Pavel ne arată că în viitor, după ce se împlineşte numărul deplin al neamurilor, 
tot Israelul va fi mântuit. Iată încă un argument în ceea ce priveşte predestinarea: 
Dumnezeu are un număr prestabilit de oameni pe care îi va mântui. Când numărul 
acesta se va împlini, atunci tot Israelul va fi mântuit, spune Pavel. Ce se va petrece de 
fapt? După ce Israelul primeşte false asigurări de pace din partea lui Antihrist, el însuşi 
va invada Israelul cu o armată imensă şi va nimici majoritatea israeliţilor. Va scăpa doar 
o rămăşiţă credincioasă care, datorită credinţei în Cristos, va şti de invazia lui Antihrist şi 
va fugi când Ierusalimul va fi înconjurat de oşti. De aceea, tot Israelul despre care 
vorbeşte apostolul că va fi mântuit este de fapt rămăşiţa credincioasă.  Însă Pavel nu 
intră în detalii în acest capitol. Când el spune că Eliberatorul va veni din Sion, se referă la 
revenirea lui Cristos pe Muntele Măslinilor (Sion), care îl va zdrobi pe Antihrist şi 
armatele lui, scăpând astfel rămăşita credincioasă şi intrând victorios în Ierusalim. 
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v.28-31  
28 În ce priveşte Evanghelia, ei sunt duşmani spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, 
sunt iubiţi, din cauza părinţilor lor. 
29 Căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu nu se pot schimba. 
30 Căci aşa cum altădată n-aţi ascultat de Dumnezeu, dar acum, prin neascultarea lor, aţi 
primit îndurare, 
31 tot aşa şi aceştia n-au ascultat acum, ca prin îndurarea arătată vouă, să primească şi ei 
îndurare. 

  
 A doua şansă a lui Israel are la bază legământul necondiţionat 
 Se pune întrebarea: de ce se dă a doua şansă Israelului, când, conform legii lui 
Dumnezeu, el este pierdut de la faţa lui Dumnezeu prin apostazie? Într-adevăr, în acord 
cu legământul mozaic, pentru Israel nu mai există a doua şansă, pentru că legea nu dă a 
doua şansă. Însă Dumnezeu l-a inclus pe Israel în două legăminte: legământul avraamic 
şi legământul mozaic. Legământul avraamic este necondiţionat, pe când cel mozaic este 
condiţionat. Deoarece Israel a căzut la examenul legământului condiţionat, i-a mai rămas 
şansa cu legământul necondiţionat. Legământul necondiţionat, în mod foarte concret, 
înseamnă legământul prin har, în care Dumnezeu face promisiuni lui Israel şi tot El le 
împlineşte ulterior. Aceste promisiuni grandioase Dumnezeu le face datorită dragostei 
Sale şi nu din cauza performanţei Israelului. Mai mult, promisiunile sunt făcute înainte ca 
Israelul să fi putut face bine sau rău; chiar dacă a făcut rău şi Dumnezeu îl va disciplina 
sever, El tot Îşi va împlini promisiunile.  
 Aici învăţăm relaţia cu Dumnezeu în baza harului, şi anume că este o relaţie 
Tată-copil. Indiferent de ce face copilul, Tatăl îi păstrează calitatea de copil însă îi 
administrează cele mai severe pedepse, dacă copilul greşeşte grav. Revenind la pasajul 
nostru, vedem că în ceea ce priveşte alegerea făcută de Dumnezeu pentru Israel, ei sunt 
iubiţi din cauza părinţilor lor, şi deşi sunt duşmani în prezent faţă de Evanghelie, aşa cum 
spune Pavel, totuşi, datorită legământului necondiţionat cu Avraam, Dumnezeu îi va 
salva în viitor. Harul nu exclude disciplina şi vedem că disciplinarea lui Israel înseamnă o 
pedeapsă aspră, începând cu robia asiriană în 722 î.Cr. şi continuând până în ziua de 
astăzi. Totuşi, Israel nu a dispărut ca naţiune niciodată şi nu a fost abandonat total în 
planul lui Dumnezeu. Spunând aceste lucruri, Pavel afirmă din nou principiul alegerii 
suverane a lui Dumnezeu, care se împlineşte indiferent de circumstanţe, bineînţeles cu 
consecinţele de rigoare pentru cei neascultători.  
 Este sublim versetul 29 care spune că darurile date de Dumnezeu atât lui Israel 
cât şi Bisericii, împreună cu chemarea făcută de Dumnezeu pentru mântuire nu se pot 
schimba. Expresia "nu se pot schimba", tradusă mai corect, are sensul de "irevocabil". 
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Deci chemarea la mântuire este irevocabilă. Iată încă un argument cu privire la siguranţa 
mântuirii! 

 
v.32-36 
32 Căci Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă milă de toţi. 
33 O, adâncimile bogăţiilor de înţelepciune şi cunoaştere ale lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse 
sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese căile Lui! 
34 Căci cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul Lui? 
35 Sau cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi? 
36 Căci de la El, şi prin El, şi pentru El, sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria în veci! Amin. 

  
 Mântuirea este din Dumnezeu, prin Cristos şi Duhul Sfânt şi pentru 
gloria lui Dumnezeu 
 Această parte finală a capitolului prezintă o anumită dificultate de intepretare 
deoarece Pavel combină doxologia cu teologia în aşa fel încât textul nu este clar la o 
primă citire. Am apelat la câţiva comentatori ca Douglas Moo, F.F. Bruce, pentru unele 
lămuriri cu privire la versetul 32.  
 Ce vrea să spună Pavel în versetul 32, când scrie că Dumnezeu a închis pe toţi 
oamenii în neascultare? O întrebare ajutătoare ar fi următoarea: cine arată omului că 
este neascultător? Legea arată omului necredincios că este neascultător de Dumnezeu. 
Dacă ne amintim, în capitolele 2 şi 3 evreii aveau cunoştinţa legii, dar şi neamurile aveau 
legea scrisă în inima lor. Deci toţi oamenii au fost puşi sub condamnarea legii (3:19). Însă 
Dumnezeu foloseşte condamnarea legii (falimentul 1) ca să-i împingă pe oameni să 
accepte dreptatea Lui (3:21). Aparent problema ar fi expresia "toţi oamenii", întrucât 
este universalistă. Este Pavel universalist, adică spune Pavel că toţi oamenii vor fi 
mântuiţi? Nicidecum. Atunci cum se rezolvă această dilemă? Dacă ne uităm în contextul 
capitolului 11, Pavel nu se adresează în primul rând individului, ci etniilor - neamuri şi 
evrei. Ca atare, cuvântul "toţi" se referă la faptul că Dumnezeu a închis sub lege, 
dovedindu-i neascultători, atât pe evrei cât şi pe neamuri, ca să aibă milă de ambele 
etnii. 
 Versetele 33 şi 34 sunt începutul adorării lui Pavel, în care arată că înţelepciunea 
şi cunoaşterea lui Dumnezeu sunt infinite, iar judecăţile lui sunt nepătrunse, şi că nu a 
avut nevoie să fie sfătuit de noi. Exclamaţia lui Pavel din aceste versete este luată de unii 
drept poezie. Totuşi merită să ne gândim puţin la ce se referea el în context. Apare 
foarte clar faptul că legea a fost dată ca omul să vadă că este păcătos, ca păcatul să fie 
mai rapid maturizat în oameni pentru ca să fie grăbită venirea lui Mesia. Dar, în acord cu 
capitolele de la 9 la 11, vedem că legea a mai dat pe faţă ceva: mândria religioasă a 
omului. 
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  În mod concret, Pavel spune că Israel şi-a pus înainte propria lui neprihănire, 
respingând neprihănirea lui Dumnezeu (10:3).  Dumnezeu a urmărit ca, folosind legea, 
să dea pe faţă hidoşenia religiei care glorifică faptele omului, adică slăvesc pe creatură în 
loc de Creator. Acest lucru este greu de sesizat, dar Pavel ni le descoperă sub inspiraţia 
Duhului Sfânt. Într-adevăr, putem spune cu Pavel: "Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui 
şi cât de neînţelese căile Lui" (v.33). Israel este poporul pe care l-a folosit Dumnezeu 
pentru a demonstra de ce suntem în stare ca oameni în ce priveşte lucrurile arătate mai 
sus.  De aceea, evreii au avut prioritate şi în ce priveşte Evanghelia (1:16;2:9). Trebuie 
să fim convinşi însă că şi neamurile ar fi demonstrat aceeaşi mândire religioasă dacă ar fi 
fost în locul evreilor. 
 Pavel încheie cele 11 capitole de doctrină cu una din cele mai remarcabile 
afirmaţii din Biblie, şi anume cea din versetul 36. Acest verset poate fi luat de sine 
stătător, ca o axiomă, în care se vede cât de mare este Dumnezeu, Creatorul tuturor 
lucrurilor, Susţinătorul tuturor lucrurilor, şi că toate lucrurile Îl glorifică pe El sau îşi 
găsesc rostul când se raportează la El. Dar o mai bună înţelegere a versetului este când 
se interpretează în contextul epistolei. Astfel, mântuirea noastră îşi are geneza în 
Dumnezeu. Dată fiind originea divină a mântuirii, numai El putea să o împlinească, adică 
"prin El" cum spune versetul. Dar mântuirea noastră are ca scop gloria lui Dumnezeu. În 
consecinţă, când trăim mântuirea pentru gloria Lui, preocupaţi cu Cristos, viaţa creştină 
nu este antropocentrică, ci este theocentrică, cristocentrică, în puterea Duhului Sfânt.  
 O astfel de frază finală, în care este descris doar Dumnezeu, se potriveşte atât 
de bine cu începutul Epistolei către Romani care spune că Evanghelia lui Dumnezeu 
priveşte pe Fiul Său. Dacă ne amintim, la început spuneam că Evanghelia ne priveşte şi 
pe noi, în mod indirect, deoarece noi suntem în Cristos. Atunci, dacă aplicăm acest 
concept doxologiei din versetul 36, vedem un lucru uimitor care confirmă predestinarea, 
şi anume: noi suntem din El, adică am fost predestinaţi înainte de crearea lumii (Efeseni 
1:4-5), apoi prin El suntem mântuiţi şi destinaţi în viitor pentru gloria Lui (Efeseni 1:6). 
Mai este un lucru care rezultă din versetul 36: deoarece numai Dumnezeu apare în 
versetul 36 ne este clar încă o dată că harul exclude meritele omului şi că orice etapă, ca 
mântuirea, este în esenţă un act divin. Aceasta este cu adevărat Evanghelia. Glorie 
Domnului!!! 

 

Concluzii şi aplicaţii 
 
 În capitolele 9-11, Pavel dă argumentul istoric cu privire la alegerea suverană şi 

predestinare. În capitolul 8, avem argumentul teologic al acestora. Pavel avea nevoie 
de amândouă ca să învingă cele mai puternice obiecţii. 
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 Suveranitatea lui Dumnezeu în alegerea pentru mântuire este evidenţiată şi de 
teologia Vechiului Testament. 

 Harul impune manifestarea suveranităţii lui Dumnezeu în alegerea pentru mântuire. 

 Rămăşiţa credincioasă se defineşte în acord cu alegerea acestei rămăşite de către 
Dumnezeu şi nu în primul rând pe criterii de performanţă umană. 

 Dumnezeu acordă timp egal Israelului şi neamurilor. 

 Aşa cum Dumnezeu a păstrat o rămăşiţă credincioasă în vremea apostaziei 
Israelului, El păstrează şi în vremea apostaziei contemporane mult mai mulţi 
credincioşi datorită harului Său. 

 Teologia harului este cristocentrică şi theocentrică. 

 Harul te duce la o adevărată adorare. 

 Mântuirea este iniţiată de Dumnezeu înainte de veşnicii, aplicată de Dumnezeu 
nouă, în timpul existenţei noastre pământeşti, şi ea ne duce la Dumnezeu ca să fim 
pentru gloria Lui. 

 
 

Întrebări de studiu 
 
 Ce dovadă foloseşte Pavel pentru a demonstra că Israel nu a fost abandonat în 

totalitate? 

 De ce se va da lui Israel o a doua şansă? 

 Eşti antisemit? Dacă da, trebuie să te pocăieşti. 

 Eşti printre aceia care îşi găsesc merite în mântuire prin faptul că Dumnezeu ţi-a dat 
harul mântuirii datorită stării tale? Dacă da, pocăieşte-te din nou. 

 Eşti convins(ă) că mântuirea este în esenţă un proces divin de la început şi până la 
sfârşit? 

 Poţi să te uneşti cu apostolul în adorarea pe care el o face? 

 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 11 

 
 În context, preştiinţă (de la gr.proginosko) nu înseamnă doar simplu a fi 
conştient de ceva mai dinainte, ci a determina că se va întâmpla. Israel este singura 
naţiune pe care Dumnezeu a cunoscut-o mai dinainte şi a predestinat-o să fie poporul 
Său şi recipienţii dragostei şi ai harului Său. Moise declară lui Israel: "Domnul nu v-a 
iubit, nici nu v-a ales pentru că întreceţi la număr pe toate celelalte popoare... ci pentru 
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că Domnul v-a iubit şi pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-a făcut părinţilor 
voştri... (Deut 7:7) Pentru că Dumnezeu a cunoscut mai dinainte (a iubit) şi a 
predeterminat înainte de facerea lumii ca să Îşi aşeze dragostea Lui specială peste Israel, 
El nu poate niciodată să îl respingă total. Una dintre cele mai mari dovezi că Dumnezeu 
nu a respins niciodată pe Israel este o continuă rămăşiţă a poporului pe care Dumnezeu 
prin har l-a păstrat pentru El. De pe vremea lui Avraam şi până când Cristos se va 
întoarce în glorie şi judecată n-a fost niciodată şi nu va fi niciodată un timp când 
pământul va fi fără credincioşi evrei. 

John MacArthur 
 
 Motivul pentru care nimeni sau nici o persoană nu poate să Îl facă pe Dumnezeu 
dator este că toate lucrurile sunt din El, El fiind cauza lor primară. Şi prin El ca agent 
totdeauna prezent care lucrează totul în toţi (1Cor 12:6) şi pentru El ca o cauză finală în 
care toate îşi ating scopul şi perfecţiunea fiinţei lor. 

E.H. Gifford 
 
 Harul trebuie să rămână har, deci în întregime lucrarea lui Dumnezeu. Alegerea 
rămăşiţei nu se face în nici un caz prin fapte. Ea nu este motivată de calităţile noastre, ci 
de harul liber al lui Dumnezeu. Mesajul neprihănirii numai prin har este şi rămâne esenţa 
Evangheliei. Oriunde facem aici simplificări, presupuneri, bagatelizări sau chiar şi 
compromisuri, negăm dumnezeirea lui Dumnezeu, atacăm chiar libertatea Lui şi ne 
facem un idol. Cât de inventivi suntem toţi în acest punct, căci omul nostru "firesc" pur şi 
simplu nu poate să suporte că nimic nu depinde de el, că nu merită nimic şi că din 
această cauză el încearcă mereu să se infiltreze în haina evlavioasă a faptelor. Temelia 
unui creştin este crucea lui Isus Cristos. Acolo s-a făcut totul. Eu nu mai trebuie să fac 
nimic. Când vreau să ajut într-un mod oarecare, "crucea lui Isus Cristos devine zadarnică" 
(1Cor. 1:17; cf. Rom. 3:28;4:4; Gal. 2:16;3:18) 

Heiko Krimmer 
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CAPITOLUL 12 
 

 

 

Tema capitolului 
 

Harul duce la consacrare totală în vederea slujirii 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 Anumite lucrări de filozofie greacă sau de etică religioasă evreiască se încheiau 
cu o parte de îndemnuri practice. Pavel face la fel în Romani după o lungă expunere 
teologică. Cuvântul "jertfă" era folosit în mod figurat câteodată în antichitate, descriind 
viaţa cuiva ca închinător.  Preoţii din diferite religii ale vremii aceleia aduceau jertfe ca 
un serviciu public de închinare. Cuvântul folosit de Pavel pentru închinare publică este 
latreia. De aici derivă şi cuvântul care descrie închinarea la idoli, şi anume idolatria. Însă 
Pavel îi avea în vedere pe credincioşii care, trăind ca o jertfă vie pentru Dumnezeu, 
reprezentau o închinare publică în faţa lui Dumnezeu.  
 

Ce vom învăţa în acest capitol 
 Harul cere dedicarea absolută. 

 Dedicarea absolută duce la o slujire adecvată în biserică. 

 Slujirea adecvată în biserică este pe principiul unităţii în diversitate. 

 Slujirea adecvată în biserică este însoţită de bucurie şi dragoste. 

 Slujirea adecvată presupune să lucrezi în acord cu chemarea şi credinţa pe care o ai 
pentru lucrare. 

Cuvinte-cheie 
 

 Voia lui Dumnezeu - este evident că expresia aceasta ne spune că această voie 
este diferită de cea a omului. Este desăvârşită, deoarece îşi are originea în perfecţiunea 
de gândire a lui Dumnezeu. 
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  Conformaţi - rădăcina cuvântului este "schemă" şi are sensul de schimbare în 
acord cu ce este tranzitoriu, adică lumea.  
 Transformaţi - rădăcina cuvântului este "formă", dar în greaca Noului Testament 
înseamnă ceva care în mod esenţial nu se schimbă.  
 Măsura de credinţă - reprezintă limitele lucrării la care Dumnezeu cheamă pe 
omul credincios; lucrarea nu este identică pentru toţi, nici măsura de credinţă pentru 
împlinirea lucrării nu este identică pentru toţi. 

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
 Începând cu capitolul 12, Epistola către Romani inaugurează partea de aplicaţie 
sau de îndemnuri practice. 
 Aşa cum am văzut la sfârşitul capitolului anterior, doctrina harului este singura 
care ne duce la adevărata adorare faţă de Dumnezeu. Numai harul poate să ne câştige 
pe deplin inima deoarece harul are în centrul lui dragostea lui Dumnezeu.  

 
v.1-2  
1 De aceea, vă îndemn, fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o 
jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta este slujirea voastră spirituală. 
2 Şi să nu vă conformaţi cu lumea aceasta, ci să vă transformaţi prin înnoirea minţii voastre, ca 
să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită. 

  
 Îndemnul la dedicare absolută este logic luând în considerare favorurile 
divine 
 Apostolul Pavel, ca să îşi poată comunica cât mai bine îndemnul la o dedicare 
absolută faţă de Dumnezeu a credincioşilor din Roma, foloseşte o expresie foarte 
specială: "vă îndemn dar (parakaleo)". Cuvântul pentru "îndemn" în limba greacă are în 
el tandreţe, dar este şi un imperativ. Este un îndemn părintesc care nu comandă, dar 
impulsionează şi mângâie în acelaşi timp. Cuvântul paraklet, care înseamnă avocat sau 
sfătuitor este folosit pentru Duhul Sfânt şi lucrarea Lui în Evanghelia după Ioan, are 
aceeaşi rădăcină cu cuvântul folosit de apostolul Pavel aici. Este de folos să ştim că în 
mod indirect Pavel se referă la Dumnezeu Tatăl care ne îndeamnă să fim conştienţi de 
îndurările arătate în capitolele anterioare. Astfel, la rândul nostru, trebuie să răspundem 
adecvat.  
 Expresia "pentru îndurarea" este redată în grecescul oikteiro care presupune 
compasiune şi bunăvoinţă pentru o persoană care trece prin suferinţă. Deci Dumnezeu 
ne spune prin Pavel că datorită compasiunii pe care El ne-a arătat-o, noi trebuie să 
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răspundem într-un mod total, prezentându-ne înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă vie, 
sfântă şi plăcută Lui. Apostolul spune că aceasta este din partea noastră o slujire logică, 
nu spirituală, cum se traduce în multe versiuni. Cuvântul "logic" poate să surprindă, dar 
acesta este termenul în greacă (logiken) şi de fapt este cel mai potrivit. Este logic, spune 
apostolul, să vă prezentaţi ca o jertfă vie după noianul de binecuvântări din cele 
unsprezece capitole anterioare. Înainte ca Dumnezeu să ne ceară asta, să nu uităm că El 
însuşi a făcut ceea ce ne cere, dar la un nivel infinit de mare prin jertfa Fiului Său. Când 
Pavel spune ca noi să ne aducem lui Dumnezeu ca o jertfă vie, el ne îndeamnă să 
aducem trupul sub autoritatea şi sfinţirea lui Dumnezeu ca să putem funcţiona cu 
randament maxim. Acesta este un îndemn la o viaţă practică de sfinţire totală. 

 
 Care este deci responsabilitatea practică a omului credincios în har?  
 Această întrebare este foarte utilă, dar este folosită cu predilecţie de vrăjmaşii 
harului, care vor să sugereze că harul implică pasivitate şi iresponsabilitate.  
 Reformulez întrebarea: Care este deci partea ta în trăirea harului?  
 Răspuns: Partea ta este să "mori"!!! 
 Te surprinde acest răspuns, dar aici se află secretul trăirii în har. Tu te-ai aştepta 
să îţi spun că Dumnezeu face o parte şi tu faci o parte. În realitate, Dumnezeu face totul 
şi tu, cu bunele tale intenţii şi râvna ta neregenerată, Îl incomodezi pe Dumnezeu. De 
aceea, trebuie să te dai la o parte. Aceasta în mod concret înseamnă conştientizarea că 
eul tău este mort, iar firea ta pământească trebuie răstignită cu Cristos (falimentul 2). Te 
asigur că dacă trăieşti aceste lucruri, vei avea o viaţă plină de roadă, pentru că 
Dumnezeu va lucra prin tine. Lucrarea lui Dumnezeu te va implica şi pe tine, pentru că 
eşti vasul Lui preţios şi te va implica total. Aşa că nu vei sta degeaba, cum predică 
adversarii harului. De fapt, harul te implică în lucrări prea mari pentru tine, ca să te 
forţeze să Îl rogi pe Dumnezeu pur şi simplu să te poarte prin lucrare şi la final să 
recunoşti că totul a fost de la El şi El merită toată gloria. Îţi reamintesc doxologia de la 
capitolul 11: "din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile".  

 
v.2 
2 Şi să nu vă conformaţi cu lumea aceasta, ci să vă transformaţi prin înnoirea minţii voastre, ca 
să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită. 

 
 Asupra creştinului pot acţiona fie tiparele lumii, fie transformarea lui de 
către Dumnezeu 
 În continuare, Pavel spune că o persoană dedicată lui Dumnezeu, cum am văzut 
mai sus, are puterea să se împotrivească lumii ca sistem de valori sau gândire. Pavel 
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spune că lumea încearcă să îl supună pe creştin regulilor ei. O traducere mai corectă a 
versetului 2 este aceasta: "Nu vă lăsaţi conformaţi de lumea aceasta, ci fiţi transformaţi 
prin înnoirea minţii voastre ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, 
plăcută şi desăvârşită". Ambele verbe "a fi conformat" şi "a fi transformat" sunt la 
diateza pasivă, care arată că omul credincios este fie sub acţiunea lumii, fie a lui 
Dumnezeu. Observăm că lumea, cu sistemul ei de valori, este obraznică, incisivă şi te 
abordează direct ca să te modifice în acord cu imaginea ei.  
 Ca să nu pară doar o discuţie teologică, (acum discut cu cei treji spiritual) uitaţi-
vă în biserică în jurul vostru şi veţi vedea că tiparele lumii au invadat biserica. Multe 
tinere vin îmbrăcate indecent la biserică, iar în afară nu se poate face distincţie între ele 
şi cele din lume. Altele au pretenţia de decenţă purtând rochii lungi până la pământ, dar 
care sunt atât de mulate încât sunt la fel de provocative. Alţii sunt robi ai 
materialismului. Pe ascuns sunt accesate site-uri pornografice sau se cumpără reviste cu 
acelaşi profil, iar băieţii discută despre maşini, computere şi eventual burse de studii. 
Tineretul în general este la zi cu grupurile rock şi lumea filmelor. Vezi şi adresa de 
internet www.av1611.org care arată cât de nesănătoasă este muzica "creştină" rock.  
 Am sfătuit pe un pastor de tineret de la o mare biserică de tip evanghelic să nu 
introducă tobele şi muzica rock la închinare la ora de tineret. Acest pastor este tânăr, un 
om care iubeşte tinerii, dar nu a ascultat  sfatul pe care i l-am dat. I-am explicat că în 
tinereţe am fost un roker şi că ştiu dezastrul pe care îl face muzica rock între tineri, 
inclusiv muzica "rock creştină". I-am spus că am văzut asta pe viu în altă ţară. Mi-a 
răspuns că temerile mele sunt nefondate. După un timp l-a tineret s-a introdus muzica 
rock creştină iar la întâlnirile de tineret se auzea de pe stradă cum în biserică răsuna ca 
la discotecă. Lucrurile s-au corectat ulterior doar la nivel de biserică după intervenţia 
pastorului senior, dar tinerii au rămas cu înclinaţii spre muzica rock. În multe cazuri 
fenomenul "creştin" rock are următoarea manifestare: tinerii încep cu "rock creştin" şi 
termină cu rock din lume şi chiar heavy metal. Niciodată o formaţie "creştină" rock nu va 
egala performanţa profesioniştilor din lume. De aceea se produce migrarea spre rock-ul 
lumii. Rock-ul creştin este metoda cea mai puternică folosită de cel rău pentru a ataca 
tânăra generaţie a bisericii ca să o facă lumească. Este în biserica de unde faci parte 
muzică de tip rock la tineret? Dacă te-ai convins de pericolul acestui stil de muzică eşti 
gata să te rogi, să posteşti şi să vorbeşti cu conducerea bisericii ca să se elimine această 
plagă?  
 Iată ce spune Graham Gilles1 despre relaţia dintre muzica rock şi droguri, alcool 
şi imoralitate sexuală: 
 "Diferite stiluri de muzică rock sunt în mod specific gândite ca să fie asociate cu 
anumite tipuri de droguri. Spre exemplu: concertele Rave implică nopţi întregi de dans 
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hipnotic, însoţit de muzică electornică, fără lirică, întotdeauna implicând drogul sintetic 
numit extasy. Acest drog are o acţiune directă neurologică creând dorinţa de dans fără 
inhibiţie pe întreaga noapte, care include şi dezbrăcarea de haine. 
 Un alt tip de rock este "Acid rock" (Rock acid) care are un anumit ritm şi 
frecvenţe, şi este gândit ca să dea cele mai mari experienţe când este combinat cu drogul 
LSD şi alte pshitropice care schimbă percepţia culorilor şi a formelor. 
 Alte tipuri de rock cum ar fi Rap, House şi Raghe sunt asociate cu consumarea de 
droguri ca haşişul, marihuana. Amfetaminele "îmbunătăţesc" aceste tipuri de muzică din 
perspectiva ascultătorilor. Din punct de vedere neurologic acestea au un impact 
măsurabil asupra cantităţii de peptide, endorfine şi enchefaline care în proporţii crescute 
sau scăzute schimbă starea de conştienţă, reduce durerea şi produce euforie. 
 Dincolo de combinarea muzicii cu drogurile ce se practică la concertele rock, se 
ajunge la destrăbălare, demonism şi delicvenţă, de asemenea accelerează şi dependenţa 
de aceste droguri. Tinerii sunt înşelaţi că sunt eliberaţi de stres prin muzică şi droguri prin 
efectele temporar pozitive ce acestea le au. 
 Prin această acţiune se suprimă activitatea normală a creierului de a face faţă la 
stres şi durere, creând dependenţa. Iar aceasta este o înşelăciune." 
 
 Creştinilor dornici să afle mai multe informaţii despre muzica rock din 
perspectiva Bibliei recomand cartea Muzica Rock şi atitudinea creştină, de Walter Kohli 
publicată de Editura Agape în 1995. 
 Revenind la situaţia din bisericile din România, se constată că multe femei sunt 
cu telenovelele, iar unii bărbaţi sunt cu manelele. Toată lumea la biserică pozează 
sfinţenie, cu excepţia indecentelor care nici măcar nu se mai ascund. Oricum nu au nici o 
scuză. Nimeni nu se revoltă de această situaţie de declin. Dacă comentezi eşti clasat ca 
unul din altă lume, dânduţi-se de înţeles că nu se poate altfel. Se poate altfel când va 
interveni Dumnezeu dar va fi dureros. Aşa că tu, care citeşti aceste rânduri, cere har şi 
spune lucrurilor pe nume celor din jurul tău şi roagă-i ca după ce ei sunt corectaţi de 
harul lui Dumnezeu să spună şi altora ce li s-a spus lor. Nu lăsaţi ca la răul care a pătruns 
în biserică să se adauge şi imoralitatea, drogurile şi ocultismul!  
 Tendinţa de libertinism la tineret este din ce în ce mai mare la bisericile din oraş. 
Libertinismul este şi o reacţie la legalism. Neavând o bază teologică şi necunoscând 
harul, evanghelicii din România, este posibil să devină libertini în etică şi liberali în 
teologie, mai curând decât credem. Aceasta este criza evanghelică majoră neobservată 
dar care în câţiva ani va fi evidentă, fără putinţă de corecţie. România are în sânul 
mişcării evanghelice un alt tip de Biserică de care nu se ştie (cel descris anterior) şi 
pentru care nu are răspuns. 
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 Prin dedicarea faţă de Dumnezeu, lumea nu ne mai poate face nimic. Dumnezeu 
lucrează prin transformare. Termenul grecesc pentru transformare este metamorfoză 
(metamorfoo). Metamorfoza presupune o transformare radicală dinăuntru în afară. De 
aceea spune Pavel să fim transformaţi dinăuntru în afară începând cu mintea noastră. 
Aşa lucrează Dumnezeu: ne dă o gândire nouă, motivaţii noi şi corecte. Gândirea 
modifică cu timpul convingerile noastre, convingerile modifică comportamentul nostru, 
iar comportamentul schimbă caracterul nostru. Acesta este procesul de sfinţire pe care îl 
face Dumnezeu. În tot acest proces descris până acum trebuie să introducem elementul 
timp. Altfel, vom suferi depresii. Stilul de lucru dinăuntru în afară este specific harului lui 
Dumnezeu. Legea lucrează din afară spre interior. Harul spune în primul rând ce să fii. 
Legea spune ce să faci. Dar totdeauna vei acţiona în acord cu identitatea ta ( cine eşti) şi 
nu în acord ceea ce ţi se spune să faci. 
 Revenind la felul cum harul lui Dumnezeu vrea să ne înnoiască mintea, trebuie 
să remarcăm că acesta se referă la gândurile noastre, adică la ce ne preocupă gândirea 
în mod constant şi la ce ne domină mentalitatea sau convingerile. În capitolul 6 Pavel 
spune că omul credincios are o mentalitate diferită cu privire la păcat. El trebuie convins 
că omul lui cel vechi a fost crucificat cu Cristos şi că în fiecare zi trebuie să se prezinte 
înaintea lui Dumnezeu ca un sclav de bună voie. Mai trebuie subliniat faptul că verbul "a 
fi transformaţi" este la aspectul continuu, adică procesul acesta de transformare a 
gândirii şi mentalităţii noastre este făcut de Dumnezeu continuu, zilnic, pe tot parcursul 
vieţii noastre. Pavel ne îndeamnă ca oameni cu gândire transformată să putem deosebi 
bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită. Cu alte cuvinte, să trecem la 
practică, dar nu oricum, ci în acord cu voia lui Dumnezeu. Câţi dintre noi spun despre 
voia lui Dumnezeu că este bună, plăcută şi desăvârşită? Răspunsul este: foarte puţini. 
Deoarece foarte puţini sunt absolut dedicaţi; de aceea foarte puţini sunt şi folosiţi de 
Dumnezeu într-un mod special. 

 
v.3-8  
3 Căci prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere 
mai înaltă decât se cuvine, ci să fie cumpătat în gândire, potrivit cu măsura de credinţă pe care 
a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. 
4 Căci aşa cum într-un trup avem mai multe membre, dar membrele nu au toate aceeaşi 
funcţie, 
5 tot aşa, şi noi, fiind mulţi, alcătuim un singur trup în Cristos; şi fiecare suntem membre unii 
altora. 
6 Având daruri diferite, potrivit harului care ne este dat, cine are darul profeţiei,     să-l 
folosească potrivit cu măsura credinţei lui; 
7 sau cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui: sau cine învaţă pe alţii, să se ţină de 
învăţătură; 
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8 sau cine sfătuieşte pe alţii, să continue să sfătuiască; cine dă să dea fără prejudecăţi; cine 
conduce, să conducă plin de sârguinţă; cine dă de milă, s-o facă bucuros. 

 
 Îndemn la slujire eficientă şi corect motivată 
 În continuare, Pavel îi îndeamnă pe credincioşi la slujire. Atitudinea slujitorului 
trebuie să fie smerenia. Adică fiecare dintre noi trebuie să aibă o părere cumpătată 
despre sine. Trebuie menţionat că versetul acesta este de multe ori înţeles greşit, ca şi 
când Pavel ar spune "subestimaţi-vă, negaţi că aveţi o valoare". Când discută despre 
natura chemării pe care o au în lucrare, mulţi evanghelici, printr-o falsă smerenie, spun: 
"frate, eu nu sunt nimic, nu pot nimic", evitând afirmarea concretă a darului sau slujirii 
pe care le-a dat-o Dumnezeu.  Pavel spune smeriţi-vă până la nivelul măsurii de 
credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia, adică nu mai jos, pentru că aceasta 
este cea mai periculoasă mândrie, mândria religioasă. Pavel ne spune: fiţi realişti, lucraţi 
în acord cu darul pe care îl aveţi; nu vă daţi mari, dar nici nu vă subestimaţi pentru că în 
felul acesta nu veţi fi eficienţi. 
 În continuare (v.4), Pavel afirmă că în biserică există diversitate şi că nu toţi 
avem acelaşi rol. Şi imediat după aceea, afirmă unitatea bisericii. O biserică înţeleaptă, 
matură, funcţionează pe principiul diversităţii în unitate sau al unităţii în diversitate. În 
biserică există daruri, abilităţi spirituale dăruite de Duhul Sfânt pe care persoana în 
cauză nu le-a avut înainte, ci le-a primit de la El, la fel ca şi slujbele. Slujbele implică 
folosirea capacităţilor cu care te-ai născut. De fapt, Dumnezeu, prin predestinare, ştia că 
fiecare dintre noi vom avea un anumit rol, de aceea şi prin naştere ne-a binecuvântat cu 
anumite capacităţi de lucru. Pavel încheie acest segment cu privire la îndemnul la slujire 
subliniind faptul că slujirea trebuie făcută cu credincioşie şi pasiune. 

 
v.9-20 
9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău şi lipiţivă tare de bine. 
10 Iubiţi-vă unul pe altul cu o dragoste frăţească; în onoare, fiecare să dea întâietate  altuia; 
11 nu rămâneţi în urmă în dorinţa cu care faceţi lucrurile, ci înflăcăraţi în duh, slujiţi pe 
Domnul; 
12 bucuraţi-vă în speranţă, răbdători în necaz, perseveraţi în rugăciune; 
13 ajutaţi pe sfinţi, când sunt în nevoie; fiţi primitori de oaspeţi. 
14 Binecuvântaţi pe cei ce vă persecută; binecuvântaţi şi nu blestemaţi. 
15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură, şi plângeţi cu cei ce plâng. 
16 Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după locurile înalte, ci rămâneţi la 
lucrurile umile. Să nu vă consideraţi singuri înţelepţi. 
17 Nu răsplătiţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine în faţa tuturor oamenilor. 
18 Dacă este posibil, atât cât depinde de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. 
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19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi voi înşivă; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci 
este scris: Răzbunarea este a mea; Eu voi răsplăti, zice Domnul. 
20 De aceea, dacă îi este foame duşmanului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; 
căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui. 

  
 Răzbunarea este a Domnului 
 În această parte, Pavel discută motivaţiile care însoţesc slujirea. Două dintre ele 
sunt demne de subliniat, ele dominând acest pasaj, şi anume dragostea şi bucuria. 
Dragostea mai implică şi a lăsa în mâna lui Dumnezeu răzbunarea faţă de cei care 
provoacă probleme serioase. A nu te răzbuna singur este un lucru ce ţine de 
înţelepciune şi nu de laşitate. Cel rănit dacă se răzbună singur va fi rănit din nou 
deoarece adrenalina îl va afecta fiziologic. Deci omul care se răzbună singur este rănit de 
două ori: în primul rând de cel care îi este ostil şi în al doilea rând de propria lui mânie. 
Nu am insistat prea mult aici, deoarece versetele sunt aşa de simple şi plăcute încât ele 
nu necesită explicaţii deosebite, ci fac obiectul meditaţiei noastre şi a unor discuţii în 
grupul de studiu biblic. 

 

Concluzii şi aplicaţii 
 
 Dedicarea absolută este răspunsul logic la harul lui Dumnezeu. 

 Practica doctrinei din Romani este posibilă în urma unei dedicări absolute. 

 Ori învingi lumea, ori lumea te învinge pe tine, din punct de vedere al mentalităţii. 

 Muzica rock este metoda cea mai puternică de distrugere morală a tineretului 
inclusiv a celui creştin 

 Un creştin autentic slujeşte în biserică. 

 

Întrebări de studiu 
 
 Ce motivează cu adevărat o predare totală în contexul epistolei către Romani? 

 Cum lucrează lumea în viaţa credinciosului? 

 Cum lucrează harul în viaţa credinciosului? 

 Ce înseamnă reînnoirea minţii? 

 Ce concept foloseşte Pavel pentru ca biserica, ca o congregaţie, să funcţioneze 
optim? 

 Ce atitudini trebuie să însoţească slujirea în biserică? 

 Te conformezi lumii sau te transformă Dumnezeu? 
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 Eşti printre aceia care promovează muzica creştină rock în Biserică? Nu te temi că 
Dumnezeu te va trage la răspundere? 

 Sunt copii tăi printre cei indecenţi sau cu muzica rock? Dacă da, nu te grăbi să 
acţionezi asupra lor. Pocăieşte-te tu întâi de neglijenţa ta şi după post şi rugăciune 
aşteaptă să îţi spună Dumnezeu care este cea mai bună metodă de abordare a lor. 
Eşti gata să îţi ajuţi copiii în felul acesta? 

 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 12 

 
 În mod obişnuit se presupune că Pavel, când vorbeşte despre ideea de a oferi 
trupurile noastre ca o jertfă vie, el se gândea la o jertfă în contrast cu jertfele unde 
animalele erau junghiate. Kirk spune: "esenţa jertfei, chiar în Vechiul Testament, nu era 
moartea victimei, dar oferirea vieţii acesteia lui Dumnezeu. În jertfele animalelor, 
aceasta putea fi făcută numai prin junghierea animalului şi prezen- tându-i sângele. Dar 
Pavel vede că cel mai adevărat sacrificiu pe care un om poate să îl dea lui Dumnezeu este 
să trăiască în acord cu voia Lui.". [...] "Aceasta este cultul vostru, un rit spiritual", spune 
Moffatt. Atât păgânii cât şi evreii aveau riturile lor care însoţeau jertfele. La aceasta 
Pavel spune: "ritul vostru este să prezentaţi trupurile voastre ca o jertfă vie". Ritul nu 
este extern sau ceremonial, dar este logic (gr. logike). Cuvântul în limba greacă 
sugerează în mod clar aspectul raţional (Goodspeed). Lietzmann interpretează "este clar 
că acest logike tusia (gr.) este rugăciunea logosului divin care locuieşte în mistic. Logosul 
este mai mult decât un principiu abstract raţional; este chiar Duhul lui Dumnezeu. 
Termenul "spiritual" este o mai bună traducere decât termenul "raţional". Înţelesul 
poate fi acesta: această închinare este în mod real Duhul Sfânt care aduce închinare 
pentru voi (Romani 8:26-27)". 

John Knox 
 
 Pavel ne îndeamnă să "putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută 
şi desăvârşită", a deosebi aici, în acord cu mai mulţi competenţi în teologie, este dovada 
experienţei cuiva. Aşadar, este dovada pentru noi, pentru alţii şi pentru Dumnezeu. 
Aceasta este de a experimenta voia lui Dumnezeu pentru noi. În timp ce cineva este 
transformat de Duhul Sfânt prin înnoirea minţii, el va descoperi că Dumnezeu are o voie 
sau un plan pentru fiecare dintre noi. Acel plan al lui Dumnezeu este cu mult mai bun 
decât orice putem plănui sau dori pentru noi înşine. Noi putem să facem o schemă cu 
ceea ce noi considerăm un program ambiţions şi perfect, dar niciodată nu poate fi 
comparat cu planul lui Dumnezeu pentru noi. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută şi 
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desăvârşită şi duce la desăvârşirea noastră. Nimic nu poate să fie mai înalt pentru orice 
om. Această voie a lui Dumnezeu poate fi cunoscută în experienţă de credincioşii predaţi. 
Cel ce vrea să îşi facă propria lui voie ca om creştin niciodată nu va şti planul lui 
Dumnezeu. Se cere ascultare urmând îndrumarea divină care ne revelează voia lui 
Dumnezeu. Ioan Îl citează pe Cristos care spune: "Cel ce face voia lui Dumnezeu va 
cunoaşte învăţătura". Dacă iei decizia să faci voia Lui, să te predai Lui ca un punct de 
început, transformarea în acord cu planul Lui a început. 

Harold Ockenga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
1
) Graham Gilles este profesor la Universitatea Vasile Goldiş din Arad la Facultatea de drept, profesor asociat 

la Universitatea Bucureşti, director în justiţie juvenilă, dreptul omului şi criminologie şi director la programul 
de masterat administraţia publică în justiţie şi în domeniul cercetării drogurilor. 
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CAPITOLUL 13 
 

 

Tema capitolului 
 

Raportul creştinului cu societatea şi autoritatea statală 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 Loialitatea faţă de stat a fost un subiect standard printre scriitorii antici. De 
asemenea, se discuta în acea vreme despre modul de raportare la părinţi, la oamenii mai 
în vârstă sau prieteni. Filosofii încercau să creioneze norme de etică guvernamentală dar 
şi despre felul în care cetăţenii trebuiau să răspundă autorităţilor. Atât evreii cât şi 
creştinii au subliniat faptul că ei sunt buni cetăţeni pentru a demonta acuzaţiile altora 
conform cărora ei ar fi fost subversivi. Vechiul Testament, în mod clar, subliniază 
suveranitatea lui Dumnezeu peste conducătorii pământeşti. Romanii, în general, 
promovau justiţia şi toleranţa, iar Pavel le spunea că nu au motive să se teamă de 
autorităţile romane. Desigur, toate aceste lucruri erau valabile atât timp cât creştinilor 
nu li se cerea să îl declare dumnezeu pe Cezar1. Exista o taxă pe cap de locuitor de 1% pe 
proprietate şi pe persoană instituită de imperiu, pe lângă cele cerute de conducerea 
regională respectivă. Banii erau folosiţi pentru infrastructura imperiului, întreţinerea 
trupelor, dar şi a templelor folosite la închinarea faţă de Cezar. Romanii erau foarte 
atenţi să fie onoraţi în acord cu poziţia lor oficială de către cei inferiori şi la aceasta îi 
chema Pavel pe creştini. 

 

Ce vom învăţa în acest capitol 
 
 Autorităţile statale există pentru că Dumnezeu îngăduie acest lucru. 

 Creştinul trebuie să se supună autorităţilor statului. 

 Creştinul trebuie să îşi plătească taxele. 

 Dumnezeu pune în contul celui ce îi iubeşte pe alţii faptul că a respectat legea 
mozaică. 
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Cuvinte-cheie 
 
 Armele luminii - singura expresie care ne vorbeşte despre războiul spiritual din 
Epistola către Romani. În context, este o referinţă la puterea lui Isus Cristos. 

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
 În acest capitol, Pavel ne arată dimensiunea socială a creştinismului; creştinii 
trebuie să ştie şi cum să se relaţioneze la autorităţile vremii în care se găsesc. 
 Pavel ne avertizează că autorităţile din orice epocă sunt rânduite de către 
Dumnezeu şi că nouă ni se cere supunere. Dacă autorităţile îţi cer în mod specific să te 
închini altor dumnezei sau să comiţi acte imorale, aceste autorităţi nu se califică să fie 
ascultate.  
 Se pune întrebarea: oare Ceauşescu şi regimul lui au fost la putere cu ştirea lui 
Dumnezeu? Sau regimul prezent, care a lăsat liberă Evanghelia dar care nu a rezolvat 
problemele sociale acute, este la putere cu ştiinţa lui Dumnezeu? Răspunsul este 
următorul: totdeauna Dumnezeu va dărui unui popor o conducere în acord cu dorinţa 
acelui popor. Poate să surprindă această afirmaţie, dar dacă ne uităm la istoria lui Israel, 
vom vedea că Dumnezeu l-a pus pe Saul împărat în acord cu dorinţa lor. Aşa că este bine 
să ne corectăm felul în care privim guvernanţii şi să ştim că ei sunt acolo pentru că 
reprezintă dorinţa maselor şi starea lor spirituală. 
 Tot în acest capitol, Pavel spune că trebuie să ne plătim impozitele şi taxele 
vamale, că trebuie să respectăm autoritatea poliţiei şi a armatei. În aceeaşi categorie 
intră şi folosirea programelor de computer sub licenţă, adică acelea pe care tu le-ai 
cumpărat din banii tăi şi nu le-ai copiat (piratat) de la alţii. Să nu îşi facă vreun credincios 
iluzia că dacă este copilul lui Dumnezeu îşi poate permite să comite infracţiuni, iar 
Dumnezeu nu îl va da pe mâna poliţiei ca să îşi ia pedeapsa cuvenită. Dumnezeu este cel 
mai drept Părinte din univers. 

 Pavel ne mai îndeamnă să încercăm să nu avem datorii.  
 
 Cum poate un creştin să trăiască o viaţă socială exemplară? 
 Pavel ne spune că (v.8) cine iubeşte pe altul a împlinit legea mozaică. Cu alte 
cuvinte, cine îşi iubeşte aproapele va trăi frumos şi pozitiv respectând automat şi legea 
statului pe deplin. Acesta este principiul harului, şi anume că noi iubim pe aproapele 
nostru şi Dumnezeu pune în contul nostru împlinirea legii de către Domnul Cristos. 
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Mergând mai departe, el spune că Decalogul sau orice altă poruncă, dacă ar mai fi, se 
cuprind în porunca iubirii - să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Deci viaţa 
creştinului în har nu este preocuparea pentru cele zece porunci, ci o trăire a Duhului 
Sfânt care rodeşte în noi atât dragostea faţă de aproape cât şi faptele bune. De aceea, 
Pavel concluzionează: "dragostea este împlinirea legii". Citind aceste rânduri, credincioşii 
adventişti sinceri vor striga de bucurie. Dar cei fără naşterea din nou nu vor înţelege. 
Pavel are o expresie în Noul Testament care spune aşa: "cine nu înţelege să nu 
înţeleagă".  
 Capitolul 13 se încheie cu un îndemn la aşteptarea Domnului Cristos: "noaptea 
aproape a trecut, ziua este aproape", şi anume ziua venirii lui Cristos. 

 
Concluzii şi aplicaţii 

 
 Creştinul autentic este supus autorităţilor. 

 Un creştin autentic este un model în societate. 

 Un creştin autentic îşi plăteşte taxele. 

 Un creştin autentic trebuie să satisfacă serviciul militar şi trebuie să îşi apere ţara în 
caz de război. 

 Dumnezeu îi cheamă pe unii dintre copiii Săi să slujească în poliţie şi armată. 

 Un creştin autentic nu îşi pune problema împlinirii legii, deoarece crede ceea ce 
spune Cuvântul, anume că cel ce iubeşte pe aproapele a împlinit legea. 

 Un creştin autentic Îl aşteaptă pe Domnul Cristos. 

 
Întrebări de studiu 

 
 Cum se raportează creştinul la autoritatea statului? 

 Ce spune Pavel despre împlinirea legii mozaice? 

 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 13 

 
 Responsabilitatea creştinului faţă de autorităţile civile implică mai mult decât 
ascultare. Include de asemenea sprijin prin plătirea taxelor. Aceasta este datorată 
faptului că liderii, ca slujitori ai lui Dumnezeu, ar trebui să dea tot timpul lor conducerii şi 
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au nevoie de sprijin prin taxe de la cetăţeni, incluzând creştinii. De aceea creştinii ar 
trebui să dea fiecăruia ce datorează, fie taxe, respect sau onoare. 

John A. Witmer 
 
 Prima manifestare a supunerii faţă de lumea exterioară este ascultarea de 
autoritate. Această secţiune era în mod special necesară pentru creştinii din Roma acelui 
timp. Este o simplă declaraţie cu privire la o atitudine cu adevărat creştină în ceea ce 
priveşte autoritatea guvernamentală, cu toate că acea autoritate era orice, dar numai 
creştină nu. Conducerea este arătată ca fiind de la Dumnezeu. Guvernatorul este 
slujitorul lui Dumnezeu pentru bine şi trebuie să pedepsească pe cei ce fac răul... De 
aceea supunerea creştinului faţă de voia lui Dumnezeu este manifestată în lume prin 
ascultarea lui de o autoritate în mod propriu constituită. 

G. Campbell Morgan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
1
) Inspirat din Bible Background Commentary, Craig S. Keener, IVP, SUA 
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CAPITOLUL 14 
 

 

 

Tema capitolului 
 

Coexistenţa evreilor şi neevreilor în aceeaşi biserică 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 Ambele culturi, greco-romană şi ebraică aveau o bogată tradiţie. Totuşi, în 
lumea cunoscută de atunci nu exista un popor mai dedicat în ceea ce priveşte dieta 
motivată religios decât poporul evreu. Neamurile ridiculizau în special sabatul evreiesc 
spunând că evreii erau leneşi şi astfel căutau să obţină o zi de muncă liberă. Pe de altă 
parte, evreii se manifestau cu superioritate, izolându-se de viaţa socială. Aceste 
deosebiri marcante riscau să divizeze bisericile secolului I şi de aceea Pavel scrie 
capitolul 14 din Romani. 

 
Ce vom învăţa în acest capitol 

 
 Legea mozaică pentru evreii creştinaţi rămâne ca o tradiţie ce le conferă identitate 

naţională. 

 Într-o biserică mixtă formată din evrei şi neamuri trebuie să existe toleranţă 
reciprocă cu privire la cultura fiecăruia. 

 Nu există mâncăruri necurate în noul legământ. 

 

Cuvinte-cheie 
 

 Scaunul de judecată - este, în limba greacă, un termen împrumutat din 
societatea vremii, care descrie scaunul de judecător (bema-gr.). Aici nu se pune 
problema pierderii mântuirii, ci se referă la prezentarea Bisericii înaintea lui Cristos 
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pentru a fi recompensată pentru faptele bune făcute în credinţă. Să nu uităm că nu mai 
este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos! (Romani 8:1). 

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
 Capitolul 14 tratează o problemă internă specifică bisericilor din Roma care avea 
un amestec proporţional de evrei şi neevrei. În bisericile din Roma apăruse un conflict 
cultural. Obiceiurile romane intrau în conflict cu civilizaţia iudaică. Pavel, cu toate că era 
evreu, nu-i tratează preferenţial pe conaţionalii săi. Dumnezeu îi arătase că, în Biserică, 
El făcuse din doi unul (Efeseni 2), şi anume din evrei şi neamuri Dumnezeu creează un 
nou tip de societate.  
 Principiul de bază care guvernează o biserică formată din evrei şi neevrei este că 
nici una dintre etnii nu trebuie să-i impună celeilalte obiceiurile specifice. În practica 
personală aceste obiceiuri pot fi ţinute fără a se face din ele o dogmă sau un motiv de 
convertire a celorlalţi la cultura proprie. În acest tip de biserică mixtă, evreii, ca unii care 
aveau cunoştinţe religioase, aveau tendinţa să judece pe neevrei pentru că nu ţineau 
dieta legii. 
 Neamurile, pe de altă parte, îi dispreţuiau pe evrei, care erau foarte atenţi la ce 
mâncau. Iar Pavel spune: Dumnezeu primeşte atât pe cei ce ţin dieta legii cât şi pe cei ce 
nu au de-a face cu ea. Ţinerea dietei legii şi a sărbătorilor la evrei au rămas ca o tradiţie 
care le dă identitate naţională. Dumnezeu, în Vechiul Testament, a declarat anumite 
animale necurate pentru evrei, ca să îi protejze de contactul cu neamurile, şi astfel să 
evite acceptarea imoralităţii şi doctrinei păgâne. Dar în noul legământ, Dumnezeu dă 
aceste bariere la o parte, deoarece biserica, aşa cum am văzut, este formată şi din evrei 
şi din neamuri. În vechiul legământ, neevreii care se converteau la iudaism erau integraţi 
în practicile iudaice. În noul legământ, Domnul Cristos îi trimite pe ucenici să facă biserici 
în orice etnie, nealterând cultura acelor popoare. Dumnezeu nu este autorul unei culturi 
globale, uniforme, care astăzi este impusă mondial, aşa-numita "pop-culture", ci 
Dumnezeu încurajează o varietate de culturi care dau culoare şi dinamism bisericii, iar 
aceste culturi sau civilizaţii trebuie să trăiască în unitate. 
 O altă problemă serioasă a bisericii mixte evrei-neamuri era ţinerea sabatului 
(v.5). Pentru evrei, ţinerea sabatului avea o importanţă majoră. Pentru neamuri, sabatul 
nu reprezenta nimic. Mulţi dintre ei nu aveau nici o zi specială pe care să o respecte. 
Pavel spune că fie că e vorba de ziua sabatului fie că e vorba despre o viaţă fără zile 
semnificative, fiecare trebuie să îşi păstreze convingerile în mintea lui, nu să le propage 
în afară. Trebuie remarcat că Pavel îndeamnă la toleranţă reciprocă. În cazul când 
biserica este formată numai din neevrei şi unii dintre aceştia promovează ţinerea legii, a 



 181 

dietei sau a sabatului, nu trebuie să existe nici un pic de toleranţă, deoarece aceştia nu 
sunt evrei. A impune neamurilor ţinerea legii, a dietei legii şi a sabatului este un act de 
incultură biblică şi o mare erezie. Totuşi, adventiştii perseverează în aceste lucruri, 
speriindu-i pe evanghelici cu versete citate în afara contextului. Îndemn pe cititorul 
nostru să privească lucrurile ce ţin de lege şi sabat în contextul capitolului 14 şi în 
contextul epistolei către Romani. Îndemn de asemenea pe adventiştii sinceri să se lase 
eliberaţi de Domnul Cristos.  
 Am un cuvânt şi pentru cei angajaţi în lucrarea lui Dumnezeu care ignoră aceste 
lucruri şi lasă turma sub influenţa adventistă sau colaborează cu pastorii adventişti. Ei 
vor răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru că adventiştii militanţi, care vor să aducă 
sub robia legii şi a sabatului pe evanghelici, fac lucrarea iudaizanţilor din secolul I, care 
subminau pe apostolul Pavel şi care detestau harul lui Dumnezeu.  
 Pavel rezolvă integrarea diversităţii de cultură în biserica nou-testamentală 
punându-L în centru pe Cristos.  Un creştin cristocentric, chiar dacă are convingeri 
personale cu privire la dietă sau lucruri asemănătoare, nu va simţi niciodată nevoia să-i 
convingă şi pe alţii de acestea. Pavel ne avertizează că toţi vom sta înaintea scaunului de 
judecată al lui Cristos. Versetul acesta este scos din context şi generalizat. Interpretarea 
corectă este că cei care continuă să impună altora sabatul sau dieta sau cei ce 
dispreţuiesc pe evrei că ţin legea vor avea de-a face cu Cristos.  
 Trebuie să răspundem la o obiecţie ridicată de credincioşii adventişti, în care ei 
spun că sabatul fiind dat la creaţie a fost ţinut dea lungul istoriei omenirii şi, ca atare, 
chiar dacă nu mai suntem sub autoritatea legii, suntem sub sabatul din creatie. 
Răspunsul la această obiecţie are trei părţi. 
 1) Nu tot ce a fost iniţiat în Geneza s-a păstrat în decursul vremii. Oamenii au 
fost vegetarieni, dar după potop Dumnezeu le-a dat să mănânce carne. Iniţial Adam şi 
Eva nu purtau haine, nu aduceau jertfe, dar după caderea în păcat ei au umblat 
îmbrăcaţi şi au adus jertfe. La fel se întâmplă şi cu sabatul, şi anume nu rezultă că ţinerea 
zilei a şaptea ar fi fost o practică universală.   
 2) Nu este nici o dovadă istorică sau arheologică că sabatul s-ar fi ţinut de alte 
popoare, afară de evrei. 
 3) Sabatul este prezent numai în teocraţie, şi anume în Eden, înainte de cădere, 
în viaţa lui Israel şi în biserică. Sabatul bisericii nu este o zi pe săptămână ci este odihna 
continuă în Cristos. 
 În încheiere, vreau să mai analizăm două versete care sunt interpretate în afara 
contextului şi care îi derutează pe mulţi evanghelici. Primul este versetul 14, care ne 
arată că nimic nu este necurat în sine; această expresie nu se referă decât strict la 
animale sau alimente, deoarece sunt o mulţime de lucruri păcătoase în jurul nostru care 
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sunt necurate. Alt verset este versetul 21, în care se spune că bine este să nu mănânci 
carne, sau să nu bei vin, sau să faci altceva care poate să fie o pricină de cădere pentru 
fratele tău. Acest verset este folosit de adventişti ca să facă vegetarieni din oamenii 
normali. Însă acest verset se aplică strict într-o biserică formată din evrei şi neevrei. A fi 
vegetarian pentru că spune doctorul sau că decizi tu pentru o perioadă de timp nu este 
nici o problemă. A fi vegetarian că te învaţă Ellen White sau doctrina hindusă a 
reîncarnării este foarte grav. Ultimile cercetări arată că atât femeile vegetariene cât şi 
copiii lor pot avea probleme psihice din cauza lipsei vitaminelor, în mod specific a 
vitaminei B12.  

 

Concluzii şi aplicaţii 
 
 Este vitală interpretarea capitolului 14 în contextul cultural-religios, altfel fiecare 

face ce vrea cu afirmaţiile aparent gene-ralizante ale lui Pavel. 

 Nu trebuie să ţii seama de poticnelile adventiştilor cu privire la consumarea cărnii de 
porc sau a altor tipuri de alimente. 

 Nu se acordă nici un pic de toleranţă creştinilor neevrei sau adventiştilor care se 
infliltrează în biserică încercând să impună ţinerea legii sau a dietei acesteia. 

 Creştinul este liber să se bucure şi să îi mulţumească lui Dumnezeu de toate 
mâncărurile existente pe piaţă. 

 Într-o biserică mixtă (evrei şi neamuri) trebuie să existe toleranţă reciprocă. 

 

Întrebări de studiu 
 
 Ce era important pentru credincioşii evrei din biserica creştină a primului secol? 

 Ce recomandă Pavel cu privire la relaţia evrei-neevrei într-o biserică mixtă? 

 Se aplică principiile relaţiei evrei-neevrei dintr-o biserică mixtă în cazul uneia 
formate numai din neevrei, care vor să ţină sâmbăta sau să aibă o dietă anume? 

 

Citat din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 14 

 
 Biserica din Roma, ca alte biserici fondate ca rezultat al lucrării lui Pavel, era 
formată din evrei şi greci. Acesta era în mod particular important pentru apostol, 
deoarece în mod ferm el a crezut că unul dintre cele mai mari argumente pentru 
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validitatea creştinismului a fost capacitatea de a aduce împreună oameni din diferite 
segmente sociale care în mod normal sunt înstrăinaţi unii de alţii... Dovada practică a 
acesteia a fost biserica locală a credincioşilor, care funcţiona bazată pe dragostea 
reciprocă între oameni al căror singur numitor comun era relaţia cu Cristos ca Salvator şi 
Domn. Trăirea în practică a acestor lucruri cerea oricum atenţie, deoarece zidurile de 
separare au fost date jos; în practică, aceşti pereţi se puneau de obicei la loc. 

D. Stuart Briscoe 
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CAPITOLUL 15 
 

 

 

Tema capitolului 
 

Finalizarea argumentului cu privire la fratele slab în credinţă; etica de lucru a lui Pavel 

 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 Scriitorii antici, ca şi cei contemporani, folosesc pentru a-şi susţine punctul de 
vedere exemple din viaţa unor personalităţi. Oponenţii lor erau mult mai ezitanţi în a-i 
contesta când li se aduceau înainte astfel de exemple de viaţă deosebită. Şi Pavel 
foloseşte acelaşi principiu. 

 

Ce vom învăţa în acest capitol 
 
 Pavel încheie subiectul relaţiei evrei-neevrei în biserică. 

 Exemplul pozitiv de toleranţă culturală este Însuşi Domnul Cristos. 

 Pavel descrie etica lui de lucru şi secretul succesului său. 

 

Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
 Pavel finalizează în acest capitol îndemnurile practice din epistolă. El continuă 
problema relaţiei evrei-neevrei din biserică îndemnându-i pe aceia care au crescut 
spiritual să fie îngăduitori cu slăbiciunile celorlalţi care în mod sincer sunt angajaţi în 
procesul de creştere.  
 Însă sunt unii care iau acest verset şi spun că ei sunt slabi şi se mai uită la o 
pornografie, mai trag câte o beţie, eventual mai cad şi în imoralitate şi ne cer să fim 
răbdători cu slăbiciunile lor. Acest verset se aplică în relaţia neevrei-evrei şi se referă în 
mod specific la dieta evreiască şi nu la altceva.  
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 Argumentul suprem al lui Pavel în vederea înţelegerii faţă de cultura ebraică în 
cadrul bisericilor mixte evrei-neevrei este dat de exemplul Domnului Cristos (v.8-13). El 
Însuşi a luat identitatea de evreu ca să facă posibilă mântuirea evreilor şi apoi a 
neamurilor. 
 Pavel explică faptul că îngăduinţa creştină este în vederea zidirii aproapelui şi nu 
în a te lăsa manipulat de aproapele care îşi permite o viaţă uşuratică dar îţi cere ca tu să 
fii îngăduitor cu el.  
 Pavel continuă în acest capitol să arate atât etica lui de lucru cât şi secretul 
succesului său. El spune că lucrează în aşa fel încât neamurile să fie o jertfă bine primită, 
sfinţită de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, el  face o lucrare perfectă la nivelul lui uman. 
Aceasta este etica lui de lucru. În ce priveşte secretul succesului, el arată că Cristos a 
lucrat prin el. Iată descrierea cea mai precisă a felului cum în mod concret cineva 
lucrează sub influenţa harului lui Dumnezeu, şi anume harul crucifică eul credinciosului, 
iar Cristos este liber să lucreze prin noi lucrări ce depăşesc cu mult competenţa şi 
puterea noastră. 
 Cristos nu poate împlini prin noi lucrările Lui mari fără să acceptăm să ne 
sacrifice eul şi fără să fim absolut dedicaţi.  
 Capitolul acesta se termină cu planurile apostolului care contează pe rugăciunile 
credincioşilor ca pe un element esenţial în împlinirea lor.  
 Trebuie semnalată o importantă greşeală de traducere a versiunii Cornilescu 
(v.12) care spune "din Iese va ieşi o Rădăcină." Textul grec spune: "estai he hriza to 
Iessai," adică "va fi o rădăcină a lui Iese" (genitiv) şi nu "din Iese va ieşi o rădăcină" 
(acuzativ.)  Ce ne spune faptul că Cristos este rădăcina lui Iese? Acest lucru confirmă 
explicaţiile lui Pavel din Capitolul 11 când vorbeşte despre măslin ca având rădăcină, 
tulpină şi ramuri, rădăcina fiind Cristos, iar tulpina fiind rămăşiţa credincioasă a lui Israel 
şi biserica primară evreiască; aşa cum am văzut, Cristos-rădăcina este un concept 
teologic esenţial în doctrina harului, arătând că noi avem origine spirituală în El, El ne 
întreţine în viaţă, El ne dă creştere spirituală. 

 

Concluzii şi aplicaţii 
 
 Dacă suntem cristocentrici nu vom fi antisemiţi. 

 Cristos poate lucra în noi toleranţă culturală. 

 Fratele slab nu este adventistul, ci evreul care ţine o dietă, de aceea toleranţa 
culturală se aplică evreilor şi nu adventiştilor. 
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Întrebări de studiu 
 
 Cine este fratele slab în credinţă? 

 Care era etica de lucru a lui Pavel? 

 Care era secretul succesului său? 

 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 15 

 
 "Şi să nu ne plăcem nouă înşine"  (Romani 15:1) 
 

 Astfel de persoane care plac lor însăşi doresc să primească avantajele aproapelui 
şi nu problemele acestuia. Desigur, ei vor ca aceste greutăţi să fie purtate de toţi, dar ei 
să nu poarte nici una. Tot ceea ce fac ei este să judece, să defăimeze, să acuze, să 
dispreţuiască pe alţii. Aşa erau fariseii, despre care citim în Luca 18:10. Fariseul critica, 
certa, acuza şi condamna pe vameş, cât şi pe ceilalţi oameni şi se bucura în van de 
propria lui dreptate. 

Martin Luther 
 
 Pavel concluzionează expunerea lui cu privire la libertatea creştină şi dragostea 
creştină revenind la exemplul lui Cristos. Cine era mai liber de tabu-uri şi inhibiţii ca El? Şi 
totuşi cine era mai atent ca să suporte slăbiciunile altora? Este aşa de uşor pentru o 
persoană a cărei conştiinţă este curată cu privire la anumite acţiuni să aibă în faţa 
criticilor săi o atitudine de genul "fac ce vreau". El are dreptul să facă aşa dar nu este 
aceasta calea lui Cristos. Calea lui Cristos este să se gândească la alţii în primul rând, să 
vadă interesele lor şi să îi ajute în orice fel posibil. Cristos nu şi-a plăcut Lui Însuşi.... 
Probabil că Pavel vorbeşte aici despre faptul că Cristos a pus mai presus de orice voia lui 
Dumnezeu. 

F.F.Bruce 
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CAPITOLUL 16 

 
 

 

Tema capitolului 
 

Galeria eroilor credinţei din Roma; doxologie de încheiere 
 

Elemente istorice, culturale şi religioase 
specifice capitolului 

 
 În general, călătorii evrei duceau cu ei o scrisoare de recomandare care atesta 
calitatea lor, cu scopul de a fi primiţi de cei care nu îi cunoşteau. Femeile, în special, nu 
erau văzute ca unele care aveau înţelepciune religioasă, şi de aceea diaconiţa Fibi (în 
traducerea Cornilescu - "Fivi") avea nevoie de recomandarea apostolului. Cezarul 
Claudiu a dat un ordin de expulzare a evreilor din Roma însă, după aceea, mulţi s-au 
întors. Epistola se încheie cu enumerarea multor nume ale prietenilor lui Pavel, fapt care 
de asemenea face parte din cultura vremii. Soţii erau în mod normal menţionaţi primii 
însă dacă soţia avea un statut social mai înalt, atunci ea era menţionată prima. 

 

Ce vom învăţa în acest capitol 
 
 Femeile pot îndeplini rol de diaconat în biserică într-un mod neoficial. 

 Roma avea o întreagă galerie de oameni credincioşi deosebiţi. 

 Epistola se încheie cu o doxologie demnă de conţinutul ei. 

 

Cuvinte-cheie 
 
 Diaconiţă - Cuvântul ne arată că femeile pot sluji în biserică într-o slujbă 
neoficială, numai în administraţie şi nu în pastorat. Lucrarea de diaconat este o lucrare 
de slujire în sfera administrativă.    

Mister - are sensul de ascuns şi nu neapărat de misterios, în sensul de esoteric.  
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Explicarea pe versete sau grupuri de versete 
 
 Acest capitol ne-o aduce înainte pe sora Fivi sau Fibi (în greacă.) Această soră 
era diaconiţa bisericii din Chencreea. Se pare că Pavel a trimis scrisoarea celor din Roma 
prin ea. Această soră a fost de ajutor multora, printre care şi apostolului Pavel. El dă 
instrucţiuni să fie primită "cu covorul roşu." Sunt anumite surori care au un devotament 
de neegalat şi care ajută în lucrarea Domnului. Ne amintim de Domnul Cristos care nu ar 
fi fost slujit bine dacă ar fi fost urmat numai de ucenici, deoarece bărbaţii evrei nu aveau 
îndemânări casnice. Domnul adaugă o echipă de femei care au grijă de Cristos în timpul 
vieţii şi după moarte în momentul îngropării. O astfel de femeie era şi Fivi. 
 Pavel continuă cu o listă lungă de saluturi către oameni de excepţie, printre care 
şi Priscila şi Acuila, soţ-soţie, care împreună au lucrat la ucenicizarea lui Apolo, unul 
dintre cei mai mari apologeţi ai bisericii primare. Priscila este menţionată prima din 
pricina statutului ei social. Pavel continuă acest capitol final îndemnând pe fraţi să se 
ferească de divizări în biserică şi să se îndepărteze de cei care se ridică împotriva 
învăţăturii harului. Pavel spune că unii dintre ei folosesc cuvinte dulci şi amăgitoare ca 
să-i înşele pe cei simpli sau lesne încrezători (naivi). 
 Dacă este să caracterizăm emisiunile postului adventist Radio Vocea Speranţei, 
ei îşi maschează incorectitudinea doctrinară printr-o politeţe şi amabilitate desăvârşite 
în discuţiile cu ascultătorii, sperând ca audienţa, văzând bunăvoinţa adventistă, să nu 
dea importanţă adevărului, ci măgulirilor pe care le folosesc moderatorii adventişti. 
Mulţi percep politeţea adventistă ca profesionalism. În realitate, este comutarea atenţiei 
audienţei de la adevăr la amabilităţi. Cu alte cuvinte, diversiune. Lucrul acesta îi atrage 
pe români care sunt uşor de manipulat, aceştia ignorând adevărul de dragul 
amabilităţilor reciproce, iar în cazul creştinilor, motivaţiile sunt şi ecumenice. 
 Versetul 20 ne spune că Dumnezeu va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele 
noastre. Într-o epistolă atât de vastă şi densă din punct de vedere teologic, Satan este 
menţionat o singură dată - aici, la sfârşit. Asta ne arată că problema fundamentală a 
creştinului este în primul rând adversarul din interior, şi anume carnea, firea pămân-
tească şi nu duşmanul din exterior - Satan. De aceea, epistola pune accent atât de mult 
pe răstignirea eului (cap.6). Cu toate că se repetă, Pavel, spune din nou "harul Domnului 
nostru Isus Cristos să fie cu voi" în versetele 20 şi 24. Epistola începe prin har, descrie 
harul şi se încheie cu har. Glorie Domnului! Să nu uităm că cei din Galatia au început prin 
har, au venit iudaizanţii şi i-au învăţat să continue cu legea. Şi Pavel este nevoit să le 
scrie o epistolă foarte severă ca să îi aducă din nou la har. Când harul îşi face pe deplin 
lucrarea rezultă şi cea mai deplină adorare către Dumnezeu care este singurul Înţelept.  
A Lui să fie gloria prin Isus Cristos, Amin! 
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Concluzii şi aplicaţii 
 
 Lucrurile frumoase în caracterele descrise de Pavel se datorează harului lui 

Dumnezeu. 

 Împotrivitorii faţă de învăţătura harului trebuie separaţi de biserică. 

 Adorarea este o urmare naturală a unei doctrine corecte şi a unei dedicări depline. 

 

Întrebări de studiu 
 
 Ce te impresionează cu privire la cei descrişi de Pavel în capitolul 16 ? 

 Eşti uşor de manipulat de adventişti? 

 Experimentezi momente de adorare în viaţa ta ? 

 

Citate din comentatori de seamă 
cu privire la Romani 16 

  
 Lista saluturilor pe care Pavel o trimite prietenilor din Roma este cea mai lungă 
din orice epistolă. El a menţionat 26 de oameni pe nume şi s-a referit la mulţi alţii. Sunt 
menţionate şi câteva femei - Priscilla, Maria, Trifena şi Trifosa, Persida, mama lui Rufus, 
sora lui Nereus, Iunia şi Iulia. Pavel a întâlnit pentru prima dată pe Priscilla şi Acuila când 
a ajuns la Corint în a doua călătorie misionară şi a lucrat cu ei la facere de corturi. Ei au 
venit la Corint din Roma pentru că împăratul Claudiu a decretat ca toţi evreii să 
părăsească Roma. L-au însoţit pe Pavel când a plecat din Corint dar au stat în Efes când 
au avut o oprire scurtă. Acolo ei l-au ucenicizat pe Apolo şi l-au ajutat pe Pavel în timp ce 
era în Efes. Pavel îi laudă (Acuila şi Priscila) numindu-i partenerii mei în lucrarea cu Isus 
Cristos şi arată că de fapt ei şi-au riscat viaţa pentru Isus Cristos. 

John A. Witmer 
 
 Oricare ar fi autorul ultimelor versete ale epistolei, putem să le acceptăm ca 
sfârşit al ei... Felul în care se termină epistola, pe o notă înaltă, trebuie să fie una de 
laudă. Şi nu numai atât. Ci pune împreună multe idei ale epistolei ca un întreg. Cu 
adâncă gratitudine, scriitorul reaminteşte ceea ce face Dumnezeu pentru cei ce Îl ascultă: 
cel slab este făcut tare, cel instabil este stabilizat. Când miracolul regenerării se 
întâmplă, acesta se desfăşoară în acord cu metoda pe care Dumnezeu o dă. Singurul fel 
potrivit în care oamenii sunt răscumpăraţi într-o viaţă nouă şi viguroasă este prin 
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intrarea în planul lui Dumnezeu. Când ei înţeleg care este voia Lui, puterea Lui poate să 
lucreze prin ei... În Isus Cristos, Dumnezeu a descoperit oamenilor ceea ce ei nu au 
cunoscut şi nu au putut să descopere ei înşişi... În lumea creată de Dumnezeu, este 
dominant scopul Lui de răscumpărare, şi anume să aducă toate naţiunile să trăiască în 
lumina Evangheliei, şi aceasta este o poruncă a Dumnezeului veşnic. 

Gerald Cragg 
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CONCLUZIE 
 

 

 
 În Romani 15:15,16, Pavel explică de ce a fost necesar să fie ferm în diferite părţi 
ale Epistolei. El vrea ca lucrarea lui să poată fi sfinţită de Duhul Sfânt. În consecinţă el 
trebuia să spună adevărul care în anumite circumstanţe era inconfortabil. Harul nu 
exclude dojana, atenţionarea, mustrarea, proclamarea adevărului... 
 La rândul meu, tratând Epistola în acord cu ce spune textul, a fost necesar să 
spun lucrurilor pe nume. Apreciez faptul că unii din cititori au parcurs cartea până la 
ultimul capitol, în pofida tonului categoric pe alocuri. 
 Înainte de a trage concluziile finale la acest comentariu la Romani, vreau să 
răspund unei întrebări care bănuiesc că a stat în minţile multor credincioşi, inclusiv 
pastori. Întrebarea este aceasta: De ce a fost C.H. Spurgeon unul dintre cei mai mari 
predicatori din istoria bisericii? Spurgeon, acceptat în mod unanim de credincioşii din 
orice denominaţiune, a fost special; creştinii au fost copleşiţi de harul ce transpare din 
predicile sale. În limba română au fost traduse doar fragmente din vasta operă a lui 
Spurgeon. Amintiţivă de "Tezaurul promisiunilor lui Dumnezeu," cât de mult a încurajat 
biserica din România în timpul persecuţiei. Deci, ce l-a caracterizat pe Spurgeon? Pe 
Spurgeon l-a caracterizat harul. El a înţeles harul ca experienţă personală şi ca doctrină, 
şi a reuşit să îl comunice cel mai bine. Însă un lucru este foarte puţin cunoscut în 
România, şi anume că Spurgeon a predicat şi a proclamat harul în întregimea lui. Harul 
înseamnă nu numai dragostea lui Dumnezeu manifestată prin jertfa lui Cristos pentru 
mântuirea noastră, dar şi alegerea noastră pentru mântuire, predestinarea noastră de a 
fi asemenea lui Cristos şi siguranţa mântuirii noastre1. Spurgeon a fost foarte ferm în 
apărarea acestor adevăruri. Datorită expunerii harului lui Dumnezeu în care Dumnezeul 
Suveran alege pe cine vrea pentru mântuire, Spurgeon a fost nevoit, spre sfârşitul vieţii 
sale, să facă o alegere dureroasă. El a trebuit să aleagă între a rămâne de partea 
doctrinei harului suveran şi a renunţa la acesta pentru a-i mulţumi pe liderii şi pe pastorii 
comunităţii evanghelice care susţineau o doctrină ciuntită a harului lui Dumnezeu. În 
mod concret, aceştia susţineau că Dumnezeu alege pe om în funcţie de opţiunea lui, că 
Dumnezeu este la dispoziţia "suveranităţii" omului. 
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Dragă cititorule, astăzi, ajuns la capătul acestui volum,  poţi şi tu alege să fii de 
partea harului suveran. Dacă cumva ai citit concluziile fără a lectura studiul, invitaţia este 
pentru tine doar după ce vei fi parcurs cartea. Altfel vei trage o concluzie greşită. 
 După citirea acestui volum, ne dăm seama că, în acord cu Epistola către Romani, 
Evanghelia nu este doar vestea bună a iertării păcătelor cum a fost înţeleasă de cei mai 
mulţi creştini, ci este vestea bună că Dumnezeu dă iertarea păcatelor, sfinţirea şi 
glorificarea. Evanghelia este un întreg care include în ea toate etapele mântuirii. 
Evanghelia are în centrul ei justificarea prin credinţă, iar justificarea prin credinţă are în 
centrul ei jertfa Domnului nostru Isus Cristos. Justificarea noastră prin jertfa lui Cristos 
este un act de har din partea lui Dumnezeu. Noi beneficiem de această justificare printr-
un act de credinţă. De aceea se numeşte "justificare prin har şi prin credinţă." Este aşa 
de îmbucurător faptul că prin credinţă primim iertarea păcatelor, prin credinţă trăim 
sfinţirea şi tot prin credinţă îl aşteptăm pe Cristos să ne ia acasă.  
 Epistola către Romani are trei "piscuri de munte." Unul este Romani 3:21-26, al 
doilea este Romani 8, iar al treilea este Romani 11:36. Primul ne arată cum ne 
mântuieşte Dumnezeu, al doilea ne dezvăluie suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire, 
iar al treilea ne revelează măreţia lui Dumnezeu în toate lucrurile care îl duc pe omul 
mântuit la o desăvârşită adorare. 
 Epistola către Romani ne mai arată că sfinţirea este o consecinţă a beneficiilor ce 
decurg din justificare şi nu a efortului uman în primul rând. Harul lui Dumnezeu este 
necruţător cu legalismul, libertinismul şi firea pământească. Privind retrospectiv, putem 
vedea că acordarea harului de către Dumnezeu este un act suveran al Lui, care face 
abstracţie de condiţia şi meritele omului. De aceea poartă numele de "harul suveran." 
Înţelegerea harului presupune acceptarea predestinării, alegerii suverane pentru 
mântuire, a suveranităţii lui Dumnezeu, a siguranţei mântuirii, credinţa în promisiunile 
lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri formează un întreg. Dacă luăm un element din cele 
enumerate, rezultă un har trunchiat. De aceea putem numi enunţul de mai sus corolarul 
harului. În contrast cu acesta este corolarul legii. Corolarul legii are forma următoare: 
lege - fapte iniţiate în noi - păcat - mânie - condamnare. Legea duce la glorificarea 
omului, harul duce la glorificarea lui Dumnezeu. De aceea, un creştinism legalist, fiind 
centrat în om, se numeşte creştinism antropocentrist. În contrast cu acesta, harul este 
teocentric şi cristocentric. Fiind o favoare divină, harul nu poate fi înţeles şi trăit decât 
prin puterea Duhului Sfânt.  
 Ca atare, cei ce spun că harul duce la "lenevie spirituală" păcătuiesc împotriva lui 
Dumnezeu. Putem încheia această concluzie în modul cel mai adecvat citând Scriptura 
din Romani 11:36 "Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile." 

___________________ 
1
) Vezi John MacArthur, Criza spiritualităţii, Editura Agape, 2003. 
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