
CAPITOLUL 1 
Puterea lui Dumnezeu este în Evanghelie 

 
 

Salutul – Romani 1:1-7 
 

1 Pavel, rob al lui Isus, chemat să fie apostol, pus deoparte, ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, 2 pe 
care o făgăduise mai înainte prin proorocii Săi în Sfintele Scripturi. 3 Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui 
David, în ce priveşte trupul, 4 iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin 
învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, 5 prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, 
pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate Neamurile, 6 între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus 
Hristos. 7 Deci, vouă tuturor, care sunteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace de 
la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos! 

 
Un rob. – “Pavel, rob al lui Isus.” Astfel se prezintă apostolul romanilor. În mai multe alte epistole aceeaşi 

expresie este folosită. Unii oameni s-ar ruşina să se numească robi; apostolilor nu le era ruşine. 
Este deosebit de important cui slujeşte cineva. Robul îşi derivă importanţa din demnitatea celui căruia îi slujeşte. 

Pavel îl slujea pe Domnul Isus Hristos. Oricine poate sluji aceluiaşi Stăpân. “Nu ştiţi că dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l 
ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi.” (Rom.6:16). Chiar şi slujitorul de rând care se supune Domnului este 
slujitorul Său, nu al omului. “Robilor, ascultaţi în toate lucrurile pe stăpânii voştri pământeşti; nu numai când sunteţi sub 
ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii care vă temeţi de Domnul. Orice faceţi, să faceţi 
din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. 
Voi slujiţi Domnului Hristos” (Col. 3:22-24). O astfel de gândire nu poate decât să înnobileze chiar şi cea mai banală 
corvoadă. 

Traducerea noastră (traducerea în limba engleză a Bibliei folosită de autor - nota. trad.) nu redă semnificaţia 
corectă a termenului folosit de apostol când se numeşte rob. În realitate acesta este “rob”. El a folosit cuvântul obişnuit din 
greacă pentru sclav. Dacă suntem cu adevărat slujitorii Domnului, suntem slujitori legaţi de El pe viaţă. Este o robie care 
înseamnă libertate, “căci robul chemat în Domnul, este un slobozit al Domnului. Tot aşa, cel slobod, care a fost chemat, este 
un rob al lui Hristos” (1 Cor. 7:22). 

Pus deoparte (separat - trad. eng.). – Apostolul Pavel era “pus deoparte, ca să vestească Evanghelia”. Acelaşi 
lucru se poate spune despre oricine este cu adevărat robul Domnului. “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ 
pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţinea la unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona” 
(Matei 6:24). Nimeni nu-i poate sluji Domnului şi să aibă pe lângă aceasta o altă preocupare. 

“Vrei să spui că un negustor sau un om de afaceri nu poate fi creştin?” Nicidecum. Ceea ce vreau să spun este că 
omul nu-I poate sluji Domnului şi să aibă altă preocupare. “Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în 
Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl” (Col. 3:17). Dacă omul nu-I slujeşte Domnului în 
afacerea lui, el nu-I slujeşte Domnului deloc. Adevăratul rob al lui Hristos este cu adevărat pus deoparte (separat - trad. 
eng.). 

Dar aceasta nu înseamnă că el renunţă la contactul personal cu lumea. Biblia nu susţine călugăria. Păcătosul cel 
mai incurabil este cel care se crede prea bun ca să se asocieze cu păcătoşii. Atunci cum trebuie să fim puşi deoparte 
(separaţi) pentru Evanghelie? Prin prezenţa lui Dumnezeu în inimă. Moise i-a spus Domnului: “Dacă nu mergi Tu însuţi cu 
noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare nu când vei 
merge Tu cu noi, şi când prin aceasta vom fi deosebiţi (separaţi - trad. eng.), eu şi poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa 
pământului?” (Ex. 33:15,16) 

Însă cel care este pus deoparte pentru o lucrarea de predicare publică a Evangheliei aşa cum era apostolul Pavel, 
este pus deoparte într-un fel special, astfel că acesta nu se poate angaja într-o altă activitate pentru câştig personal. “Nici un 
ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste” (2 Tim. 2:4). El nu poate ocupa nici o 
poziţie, indiferent cât de înaltă din punct de vedere al autorităţii guvernelor lumii acesteia. A proceda astfel înseamnă a-L 
dezonora pe Maestru şi a-ţi subestima slujba. Lucrătorul Evangheliei este ambasadorul lui Hristos şi nu există nici o altă 
poziţie comparabilă ca onoare. 

Evanghelia lui Dumnezeu. – Apostolul a declarat că era “pus deoparte, ca să vestească Evanghelia lui 
Dumnezeu”. Este vorba de Evanghelia lui Dumnezeu care “priveşte pe Fiul Său”. Hristos este Dumnezeu şi de aceea 
Evanghelia lui Dumnezeu, despre care vorbeşte apostolul în primul verset al capitolului, este identică cu “Evanghelia lui 
Hristos” din versetul şaisprezece. 

Prea mulţi sunt cei care separă pe Tatăl de Fiul în ceea ce priveşte lucrarea Evangheliei. Mulţi o fac inconştient. 
Dumnezeu, Tatăl, la fel ca şi Fiul, este Mântuitorul nostru. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu” (Ioan 3:16). “Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 Cor. 5:19). “O desăvârşită unire va 
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domni între ei amândoi.” (Zah. 6:13). Hristos a venit pe acest pământ ca reprezentant al Tatălui. Cine L-a văzut pe Hristos, 
la văzut şi pe Tatăl (Ioan 14:9). Lucrările pe care Hristos le-a făcut au fost lucrările Tatălui, care locuia în El (versetul 10). 

Chiar şi cuvintele pe care El le-a rostit au fost cuvintele Tatălui (versetul 24). Când îl auzim pe Hristos spunând: 
“Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă”, ascultăm de fapt invitaţia plină de îndurare a lui 
Dumnezeu Tatăl. Când îl vedem pe Isus ridicând copiii în braţe şi binecuvântându-i, blândeţea Tatălui ne este descoperită. 
Când îl vedem pe Hristos primind pe păcătoşi, amestecându-se cu ei şi mâncând cu ei, iertându-le păcatele şi curăţind 
hidoşii leproşi cu o atingere, suntem martori ai bunăvoinţei şi milei Tatălui. Chiar şi atunci când îl vedem pe Domnul nostru 
pe cruce, cu sângele şiroindu-i din coastă, acel sânge prin care suntem împăcaţi cu Dumnezeu, nu trebuie să uităm că 
“Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine”, astfel că apostolul Pavel a spus: “Biserica Domnului, pe care a 
câştigat-o cu însuşi sângele Său” (Fapte 20:28). 

Evanghelia în Vechiul Testament. – Evanghelia lui Dumnezeu pentru care apostolul Pavel se considera pus 
deoparte era Evanghelia “pe care o făgăduise mai înainte prin proorocii Săi în Sfintele Scripturi” (Rom. 1:2); literal, 
Evanghelia pe care El o anunţase sau o predicase mai înainte. Aceasta ne demonstrează că Vechiul Testament conţine 
Evanghelia şi de asemenea că Evanghelia Vechiului Testament este identică cu cea a Noului Testament. Este singura 
Evanghelie pe care a predicat-o apostolul. Astfel stând lucrurile, nu trebuie să ni se pară ciudat faptul că oamenii cred în 
valabilitatea Vechiului Testament şi consideră că are o autoritate egală cu a Noului Testament. 

Citim că Dumnezeu “a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: «Toate neamurile vor fi binecuvântate în 
tine»” (Gal. 3:8). Evanghelia predicată oamenilor în timpul vieţii lui Pavel era aceeaşi Evanghelie care fusese predicată 
israeliţilor din vechime (Ev. 4:2). Moise a scris despre Hristos şi în scrierile sale se găseşte atât de mult din Evanghelie încât 
omul care nu crede ce a scris Moise nu poate crede în Hristos (Ioan 5:46, 47). “Toţi proorocii mărturisesc despre El că 
oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor” (Fapte 10:43). 

Pavel nu avea decât Vechiul Testament când s-a dus la Tesalonic şi “trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi, 
dovedind şi lămurind, că Hristos trebuia să pătimească şi să învieze din morţi” (Fapte 17:2, 3). 

Timotei nu a avut la dispoziţie în copilăria şi tinereţea sa decât scrierile Vechiului Testament, iar apostolul i-a scris: 
“Tu să rămâi în lucrurile, pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat: din pruncie 
cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus” (2 Tim. 3:14, 
15). 

Deci, citiţi Vechiul Testament aşteptându-vă să găsiţi aici pe Hristos şi neprihănirea Sa şi veţi primi înţelepciunea 
care duce la mântuire. Nu faceţi nici o deosebire între Moise şi Pavel, între David şi Petru, între Ieremia şi Iacov, între Isaia 
şi Ioan. 

Sămânţa lui David. – Evanghelia lui Dumnezeu “priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte 
trupul” (Rom. 1:3). Citiţi istoria lui David şi a regilor care au fost descendenţii săi şi care au devenit strămoşii lui Isus şi veţi 
vedea că în ceea ce priveşte natura umană Domnul a fost dezavantajat de moştenirea Sa mai mult decât poate fi oricine. 
Mulţi dintre ei au fost idolatri desfrânaţi şi plini de cruzime. Deşi Isus a fost astfel cuprins de slăbiciune “El n-a făcut păcat, 
şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug” (1 Pet. 2:22). Aceasta trebuie să inspire curaj oamenilor aflaţi în cea mai decăzută stare. 
Ea demonstrează că puterea Evangheliei harului lui Dumnezeu poate birui ereditatea. 

Faptul că Isus a fost născut din sămânţa lui David înseamnă că El este moştenitorul tronului lui David. Despre 
tronul lui David Domnul a spus: “Casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea mea, şi scaunul tău de domnie va fi 
întărit pe vecie” (2 Sam. 7:16). Prin urmare împărăţia lui David se suprapune peste moştenirea făgăduită lui Avraam, care 
reprezintă lumea în întregime (Vezi Rom. 4:13).  

Îngerul i-a spus lui Isus: “Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste 
casa lui Iacov în veci, şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit” (Luca 1:32, 33). Dar toate acestea îl obligau să poarte blestemul 
moştenirii şi să sufere moartea. “Pentru bucuria care-I era pusă înainte” El “a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea” (Ev. 12:2). 
“De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele care este mai pe sus de orice nume” (Fil. 2:9). 

După cum a fost Hristos, tot aşa trebuie să fim şi noi. Numai trecând prin multe necazuri vom intra în Împărăţie. 
Cel care se teme de batjocură sau care face din naşterea sa umilă sau trăsăturile de caracter moştenite o scuză pentru 
deficienţele sale nu va intra în Împărăţia cerurilor. Isus Hristos a suportat cele mai mari umilinţe pentru ca toţi cei care se 
găsesc în această stare să poată, dacă vor, să fie înălţaţi împreună cu El pe cele mai înalte culmi. 

Putere prin Înviere. - Deşi Isus Hristos a avut parte de o naştere umilă, El a fost “în ce priveşte duhul sfinţeniei 
dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor” (Rom. 1:4). Nu a fost El Fiul lui Dumnezeu şi înainte 
de înviere? Desigur; iar puterea învierii s-a manifestat de-a lungul întregii Sale vieţi. Să nu amintim decât de învierea 
morţilor, când şi-a manifestat puterea învierii, prin puterea care era în El. Însă învierea morţilor a fost minunea care a 
convins oamenii înlăturând orice îndoială din mintea lor. 

După înviere, El s-a întâlnit cu ucenicii Săi şi le-a spus: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ” (Mat. 
28:18). Moartea lui Hristos a distrus toate speranţele pe care ei şi le puseseră în El; dar când “după patima Lui, li S-a 
înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile” (Fapte 1:3) ei au primit dovezi 
îndestulătoare despre puterea Sa. 

Singura lor preocupare din acel moment a fost să dea mărturie despre învierea Sa şi puterea acesteia. Puterea 
învierii este potrivit sfinţeniei (Duhului sfinţeniei - trad. eng.), deoarece prin Duhul Sfânt a fost El înviat. Puterea dată 
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pentru a sfinţi oamenii este puterea care L-a înviat pe Isus din morţi. “Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte 
viaţa şi evlavia” (2 Pet. 1:3). 

Ascultarea credinţei. – Pavel a spus că prin Hristos el a primit harul şi apostolia ca să aducă, pentru Numele Lui, 
la ascultarea credinţei pe toate Neamurile. Adevărata credinţă se manifestă prin ascultare. “Lucrarea pe care o cere 
Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela, pe care L-a trimis El” (Ioan 6:29). Hristos a spus: “De ce-mi ziceţi: «Doamne, 
Doamne!» şi nu faceţi ce spun Eu?” (Luca 6:46). Aceasta înseamnă că mărturisirea credinţei în Hristos fără ascultare nu are 
nici o valoare. “Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi” (Iacov 2:17). “După cum trupul fără duh este 
mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă” (versetul 26). 

Omul nu respiră pentru a demonstra că trăieşte ci pentru că este viu. El trăieşte datorită respiraţiei. În respiraţie stă 
viaţa lui. Aşa că omul nu poate face fapte bune pentru a demonstra că are credinţă ci el face fapte bune deoarece faptele sunt 
rezultatul natural al credinţei. Chiar şi Avraam a fost îndreptăţit prin fapte, deoarece “credinţa lucra împreună cu faptele lui 
şi prin fapte credinţa a ajuns desăvârşită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: «Avraam a crezut pe Dumnezeu şi i s-a 
socotit ca neprihănire»” 

“Prea iubiţi ai lui Dumnezeu.“ – Această asigurare dată “vouă tuturor, care sunteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu în 
Roma” a fost mare mângâiere pentru ei. Câţi oameni au dorit să audă un înger direct din slavă care să le spună ceea ce 
Gabriel i-a spus lui Daniel: “Tu eşti preaiubit”! Apostolul Pavel a scris sub inspiraţia directă a Duhului Sfânt, astfel că 
mesajul de dragoste a venit la fel de direct din cer pentru romani ca şi pentru Daniel. Dumnezeu nu a scos în evidenţă câţiva 
favoriţi rostindu-le numele, ci a declarat că toţi cei din Roma sunt preaiubiţi ai lui Dumnezeu. 

Însă, Dumnezeu nu se uită la faţa omului, şi acest mesaj de dragoste adresat romanilor este de asemenea şi pentru 
noi. Ei erau “preaiubiţi ai lui Dumnezeu” pur şi simplu pentru că “atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). “Domnul mi Se arată de departe: 
«Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!»” (Ier. 31:3). Şi această iubire veşnică faţă de oameni nu 
se clatină, deşi ei uită de ea; căci celor care au întors spatele şi care au căzut prin păcatul lor El le spune: “Le voi vindeca 
vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat!” (Osea 14:4). “Dacă suntem necredincioşi, totuş El rămâne 
credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.” 

“Chemaţi să fiţi sfinţi.” – Cititorul poate observa că în Rom. 1:7 cuvintele “să fiţi” sunt subliniate ca fiind 
adăugate, astfel că în loc de “chemaţi să fiţi sfinţi”, traducerea literală ar fi “chemaţi sfinţi”. Dumnezeu îi cheamă pe toţi 
oamenii să fie sfinţi, dar pe toţi cei care Îl acceptă El îi numeşte sfinţi. Acesta este titlul lor. Când Dumnezeu îi numeşte pe 
oameni sfinţi, ei sunt sfinţi. 

Aceste cuvinte sunt adresate bisericii din Roma, nu bisericii romane. Biserica Romană întotdeauna a fost 
apostaziată şi păgână. Ea a abuzat de cuvântul “sfânt” încât în calendarul ei aproape că a ajuns un nume de ruşine. Cel mai 
mare păcat comis de Roma a fost distincţia pe care a introdus-o între “sfinţi” şi creştinii de rând, stabilind astfel practic două 
niveluri de bunătate. I-a făcut pe oameni să creadă că muncitorii şi gospodinele nu sunt şi nu pot fi sfinţi şi astfel a 
desconsiderat adevărata sfinţenie de fiecare zi şi a înălţat leneveala pioasă şi faptele îndreptăţirii de sine. 

Dar Dumnezeu nu are două niveluri de sfinţenie şi pe toţi credincioşii din Roma, aşa săraci şi necunoscuţi după 
cum erau mulţi dintre ei, El îi numeşte sfinţi. Acelaşi lucru este valabil astăzi în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu, deşi 
oamenii s-ar putea să aibe o părere diferită. 

Primele şapte versete din primul capitol al Epistolei către Romani reprezintă salutul. Nici o scrisoare neinspirată nu 
a cuprins vreodată atât de multe adevăruri în introducerea sa precum găsim în aceasta. Apostolul era atât de plin de 
dragostea lui Dumnezeu încât nu putea scrie nici o scrisoare fără să prezintă aproape întreaga Evanghelie în introducere. 
Următoarele opt versete pot fi foarte bine rezumate prin cuvintele “dator tuturor”, căci ele arată desăvârşirea devotamenului 
apostolului faţă de ceilalţi. Să le citim cu atenţie şi să nu ne mulţumim cu o singură lectură: 

 
8 Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită 

în toată lumea. 9 Dumnezeu, căruia îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc 
neîncetat în rugăciunile mele, 10 şi cer totdeauna ca, prin voia lui Dumnezeu, să am în sfârşit fericirea să vin la voi. 11 
Căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră, 12 sau mai degrabă, ca să ne 
îmbărbătăm laolaltă în mijlocul vostru, prin credinţa, pe care o avem împreună, şi voi şi eu. 13 Nu vreau să nu ştiţi, 
fraţilor, că, de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, 
dar am fost împiedicat până acum. 14 Eu sunt dator şi Grecilor şi Barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neînvăţaţi. 15 
Astfel, în ce mă priveşte pe mine, am o vie dorinţă să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. 

 
O mare deosebire. – În zilele apostolului Pavel credinţa bisericii din Roma era cunoscută lumii întregi. Credinţa 

înseamnă ascultare; căci credinţa este socotită drept neprihănire, iar Dumnezeu niciodată nu socoteşte un lucru că este ceva 
decât dacă acel lucru este cu adevărat astfel. Credinţa “lucrează prin dragoste” (Gal. 5:6). Şi această lucrare este o “lucrare a 
credinţei” (1 Tes. 1:3). Credinţa înseamnă de asemenea umilinţă, după cum o arată cuvintele profetului: “Iată, i s-a îngâmfat 
sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui” (Hab. 2:4). Omul fără prihană este cel 
neprihănit; dar omul este neprihănit datorită credinţei sale; de aceea numai omul al cărui suflet nu este îngâmfat are 
credinţă. Prin urmare, fraţii romani din timpul lui Pavel erau umili. 
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Dar acum este cu totul diferit. Un exemplu ne este dat de Catholic Times din 15 iunie 1894. Papa a spus: “Am 
acordat autoritate episcopilor de rit sirian pentru a se întruni în sinod la Mossul”, a lăudat “supunerea plină de credincioşie” 
a acelor episcopi şi a ratificat alegerea patriarhului prin “autoritatea noastră apostolică”. Un ziar anglican şi-a exprimat 
surprinderea, spunând: “Este aceasta o uniune liberă a unor biserici egale, sau este supunere faţă de un conducător monarhic 
şi suprem?” La care Catholic Times a răspuns: “Nu este o uniune liberă a unor biserici egale, ci este supunere faţă de un 
conducător monarhic şi suprem….Apărătorului nostru anglican noi răspundem: Nu sunteţi cu adevărat surprinşi. Ştiţi bine 
ceea ce Roma cere şi întotdeauna va cere – ascultare. Această cerere este acum, mai mult ca niciodată, înaintea lumii.” 

Dar această cerere nu a fost înaintea lumii în zilele lui Pavel. În acele zile era biserica din Roma; acum este 
Biserica Romană. Biserica din Roma era cunoscută pentru umilinţa şi ascultarea sa faţă de Dumnezeu. Biserica Romană este 
cunoscută pentru asumarea cu semeţie a puterii lui Dumnezeu şi pentru ascultarea faţă de sine pe care o cere. 

Rugaţi-vă neîncetat. – Apostolul îi implora pe tesaloniceni “să se roage neîncetat” (1 Tes. 5:17). El nu îi implora 
pe alţii să facă ceea ce el nu făcea, căci el le spusese romanilor că fără încetare îi amintea întotdeauna în rugăciunile sale. Nu 
trebuie să credem că apostolul îi avea în minte pe fraţii din Roma în fiecare oră a zilei, căci atunci nu ar fi putut să se 
gândească la altceva. Nimeni nu poate fi în rugăciune conştientă în fiecare clipă, însă toţi pot continua “să fie instantaneu în 
rugăciune”, sau, aşa cum se spune în traducerea Young, să “stăruiască în rugăciune” (Rom. 12:12). 

Aceasta este în armonie cu ceea ce a spus Mântuitorul, anume că “trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase” 
sau să obosească (Luca 18:1). În parabola care urmează, judecătorul necinstit se plânge de faptul că sărmana văduvă “tot 
venea”. Acesta este un exemplu de rugăciune continuă. 

Un om al rugăciunii. – Acesta era Pavel. El îi amintea pe romani în toate rugăciunile sale. Corintenilor el le-a 
scris: “Mulţumsc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi” (1 Cor. 1:4). Colosenilor: “Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi” (Col. 1:3). Şi mai expresiv el a scris filipenilor: 
“Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte, pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog 
pentru voi toţi, cu bucurie” (Fil. 1:3, 4). Şi din nou tesalonicenilor: “Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, pe 
care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre; căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, 
de lucrarea credinţei voastre” (1 Tes. 1:2, 3). Şi mai departe: “Zi şi noapte Îl rugăm nespus să vă putem vedea faţa, şi să 
putem împlini ce mai lipseşte credinţei voastre” (1 Tes. 3:10). Fiului său preaiubit în credinţă el i-a scris: “Mulţumesc lui 
Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moşi strămoşi, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi şi 
noapte” (2 Tim. 1:3). 

“Bucuraţi-vă întotdeauna.” – Secretul pentru aceasta este să ne “rugăm neîncetat” (1 Tes. 5:16, 17). Apostolul 
Pavel se ruga atât de mult pentru alţii încât nu avea timp să-şi facă griji pentru el. El nu-i văzuse pe romani niciodată şi cu 
toate acestea se ruga pentru ei cu tot atâta putere ca şi pentru bisericile pe care le ridicase. Amintind de eforturile şi 
suferinţele sale, el adaugă că “pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate Bisericile” (2 Cor. 11:28). 

“Ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli.” El a împlinit legea lui Hristos purtând poverile altora. Astfel a 
putut el să se laude cu crucea Domnului nostru Isus Hristos. Hristos a suferit pe cruce pentru alţii, dar a făcut-o “pentru 
bucuria care-I era pusă înainte”. Cei care sunt cu totul devotaţi altora împărtăşesc bucuria Domnului lor şi se pot bucura în 
El. 

“Să am în sfârşit fericirea să vin la voi.” (O călătorie rodnică – trad. eng.) – Pavel s-a rugat din toată inima ca 
să aibe o călătorie rodnică prin voia lui Dumnezeu pentru a vizita Roma. Citiţi capitolul douăzeci şi şapte din Faptele 
Apostolilor şi veţi vedea ce fel de călătorie a avut. Majoritatea oamenilor ar spune că n-a fost o călătorie rodnică. Cu toate 
acestea nu a existat nici o plângere din partea lui Pavel; şi cine poate spune că n-a avut o călătorie rodnică? “Toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.” De aceea trebuie să fi fost rodnică. Este bine ca să ţinem 
seama de aceste lucruri. 

Suntem înclinaţi să privim lucrurile dintr-o perspectivă eronată. Atunci când învăţăm să le vedem aşa cum le vede 
Dumnezeu, vom descoperi că lucrurile pe care le socotim dezastruoase de fapt sunt rodnice. Câte bocete am putea evita dacă 
am ţine întotdeauna minte că Dumnezeu ştie mult mai bine decât noi cum să răspundă la rugăciunile noastre! 

Daruri spirituale. – Atunci când Hristos “s-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor” (Ef. 4:8). 
Acestea erau darurile Duhului, deoarece El a spus: “Vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu 
va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimete” (Ioan 16:7). Iar Petru în Ziua Cincizecimii a spus: “Dumnezeu a înviat pe 
acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl 
făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi” (Fapte 2:32, 33).  

Aceste daruri sunt astfel descrise: “Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; sunt felurite slujbe, dar este acelaşi 
Domn; sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre 
folosul altora. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre 
cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor prin acelaşi Duh; altuia, 
puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. 
Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte” (1 Cor. 12:4-11). 

Întăriţi prin darurile spirituale. – “Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.” Care este folosul? 
“Pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la 
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unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos” (Ef. 
4:12, 13). 

Darurile Duhului trebuie să însoţească Duhul. De îndată ce primii ucenici au primit Duhul potrivit făgăduinţei, ei 
au primit darurile. Unul dintre daruri, vorbirea în alte limbi, s-a manifestat chiar în cea zi. Deci, de aici rezultă că absenţa 
darurilor Duhului într-o măsură însemnată în biserică, este dovada absenţei Duhului, bineînţeles nu în întregime, ci în 
măsura în care Dumnezeu l-a făgăduit. 

Duhul trebuia să rămână cu ucenicii pentru totdeauna şi de aceea darurile Duhului trebuie să se manifeste în 
adevărata biserică până la a doua venire a Domnului. Aşa cum am declarat anterior, absenţa oricăruia dintre darurile 
Duhului în măsură bogată dovedeşte absenţa duhului în toată plinătatea Lui; şi acesta este secretul slăbiciunii bisericii şi a 
atât de multor neînţelegeri care există. Darurile spirituale întăresc biserica; de aceea biserica care nu are aceste daruri nu 
poate fi întărită. 

Cine poate avea Duhul? – Oricine îl cere din toată inima (Vezi Luca 11:13). Duhul a fost deja turnat iar 
Dumnezeu nu şi-a retras niciodată darul; nu trebuie decât ca creştinii să-L ceară şi să-L primească. 

“Eu sunt dator.”- Aceasta a fost nota dominantă a vieţii lui Pavel şi secretul succesului său. Astăzi auzim oamenii 
spunând: “Lumea este datoare să mă întreţină.” Însă Pavel considera că era dator lumii cu propria sa persoană. Şi cu toate 
acestea nu a primit din partea lumii nimic altceva decât lovituri şi insulte. Chiar şi ceea ce primise înainte ca Hristos să-l 
găsească a fost cu totul o pierdere. Dar Hristos l-a găsit şi i s-a dat, astfel încât a putut sune: “Am fost răstignit împreună cu 
Hristos, şi trăiesc…dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în 
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe sine Însuşi pentru mine” (Gal. 2:20). 

Deoarece viaţa lui Hristos era viaţa sa şi pentru că Hristos S-a dat pe Sine Însuşi lumii, Pavel, după cum era 
normal, a devenit dator faţă de lumea întreagă. La fel s-a întâmplat cu toţi cei care au fost slujitorii Domnului. “Şi David, 
după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit” (Fapte 13:36). “Ci oricare va vrea să fie mare între 
voi, să fie slujitorul vostru; şi oricare vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să i se 
slujească, ci El să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mat. 20:26-28). 

Munca personală. – Există o concepţie stupidă larg răspândită potrivit căreia munca de rând este degradantă, în 
special pentru un slujitor al Evangheliei. Nu este numai vina slujitorilor Evangheliei ci în mare măsură şi a oamenilor fără 
minte din jurul lor. Aceştia cred că pastorul trebuie să fie întotdeauna îmbrăcat la patru ace şi că niciodată el nu trebuie să-şi 
murdărească mâinile cu munca manuală. Astfel de idei niciodată nu au rezultat în urma studiului Bibliei. Însuşi Hristos a 
fost tâmplar şi cu toate acestea mulţi dintre pretinşii Săi ucenici ar fi şocaţi dacă ar vedea pe pastorul lor tăind şi dând la 
rindea scândurile, săpând pământul sau cărând pachete. 

Există această falsă demnitate, mult prea răspândită, care este cu totul opusă spiritului Evangheliei. Lui Pavel nu-i 
era ruşine şi nici frică să muncească. Şi el n-o făcea doar ocazional, ci zi de zi, în timp ce era implicat în predicare. Vezi 
Fapte 18:3,4. El a spus: “Singuri ştiţi că mâinile acestea au lucrat pentru trebuinţele mele şi ale celor ce erau cu mine” 
(Fapte 20:34). Adresându-se conducătorilor bisericii el zicea: “În toate privinţele v-am dat o pildă, şi v-am arătat că, lucrând 
astfel trebuie să ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuşi a zis: «Este mai ferice să 
dai decât să primeşti»” (versetul 35). 

Calomniindu-l pe Pavel. – La cea de-a doua convenţie internaţională a Mişcării Studenţilor Voluntari pentru 
Lucrarea Misionară în Străinătate, tema principalei prezentări susţinută într-una din seri a fost: “Pavel, marele misionar”. 
Vorbitorul a spus că: “Pavel a avut darul de a împărţi lucrarea astfel încât el personal a făcut foarte puţin”. Ideea aceasta 
prezentată tinerilor voluntari angajaţi în lucrarea misionară a fost stupidă şi dăunătoare deoarece era cu totul falsă şi putea fi 
orice dar numai compliment la adresa apostolului nu. 

În plus faţă de citatele menţionate mai sus, citiţi următoarele: “N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, 
lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi” (2 Tes. 3:8). “Şi eu voi cheltui prea 
bucuros din ale mele, şi mă voi cheltui în totul şi pe mine însumi pentru sufletele voastre” (2 cor. 12:15). “Sunt ei slujitori ai 
lui Hristos? – vorbesc ca un ieşit din minţi – eu sunt şi mai mult. În osteneli şi mai mult; în temniţe, şi mai mult; în lovituri, 
fără număr” (2 Cor. 11:23). “Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic; ba încă am 
lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine” (1 Cor. 15:10). 

Harul lui Dumnezeu se manifestă prin slujirea faţă de alţii. Harul lui Hristos L-a determinat să se dea pentru noi şi 
să ia chipul şi poziţia de slujitor. Prin urmare cel care are cel mai mult din harul lui Hristos va lucra cel mai mult. El nu va 
fugi de muncă, chiar dacă este vorba de cel mai umil serviciu. Hristos s-a coborât până la cele mai mari adâncimi de dragul 
omului; de aceea cel care crede că există vreo slujire mai prejos de el este de fapt mai presus de asocierea cu Hristos. 

Libertatea Evangheliei. – Libertatea Evangheliei este libertatea pe care o dă Dumnezeu oamenilor prin 
Evanghelie. Aceasta exprimă ideea Sa cu privire la libertate. Este libertatea care se vede în natură şi în toate lucrările 
mâinilor Sale. Este libertatea vânturilor, care bat încotro vor; este libertatea păsărilor, zburând nestingherite în înaltul 
cerurilor; libertatea razei soarelui ţâşnind din astrul părintesc şi jucându-se pe nori şi vârfurile munţilor; libertatea corpurilor 
cereşti străbătând fără încetare spaţiul infinit. Aceasta este libertatea care izvorăşte de la marele Creator către toate lucrările 
Sale. 

Gustând libertatea acum. – Păcatul este cel care a produs tot ceea ce este îngust, strâmt şi limitat, care a trasat 
graniţe şi care a făcut ca oamenii să fie zgârciţi şi meschini. Însă păcatul va fi îndepărtat şi atunci libertatea desăvârşită va fi 
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din nou prezentă în orice parte a creaţiunii. Chiar şi acum această libertate poate fi gustată permiţând ca păcatul să fie 
îndepărtat din inimă. Slăvitul privilegiu oferit acum prin Evanghelie tuturor oamenilor constă în această libertate de care 
vom continua să ne bucurăm în veşnicie. Cine este acela care susţine că iubeşte libertatea şi care să lase să-i scape această 
ocazie fără să o valorifice? 

Am analizat partea introductivă a epistolei. Primele şapte versete constituie salutul; următoarele opt se referă la 
probleme personale ale apostolului şi fraţilor din Roma, versetul cincisprezece fiind cel care face legătura dintre introducere 
şi porţiunea din epistolă care tratează direct problemele doctrinale. 

Cititorul să studieze cu atenţie versetele menţionate şi astfel va putea vedea că această împărţire nu este arbitrară şi 
că ea este evidentă. Dacă cel care citeşte un anumit capitol va avea în vedere diferitele subiecte care sunt tratate şi trecerea 
de la o temă la alta, va fi surprins să constate cu cât este mai uşor să înţelegi capitolul respectiv şi să-l memorezi. Motivul 
pentru care atât de mulţi oameni îşi dau seama că este dificil să-şi aducă aminte ce-au citit în Biblie este că aceştia încearcă 
să o memoreze în întregime, fără a acorda o atenţie deosebită detaliilor. 

Exprimându-şi dorinţa de a se întâlni cu fraţii romani, apostolul a declarat că este dator atât grecilor cât şi 
barbarilor, atât celor înţelepţi cât şi celor neînţelepţi şi de aceea era gata să predice Evanghelia chiar la Roma, capitala lumii. 
Versetul cincisprezece şi expresia “să ….vestesc Evanghelia”, constituie nota dominantă a întregii epistole deoarece 
apostolul plecând de la aceasta îşi abordează natural tema. Prin urmare descoperim în cele ce urmează: 
 

Definiţia Evangheliei – Romani 1:16, 17 
 

 16 Căci mie nu mi-e ruşine de evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 
fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului. 17 Deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă 
Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: “Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” 
 
 “Nu mi-e ruşine.” – Nu există nici un motiv pentru care cuiva să-i fie ruşine de Evanghelie; cu toate acestea, 
multora le este ruşine de ea. Multor oameni le este atât de ruşine încât nu concep să se înjosească atât de mult încât s-o 
accepte; mulţi dintre cei care o acceptă se ruşinează s-o mărturisească. De ce se ruşinează ei? Pentru că nu ştiu ce este 
Evanghelia. Oricine ştie cu adevărat ce este Evanghelia, nu se va ruşina cu ea sau cu vreo porţiune din aceasta. 
 Dorinţa de putere. – Nimic nu doreşte omul mai mult decât puterea. Este o dorinţă pe care Însuşi Dumnezeu a 
pus-o în om. Din nefericire, diavolul a înşelat pe cei mai mulţi, astfel încât aceştia caută puterea într-o direcţie greşită. Ei 
cred că aceasta se poate obţine posedând bogăţie sau funcţii politice aşa că se grăbesc să pună mâna pe ele. Dar acestea nu 
asigură puterea pentru care Dumnezeu a creat dorinţa. Dovada o constituie faptul că ele nu satisfac. 
 Nimeni nu a fost satisfăcut vreodată de puterea obţinută de bogăţie sau poziţie. Oricât de mult ar avea, ei vor mai 
mult. Nimeni nu găseşte în ele ceea ce credea că va găsi; şi astfel caută să obţină mai mult, închipuindu-şi că-şi va împlini 
dorinţele inimii cândva; dar totul este în zadar. Hristos este “dorinţa tuturor popoarelor” (Hag. 2:7, trad. eng.), singura Sursă 
a satisfacţiei depline, deoarece El este întruchiparea adevăratei puteri care există în întregul Univers – puterea lui Dumnezeu 
– “Hristos […] este puterea […] lui Dumnezeu” (1 Cor. 1:24).  
 Puterea şi cunoştiinţa. – De obicei se spune: cunoştinţa este putere. Aceasta depinde. Dacă luăm în considerare 
declaraţia poetului potrivit căreia “adevăratul subiect al cercetărilor omului este omul”, atunci bineînţeles că cunoştinţa este 
orice altceva dar nu putere. Omul nu este nimic altceva decât slăbiciune şi păcat. Toţi oamenii ştiu că sunt păcătoşi, că fac 
lucruri care nu sunt bune, dar această cunoştinţă nu le dă nici o putere de a-şi schimba viaţa. Îi poţi spune unui om toate 
greşelile şi dacă nu-i spui nimic mai mult, n-ai făcut decât să-l slăbeşti în loc să-l întăreşti. 
 Dar cel care împreună cu apostolul Pavel este hotărât să nu ştie nimic altceva “decât pe Hristos răstignit” posedă 
cunoaşterea care este putere. “Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus 
Hristos pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). A-L cunoaşte pe Hristos înseamnă a cunoaşte puterea vieţii Sale fără sfârşit. Din 
cauza lipsei acestei cunoştinţe pier oamenii (Osea 4:6). Dar deoarece Hristos este puterea lui Dumnezeu, este corect dacă 
spunem că puterea reprezintă singurul lucru de care au nevoie oamenii; iar singura putere adevărată, puterea lui Dumnezeu, 
este descoperită în Evanghelie. 
 Slava puterii. – Toţi oamenii apreciază puterea. Oriunde s-ar manifesta aceasta, se vor găsi întotdeauna oameni 
care s-o admire. Nu este nimeni care să nu admire şi să aplaude puterea într-o anumită formă. Muşchii puternici sunt 
admiraţi şi reprezintă un motiv de laudă, indiferent că este vorba de cei ai omului sau ai animalului. Un motor puternic care 
mişcă mari greutăţi cu uşurinţă întotdeauna atrage atenţia şi oamenii îl respectă pe cel care l-a construit. Cel bogat, ai cărui 
bani pot asigura slujirea a mii de oameni, are întotdeauna admiratori; indiferent cum au fost câştigaţi aceşti bani. Cel care 
posedă nobleţe şi poziţie din naştere, sau monarhul care conduce o mare naţiune, are o mulţime de susţinători care-i aplaudă 
puterea. Oamenii doresc să fie legaţi de un astfel de om, deoarece din această legătură beneficiază de o anumită demnitate, 
deşi puterea nu este transferabilă. 
 Dar toată puterea pământească este fragilă şi nu durează decât o clipă, în timp ce puterea lui Dumnezeu este 
veşnică. Evanghelia este puterea şi dacă oamenii ar recunoaşte-o drept ceea ce este, n-ar mai fi nimeni căruia să-i fie ruşine 
ea. Pavel a spus: “Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos” (Gal. 6:14). 
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Aceasta deoarece crucea este puterea lui Dumnezeu (1 Cor. 1:18). Puterea lui Dumnezeu, în orice formă s-ar manifesta, este 
slavă, nu un motiv de ruşine. 
 Lui Hristos nu-I este ruşine. – Despre Hristos citim: “Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi sunt dintr-unul. 
De aceea, Lui nu-i este ruşine să-i numească «fraţi»” (Ev. 2:11). “Lui Dumnezeu nu-I este ruşine să se numească Dumnezeu 
lor, căci le-a pregătit o cetate” (Ev. 11:16). Dacă Domnului nu-I este ruşine să se numească fratele muritorilor săraci, slabi şi 
păcătoşi cu siguranţă omul nu are nici un motiv să-i fie ruşine de El. “Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim 
copii ai lui Dumnezeu!” (1 Ioan 3:1). Să-ţi fie ruşine de Evanghelia lui Hristos! Poate exista vreun caz mai grav de înălţare a 
eului deasupra lui Dumnezeu? Căci a-ţi fi ruşine de Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu, este o dovadă 
că omul care se simte astfel ruşinat, în realitate se crede superior lui Dumnezeu considerând că ar fi o înjosire a demnităţii 
sale să fie asociat cu Domnul. 
 
 “Ruşinat de Isus! Mai degrabă 

Noaptea să se ruşineze că are o stea; 
El împrăştie razele luminii divine 
Peste acest suflet al meu întunecat. 

 
Ruşinat de Isus! De îndată 
Miezul nopţii să se ruşineze de amiază; 
Căci în sufletul meu era miez de noapte până când El, 
Strălucitoarea Stea a Dimineţii, a alungat întunericul.” 
 
Mântuit prin credinţă. – Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor celor care cred. “Căci 

prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu” (Ef. 2:8). “Cine va crede şi 
se va boteza, va fi mântuit” (Mr. 16:16). “Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat 
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). “Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea” (Rom. 10:10). 
“Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela, pe care L-a trimis El” (Ioan 6:29). Credinţa lucrează. 

Timpul nu ne-ar ajunge să vorbim despre cei care “prin credinţă au cucerit împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat 
făgăduinţe, ….., s-au vindecat de boli (au fost întăriţi în slăbiciune – trad. eng.) etc.” (Ev. 11:33, 24). Oamenii ar putea 
spune: “Nu văd cum este posibil ca să fie făcut neprihănit cineva pur şi simplu crezând”. N-are nici o importanţă ce poţi 
vedea tu; nu eşti mântuit prin vedere ci prin credinţă. Nu ai nevoie să vezi cum se face deoarece Domnul este Cel care face 
lucrarea de mântuire. Hristos locuieşte în inimă prin credinţă (Ef. 3:17) şi deoarece El este neprihănirea noastră “El m-a 
mântuit” (Is. 12:2). Mântuirea prin credinţă va fi analizată mai pe larg pe măsură ce înaintăm în studiul nostru, deoarece 
cartea Romani este în întregime consacrată acestui subiect. 

“Întâi a iudeului.” – Atunci când Petru, la cererea lui Corneliu, sutaşul roman, şi la porunca Domnului, s-a dus la 
Cezareea pentru a predica Evanghelia neamurilor, primele sale cuvinte pe care le-a rostit când a auzit povestea lui Corneliu 
au fost: “În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El, şi lucrează neprihănirea este 
primit de El” (Fapte 10:34, 35). 

Era prima dată când Petru înţelegea acest adevăr dar nu era prima dată când acest lucru era adevărat. Este adevărat 
atâta timp cât există Dumnezeu. Dumnezeu nu a ales niciodată pe nimeni excluzând pe altul. Înţelepciunea care vine de sus 
este “fără părtinire” (Iacov 3:17). Este adevărat că evreii ca popor au fost deosebit de favorizaţi de către Dumnezeu: dar ei 
şi-au pierdut toate privilegiile pur şi simplu deoarece au crezut că Dumnezeu îi iubea mai mult decât pe oricare alţii, dând 
dovadă de exclusivism. De-a lungul întregii lor istorii Dumnezeu a încercat să-i facă să vadă că ceea ce le oferise aparţinea 
lumii întregi, şi că trebuiau să ofere celorlalţi lumina şi privilegiile de care se bucurau. 

Cazurile lui Naman, sirianul, şi al niniviţilor la care fusese trimis Iona, erau doar câteva dintre multele exemple 
prin care Dumnezeu a căutat să le arate evreilor că El nu era părtinitor. 

Atunci de ce a fost predicată Evanghelia mai “întâi iudeilor”? Pur şi simplu pentru că evreii erau cei mai aproape. 
Hristos a fost răstignit la Ierusalim. Din acel loc le-a poruncit ucenicilor Săi să predice Evanghelia. La înălţare El a spus: 
“Îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea şi până la marginile pământului” (Fapte 1:8). Era cel mai natural lucru ca ei 
să înceapă predicarea Evangheliei  în locul şi la oa-menii care erau cei mai aproape de ei. Acesta este secretul lucrării 
misionare. Cel care nu lucrează în Evanghelie în casa sa, nu va face nici o lucrare de evanghelizare chiar dacă s-ar duce într-
o ţară străină. 

Neprihănirea lui Dumnezeu. – Domnul spune: “Ridicaţi ochii spre cer, şi priviţi în jos pe pământ! Căci cerurile 
vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrenţe ca o haină, şi locuitorii lui vor muri ca nişte muşte; dar mântuirea 
Mea va dăinui în veci, şi neprihănirea Mea nu va avea sfârşit. Ascultaţi-Mă, voi care cunoaşteţi neprihănirea, popor care ai 
în inimă Legea Mea!” (Is. 51:6,7). “Să cânte limba mea Cuvântul Tău, căci toate poruncile Tale sunt drepte!” (Limba mea 
va vorbi despre lucrarea Ta; căci toate poruncile Tale sunt neprihănire – trad. eng.) (Ps. 119:172). 

Prin urmare neprihănirea lui Dumnezeu este legea Sa. Să nu uităm asta. Expresia “neprihănirea lui Dumnezeu” 
apare frecvent în Romani, multă confuzie rezultând datorită definiţiilor arbitrare şi variate ce i-au fost atribuite. Dacă 



 8

acceptăm definiţia dată de Biblie şi nu o abandonăm în nici o împrejurare, lucrurile vor fi foarte mult simplificate. 
Neprihănirea lui Dumnezeu este legea Sa desăvârşită. 

Neprihănirea şi viaţa. – Dar cele zece porunci, fie ele gravate pe table de piatră sau scrise într-o carte, constituie 
numai declaraţia neprihănirii lui Dumnezeu. Neprihănirea înseamnă a face ce este drept. Ea este activă. Neprihănirea lui 
Dumnezeu este modul lui Dumnezeu de a face ce este drept, în felul Său. Şi deoarece toate căile Sale sunt drepte, rezultă că 
neprihănirea lui Dumnezeu nu este altceva decât viaţa lui Dumnezeu. Legea scrisă nu este acţiune, ci este numai descrierea 
acţiunii. Este o imagine a caracterului lui Dumnezeu. 

Adevărata viaţă şi caracterul lui Dumnezeu se văd în Isus Hristos, în inima căruia era legea lui Dumnezeu. Nu 
există neprihănire fără acţiune. Şi deoarece nu este nimeni bun decât Dumnezeu, rezultă că nu există neprihănire decât în 
viaţa lui Dumnezeu. Neprihănirea şi viaţa lui Dumnezeu sunt identice. 

Neprihănirea în Evanghelie. – “Deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu.” Unde? În 
Evanghelie. Ţineţi minte că neprihănirea lui Dumnezeu este Legea Sa desăvârşită, cele Zece Porunci reprezentând o 
declaraţie a acesteia. Nu există nici un conflict între Lege şi Evanghelie. Într-adevăr, de fapt Legea şi Evanghelia ca entităţi 
diferite nu există. Adevărata Lege a lui Dumnezeu este Evanghelia; deoarece Legea este viaţa lui Dumnezeu, iar noi suntem 
“mântuiţi prin viaţa Sa”. Evanghelia descoperă Legea cea dreaptă a lui Dumnezeu, deoarece Evanghelia are în ea însăşi 
Legea. Nu poate exista Evanghelie fără Lege. Oricine ignoră sau respinge Legea lui Dumnezeu nu cunoaşte deloc 
Evanghelia. 

Prima privire. – Isus a spus că Duhul Sfânt va convinge lumea de păcat şi neprihănire (Ioan 16:8). Aceasta este 
descoperirea neprihănirii lui Dumnezeu în Evanghelie. “Unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege” (Rom. 
4:15). Păcatul nu poate fi cunoscut decât prin Lege (Rom. 7:7). Prin urmare Duhul Sfânt convinge de păcat făcând 
cunoscută Legea lui Dumnezeu. La prima vedere, neprihănirea lui Dumnezeu face ca omul să-şi simtă păcătoşenia, tot aşa 
cum ne dăm seama cât de mici suntem atunci când privim un munte înalt. Şi după cum măreţia munţilor înalţi se imprimă 
din ce în ce mai mult asupra noastră, tot aşa neprihănirea lui Dumnezeu, care “este ca munţii” (Ps. 36:6), devine din ce în ce 
mai măreaţă pe măsură ce o privim. De aceea cel care priveşte continuu la neprihănirea lui Dumnezeu, trebuie continuu să-
şi recunoască propria păcătoşenie. 

Cea de-a doua privire, mai profundă. – Isus Hristos este neprihănirea lui Dumnezeu. Şi “Dumnezeu, în adevăr, 
n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3:17). Dumnezeu nu ne 
descoperă neprihănirea Sa în Evanghelie pentru a cădea zdrobiţi la picioarele Sale din cauza nelegiuirii noastre, ci pentru ca 
s-o putem primi şi să trăim prin ea. Noi suntem nelegiuiţi şi Dumnezeu doreşte ca să ne dăm seama de aceasta pentru ca 
astfel să dorim să primim neprihănirea Sa desăvârşită. Este o descoperire a dragostei Sale; deoarece neprihănirea Sa este 
Legea Sa, iar Legea Sa este dragoste (1 Ioan 5:3). 

Astfel, “dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice 
nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Dacă atunci când predicarea Evangheliei ne descoperă Legea lui Dumnezeu o respingem şi o 
considerăm greşită deoarece ea ne condamnă calea pe care mergem, noi nu facem decât să spunem că nu dorim ca 
Dumnezeu să-şi pună neprihănirea Sa asupra noastră. 

Trăind prin credinţă. – “După cum este scris: «“Cel neprihănit va trăi prin credinţă»”. Hristos este “viaţa voastră” 
(Col. 3:4). Noi suntem “mântuiţi prin viaţa Lui” (Rom. 5:10). Prin credinţă îl primim pe Isus Hristos, deoarece El locuieşte 
în inimile noastre prin credinţă (Ef. 3:17). Locuind în inimile noastre, El este viaţă, căci din inimă ies izvoarele vieţii (Prov. 
4:23). 

Acum vine cuvântul: “După cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi 
zidiţi în El, întăriţi prin credinţă” (Col. 2:6,7). Atunci când îl primim prin credinţă şi umblăm în El tot aşa cum L-am primit, 
vom “umbla prin credinţă, nu prin vedere”. 

“Prin credinţă şi care duce la credinţă” (“Din credinţă în credinţă” – trad. eng.). – Această expresie în 
aparenţă dificilă, care a fost subiectul atâtor controverse, este foarte clară dacă lăsăm Scriptura să se explice singură. În 
Evanghelie “este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este 
scris: «Cel neprihănit va trăi prin credinţă»”. Observaţi că “prin credinţă şi care duce la credinţă” se arată că este identic cu 
textul care spune: “cel neprihănit (drept – trad. eng) va trăi prin credinţă”. Drept înseamnă neprihănit. 

Cititorul a observat că, în anumite traduceri, în 1 Ioan 1:9 este folosit cuvântul “neprihănit” în timp ce în versiunea 
King James găsim cuvântul “drept”. Cele două sunt identice. Viaţa lui Dumnezeu este neprihănire; El doreşte ca şi vieţile 
noastre să fie neprihănire şi de aceea El ne oferă propria Sa viaţă. Această viaţă devine a noastră prin credinţă. Adică, după 
cum în mod normal trăim respirând, tot aşa noi trebuie să trăim din punct de vedere spiritual prin credinţă, întreaga noastră 
viaţă trebuind să fie spirituală. Credinţa este pentru creştin ca şi respiraţia. Aşa că după cum în mod normal trăim din 
respiraţie în respiraţie, tot aşa noi trebuie să trăim spiritual din credinţă în credinţă. 

Nu putem trăi decât respirând pe rând; tot aşa nu putem trăi spiritual decât prin credinţa care este prezentă. Dacă 
trăim o viaţă de dependenţă conştientă faţă de Dumnezeu, neprihănirea Sa va fi a noastră, căci o vom inspira continuu. 
Credinţa ne dă putere, căci cei care au exersat-o “în slăbiciune au fost făcuţi puternici” (trad. eng.) (Ev. 11:34). 

Astfel că despre aceia care acceptă descoperirea neprihănirii lui Dumnezeu “prin credinţă şi care duce la credinţă” 
(“din credinţă în credinţă” – trad. eng.) se spune: “Ei merg din putere în putere, şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în 
Sion” (Ps. 84:7).  
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Să nu uităm că numai din cuvintele Bibliei trebuie să învăţăm. Tot ajutorul pe care un profesor îl poate da celui 
care studiază Biblia constă în a-i arăta cum să-şi focalizeze mai clar mintea asupra cuvintelor autentice ale textelor sacre. De 
aceea, înainte de toate, citiţi textul de mai mai multe ori. Nu faceţi lucrul acesta în grabă, ci cu grijă, acordând o atenţie 
specială fiecărei expresii. Nu irosiţi nici o clipă speculând cu privire la semnificaţia posibilă a textului. Nu există nimic mai 
rău decât încercarea de a ghici semnificaţia unui text din Scripturi, cu excepţia cazului când se acceptă speculaţia altcuiva. 
Nimeni nu poate şti mai mult despre Biblie decât Biblia însăşi; iar Biblia este la fel de dispusă să-şi spună povestea oricărei 
persoane. 

Puneţi întrebări textului. Sondaţi-l în repetate rânduri, întotdeauna cu o atitudine de reverenţă şi cu rugăciune 
pentru a-l face să se descopere. Nu vă descurajaţi dacă nu vedeţi de îndată tot ceea ce cuprinde textul respectiv. Aduceţi-vă 
aminte că acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, că el este infinit şi că niciodată nu-l veţi putea epuiza. Când daţi peste o 
expresie dificilă, întoarceţi-vă şi analizaţi-o având în vedere versetele precedente. Să nu vă imaginaţi că veţi putea să 
înţelegeţi pe deplin un text separat de context. Prin studiul atent al cuvintelor textului, pentru a fi siguri că ştiţi exact ceea ce 
acesta spune, în curând le veţi avea permanent în minte; şi atunci veţi începe să vă bucuraţi de unele dintre roadele bogate 
ale studiului Bibliei; căci în anumite momente, pe neaşteptate, o nouă lumină va ţâşni din ele, iar prin ele din alte pasaje din 
Scriptură pe măsură ce le citiţi. 
 

Dreptatea Judecăţii – Romani 1:18-20 
 

 18 Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva 
oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înăduşe adevărul în nelegiuirea lor. 19 Fiindcă ce se poate cunoaşte despre 
Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. 20 În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, 
puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în 
lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi; 
 

Cum au pierdut oamenii cunoştinţa – Romani 1:21-23 
 

 21 Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-
au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. 22 S-au fălit că sunt înţelepţi şi au înebunit; 23 şi 
au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru 
picioare şi târâtoare. 
 

Rezultatele ignorării lui Dumnezeu – Romani 1:24-32 
 

 24 De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimii lor; aşa că îşi necinstesc singuri 
trupurile; 25 căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul 
Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. 26 Din pricina 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, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte 
bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. 28 
Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca 
să facă lucruri neîngăduite. 29 Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de 
răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, 30 bârfitori, 
urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, 31 fără pricepere, 
călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. 32 Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că 
cei ce fac asemenea lucruri, sunt vrednici de moarte, totuş, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.  
 
 Condamnarea oricărui fel de nelegiuire. – Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei 
necinstiri a lui Dumnezeu şi a oricărei nelegiuiri a oamenilor. “Orice nelegiuire este păcat” (1 Ioan 5:17). “Dar păcatul nu 
este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege” (Rom. 5:13). Prin urmare lumea cunoaşte suficient de mult legea lui 
Dumnezeu pentru a lăsa pe oricine fără scuze pentru păcat. Declaraţia din acest verset este identică cu cea din capitolul 
următor, anume că “înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului”. Mânia Sa se manifestă ămpotriva oricărei 
nelegiuiri. Nimeni în această lume nu este atât de mare încât să aibă libertatea de a păcătui şi în acelaşi timp nici un om nu 
este atât de neînsemnat încât păcatul lui să fie trecut cu vederea. Dumnezeu este cu totul nepărtinitor. El “judecă fără 
părtinire pe fiecare după faptele lui” (1 Pet. 1:17). 
 Înăduşind adevărul. – În acest verset se spune că oamenii “înăduşe adevărul în nelegiuirea lor”. Anumite 
persoane citesc în mod superficial Romani 1:18 ca şi cum aici s-ar spune că oamenii pot avea adevărul în timp ce ei înşişi 
sunt nelegiuiţi. Există suficiente dovezi că nu aceasta este semnificaţia dacă ţinem cont de faptul că în acest capitol 
apostolul vorbeşte în mod special despre cei care nu au adevărul, ci l-au schimbat cu o minciună. Deşi au pierdut cu totul 
cunoştinţa adevărului, ei sunt condamnaţi pentru păcatul lor. 



 10

 Ideea este că oamenii înăduşe adevărul prin nelegiuire. Ne amintim că atunci când Isus s-a dus în ţara Sa “n-a făcut 
multe minuni în locul acela din pricina necredinţei lor” (Mat. 13:58). Însă apostolul în acest text vrea să spună mult mai 
mult. El vrea să comunice, aşa cum o arată suficient de clar contextul, că oamenii prin perversitatea lor înăduşe lucrarea 
adevărului lui Dumnezeu în sufletul lor. Dacă nu s-ar opune adevărului, acesta i-ar sfinţi. Şi rezultatul este acesta: 
 Mânia lui Dumnezeu este îndreptăţită. – Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri 
a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, şi pe bună dreptate, “fiindcă ce se poate cunoaşte despre 
Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu”. Observaţi în special afirmaţia potrivit căreia ceea ce 
se poate cunoaşte despre Dumnezeu “este descoperit în ei”. Deşi în traducerea uzuală nota marginală oferă expresia 
alternativă “lor” (le este descoperit lor – nota trad.), originalul grecesc nu justifică o astfel de exprimare. Indiferent cât de 
orbeşte ar păcătui oamenii, este o realitate faptul că ei păcătuiesc împotriva unei lumini mari “fiindcă ce se poate cunoaşte 
despre Dumnezeu, le este descoperit în ei”. Cu o astfel de cunoştinţă ce se află nu numai înaintea ochilor lor, ci şi în ei, este 
uşor de văzut dreptatea mâniei lui Dumnezeu împotriva oricărui păcat, indiferent în cine se găseşte acesta. 
 Chiar dacă nu ne este perfect clar modul cum este pusă cunoştinţa de Dumnezeu în fiecare om, putem accepta 
afirmaţia apostolului referitoare la acest fapt. În minunata descriere a nebuniei idolatriei, redată în Isaia, ni se spune că omul 
care-şi face un idol minte împotriva adevărului pe care-l posedă. “El se hrăneşte cu cenuşă, inima lui amăgită îl duce în 
rătăcire, ca să nu-şi mântuiască sufletul, şi să nu zică «N-am oare o minciună în mână?»” (Is. 44:20). 
 Văzându-L pe Cel nevăzut. – Despre Moise se spune că “a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este 
nevăzut” (Ev. 11:27). Acesta nu este numai privilegiul lui Moise. Orice om poate face acelaşi lucru. Cum? Deoarece 
“însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu 
băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El”. N-a existat nici o perioadă de timp de la crearea lumii când oamenii să nu 
fi avut cunoştinţa de Dumnezeu la îndemână. 
 
 “Doamne, cum se văd minunile Tale 

Oriunde îmi întorc ochii! 
Dacă mă uit la pământul pe care-l calc, 
Sau privesc spre cer. 
 
Nu există nici o plantă sau floare aici jos 
Care să nu facă cunoscută slava Ta.” 
 
Putere şi divinitate veşnică. – Însuşirile nevăzute ale lui Dumnezeu care sunt cunoscute prin lucrurile făcute de El 

sunt puterea şi divinitatea Sa veşnică. “Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui” 
(Ps. 19:1). Isus Hristos este “puterea lui Dumnezeu” (1 Cor. 1:24). “Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt 
în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au 
fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El” (Col. 1:16, 17). “Căci El zice şi 
se face” (Ps. 33:9). El este “cel întâi născut din toată zidirea” (Col. 1:15). El este sursa, sau începutul, creaţiunii lui 
Dumnezeu (Ap. 3:14). 

Aceasta înseamnă că întreaga creaţiune îşi are originea în Isus Hristos, care este puterea lui Dumnezeu. Prin 
cuvântul pe care l-a rostit El a creat lumile din propria Sa fiinţă. Prin urmare puterea eternă şi divinitatea lui Dumnezeu sunt 
imprimate în tot ceea ce a fost făcut. Nu putem să ne deschidem ochii, nu putem simţi vântul adiind pe feţele noastre, fără a 
avea o descoperire clară a puterii lui Dumnezeu.  

“Suntem de neam din Dumnezeu”. – Atunci când Pavel pe Areopag i-a mustrat pe atenieni pentru idolatria lor el 
a spus că Dumnezeu nu este departe de nici unul dintre noi, “căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa”. Oamenii cărora le 
vorbea erau păgâni, cu toate acestea este la fel de adevărat şi pentru noi. După aceea el a citat unul dintre poeţii lor, care a 
spus: “Suntem din neamul lui…” şi a pus asupra acestor cuvinte sigiliul adevărului adăugând: “Astfel dar, fiindcă suntem de 
neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu 
meşteşugirea şi iscusinţa omului” (Fapte 17:27-29). 

Fiecare mişcare şi fiecare respiraţie a omului este lucrarea puterii veşnice a lui Dumnezeu. Astfel puterea şi 
divinitatea veşnică a lui Dumnezeu se descoperă fiecărui om. Nu că omul ar fi în vreun fel divin, sau că ar avea vreo putere 
în el însuşi. Dimpotrivă. Omul este ca iarba. “Orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ţinea” (Ps. 39:5). Faptul că în 
el însuşi omul nu este nimic, ba chiar “nimicnicie şi deşertăciune”, constituie dovada puterii lui Dumnezeu care se manifestă 
în el. 

Puterea lui Dumnezeu în iarbă. – Priviţi firişorul de iarbă care îşi croieşte drum spre lumină prin pământul tare. 
Este foarte fragil. Smulgeţi-l şi veţi vedea că nu are nici o putere să stea singur în picioare. Este suficient să îndepărtaţi solul 
de sub el, aşa cum stă în pământ, şi îşi va pierde de îndată poziţia verticală. Depinde de sol ca să-l menţină vertical şi cu 
toate acestea el îşi croieşte drum împingând spre suprafaţă prin pământul tare. Disecaţi-l cu oricât de multă atenţie şi nu veţi 
găsi nimic care să indice deţinerea puterii. Frecaţi-l între degete şi veţi vedea că deabia există substanţă în el. Este probabil 
cel mai fragil lucru din natură şi cu toate acestea adesea el îndepărtează pietre mari care se opun creşterii sale. 
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De unde vine această putere? Nu este în iarbă, nu este nimic altceva decât puterea vieţii lui Dumnezeu, lucrând 
potrivit cuvântului Său, aşa cum a spus la început: “Să dea pământul verdeaţă”. 

Evanghelia în creaţiune. – Am văzut că puterea lui Dumnezeu se manifestă în fiecare lucru creat. Şi din pasajul 
studiat săptămâna trecută am mai învăţat că Evanghelia “este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire”. Puterea lui 
Dumnezeu este întotdeauna aceeaşi căci în textul pe care-l studiem se vorbeşte despre “puterea Lui veşnică”. Prin urmare 
puterea care se manifestă în lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu este aceeaşi putere care lucrează în inimile oamenilor 
pentru a-i salva din păcat şi moarte. De aceea putem fi siguri că Dumnezeu şi-a alcătuit fiecare parte a universului Său 
pentru a fi un predicator al Evangheliei. Aşa că oamenii nu numai că pot afla de existenţa lui Dumnezeu din lucrurile pe 
care le-a făcut, ci ei pot cunoaşte şi puterea Sa veşnică spre mântuirea lor. Versetul douăzeci din primul capitol din Romani 
este o completare la versetul şaisprezece. Acesta ne spune cum putem cunoaşte puterea Evangheliei. 

Stelele pe post de predicatori. – “Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor 
Lui. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet 
să fie auzit: dar răsunetul lor străbate tot pământul. Şi glasul lor merge până la marginile lumii.” (Ps. 19:1-4). 

Acum citiţi Romani 10:13-18: “Fiindcă «oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.» 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 
propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimeşi? După cum este scris: «Cât de frumoase sunt picioarele celor 
ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!» Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: «Doamne, cine a 
crezut propovăduirea noastră?» Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Dar eu 
întreb: «N-au auzit ei?» Ba da; căci «glasul lor a răsunat prin tot pământul, şi cuvintele lor au ajuns până la marginile 
lumii»”. 

Acest text răspunde tuturor obiecţiunilor pe care oamenii le ridică împotriva pedepsirii păgânilor. Aşa cum se 
spune în primul capitol, ei sunt fără scuze. Evanghelia a fost făcută cunoscută fiecărei creaturi de sub ceruri. Se recunoaşte 
faptul că oamenii nu pot chema pe Acela în care n-au crezut, că ei nu pot crede în Acela despre care n-au auzit şi nu pot auzi 
fără un predicator. Şi ceea ce ei ar trebui să audă, şi de care n-au ascultat, este Evanghelia. 

După ce face aceste afirmaţii, apostolul întreabă: “N-au auzit ei?”, pentru ca imediat să răspundă singur la 
întrebarea sa repetând cuvintele ce se găsesc în Psalmul 19: “Ba da; căci «glasul lor a răsunat prin tot pământul, şi cuvintele 
lor au ajuns până la marginile lumii»”. Astfel aflăm că povestea pe care cerurile o istorisesc zi după zi este Evanghelia; iar 
cunoştinţa de care acestea dau de ştire noapte după noapte este cunoştinţa de Dumnezeu. 

Cerurile descoperă neprihănirea. – Având în vedere faptul deja stabilit că povestea pe care cerurile o istorisesc 
este Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, putem foarte uşor urmări pănă la capăt Psalmul 
19. Cititorul ocazional ar putea crede că există o întrerupere în continuitatea acestui psalm. După ce se referă la ceruri, 
scriitorul brusc începe să vorbească despre desăvârşirea Legii lui Dumnezeu şi despre puterea sa de convertire. “Legea 
Domnului este desăvârşită, şi înviorează (converteşte – trad. eng.) sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă 
înţelepciune celui neştiutor” (Versetul 7). Însă nu există nici o întrerupere. Legea lui Dumnezeu este neprihănirea lui 
Dumnezeu, Evanghelia descoperă neprihănirea lui Dumnezeu iar cerurile predică Evanghelia; prin urmare rezultă că 
cerurile descoperă neprihănirea lui Dumnezeu. “Cerurile vestesc dreptatea Lui, şi toate popoarele văd slava Lui” (Ps. 97:6). 

Slava lui Dumnezeu este bunătatea Sa, căci ni se spune că datorită păcatului oamenii sunt lipsiţi de slava lui 
Dumnezeu (Rom. 3:23). De aceea putem şti că oricine priveşte cerurile cu respect, văzând în acestea puterea Creatorului, şi 
se predă acestei puteri, este călăuzit către neprihănirea mântuitoare a lui Dumnezeu. Chiar soarele, luna şi stelele, a căror 
lumină nu constituie decât o parte a slavei Domnului, vor face ca această slavă să strălucească în sufletul lui. 

Fără scuze. – Prin urmare cât de evident este faptul că oamenii nu au nici o scuză pentru practicile lor idolatre. 
Atunci când adevăratul Dumnezeu se descoperă în toate şi prin puterea Sa îşi face cunoscută dragostea, ce scuză pot avea 
oamenii pentru că nu-L cunosc şi nu I se închină? 

Dar este oare adevărat că Dumnezeu îşi face cunoscută dragostea tuturor oamenilor? Da, este la fel de adevărat ca 
şi faptul că El se face cunoscut, căci “Dumnezeu este dragoste”. Oricine îl cunoaşte pe Domnul trebuie să cunoască 
dragostea Sa. Dacă acest lucru este valabil pentru păgâni, cât de lipsiţi de scuze sunt oamenii care trăiesc în ţinuturi în care 
Evanghelia se predică prin viu grai din Cuvântul Său scris. 

Cauza idolatriei. – Cum se face că deşi Dumnezeu s-a descoperit pe Sine şi adevărul Său atât de clar există atât de 
mulţi oameni care se află într-o totală ignoranţă faţă de El? Răspunsul este: “Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, 
nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit.”  

Există un lucru pe care Dumnezeu l-a dat ca sigiliu şi semn al divinităţii Sale şi acesta este Sabatul. 
Referindu-se la oameni El spune: “Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie 

că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc” (Ez. 20:12). Lucrul acesta este în armonie cu ceea ce am învăţat din Romani; căci textul 
nostru ne spune că puterea şi divinitatea lui Dumnezeu sunt înţelese de către oamenii pricepuţi prin lucrurile pe care El le-a 
făcut; iar Sabatul este marele memorial al creaţiunii. “Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, 
şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare 
în ea…Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de 
aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o” (Ex. 20:8-11). Dacă oamenii ar fi păstrat întotdeauna Sabatul aşa 
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cum a fost dat, niciodată n-ar fi existat idolatrie; căci Sabatul descoperă puterea Cuvântului lui Dumnezeu de a crea şi de a 
lucra neprihănre. 

Gândiri deşarte. – Oamenii s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. Gibbon spune 
despre speculaţiile filosofilor antici că “judecata lor a fost adesea călăuzită de imaginaţie, iar imaginaţia lor a fost stimulată 
de orgoliul lor.” Căderea lor a fost asemenea celei a îngerului care a devenit Satana. “Cum ai căzut din cer, Luceafăr 
strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: «Mă voi sui în cer, 
îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul 
miază-noaptei; mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt»” (Is. 14:12-14). 

Care a fost cauza acestei înălţări de sine şi a căderii? “Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat 
înţelepciunea cu strălucirea ta” (Ez. 28:17). Depinzând cu totul de Dumnezeu pentru întreaga înţelepciune şi măreţie pe care 
le avea, el nu l-a proslăvit pe Dumnezeu, ci a crezut că toate talentele sale îşi aveau originea în el însuşi; şi astfel, pentru că, 
în mândria sa, s-a deconectat de la Sursa luminii, el a devenit prinţul întunericului. Tot aşa s-a întâmplat şi cu omul. 

Schimbarea adevărului în minciună. – “Nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu” (Nu este o altă putere 
decât cea a lui Dumnezeu – trad. eng.). În natură vedem manifestarea unei mari puteri, însă aceasta este lucrarea lui 
Dumnezeu. Toate tipurile de forţe cunoscute de oamenii de ştiinţă şi despre care ei declară că sunt inerente materiei, nu 
reprezintă decât acţiunea vieţii lui Dumnezeu în lucrurile pe care le-a făcut. Hristos “este mai înainte de toate lucrurile, şi 
toate se ţin prin El” (Col. 1:17). Prin urmare coeziunea nu este decât puterea nemijlocită a vieţii lui Hristos. Gravitaţia este 
aceeaşi putere, căci despre corpurile cereşti se spune: “aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte” (Is. 40:26). Însă 
oamenii au urmărit toate manifestările naturii şi în loc să vadă în acestea puterea unui Dumnezeu suprem, ei au atribuit 
divinitatea lucrurilor în sine. 

Astfel, uitându-se la ei şi văzând ce lucruri măreţe pot realiza, în loc să-L onoreze pe Dumnezeu ca dătător şi 
susţinător al tuturor lucrurilor, Cel în care trăiau, se mişcau şi îşi aveau fiinţa, ei au ajuns la concluzia că prin natură sunt 
divini. Astfel ei au schimbat adevărul în minciună. 

Adevărul este că viaţa şi puterea lui Dumnezeu se manifestă în tot ceea ce a făcut El; minciuna constă în faptul că 
forţa care se manifestă în toate lucrurile este inerentă lucrurilor respective. În acest fel oamenii pun creatura în locul 
Creatorului. 

Privind înăuntru. – Marc Aureliu, care este considerat cel mai mare filosof păgân, a spus: “Priviţi înăuntru. 
Înăuntru se află fântâna binelui şi aceasta va curge continuu dacă vei săpa în permanenţă”. Aceasta exprimă esenţa 
întregului păgânism. Eul era suprem. Dar acest spirit nu este specific pentru ceea ce se numeşte păgânism, căci este o idee 
foarte răspândită în zilele noastre; cu toate acestea, nu este nimic altceva decât esenţa păgânismului. Reprezintă o parte a 
închinării faţă de creatură în locul Creatorului. Deci este normal ca să se pună pe ei în locul Său; şi atunci când fac acest 
lucru, în mod necesar se uită la ei înşişi, şi nu la Dumnezeu, pentru a vedea bunătatea. 

Care este singurul lucru pe care-l pot vedea oamenii atunci când privesc înăuntru? “Gândurile rele, preacurviile, 
curviile, uciderile, furtişagurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia” (Mr. 7:21, 22). Chiar 
apostolul Pavel a spus: “Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească” (Rom. 7:18). Ei 
bine, atunci când omul priveşte la toate aceste rele care se găsesc în el în mod normal, crede că este bun şi că din el poate 
ieşi binele, rezultatul se poate vedea clar: cea mai josnică răutate. Acesta de fapt spune: “Răutate, fi tu binele meu”. 

Înţelepciunea lumii acesteia. – “Lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu”. Inteligenţa nu este 
credinţă şi nici nu poate înlocui credinţa. Cineva poate fi un învăţat strălucitor şi cu toate acestea să fie cel mai josnic om. 
Cu mai mulţi ani în urmă un om condamnat pentru zece sau mai multe crime odioase a fost spânzurat şi cu toate acestea el 
era un învăţat şi un om de ştiinţă, deţinând o poziţie înaltă în societate. Învăţătura nu însemană creştinism, deşi creştinul 
poate fi un om învăţat. Invenţiile cele mai actuale nu vor salva niciodată pe om de la pierzanie. Un filosof modern a spus că 
“idolatria nu poate exista alături de cele mai mari realizări în domeniul artei şi culturii pe care lumea le-a cunoscut 
vreodată”. Dar în acelaşi timp oamenii erau scufundaţi într-o asemenea nelegiuire precum cea la care se referă apostolul în 
ultima parte a primului capitol din Romani.* Chiar şi reputaţii înţelepţi erau aşa cum sunt descrişi în acest pasaj oamenii. 
Era rezultatul normal al faptului că priveau la ei înşişi pentru a găsi neprihănirea. 

În zilele din urmă. – Citiţi ultimele versete ale primului capitol din Romani dacă doriţi să aveţi o imagine a felului 
în care va arăta lumea în zilele din urmă. Cel care crede într-un mileniu de pace şi neprihănire înaintea venirii Domnului cu 
siguranţă va fi şocat; însă el trebuie să fie şocat. Citiţi cu grijă acea listă de păcate şi după aceasta observaţi cât de exact se 
potrivesc cu următoarele: 

“Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, 
trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, 
neînfrînaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de 
Dumnezeu; având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea” (2 Tim. 3:1-5). Toate acestea izvorăsc din eu, 
adevărata sursă a răului de care Pavel îi făcea vinovaţi pe păgâni. Aceste lucruri sunt faptele firii păcătoase (Vezi Gal. 5:19-
21). Ele sunt rezultatul normal al încrederii în sine. 

În ciuda declaraţiei apostolului, sunt foarte puţini cei care să creadă că această situaţie va fi generală, în mod 
special printre cei care mărturisesc credinţa. Însă sămânţa care produce o asemenea recoltă este deja semănată pe scară 
largă. Papalitatea, “omul fărădelegii”, “fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte 
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«Dumnezeu», sau de ce este vrednic de închinare”, reprezintă cea mai mare forţă în creştinismul declarat, iar puterea sa 
creşte în fiecare zi. Şi cum creşte ea? Nu atât de mult prin acţiune directă cât mai ales prin acceptarea orbeşte a principiilor 
ei de către protestanţii declaraţi. Ea s-a aşezat deasupra lui Dumnezeu gândindu-se să schimbe Legea Sa (Dan. 7:25). A 
adoptat cu îndrăzneală ziua păgână închinată soarelui, duminica, în locul Sabatului Domnului, memorialul creaţiunii, şi 
sfidător arată spre aceasta ca semn al autorităţii sale. Iar majoritatea protestanţilor o urmează, acceptând un obicei care 
reprezintă înălţarea omului deasupra lui Dumnezeu, simbolul îndreptăţirii prin fapte în loc de credinţă.  

Atunci când creştinii declaraţi se agaţă de obiceiuri omeneşti în ciuda poruncii clare a Domnului şi îşi justifică 
obiceiul făcând apel la Părinţii bisericii, oameni care studiaseră filosofia păgână, calea spre orice rău pe care inima lor l-ar 
alege nu poate fi decât o continuă decădere. “Cine are urechi de auzit, să audă.” 
 
 
 Autorul, scriind în 1895, cu greu şi-ar fi putut imagina ororile celor două războaie mondiale puse la cale de unii dintre 

cei mai educaţi şi cultivaţi oameni pe care i-a cunoscut lumea. 
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CAPITOLUL 2 
Păcatul altora este şi păcatul nostru 

 
Introducere 

 
 “Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul 
celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! (Ps. 1:1, 2). 
 “Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune, 
şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca 
argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. 
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere” (Prov. 2:1-6). 
 Aici se găseşte secretul înţelegerii Bibliei: studiu şi meditaţie, asociate cu dorinţa arzătoare de a cunoaşte voia lui 
Dumnezeu pentru a o împlini. “Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la 
Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc de la Mine. (Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască doctrina – trad. 
eng.)” (Ioan 7:17). Repetiţia - recapitularea - constituie unul dintre principiile fundamentale ale înţelegerii Bibliei. Aceasta 
nu înseamnă că studiul, oricât de mare ar fi volumul de muncă depusă, ar compensa lipsa călăuzirii Duhului Sfânt, ci că 
Duhul Sfânt mărturiseşte prin Cuvânt. 
 

O recapitulare 
 

 În acest studiu al Epistolei către Romani dorim să luăm cu noi mai departe cât mai mult din ceea ce am învăţat. De 
aceea vom arunca o privire generală asupra primului capitol. Am descoperit că acesta este împărţit în mod natural aşa după 
cum urmează: 
 
 Versetele 1-7, salutul, conţinând un rezumat al întregii Evanghelii. 

Versetele 8-15, interesul personal al lui Pavel faţă de romani şi sentimentul său de obligaţie pe care-l avea faţă de 
ei şi lumea întreagă. 
Versetele 16,17, ce este Evanghelia şi ce conţine ea. 
Versetele 21-23, pervertirea înţelepciunii 
Versetele 24-31, rezultatul ingratitudinii şi al ignorării lui Dumnezeu 
 

O citire atentă a capitolului arată că gândul principal este că Dumnezeu s-a făcut cunoscut fiecărui suflet al creaţiunii Sale, 
că şi cei mai decăzuţi păgâni ştiu că sunt vinovaţi şi merită moartea pentru nelegiuirea lor. “Şi, măcar că ştiu hotărârea lui 
Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei 
ce le fac” (Versetul32). Astfel “ei nu se pot dezvinovăţi”. Acest gând călăuzitor al primului capitol trebuie bine păstrat în 
minte înainte de a începe capitolul doi, căci al doilea este continuarea primului capitol şi depinde de el. 
 

O privire mai generală – Romani 2:1-11 
 

1 Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe 
altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri. 2 Ştim, în adevăr, că judecata lui 
Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri, este potrivită cu adevărul. 3 Şi crezi tu, omule, care judeci 
pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri, şi pe care le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4 Sau dispreţuieşti 
tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la 
pocăinţă? 5 Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua 
mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, 6 Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. 7 Şi anume, va da 
viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea; 8 Şi va da mânie şi urgie celor ce, din 
duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire. 9 Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet 
omenesc care face răul: întâi peste Iudeu, apoi peste Grec. 10 Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face 
binele: întâi peste Iudeu, apoi peste Grec. 11 Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. 

 
Recunoscându-şi vina. – Adevărul afirmaţiei apostolului este uşor de demonstrat cu privire la păgâni şi faptele 

lor, anume că ei ştiu că merită moartea. Atunci când Adam şi Eva au mâncat din fructul interzis le-a fost teamă să se 
întâlnească cu Dumnezeu şi s-au ascuns. Frica însoţeşte întotdeauna vina şi este o dovadă a acesteia. “Frica are cu ea 
pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns desăvârşit în dragoste” (1 Ioan 4:18). “Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit 
îndrăzneşte ca un leu tânăr” (Prov. 28:1). “Dar cât despre fricoşi….partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă” 
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(Apoc. 21:8). Dacă păgânii n-ar şti că sunt vinovaţi, nu s-ar aştepta să fie pedepsiţi pentru crimă sau furt şi nu s-ar înarma 
pentru a se apăra. 

O acuzaţie la care nu se poate răspunde. – Modul în care apostolul îşi construieşte acuzaţia pe care o prezintă în 
primul verset denotă o minunată abilitate din partea acestuia. Primul capitol se referă la păgâni. Toţi sunt de acord cu 
afirmaţia apostolului că aceştia sunt vinovaţi de cele mai abominabile nelegiuiri. “Ar trebui să ştie mai bine” este exclamaţia 
aproape involuntară a cititorului. “Ei ştiu mai bine” este răspunsul apostolului, sau, cel puţin, ei au ocazia de a şti mai bine 
şi ştiu că ceea ce fac nu este bine. “Ei nu se pot dezvinovăţi.” Indiferent de ceea ce ar putea gândi oamenii despre 
responsabilitatea păgânilor toţi sunt de acord că practicile lor sunt de condamnat. 

După care vine replica zdrobitoare: “Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci 
prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri”. Suntem prinşi, 
neputând scăpa. Dacă ştim destul ca să condamnăm faptele nelegiuite ale păgânilor, noi chiar prin această judecată 
recunoaştem că nu ne putem dezvinovăţi de propriile noastre nelegiuiri. 

Toţi sunt la fel de vinovaţi. - “Tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.” Este destul de evident faptul că 
oricine ştie suficient de mult pentru a condamna răul din altul nu se poate dezvinovăţi de propriile sale păcate; însă nu toţi 
vor vedea de îndată că acela care judecă pe altul face aceleaşi lucruri. De aceea citiţi din nou ultimele versete ale primului 
capitol şi comparaţi lista de păcate cu cea care se găseşte în Gal. 5:19-21 şi veţi observa că lucrurile pe care le fac păgânii şi 
pentru care cu uşurinţă vedem că sunt vinovaţi nu sunt decât faptele firii păcătoase. Acestea sunt păcatele care vin 
“dinăuntru, din inima oamenilor” (Mr. 7:21-23). Oricine este inclus în categoria “om” este predispus la exact aceleaşi 
păcate. “Domnul priveşte din înălţimea cerurilor, şi vede pe toţi fiii oamenilor. Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi 
locuitorii pământului. El le întocmeşte inima la toţi, şi ia aminte la toate faptele lor” (Ps. 33:13-15). 

Toţi sunt autocondamnaţi. – Prin urmare, deoarece toţi oamenii sunt în aceeaşi măsură părtaşi ai singurei naturi 
omeneşti care există, este evident faptul că oricine condamnă pe altul pentru o nelegiuire prin aceasta se condamnă singur; 
pentru că adevărul este că toţi au acelaşi rău în ei, mai mult sau mai puţin dezvoltat; iar faptul că ştiu suficient ca să-şi dea 
seama că un lucru este greşit, este în sine o declaraţie că ei înşişi merită pedeapsa pe care o văd pe altul meritând-o. 

Simpatie, nu condamnare..- Tâlharul adesea strigă cu toată puterea după altul “Opriţi hoţul”, pentru ca să distragă 
atenţia de la el. Tot aşa oamenii condamnă păcatul în alţii pentru ca a nu fi suspectaţi că sunt vinovaţi de aceleaşi lucruri. 
Adesea oamenii 

 
“Ascund păcatele pe care sunt înclinaţi să le facă 
condamnând pe cei care nu au de gând să le facă,” 

 
dar de care sunt în realitate vinovaţi din cauza naturii lor omeneşti. 
 Deoarece natura tuturor oamenilor este la fel ar trebui să ne simţim umiliţi în loc de a ne arăta dispreţul atunci când 
auzim despre comiterea unui păcat grav; căci aceasta nu este decât o imagine a ceea ce se află în propriile noastre inimi. În 
loc să spunem: “Dumnezeule, îţi mulţumesc că nu sunt ca alţi oameni” ar trebui să purtăm povara celui care a greşit având 
grijă ca să nu fim şi noi ispitiţi. Foarte adesea omul a cărui slăbiciune ne simţim înclinaţi s-o condamnăm, nu a căzut atât de 
rău pe cât am fi căzut noi dacă am fi fost ispitiţi în acelaşi fel şi cu aceeaşi putere. 
 Protestând împotriva păcatului. – În Călătoria Creştinului atunci când Bun-de-Gură l-a lăsat pe Credincios să 
decidă asupra subiectului conversaţiei lor, Credinciosul a propus această întrebare: “Cum se descoperă harul mântuitor al lui 
Dumnezeu atunci când se află în inima omului?” După care Bunyan continuă astfel: 
 “Bun-de-Gură – În această situaţie cred că discuţia noastră trebuie să se refere la puterea harului. Ei bine, este o 
întrebare foarte bună şi sunt gata să-ţi răspund; iar pe scurt răspunsul meu sună astfel: În primul rând, acolo unde harul lui 
Dumnezeu este prezent în inimă conduce la un protest împotriva păcatului. În al doilea rând – 
 Bun-de-Gură – Păi, ce diferenţă este între a protesta împotriva păcatului şi a-l urâ? 
 Credinciosul – O, o mare diferenţă! Un om poate protesta împotriva unui păcat din interes; dar el nu-l poate urâ 
decât dacă are o sfântă antipatie faţă de acesta. Am auzit pe mulţi protestând împotriva păcatului de la amvon şi care totuşi îi 
lasă suficient loc în inimă, casă şi conversaţie. Stăpâna lui Iosif a strigat cu toată puterea ca şi cum ar fi fost o sfântă; însă, în 
ciuda acestui fapt, ea ar fi fost bucuroasă să păcătuiască cu el.” 
 O percepţie clară a răului şi binelui şi o denunţare viguroasă a păcatului nu vor îndreptăţi niciodată pe cineva. 
Dimpotrivă, acestea nu fac decât să-i agraveze condamnarea. Este o tristă realitate faptul că mulţi dintre aşa-zişii reformatori 
din zilele noastre par să creadă că lucrarea Evangheliei constă în mare măsură în denunţarea practicilor păcătoase. Un 
detectiv nu este un slujitor al Evangheliei. 
 Judecată după adevăr. – “Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de 
lucruri, este potrivită cu adevărul.” “Stai”, spune cineva, “nu sunt sigur de asta.” Ei bine, puteţi foarte uşor să fiţi siguri de 
aceasta: 

1) Dumnezeu există. Suntem de acord cu privire la acest adevăr. 
2) El este sursa fiecărui lucru creat. 
3) Fiecare creatură este cu totul dependentă de El. “Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa.” 
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4) Deoarece tot ce este viu depinde de El, este evident faptul că pentru continuarea vieţii omul depinde de 
asentimentul şi legătura sa cu Dumnezeu. 

5) De aceea standardul după care se face judecata trebuie să fie propriul caracter al lui Dumnezeu.  
6) Însă chiar Dumnezeu este adevărul. “În care nu este nelegiuire.” 
7) Dar El s-a descoperit pe Sine şi neprihănirea Sa tuturor oamenilor. ”Domnul Şi-a arătat mântuirea, Şi-a 

descoperit dreptatea înaintea neamurilor” (Ps. 98:2). 
8) Prin urmare, toţi oamenii, de la cel mai neînsemnat până la cel mai mare, nu au nici o scuză pentru păcatul lor. 
9) Deci este suficient de clar faptul că atunci când Dumnezeu judecă pe toţi oamenii, fără excepţie, judecata Sa 

este după adevăr. Iar pământul va fi constrâns să se alăture cerului şi să spună: “Drept eşti Tu, Doamne, care 
eşti şi care erai! Tu eşti Sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta.” “Da, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, 
adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!” (Apoc. 16:5, 7). 

Nici o scăpare. – Nimeni să nu-şi închipuie că poate scăpa de judecata dreaptă a lui Dumnezeu. De obicei cei mai 
luminaţi oameni sunt cei care se amăgesc gândind că vor scăpa. Ne este atât de uşor să gândim că înaltele cunoştinţe pe care 
le avem cu privire la ceea ce este bine şi rău vor fi considerate ca neprihănire, pentru a ne convinge singuri că prin 
condamnarea păcatelor altora îi vom dovedi Domnului că noi nu ne vom face niciodată vinovaţi de astfel de lucruri. Dar 
aceasta nu face decât să scoată şi mai clar în evidenţă condamnarea noastră. 

Primul capitol din Romani dărâmă toate proptelele pe care se sprijină omul. Dacă cei din clasa de jos sunt 
consideraţi vinovaţi nu există nici o scăpare pentru “înalta societate”. “Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi 
judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău” (Ecl. 12:14).  

Bunătatea lui Dumnezeu conduce la pocăinţă. – “Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi 
îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?” Dumnezeu este puritatea şi 
sfinţenia desăvârşită; omul este cu totul păcătos. Dumnezeu ştie fiecare păcat. Cu toate acestea El nu dispreţuieşte pe 
păcătos. “Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El”(Ioan 
3:17). Hristos a spus: “Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec” (Ioan 12:47). 

În tot ceea ce a spus şi a făcut El pur şi simplu L-a reprezentat pe Tatăl. Dumnezeu “are o îndelungă răbdare pentru 
voi” şi “îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire” (2 Pet. 3:9,15). Însă este imposibil pentru cineva care 
contemplă bunătatea şi îndelunga răbdarea a lui Dumnezeu să nu fie smerit şi îndemnat spre pocăinţă. Când ne gândim cu 
câtă blândeţe se poartă Dumnezeu cu noi nu putem să fim aspri cu semenii noştri. Şi dacă nu judecăm, nu vom fi judecaţi 
(Luc. 6:37). 

Pocăinţa este un dar. – “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu” (Ef. 2:8). “Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe Isus, pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest 
Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea 
păcatelor” (Fapte 5:30,31). Dar Dumnezeu nu a dat pocăinţa prin Hristos numai lui Israel. “Toţi proorocii mărturisesc 
despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor” (Fapte 10:43). Şi Dumnezeu a făcut ca acest 
adevăr să fie prezentat atât de clar încât chiar şi exclusiviştii evrei au fost obligaţi să exclame: “Dumnezeu a dat deci şi 
Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa” (Fapte 11:18). 

Motive de pocăinţă. – Bunătatea lui Dumnezeu conduce pe om la pocăinţă. Prin urmare întreg pământul este plin 
de îndemnuri la pocăinţă, căci “bunătatea Domnului umple pământul” (Ps. 33:5). “Pământul, Doamne, este plin de 
bunătatea Ta” (Ps. 119:64). Dumnezeu poate fi cunoscut prin lucrările Sale, iar “Dumnezeu este dragoste”. Întreaga 
creaţiune descoperă dragostea şi îndurarea lui Dumnezeu. 

Iar noi nu trebuie să încercăm să îmbunătăţim Scriptura şi să spunem că bunătatea lui Dumnezeu tinde să conducă 
pe oameni la pocăinţă. Biblia spune că ea conduce la pocăinţă şi putem fi siguri că aşa este. După cum Dumnezeu este bun 
tot atât de sigur este că fiecare om este condus spre pocăinţă. Dar nu toţi se pocăiesc. De ce? Pentru că ei dispreţuiesc 
bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei răbdări ale lui Dumnezeu şi fug de călăuzirea plină de îndurare a Domnului. 
Însă oricine nu rezistă Domnului cu siguranţă va fi adus la pocăinţă şi mântuire. 

Adunând o comoară de mânie. – În primul capitol am văzut că “mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer 
împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor”. Prin urmare toţi cei care 
păcătuiesc îşi adună o comoară de mânie. Trebuie menţionat că la judecată Dumnezeu este îndreptăţit. Oamenii nu primesc 
decât rezultatul lucrării lor. Dumnezeu nu este arbitrar. El nu a fixat decrete arbitrare declarând că oricine le încalcă va 
suferi răzbunarea Sa. Pedeapsa care va veni asupra celor nelegiuiţi este rezultatul normal al propriei lor alegeri. Dumnezeu 
este singura sursă de viaţă.  

Viaţa Sa este pace. Atunci când oamenii Îl resping singura lor alternativă rămâne mânia şi moartea. “Pentru că au 
urât ştiinţa, şi n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile Mele, şi au nesocotit toate mustrările Mele. De aceea 
se vor hrăni cu roada umbletelor lor, şi se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proştilor îi ucide, şi liniştea nebunilor 
îi pierde” (Prov. 1:29-32). Păcatul este înfăşurat în necazuri şi moarte; pe acestea ei le aleg atunci când îl resping pe 
Domnul. 

“După faptele lui”. – Adesea necredincioşii spun că nu este drept ca Dumnezeu să condamne un om doar pentru 
că nu crede un anumit lucru. Însă El nu face aşa. În Biblie nu se găseşte nici un cuvânt despre judecarea omului după 
credinţa lui. Peste tot se spune că toţi vor fi judecaţi după faptele lor. “Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu 
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îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui” (Mat. 16:27). “Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, 
ca să dau fiecăruia după fapta lui” (Apoc. 22:12). El “judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui” (1 Pet. 1:17). 

Omul care spune că faptele sale sunt bune se pune ca judecător în locul lui Dumnezeu, care declară că tot ceea ce 
face omul este greşit. Dumnezeu este singurul Judecător, iar El judecă după faptele omului, însă faptele omului sunt decise 
de credinţa sa. “Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela, pe care L-a trimis El” (Ioan 6:29). 
Omul nu are dreptul să se judece singur şi să spună că lucrarea sa este bună. El nu trebuie decât să se încreadă în bunătatea 
şi îndurarea Domnului, pentru ca faptele sale să fie făcute în Dumnezeu. 

Nemurirea şi viaţa veşnică. – Dumnezeu va da viaţa veşnică celor care caută slava, cinstea şi nemurirea. Hristos 
“a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie” (2 Tim.1:10). Viaţa şi nemurirea sunt două lucruri diferite. Oricine 
crede în Fiul lui Dumnezeu are viaţa veşnică. “Şi viaţa veşnică este aceasta: să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3).  

De îndată ce-L cunoaştem pe Domnul avem viaţa veşnică; însă nu putem avea nemurirea până când vine Domnul, 
în ziua de pe urmă. “Nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă 
trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta, supus 
putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire” (1 Cor. 15:51-53). 

Noi trebuie să căutăm nemurirea; aceasta în sine este dovada că nici un om nu o are acum. Deoarece Hristos a 
adus-o la lumină prin Evanghelie, este clar faptul că nemurirea nu poate fi găsită altfel decât prin Evanghelie. De aceea cei 
care nu acceptă Evanghelia nu vor avea niciodată nemurirea. 

Necaz şi strâmtorare. - Cei care păcătuiesc sunt copiii mâniei (Ef. 2:3). Mânie şi urgie, necazuri şi strâmtorare cu 
siguranţă vin asupra celor care fac răul. Însă necazurile şi strâmtorarea vor avea un sfârşit. Faptul că, cu excepţia celor care 
sunt ai lui Hristos la venirea Sa, nimeni nu va primi nemurirea dovedeşte că toţi ceilalţi vor înceta să existe. Pedeapsa celor 
nelegiuiţi cuprinde chinuri, însă chinurile, oricât de mult ar dura, se vor termina cu distrugerea integrală a acestora. Mânia 
lui Dumnezeu se va sfârşi. “Dar, peste puţină vreme, pedeapsa va înceta, şi mânia Mea se va întoarce împotriva lui, ca să-l 
nimicească” (Is. 10:25).  

Suntem chemaţi: “Du-te, poporul Meu, intră în odaia ta, şi încuie uşa după tine; ascunde-te câteva clipe, până va 
trece mânia! Căci iată, Domnul iese din locuinţa Lui, să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului” (Is. 26:20,21). “El 
nu se ceartă fără încetare, şi nu ţine mânia pe vecie” (Ps. 103:9). Mânia Sa va înceta, nu pentru că El se va împăca cu 
păcatul, ci deoarece păcatul va dispărea împreună cu cei ce-l practică.  

“Peste orice suflet omenesc”. – Necaz şi strâmtorare vor veni “peste orice suflet omenesc care face răul” şi “slavă, 
cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele”. Nimeni nu va fi uitat. Nu există nici un suflet atât de sărac şi ignorant 
care să fie trecut cu vederea şi nici unul atât de bogat şi învăţat care să poată scăpa. Bogăţia şi poziţia nu vor avea nici o 
greutate în acel tribunal. Dumnezeu S-a descoperit pe Sine Însuşi cu atâta claritate încât fiecare om a avut ocazia de a-L 
cunoaşte. “Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei 
nelegiuiri a oamenilor, care înăduşe adevărul în nelegiuirea lor.” Observaţi că mânia Sa se descoperă împotriva păcatului. 
Numai acele persoane care se vor agăţa de păcat şi nu-i vor permite lui Dumnezeu să-l ia din ei vor suferi. La ştergerea 
finală a păcatelor ei sunt automat şterşi (sau nimiciţi) împreună cu el. 

Mai întâi peste iudeu. Această afirmaţie este suficientă ca să demonstreze că Dumnezeu nu se uită la faţa omului. 
Într-adevăr, apostolul declară ca o concluzie care se impune că “Dumnezeu nu se uită la faţa omului”. “Întâi” nu se referă 
întotdeauna la timp. Spunem despre cineva că este primul (întâiul) om din ţară nu pentru că n-a existat nici un alt om 
înaintea lui, ci pentru că el este omul din frunte. În şcoală cineva este primul din clasa sa deoarece este cel mai bun la 
învăţătură. Iudeul este cel care a primit cea mai mare descoperire şi de aceea este drept ca el să fie primul la judecată. 

Cu toate acestea textul arată că Dumnezeu nu favorizează pe iudei în detrimentul altor oameni. Dacă slava, cinstea 
şi pacea vin mai întâi peste iudeu, la fel se întâmplă cu mânia şi urgia, necazurile şi strâmtorarea. Întrebarea care trebuie 
pusă nu este: “Ce naţionalitate are omul?”, ci “Ce a făcut el?” Dumnezeu va da fiecăruia după faptele lui, căci “Dumnezeu 
nu are în vedere faţa omului”. 

Câteva cuvinte sunt suficiente pentru a reaminti ceea ce deja am studiat. Primul capitol din Romani poate fi 
rezumat pe scurt ca prezentând starea celor care nu-l cunosc pe Dumnezeu şi modul în care şi-au pierdut ei cunoştinţa, 
împreună cu faptul că nu au nici o scuză. După aceea, tocmai când suntem gata să ne ridicăm mâinile cu oroare faţă de 
nelegiuirea lor şi să-i condamnăm cu severitate, apostolul se întoarce spre noi şi ne închide gura prin cuvintele usturătoare: 
“Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi 
lucruri”.  

Şi astfel capitolul doi începe arătând că toţi oamenii vor fi judecaţi cu dreptate de Dumnezeu, căci “Dumnezeu nu 
se uită la faţa oamenilor”. Astfel ni se confirmă faptul că Dumnezeu este imparţial prin comparaţia ce se face între cele două 
clase ce se vor înfăţişa la judecată. 

 
12 Toţi cei ce au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege; şi toţi cei ce au păcătuit având lege, vor fi judecaţi după lege. 

13 Pentru că nu cei ce aud Legea, sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiţi 
neprihăniţi. 14 Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt 
singuri lege; 15 şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul 
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lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele. 16 Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după 
Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor. 

 
Fără lege şi având legea. - Deşi este sigur că atunci când va veni a doua oară Domnul, nu va fi nimeni pe pământ 

care să nu fi auzit predicându-se Cuvântul, este o realitate faptul că mii şi milioane de oameni au murit fără să fi văzut sau 
auzit de Biblie. Ei sunt aceia despre care apostolul spune că sunt “fără lege”. Cu toate acestea reiese clar din prezentare că ei 
nu sunt întru-totul fără lege, ci numai fără legea scrisă. Faptul că ei au o anumită cunoştinţă despre lege este prezentat în 
versetele următoare şi este dovedit de faptul că ei sunt socotiţi păcătoşi; însă “păcatul nu este ţinut în seamă câtă vreme nu 
este o lege” (Rom. 5:13). 

Toate păcatele pedepsite. - Fie că au avut legea scrisă sau nu, ei sunt cu toţii socotiţi fără deosebire păcătoşi. 
“Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a 
oamenilor“ (Rom. 1:18). Despre păgâni se spune că nu se pot dezvinovăţi; şi dacă ei care nu au legea scrisă nu se pot 
dezvinovăţi, cei care au legea în mâinile lor sunt bineînţeles mult mai vinovaţi. Dumnezeu este drept. “Ştim, în adevăr, că 
judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri, este potrivită cu adevărul”. Şi totuşi, cu lege sau fără 
lege, toţi cei care păcătuiesc vor fi pedepsiţi. 

Cele prezentate sunt suficiente pentru a demonstra că “fără lege” nu înseamnă fără nici o cunoştinţă despre 
Dumnezeu. Primul capitol lămureşte aceasta. Problema multora dintre cei care citesc această declaraţie, că toţi vor fi 
pedepsiţi, şi care sunt de părere că nu este drept, este că uită, sau ignoră, conţinutul primului capitol. Este o mare greşeală să 
analizezi un verset din Biblie în afara contextului.  

Vor pieri. – Aceasta se spune că este soarta celor nelegiuiţi. Apostolul Petru ne spune că lumea este “păstrată, prin 
acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi” (2 Pet. 3:7). Ce semnificaţie are 
expresia “a pieri”? Aceasta înseamnă exact opusul vieţii veşnice. Într-o anumită ocazie nişte oameni i-au vorbit lui Isus 
despre galileenii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor, iar Isus a replicat: “Dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel” 
(Luc. 13:1-3). Citim din nou: “Dar cei răi pier, şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşune: pier, pier ca fumul” 
(Ps. 37:20). Prin urmare afirmaţia că aceia care păcătuiesc vor pieri înseamnă că ei vor muri, că vor dispare cu desăvârşire, 
că “vor fi ca şi când n-ar fi fost niciodată” (Obad. 16). 

Imparţialitate deplină. – Aceasta înseamnă dreptate deplină. Păcătoşii vor fi pedepsiţi, indiferent că trăiesc în ţări 
păgâne sau în aşa zise ţări creştine. Dar nimeni nu va fi judecat pentru ceea ce nu a ştiut. Dumnezeu nu pedepseşte oamenii 
pentru încălcarea unei legi despre care nu au ştiut nimic şi nici nu îi consideră răspunzători pentru lumina pe care nu au 
avut-o. Este foarte clar că aceia care au legea ştiu multe lucruri pe care cei care nu o au în formă scrisă nu le ştiu. Toţi 
oamenii au suficientă lumină pentru a şti că sunt păcătoşi; însă cuvântul scris asigură celor care îl au cunoaşterea multor 
aspecte de care cei care nu îl posedă sunt ignoranţi. 

De aceea Dumnezeu în dreptatea Sa nu îi consideră răspunzători pe cei din urmă de multe lucruri pentru care primii 
vor fi judecaţi. “Toţi cei ce au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege; şi toţi cei ce au păcătuit având lege, vor fi judecaţi după 
lege.” Omul care a respins lumina, indiferent că este puţină sau multă, este fără îndoială vinovat. 

Rădăcina păcatului. – Unii sunt de părere că este nedrept ca aceia care în comparaţie cu alţii nu au avut decât 
puţină lumină să moară pentru păcatele lor, la fel ca şi cei care au păcătuit împotriva unei lumini mai mari. Dificultatea lor 
constă în faptul că ei nu înţeleg ce este păcatul în realitate. Numai Dumnezeu este bun (Luc. 18:19). El este sursa bunătăţii. 
Orice pic de bunătate care apare în om nu este decât lucrarea lui Dumnezeu în el. 

Dar El este şi sursa vieţii. La El este izvorul vieţii (Ps. 36:9). Viaţa lui Dumnezeu este neprihănire; prin urmare nu 
poate exista neprihănire separat de viaţa lui Dumnezeu. Însă este clar că dacă un om respinge pe Dumnezeu, el pur şi simplu 
se separă de viaţă. N-are importanţă că el n-a avut decât cunoştinţe reduse despre Dumnezeu în comparaţie cu alţii, dacă 
respinge acea lumină el îl respinge pe Dumnezeu şi astfel respinge viaţa. Şi prin faptul că respinge puţinul pe care l-a înţeles 
despre Dumnezeu, el demonstrează că l-ar respinge pe Dumnezeu oricum. Păcatul este pur şi simplu separarea de sau 
respingerea lui Dumnezeu; şi aceasta înseamnă moarte. 

 
“Tu eşti omul” – Romani 2:17-24 

 
17 Tu, care te numeşti Iudeu, care te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, 18 care cunoşti voia 

Lui, care ştii să faci deosebire între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege; 19 tu, care te măguleşti că eşti călăuza 
orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, 20 povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neştiutori, pentru că în 
Lege ai dreptarul cunoştinţei depline şi al adevărului; 21 tu deci, care înveţi pe alţii, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu, 
care propovăduieşti: “Să nu furi, furi?” 22 Tu care zici: “Să nu preacurveşti”, preacurveşti? Tu, căruia ţi-e scârbă de 
idoli, le jefuieşti templele? 23 Tu, care te făleşti cu Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi? 24 Căci 
“din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri”, după cum este scris. 

 
Un iudeu declarat. – Trebuie oare creştinii declaraţi să se debaraseze de această porţiune din Romani pe motiv că 

nu se referă la ei, din moment ce este adresată unui iudeu declarat? Nicidecum. Creştinii declaraţi sunt chiar cei pe care 
apostolul i-a avut în vedere. Citiţi descrierea: Tu care “te rezemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoşti 
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voia Lui, care ştii să faci deosebire între lucruri, pentru că eşti învăţat de Lege; tu, care te măguleşti că eşti călăuza orbilor, 
lumina celor ce sunt în întuneric, povăţuitorul celor fără minte, învăţătorul celor neştiutori, pentru că în Lege ai dreptarul 
cunoştinţei depline şi al adevărului”. 

Cui se adresează el? Oricui mărturiseşte că-l cunoaşte pe Domnul, indiferent sub ce nume ar fi El cunoscut; oricine 
crede că este pe deplin calificat să înveţe pe alţii calea Domnului. 

“Care te numeşti iudeu”. – Nu trebuie trecut cu vederea ca fiind lipsit de importanţă faptul că apostolul nu spune: 
“Tu, care eşti iudeu”, ci “Tu, care te numeşti iudeu”. Oamenii nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi şi nici ceea ce declară ei 
că sunt. Începând cu versetul şaptesprezece apostolul răspunde la întrebarea cine sunt iudeii. Înainte de a termina studiul 
capitolului ne vom convinge că prin folosirea cuvântului “numeşti” el a intenţionat să arate că cel vizat şi descris în 
versetele următoare nu este cu adevărat un iudeu, nefiind astfel considerat de Domnul. 

Pretinzând a fi iudei. – În Apocalipsa 2:9 citim: “Ştiu….batjocurile, din partea celor ce zic că sunt iudei şi nu 
sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei”. Şi din nou: “Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt Iudei şi nu 
sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit” (Apoc. 3:9). Din aceste 
versete ne dăm seama că a fi iudeu cu adevărat este o cinste atât de mare încât mulţi o pretind pe nedrept. Şi cu toate acestea 
cei numiţi iudei au fost dispreţuiţi de marea majoritate a lumii timp de multe secole. 

Nicicând şi nicăieri în lume de când a fost scris Noul Testament nu şi-a propus cineva să pretindă că este evreu în 
accepţiunea normală a termenului. Evreii ca şi clasă socială nu s-au bucurat niciodată de atâta cinste încât să-i folosească 
cuiva să se numească astfel. Dar a fi cunoscut drept creştin a fost şi este foarte adesea un avantaj şi foarte mulţi pe nedrept 
pretind a fi cu scopul de a-şi mări şansele de reuşită în afaceri. 

Evreu şi creştin. – Nu forţăm deloc textul dacă înlocuim cuvântul “iudeu” (sau evreu – nota trad.) cu termenul 
acceptat în prezent de “creştin”. Aceasta se justifică dacă avem în vedere definiţia evreului adevărat. Putem oferi suficiente 
citate pentru a arăta că de la început adevăratul evreu a fost cel care credea în Hristos. Despre căpetenia rasei umane 
Domnul Isus a spus: “Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat” (Ioan 8:56). 
El a crezut în Domnul şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire; însă neprihănirea vine numai prin Domnul Isus. Moise, 
conducătorul poporului evreu, a preţuit “ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului” (Ev. 11:26). 
Evreii răzvrătiţi din pustie L-au ispitit şi respins pe Hristos (1 Cor. 10:9). Când Hristos a venit în trup, “ai Lui” nu L-au 
primit (Ioan 1:11). Şi ca o încununare, Hristos a spus că nimeni nu poate crede scrierile lui Moise dacă nu crede în El (Ioan 
5:46, 47). De aceea este evident faptul că nimeni nu este şi n-a fost vreodată evreu cu adevărat dacă nu crede în Hristos. Cel 
care nu este evreu cu adevărat este din “sinagoga Satanei”. 

“Mântuirea vine de la Iudei”. – Isus a spus femeii din Samaria la fântâna lui Iacov: “Voi vă închinaţi la ceea ce 
nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ceea ce cunoaştem, căci Mântuirea vine de la Iudei” (Ioan 4:22). Însuşi Hristos a fost 
“născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul”, şi de aceea a fost evreu; şi “nu este sub cer nici un alt Nume dat 
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” 

Nici un alt popor din lume, în afară de evrei, nu a avut un nume atât de mare. Nici un alt popor nu a fost atât de 
favorizat de Dumnezeu. “Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape 
cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă 
legi şi porunci aşa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?” (Deut. 4:7, 8). 

Rezemându-se pe lege. – După cum se spune în ultimul verset citat, evreilor li s-a încredinţat cea mai desăvârşită 
lege din univers, Legea lui Dumnezeu. I se spunea “mărturie”, deoarece era o mărturie împotriva lor. Ei n-au fost învăţaţi că 
pot dobândi neprihănirea din ea, deşi era desăvârşită, ci dimpotrivă. Deoarece era atât de desăvârşită şi ei erau păcătoşi ea 
nu putea face nimic altceva decât să-i condamne. Scopul ei era doar să-i conducă spre Hristos, singurul în care puteau găsi 
neprihănirea desăvârşită pe care legea o cerea. “Legea aduce mânie” (Rom. 4:15) şi numai Hristos salvează de mânie. Însă 
ei “se rezemau pe o Lege” şi de aceea se rezemau pe păcat. Ei “se încredeau în ei înşişi că sunt neprihăniţi” (Luc. 18:9). Ei 
n-au ajuns la neprihănire “pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte” (Rom. 9:31, 32). 

Lăudându-se cu Dumnezeu. – Aceasta se deosebeşte de lauda în Domnul (Ps. 34:2). În loc să se bucure în 
mântuirea Domnului, evreii se lăudau cu cunoştinţa lor superioară despre Dumnezeu. Ei aveau cu adevărat mai mult decât 
alţii, însă nu aveau nimic pe care să nu-l fi primit, şi cu toate acestea se lăudau ca şi cum nu l-ar fi primit. Se ridicau în slăvi 
pe ei înşişi în locul lui Dumnezeu pentru cunoştinţa pe care o aveau; şi de aceea au ajuns în starea în care se aflau păgânii 
care “au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte”. 
Oricare dintre cititorii care se simte înclinat să-i critice pe evreii din vechime pentru gândirea lor deşartă să-şi amintească 
cum s-a simţit el însuşi adesea comparându-se cu locuitorii ţărilor păgâne şi cu “clasa de jos” din propria sa ţară. 

Voia lui Dumnezeu este Legea Sa. – Apostolul spune că iudeul cunoaşte voia lui Dumnezeu, pentru că este 
învăţat de lege. Aceasta este suficient pentru a arăta că Legea lui Dumnezeu este voia Sa. Într-adevăr nu este nevoie să 
dezbatem acest adevăr. Voinţa oricărui guvern este exprimată în legea sa. Acolo unde există un conducător autoritar, voia sa 
este întotdeauna lege. Dumnezeu este un conducător autoritar, deşi nu arbitrar, şi deoarece voia Sa este singura măsură a 
binelui, rezultă că voia Sa este lege. Însă legea Sa este rezumată în Cele Zece Porunci; de aceea Cele Zece Porunci conţin o 
declaraţie sumară a voinţei lui Dumnezeu. 

Forma cunoştinţei şi a adevărului. – Deşi Cele Zece Porunci conţin o declaraţie a voinţei lui Dumnezeu, care 
reprezintă înţelepciunea şi adevărul desăvârşit, ele nu sunt decât o declaraţie şi nu lucrul în sine, la fel cum imaginea unei 
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case nu este o casă, deşi ea poate fi o imagine perfectă. Cuvintele scrise într-o carte sau gravate în piatră nu au viaţă; însă 
noi ştim că legea lui Dumnezeu este viaţă veşnică. Numai în Hristos poate fi găsită legea vie, deoarece El este singura 
manifestare a Dumnezeirii. 

Oricine are viaţa lui Hristos în el, în viaţa sa se manifestată desăvârşirea Legii lui Dumnezeu. Dar cel care are doar 
litera legii, şi nu pe Hristos, are numai forma cunoştinţei şi adevărului. Astfel, legea pe bună dreptate este considerată a fi o 
fotografie a caracterului lui Dumnezeu. Dar o fotografie sau un alt fel de imagine nu este decât umbra realităţii; ea nu este 
realitatea (substanţa – nota trad.) în sine. Cel care îl are pe Hristos are atât forma cât şi substanţa, din moment ce nu poţi 
avea un lucru fără să posezi forma acestuia. Însă cel care are doar declaraţia adevărului, fără Hristos, singurul care este 
Adevărul, are forma unei evlavii fără a avea puterea. 

Întrebări dificile. – În versetele 21-23 apostolul pune unele întrebări dificile. Fiecare suflet care a fost obişnuit să 
se mândrească cu corectitudinea vieţii sale să-şi răspundă singur la aceste întrebări. Este uşor şi natural pentru om să se 
mândrească cu “moralitatea” sa. Oameni care nu sunt creştini se liniştesc cu gândul că trăiesc o viaţă “morală” şi de aceea 
sunt la fel de buni ca şi când ar fi creştini. Toţi aceştia trebuie să ştie că în afara conformării faţă de Legea lui Dumnezeu nu 
există moralitate. Orice se situează în vreun fel sub standardul acestei legi este imoralitate. Fiind conştienţi de acest lucru, ei 
trebuie să vadă dacă au ţinut în mod desăvârşit această lege. 

“Furi tu?” – Cei mai mulţi oameni vor spune: “Nu. Sunt cinstit întotdeauna.” Foarte bine, dar să nu judecăm 
pripit. Să examinăm Scriptura. Aceasta spune: “Legea este duhovnicească” (Rom. 7:14). “Căci Cuvântul lui Dumnezeu este 
viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi 
măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii” (Ev. 4:12). Nu contează cât de corecţi suntem în comportamentul nostru 
exterior, dacă în spirit sau în gând păcătuim, suntem vinovaţi. Domnul se uită la inimă nu la aparenţele exterioare (1 Sam. 
16:7). 

Mai mult, este la fel de rău să furi de la Dumnezeu ca şi de la om; i-ai dat lui Dumnezeu ceea ce îi datorezi? Te-ai 
purtat cu El cinstit? Ascută-L ce spune: “Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi? Dar voi întrebaţi: «Cu 
ce Te-am înşelat?» Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi, câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în 
întregime!” (Mal. 3:8, 9). Se referă aceasta la tine? I-ai dat lui Dumnezeu ceea ce îi datorezi sub formă de zeciuieli şi daruri 
de mâncare? Dacă nu, ce vei răspunde atunci când cuvântul inspirat întreabă: “Tu, care propovăduieşti: “Să nu furi, furi?” 

“Legea este duhovnicească (spirituală – trad. eng.).” – În capitolul cinci din Matei Mântuitorul a prezentat 
spiritualitatea legii. El a spus că dacă neprihănirea noastră n-o va întrece pe cea a scribilor şi fariseilor nu putem intra în 
Împărăţia cerului. Care era neprihănirea lor? El le-a spus: “Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe 
dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege” (Mat. 23:28). 

Prin urmare, dacă nu suntem neprihăniţi înăuntru, nu suntem nimic. Dumnezeu doreşte “ca adevărul să fie în 
adâncul inimii” (Ps. 51:6). Continuând în capitolul cinci din Matei, Mântuitorul arată că cineva poate încălca porunca a 
şasea, care spune: “Să nu ucizi”, prin rostirea unui singur cuvânt. El a arătat de asemenea că putem încălca porunca a şaptea 
care zice: “Să nu preacurveşti”, printr-o privire sau printr-un gând. Bineînţeles că acelaşi principiu este valabil pentru toate 
poruncile. Aşa stând lucrurile, se cuvine să fim foarte atenţi atunci când suntem înclinaţi să spunem că am ţinut legea în 
mod desăvârşit. 

Unii au spus că Cele Zece Porunci reprezintă un standard foarte scăzut şi omul le poate ţine pe toate fără a fi 
considerat că merită să intre în înalta societate. Aceştia nu ştiu nimic despre lege. De fapt, un om poate încălca toate 
poruncile şi totuşi să continue să fie o lumină strălucitoare în “cea mai bună societate”. 

Numele lui Dumnezeu hulit. – “Căci «din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu între Neamuri», după 
cum este scris.” Cine a făcut asta? Cel care învaţă pe alţii din Lege şi care spune că nu trebuie să luăm în deşert Numele 
Domnului. Când David a păcătuit în cazul soţiei lui Urie, Dumnezeu i-a spus: “Ai făcut pe vrăjmaşii Domnului să-L 
hulească, săvârşind fapta aceasta” (2 Sam. 12:14). Adică, el fiind un ucenic declarat al Domnului prin încălcarea Legii 
Domnului a dat ocazia necredincioşilor să spună: “Iată, acesta este un exemplu de creştinism”. 

Cine poate spune că, în calitate de ucenic mărturisit al Domnului, a reprezentat întotdeauna corect adevărul? Cine 
este acela care să nu fie obligat să recunoască faţă de sine şi înaintea lui Dumnezeu că fie prin cuvintele fie prin acţiunile 
sale foarte adesea el a reprezentat greşit adevărul pe care-l mărturisea? Cine este acela care prin greşelile sale, fie în 
învăţătură fie în fapte, să nu fi prezentat oamenilor o imagine cu totul deformată despre adevărata sfinţenie? 

Pe scurt, cine este acela care să nu fie obligat să răspundă cu da la întrebarea apostolului: “Tu, care te făleşti cu 
Legea, necinsteşti pe Dumnezeu prin călcarea acestei Legi?” Şi deoarece astfel Numele lui Dumnezeu este hulit prin 
creştinii declaraţi, cine este acela care se poate declara fără vină înaintea Legii lui Dumnezeu? 

În aceste versete am găsit câteva întrebări pătrunzătoare adresate celor care “se numesc iudei”, adică celor care 
mărturisesc că sunt ucenici ai Domnului. Doar forma şi mărturisirea nu fac din cineva un învăţător destoinic al adevărului 
lui Dumnezeu. Cel care nu arată în viaţa sa puterea celor mărturisite nu este decât în detrimentul cauzei. În versetele 
următoare găsim o scurtă dar explicită declaraţie privind 
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Tăierea şi netăierea împrejur – Romani 2:25-29 
 

 25 Tăierea împrejur, negreşit, este de folos, dacă împlineşti Legea; dar dacă tu încalci Legea, tăierea ta 
împrejur ajunge netăiere împrejur. 26 Dacă deci, cel netăiat împrejur păzeşte poruncile Legii, netăierea lui împrejur 
nu i se va socoti ea ca o tăiere împrejur? 27 Cel netăiat împrejur din naştere, care împlineşte Legea, nu te va osândi el 
pe tine, care o calci, măcar că ai slova Legii şi tăierea împrejur? 28 Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară că 
este Iudeu; şi tăiere împrejur nu este aceea care este pe dinafară, în carne. 29 Ci Iudeu este acela care este Iudeu 
înlăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu de la 
oameni, ci de la Dumnezeu. 
 
 Definirea termenilor. – Cei doi termeni, “tăiere împrejur” şi “netăiere împrejur”, nu sunt folosiţi aici doar pentru a 
indica ritualul şi absenţa lui, ci şi pentru a desemna două clase de oameni. “Netăierea împrejur” evident se referă la cei care 
erau cunoscuţi drept Neamuri – cei care se închinau la alţi dumnezei. Această folosire a termenilor este foarte clară în 
următorul pasaj: “Ba dimpotrivă, când au văzut că mie îmi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur, după cum 
lui Petru îi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei tăiaţi împrejur, căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur, 
făcuse şi din mine apostolul Neamurilor, şi când au cunoscut harul, care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, cari sunt priviţi ca 
stâlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba, mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la Neamuri (păgâni – trad. 
eng.), iar ei la cei tăiaţi împrejur” (Gal. 2:7-9). Aici vedem că termenii “netăiere împrejur”, “Neamuri” şi “păgâni” se referă la 
aceiaşi oameni. 
 Care era avantajul tăierii împrejur nu ni se spune în acest capitol. Prezentarea faptului în sine era suficientă pentru 
acest pasaj, căci singurul gând din mintea autorului era de a arăta ce este tăierea împrejur şi cine sunt cei cu adevărat tăiaţi 
împrejur. Aceste câteva versete au o importanţă foarte mare. Ar trebui studiate cu atenţie, deoarece de ele depinde 
înţelegerea corectă a unui mare număr de profeţii din Vechiul Testament. 
 Dacă cercetătorii Bibliei ar fi acordat acestor versete importanţa cuvenită, n-ar fi existat niciodată o teorie “anglo-
israeliană” iar presupunerile inutile şi înşelătoare privind reîntoarcerea evreilor la Ierusalim înaintea revenirii Domnului n-ar 
fi fost făcute niciodată. 
 Ce este tăierea împrejur? – La această întrebare se răspunde într-un mod foarte clar în Romani 4:11, unde 
apostolul, vorbind despre Avraam, primul care a fost tăiat împrejur, spune: “Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o 
pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur”. La întrebarea “Ce este tăierea 
împrejur?” răspunsul prin urmare este: Semnul tăierii împrejur reprezintă o pecete a neprihănirii prin credinţă. 
 Când tăierea împrejur devine netăiere împrejur. – Aceasta fiind situaţia, este evident faptul că acolo unde nu 
exista neprihănire semnul tăierii împrejur nu avea nici o valoare. Astfel apostolul spune: “dar dacă tu încalci Legea, tăierea 
ta împrejur ajunge netăiere împrejur”. După cum din versetele anterioare am învăţat că forma fără faptul în sine nu 
înseamnă nimic, tot aşa în acest pasaj ni se spune că semnul fără substanţă nu reprezintă nimic. Este foarte uşor pentru un 
om sărac să pună afară o firmă care face reclamă la cizme şi pantofi; dar pentru a umple magazinul cu bunurile respective 
este nevoie de capital. Dacă are semnul însă nu are cizme şi pantofi el se află într-o situaţie mai rea decât dacă n-ar avea nici 
un semn. 
 Greşeala evreilor. – Evreii au greşit închipuindu-şi că semnul era suficient. În cele din urmă au ajuns să creadă că 
semnul le va aduce realitatea, tot aşa cum astăzi mulţi creştini declaraţi cred că prin îndeplinirea unor anumite ritualuri vor 
deveni membri ai trupului lui Hristos. Însă singură tăierea împrejur a cărnii nu constituie nici o neprihănire, ci doar păcat 
(Vezi Galateni 5:19-21). De fapt, mulţi dintre cei pe care îi dispreţuiau numindu-i “netăiaţi împrejur” erau în realitate “tăiaţi 
împrejur”, în timp ce ei înşişi nu erau. 
 Tăierea împrejur a inimii. – Adevărata tăiere împrejur ţine de inimă, adică de viaţa lăuntrică, şi nu are nimic de-a 
face cu carnea. Apostolul declară în limbaj foarte clar că ceea ce este în afară, în carne, adică care constă doar în forme 
exterioare, nu reprezintă tăiere împrejur; însă “tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă”. Aceasta este 
exprimată ca un adevăr general. 
 Ea nu era ceva nou în zilele lui Pavel ci aşa a fost de la început. În Deuteronom 30:6 citim cuvintele lui Moise 
adresate copiilor lui Israel: “Domnul, Dumnezeul tău, îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale, şi vei iubi pe 
Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti”. Toţi evreii autentici au recunoscut că 
adevărata tăiere împrejur era doar cea a inimii, căci Ştefan i-a numit pe cei care respinseseră adevărul “oameni tari la 
cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile!” (Fapte 7:51). 
 Neprihănire în inimă. – Psalmistul spune: “Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii” (Ps. 51:6). Doar o 
neprihănire de suprafaţă nu are nici o valoare (Vezi Matei 5:20; 23:27, 28). Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea (Rom. 10:10). Atunci când Moise, la porunca Domnului, a repetat Legea înaintea lui Israel, el a spus: “Să 
iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi 
le dau astăzi, să le ai în inimă” (Deut. 6:5, 6). Nu poate exista neprihănire care să nu fie adevărata viaţă. Prin urmare, 
deoarece tăierea împrejur nu este decât un semn al neprihănirii, este evident faptul că nu poate exista o adevărată tăiere 
împrejur decât dacă tăierea împrejur a inimii este o realitate. 
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 Tăierea împrejur prin Duhul Sfânt.- “Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească (spirituală –trad. eng.)” 
(Rom. 7:14). Adică, este mijlocul prin care acţionează Duhului Sfânt, căci Cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului lui 
Dumnezeu care poate pune Legea lui Dumnezeu în inima omului. De aceea adevărata tăiere împrejur este lucrarea Duhului 
Sfânt. Ştefan i-a numit pe evreii nelegiuiţi netăiaţi împrejur, deoarece, le-a zis el: “Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului 
Sfânt” (Fapte 7:51). De aceea, este clar că deşi cuvântul “duh” (sau spirit în trad. eng) din Romani 2:29 nu este scris cu 
literă mare, el se referă la Duhul Sfânt şi nu la duhul omului. (În greacă bineînţeles că nu există nimic care să indice vreo 
diferenţă, tot aşa cum în româneşte «engleză - original» cuvântul este scris la fel indiferent dacă se referă la Duhul lui 
Dumnezeu sau la duhul omului). 
 Dacă ne aducem aminte că tăierea împrejur a fost dată ca pecete a neprihănirii prin credinţă şi că moştenirea 
făgăduită lui Avraam şi seminţei sale era prin neprihănirea legii (Rom. 4:11, 13), înţelegem că tăierea împrejur era garanţia 
moştenirii. Apostolul ne spune de asemenea că noi obţinem moştenirea în Hristos în care “aţi crezut […], şi aţi fost 
pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit, şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor 
câştigaţi de Dumnezeu” (Ef. 1:13-14). Moştenirea făgăduită lui Avraam şi seminţei sale era asigurată numai prin Duhul 
neprihănirii; de aceea, chiar de la început nu a existat o adevărată tăiere împrejur care să nu fie prin Duhul Sfânt 
 Tăierea împrejur prin Hristos. – “Voi aveţi totul deplin în [Hristos], care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. 
În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur, făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de 
trupul poftelor firii noastre pământeşti” (Col. 2:10, 11). Tăierea împrejur trebuie să fi însemnat la fel de mult atunci când a 
fost dată ca în orice alt timp. De aceea chiar de la început ea a reprezentat neprihănirea numai prin Hristos. Această 
afirmaţie este suficient dovedită de faptul că tăierea împrejur i-a fost dată lui Avraam ca pecete a neprihănirii pe care o avea 
prin credinţă şi pentru că el “a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire” (Gen. 15:6). 
 Cine sunt cei “tăiaţi împrejur”? – La această întrebare se răspunde în Filipeni 3:3: “Căci cei tăiaţi împrejur 
suntem noi, care slujim lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus, şi care nu ne punem 
încrederea în lucrurile pământeşti (firea pământească sau carne – trad. eng)”. Iar aceasta nu este decât o altă exprimare a 
ceea ce avem în textul nostru: “tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă; un astfel de Iudeu îşi scoate lauda nu 
de la oameni, ci de la Dumnezeu”. Prin urmare nimeni n-a fost vreodată cu adevărat tăiat împrejur care să nu fi crezut şi să 
nu se fi lăudat (bucurat – trad. eng.) în Hristos Isus. Acesta este motivul pentru care Ştefan i-a numit pe evreii necredincioşi 
“netăiaţi împrejur”. 
 Semnificaţia tăierii împrejur. – Referitor la această problemă, nu ne putem permite ca să intrăm în detalii, însă 
textele de mai sus ne ajută. Un studiu atent al capitolelor din Geneza în care se prezintă legământul făcut de Dumnezeu cu 
Avraam vor fi de asemenea folositoare pentru clarificarea problemei. 
 Din Geneza 15 aflăm că Dumnezeu a făcut un legământ cu Avraam pe baza credinţei sale. Capitolul şasesprezece 
ne spune cum Avraam a ascultat de glasul soţiei sale în locul glasului lui Dumnezeu, şi încercând să împlinească făgăduinţa 
lui Dumnezeu prin carne (firea pământească – nota trad.) a eşuat. Fiul său urma să se nască prin Duhul şi nu prin carne 
(Vezi Galateni 4:22,23,28,29). 
 După aceea capitolul şaptesprezece ne prezintă renaşterea credinţei lui Avraam şi reînnoirea legământului pecetluit 
cu tăierea împrejur. O anumită porţiune din carne a fost tăiată pentru a arăta că el nu trebuia să aibă nici o încredere în 
carne, ci trebuia să primească neprihănirea şi moştenirea numai prin Duhul lui Dumnezeu. Descendenţii lui Avraam urmau 
să aibe astfel un semn permanent care să le amintească greşeala sa, fiind astfel avertizaţi să se încreadă în Domnul, nu în ei 
înşişi. 
 Dar ei au pervertit semnul. Ei îl considerau ca fiind un indiciu că erau mai buni decât alţi oameni, în loc să-l 
privească ca o dovadă că (firea păcătoasă – nota trad.) sau “carnea nu foloseşte la nimic”. Însă faptul că evreii au pervertit şi 
interpretat greşit semnul nu-i anulează semnificaţia iniţială. 
 Cine sunt evreii? – Am văzut într-un citat din capitolul doi din Galateni că termenul “netăiat împrejur” se referă la 
cei care nu-l cunosc pe Domnul sau care sunt “fără Dumnezeu în lume” (Vezi Efeseni 2:11, 12). Evreii sunt cei “tăiaţi 
împrejur”. Însă numai cei care se laudă (bucură – trad. eng.) în Domnul, care nu se încred deloc în carne, sunt tăiaţi 
împrejur. Prin urmare adevăraţii evrei nu sunt nimeni alţii decât creştinii [credincioşi]. “Iudeu este acela care este Iudeu 
înăuntru.” Înaintea lui Dumnezeu n-a existat niciodată un adevărat evreu care să nu fi crezut în Hristos. Şi orice adevărat 
credincios în Hristos este un evreu în sensul biblic al termenului. Avraam, tatăl naţiunii iudaice, s-a bucurat în Hristos (Vezi 
Ioan 8:56). 
 Un semn de separare. – Mulţi au întreţinut ideea că tăierea împrejur a fost dată ca un semn de separare între evrei 
şi neamuri. Falsitatea acestei idei este suficient demonstrată printr-un studiu al modului în care a fost dată tăierea împrejur şi 
prin declaraţia apostolului Pavel referitoare la adevărata semnificaţie a acesteia. Alţii presupun că a fost dată pentru a-i ţine 
pe evrei separaţi, astfel ca să se poată stabili genealogia lui Hristos. Aceasta este de asemenea o ipoteză nefondată. Hristos 
trebuia să vină din tribul lui Iuda, dar deoarece toate triburile erau tăiate împrejur, este evident că tăierea împrejur nu putea 
în nici un fel să-i stabilească genealogia. În plus, tăierea împrejur în carne n-a produs niciodată o separare între evrei şi 
neamuri. 
 Ea nu l-a păzit pe Israel de idolatrie şi nu i-a oprit să se alăture păgânilor în practicile lor idolatre. Ori de câte ori 
evreii îl uitau pe Dumnezeu, ei se amestecau cu păgânii, nefiind nici o diferenţă între ei şi neamuri. Tăierea împrejur nu i-a 
separat. 
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 Mai mult, Dumnezeu n-a dorit ca evreii să fie separaţi de neamuri în sensul de a nu avea nici o legătură cu ei. 
Scopul pentru care au fost scoşi evreii din Egipt a fost acela de a vesti Evanghelia păgânilor. El a vrut ca ei să fie separaţi 
prin caracter, însă tăierea împrejur exterioară nu putea realiza aceasta. 
 Moise i-a spus Domnului: “Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare nu când vei 
merge Tu cu noi, şi când prin aceasta vom fi deosebiţi, eu şi poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?” (Ex. 
33:16). Prezenţa Domnului în inima oamenilor îi va separa pe aceştia de toţi ceilalţi, chiar dacă ei trăiesc în aceeaşi casă şi 
mănâncă la aceeaşi masă. Însă dacă Hristos nu este în inima omului, el nu este separat de lume, chiar dacă este tăiat 
împrejur şi trăieşte ca un pustnic. 
 Sămânţă literală şi spirituală. – O mare parte din confuzia care există referitor la Israel se datorează neînţelegerii 
acestor termeni. Oamenii îşi închipuie că a spune că numai cei care sunt spirituali sunt cu adevărat evrei înseamnă negarea 
caracterului literal al seminţei şi al făgăduinţei. Dar “spiritualul” nu este opus “literalului”. Ceea ce este spiritual este literal 
şi real. Hristos este spiritual, însă El este Sămânţa adevărată, literală. Dumnezeu este spiritual, şi este numai Spirit, şi cu 
toate acestea nu este o fiinţă ireală. Tot aşa moştenirea ai cărei moştenitori suntem în Hristos este o moştenire spirituală şi 
totuşi ea este reală. 
 A spune că numai cei care sunt spirituali constituie adevăratul Israel nu înseamnă a modifica sau a ignora 
Scriptura, sau a diminua în vreun fel aplicaţia directă şi puterea făgăduinţei, deoarece făgăduinţa lui Dumnezeu este numai 
pentru cei care au credinţă în Hristos. “În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a 
fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, care se capătă prin credinţă” (Rom. 4:12). “Şi dacă sunteţi ai 
lui Hristos, sunteţi «sămânţa» lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă” (Gal. 3:29). 
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CAPITOLUL 3 
Harul fără plată al lui Dumnezeu 

 
Introducere 

 
 De fapt, nu este corect să spunem că am terminat studiul acestor două capitole, deoarece nu putem niciodată 
termina studiul vreunui pasaj din Biblie. După ce am realizat cel mai profund studiu al unei porţiuni din Scripturi, în cel mai 
bun caz, n-am făcut decât să începem. Dacă Newton, după o viaţă întreagă de studiu în domeniul ştiinţei, a putut spune că se 
consideră a fi un copil jucându-se pe malul mării, având înaintea sa întinderea nemărginită a oceanului neexplorat, cu mult 
mai mult cel mai mare cercetător al Bibliei poate spune acelaşi lucru. 
 De aceea, nimeni să nu creadă că am epuizat în vreun fel această porţiune a cărţii. Când cititorul are bine în minte 
textul, astfel încât oricând mult mai mult cel mai mare cercetător al Bibliei poate spune acelaşi lucru. el îşi poate aminti cu 
suficientă claritate orice pasaj şi-l poate localiza având în vedere contextul, el abia a ajuns în punctul în care poate începe 
studiul cu adevărat rodnic. Prin urmare cititorul care doreşte din toată inima să dobândească o cunoaştere personală a 
Scripturii, să stăruiască asupra cuvintelor ca şi cum ar săpa într-un loc sigur în căutarea comorii. O inepuizabilă comoară 
aşteaptă să-i răsplătească eforturile. 
 Capitolul doi este de fapt rezumat în primul verset: “Aşadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poţi 
dezvinovăţi; căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri”. 
Restul versetelor nu sunt decât o amplificare a acestei afirmaţii. Astfel, descoperim că nu există nici o excepţie în privinţa 
faptului că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi a oricărei nelegiuiri a 
omului. Auzirea şi cunoaşterea adevărului nu înlocuieşte practicarea lui. Dumnezeu nu este părtinitor, ci El va pedepsi 
păcatul oriunde s-ar găsi acesta. 
 Acceptat de Dumnezeu. – În casa lui Corneliu, apostolul Petru a făcut o declaraţie: “În adevăr, văd că Dumnezeu 
nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El” (Fapte 10:34, 35). Există 
oameni în ţările păgâne care poate n-au auzit niciodată de Numele lui Dumnezeu sau n-au văzut nici măcar un rând din 
Cuvântul Său scris, care vor fi mântuiţi. Dumnezeu este descoperit prin lucrările creaţiunii, iar cei care acceptă ceea ce văd 
acolo despre El sunt acceptaţi la fel de sigur ca şi cei care ştiu mult mai mult despre El. 
 Răspuns la obiecţiuni. – Prima parte a capitolului trei din Romani este formată din întrebări şi răspunsuri. 
Cititorul atent al Epistolei lui Pavel trebuie să fi observat apariţia frecventă a întrebărilor în mijlocul unei argumentaţii. 
Orice posibilă obiecţiune este anticipată. Apostolul pune întrebarea pe care ar pune-o un împotrivitor, după care răspunde, 
făcând ca argumentaţia sa să fie şi mai convingătoare decât înainte. Astfel, din versetele care urmează reiese foarte clar 
faptul că adevărurile prezentate în capitolul doi nu vor fi uşor acceptate de fariseu, că acesta le va combate cu toată puterea 
sa. Întrebările puse de apostol nu reprezintă dificultăţi care se găsesc în mintea sa; acest lucru este evident din propoziţia din 
paranteză care se găseşte în versetul 5: “Vorbesc în felul oamenilor”. Având în vedere aceasta, putem citi Romani 3:1-18: 
 

1 Care este deci întâietatea Iudeului, sau care este folosul tăierii împrejur? 2 Oricum, sunt mari. Şi mai întâi 
de toate, prin faptul că lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu. 3 Şi ce are a face dacă unii n-au crezut? 
Necredinţa lor va nimici ea credincioşia lui Dumnezeu? 4 Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat şi 
toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: “Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale, şi să ieşi biruitor 
când vei fi judecat” 5 Dar, dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu 
cumva Dumnezeu este nedrept când Îşi dezlănţuieşte mânia? (Vorbesc în felul oamenilor.) 6 Nicidecum! Pentru că, 
altfel cum va judeca Dumnezeu lumea? 7 Şi dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult 
spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? 8 Şi de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum 
pretind unii, care ne vorbesc de rău? Osânda acestor oameni este dreaptă. 9 Ce urmează atunci? Suntem noi mai 
buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi, fie Iudei, fie Greci, sunt sub păcat, 10 După cum este scris: “Nu 
este nici un om neprihănit, nici unul măcar. 11 Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să 
caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu. 12 Toţi s-au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să facă 
binele, nici unul măcar. 13 Gâtlejul lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au 
venin de aspidă; 14 gura lor este plină de blestem şi de amărăciune; 15 au picioarele grabnice să verse sânge; 16 
Prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor; 17 Nu cunosc calea păcii; 18 Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor 
lor.” 
 
 “Cuvintele lui Dumnezeu.” – Cuvântul este ceva rostit. Ceea ce a fost rostit cu putere de gura Domnului sunt Cele 
Zece Porunci (Vezi Deuteronom 5:22). Ştefan, referindu-se la Moise când a primit Legea, a spus: “El este acela care, în 
adunarea Israeliţilor din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai şi cu părinţii noştri, a primit cuvinte vii, ca să ni 
le dea nouă” (Fapte 7:38). În primul rând Cele Zece Porunci sunt cuvintele lui Dumnezeu deoarece ele au fost rostite chiar 
de Dumnezeu în auzul poporului. 
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 Însă Sfânta Scriptură în întregime constituie cuvintele lui Dumnezeu, din moment ce acestea reprezintă glasul lui 
Dumnezeu care a vorbit “în multe chipuri” (Ev.1:1) şi deoarece ele nu sunt decât o extindere a Celor Zece Porunci. Creştinii 
trebuie să-şi modeleze vieţile călăuzindu-se numai după Biblie. Aceasta reiese din cuvintele apostolului Petru: “Dacă 
vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu” (1 Pet. 4:11). 
 Legea este un avantaj. – Sunt mulţi cei care cred că Legea lui Dumnezeu este o povară şi care îşi închipuie că 
avantajul creştinilor constă în faptul că ei nu au nimic de-a face cu aceasta. Însă Ioan spune dimpotrivă că: “Dragostea de 
Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3). Iar Pavel declară că posedarea Legii a 
fost pentru evrei un mare avantaj. Astfel, Moise a zis: “Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci 
aşa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte?” (Deut. 4:8). Toţi cei care îl iubesc cu adevărat pe 
Domnul consideră ca o mare binecuvântare faptul că Legea cea sfântă a lui Dumnezeu le este descoperită pe înţelesul lor. 
 “Încredinţate.” – Avantajul evreilor nu consta doar în faptul că lor le fuseseră descoperite cuvintele lui 
Dumnezeu, ci că “lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu”. Adică, legea le fusese dată pentru a fi încredinţată 
altora şi nu doar pentru beneficiul lor. Ei trebuiau să fie misionari pentru întreaga lume. Avantajul şi onoarea conferite 
naţiunii iudaice prin faptul că lor le-a fost încredinţată Legea lui Dumnezeu pentru a o face cunoscută lumii, nu pot fi 
estimate. 
 Spune altora. – Atunci când Petru şi Ioan au fost arestaţi şi ameninţaţi din cauza predicării lui Hristos (care nu este 
decât legea vie desăvârşită), ei au spus: “Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit” (Fapte 4:20). Cei care 
apreciază darul încredinţat lor de către Dumnezeu trebuie să-l facă cunoscut şi altora. Auzind că Dumnezeu îndreptăţeşte pe 
păgânii care umblă în lumina mică ce străluceşte asupra lor la fel ca pe cei ce umblă conform luminii ce străluceşte din 
cuvântul scris, unii ajung să creadă că este inutil să vesteşti Evanghelia păgânilor. Ei cred că păgânii nelegiuiţi nu sunt într-o 
situaţie mai rea decât creştinii necredincioşi care mărturisesc credinţa. Cel care apreciază binecuvântările Domnului nu 
poate gândi aşa. Lumina este o binecuvântare. Cu cât oamenii ştiu mai mult despre Domnul, cu atât se pot bucura mai mult 
în El, iar cei care îl cunosc cu adevărat pe Domnul trebuie să dorească să ajute la răspândirea “veştii bune, care va fi o mare 
bucurie” pentru toţi oamenii. 
 Credincioşia lui Dumnezeu. – “Şi ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredinţa lor va nimici ea credincioşia lui 
Dumnezeu?” O întrebare foarte potrivită. Este un apel la credincioşia lui Dumnezeu. Nu-şi va respecta El făgăduinţa din 
cauza necredinţei omului? Va fi El necredincios pentru că omul este necredincios? Şovăielile noastre îl vor face pe 
Dumnezeu să şovăiască? “Aceasta nu este posibil”; căci cuvintele traduse incorect prin “nicidecum” redau de fapt tocmai 
această idee. Dumnezeu va fi credincios chiar dacă toţi oamenii vor fi necredincioşi. “Dacă suntem necredincioşi, totuşi El 
rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur” (2 Tim. 2:13). “Bunătatea Ta, Doamne, ajunge până la ceruri, şi 
credincioşia Ta până la nori” (Ps. 36:5). 
 Putere şi credincioşie. – Cineva judecând în pripă ar putea să spună că aceasta contrazice afirmaţiile anterioare, 
anume că numai cei care au credinţă sunt moştenitori ai făgăduinţei; căci “cum se poate ca numai cei credincioşi să 
constituie sămânţa lui Avraam, şi astfel să fie moştenitori, dacă Dumnezeu îşi va ţine făgăduinţa chiar dacă toţi oamenii nu 
vor crede?” Foarte simplu, dacă avem în vedere Scriptura şi puterea lui Dumnezeu. Ascultaţi cuvintele lui Ioan Botezătorul 
adresate evreilor nelegiuiţi care nu puteau fi caracterizaţi altfel decât “năpârci”: “Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: 
«Avem ca Tată pe Avraam!» Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam” (Mat. 3:9). 
Dumnezeu va acorda moştenirea numai celor credincioşi; dar dacă toţi oamenii se vor dovedi necredincioşi, Cel care a făcut 
pe om din ţărână poate din pietre să ridice alţi oameni care vor crede. 
 Dumnezeu va fi îndreptăţit. - “Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale, şi să ieşi biruitor când vei fi judecat.” 
Dumnezeu este acuzat în prezent de Satana de nedreptate şi indiferenţă, ba chiar de cruzime. Mii de oameni s-au făcut ecoul 
acestor acuzaţii. Însă judecata va îndreptăţi pe Dumnezeu. Caracterul Său, precum şi al omului, este judecat. La judecată 
fiecare faptă, atât a lui Dumnezeu cât şi a omului, care a fost făcută începând de la creaţiune va fi văzută de către toţi în 
adevărata ei lumină. Şi atunci când toate sunt văzute în această lumină desăvârşită, Dumnezeu va fi achitat de toate relele, 
chiar şi de către duşmanii Săi. 
 Lăudând neprihănirea lui Dumnezeu. – Versetele 5 şi 7 nu sunt decât exprimări diferite ale aceleiaşi idei. 
Neprihănirea lui Dumnezeu iese în relief în comparaţie cu nelegiuirea omului. Astfel, nemulţumitul este de părere că 
Dumnezeu nu ar trebui să condamne nelegiuirea care prin contrast aduce laudă neprihănirii Sale. Dar aceasta ar însemna să 
distrugi neprihănirea lui Dumnezeu, astfel încât El nu va putea judeca lumea. Dacă Dumnezeu ar fi cum zic oamenii 
necredincioşi că este, El ar pierde chiar şi respectul acestora, iar ei L-ar condamna cu şi mai multă putere decât o fac acum. 
 “Vorbesc în felul oamenilor.” – N-a fost Pavel un om? Cu siguranţă. A fost el vreodată altceva decât om? 
Niciodată. Atunci care este rostul expresiei: “Vorbesc în felul oamenilor”? Deoarece scrierile lui Pavel, la fel ca acelea ale 
profeţilor din vechime, au fost inspirate de Dumnezeu. Duhul Sfânt a vorbit prin el. Noi nu studiem concepţia lui Pavel 
referitor la Evanghelie, ci propria declaraţie a Duhului Sfânt. Însă prin aceste întrebări Duhul Sfânt vorbeşte ca un om; 
adică, Duhul Sfânt foloseşte cuvintele omului necredincios pentru a expune nebunia acestei necredinţe. 
 Întrebări ale necredinţei. – Există o mare deosebire între întrebări. Unele sunt puse cu scopul de a învăţa, iar 
altele pentru a se împotrivi adevărului. Aşa că trebuie să existe o deosebire în răspunsul care se dă. Unele întrebări nu merită 
mai multă atenţie decât s-ar cuveni aceleiaşi necredinţe dacă aceasta ar fi exprimată sub forma unei declaraţii fără echivoc. 
Când Maria a întrebat: “Cum se va face lucrul acesta?” (Luca 1:34), cu dorinţa de a şti mai mult, i s-a spus cum se va face. 
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Dar când Zaharia a întrebat: “Din ce voi cunoaşte lucrul acesta?” (Luca 1:18), arătându-şi în felul acesta în mod clar 
necredinţa în ceea ce-i spusese îngerul, el a fost pedepsit. 
 Nelegiuirea expusă. – Când împotrivitorul spune: “Dacă adevărul lui Dumnezeu iese mai clar în evidenţă prin 
minciuna mea spre slava Sa, de ce mai sunt judecat ca păcătos?”, replica este dată fără întârziere astfel: “Ai putea spune mai 
degrabă, ceea ce de fapt gândeşti, haideţi să facem rău pentru ca să iasă bine din acesta”. Adevăratul scop al acestor 
întrebări ale necredinţei este de a arăta că ceea ce este numit rău este de fapt bine; oamenii sunt de fapt neprihăniţi (buni – 
nota trad.), indiferent ce ar face, astfel că în cele din urmă din rău va ieşi bine. Aceasta este esenţa spiritismului sau 
universalismului modern, care susţine că toţi oamenii vor fi mântuiţi. 
 Răul nu este bine. – În afară de spiritişti sunt mulţi care de fapt spun: “Să facem răul ca să vină bine din el”. Cine 
sunt aceştia? Toţi cei care pretind că omul poate face prin el însuşi ceva bun. Domnul declară că numai Dumnezeu este bun 
şi că binele poate ieşi numai din bine (Vezi Luca 18:19 şi 6:43-45). Din om nu poate ieşi decât nelegiuire (Vezi Marcu 7:21-
23). De aceea cel care crede că prin el însuşi poate face fapte bune, de fapt spune că binele poate ieşi din rău. 
 Acelaşi lucru îl spune şi cel care refuză să mărturisească că este păcătos. Un astfel de om se aşează deasupra lui 
Dumnezeu, căci nici chiar El nu poate transforma răul în bine. Dumnezeu poate transforma un om rău într-unul bun, dar 
numai punând propria Sa bunătate în locul răului. 
 “Toţi sunt sub păcat.” – Împotrivitorul este redus la tăcere prin descoperirea necredinţei inimii sale; osânda celor 
care se situează pe astfel de poziţii este dreaptă; iar acum concluzia este exprimată cu emfază, anume că toţi oamenii, atât 
evreii cât şi neamurile, sunt în aceeaşi măsură sub păcat. 
 Astfel este pregătită calea pentru următoarea concluzie, anume că nu există decât o singură cale de mântuire pentru 
toţi oamenii. Cel care a fost crescut în sunetul clopotelor de biserică şi care ascultă Scriptura citindu-se în fiecare zi, are 
aceeaşi natură păcătoasă şi aceeaşi nevoie de Mântuitor pe care o are sălbaticul. Nimeni nu poate dispreţui pe altul. 
 Toţi s-au abătut. – Când apostolul a scris, referindu-se atât la evrei cât şi la neamuri: “Toţi s-au abătut”, el nu 
făcea decât să repete ceea ce Isaia scrisese cu sute de ani înainte: “Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de 
drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” (Is. 53:6). 
 “Calea păcii.” – “Nu cunosc calea păcii” deoarece au refuzat să-L cunoască pe Dumnezeul păcii. Am arătat deja 
că Legea lui Dumnezeu este calea Sa; de aceea, pentru că El este Dumnezeul păcii, Legea Sa este calea păcii. Aşa că El 
spune: “O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta ca valurile mării” (Is. 
48:18). “Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta”, sau “nu li se întâmplă nici o nenorocire” (Ps. 119:165). Astfel că acela care 
pregăteşte calea Domnului, învăţând cum se obţine iertarea păcatelor, ne călăuzeşte pe calea păcii (Luca 1:76-79), deoarece 
el ne aduce în neprihănirea Legii lui Dumnezeu. 
 Pasajul studiat din Romani ne-a descoperit faptul că atât evreii cât şi neamurile sunt în aceeaşi stare de păcătoşenie. 
În consecinţă, nimeni nu are cu ce să se laude faţă altul. Oricine, fie în biserică, fie în afară, începe să judece şi să condamne 
pe altul, indiferent cât de rău ar fi acela, prin aceasta demonstrează că el însuşi este vinovat de aceleaşi lucruri pe care le 
condamnă în celălalt. Judecata este numai a lui Dumnezeu, omul făcându-se vinovat de cea mai mare încumetare în 
tentativa sa uzurpatoare de a lua locul Său. Cei cărora le-a fost încredinţată Legea au un minunat avantaj în comparaţie cu 
păgânii; totuşi, ei trebuie să recunoască: “Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi, fie Iudei, fie 
Greci, sunt sub păcat” (Rom. 3:9). 
 

Marea concluzie – Romani 3:19-22 
 

 19 Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice gură să fie astupată, şi toată 
lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. 20 Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin 
faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. 21 Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o 
dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi proorocii – 22 şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, 
care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. 
 
 În lege. – Nu este cazul să analizăm semnificaţia expresiei “sub Lege” din moment ce aceasta nu apare aici. Ar 
trebui să fie folosită expresia “având lege (în lege – trad. eng.)”, ca în Romani 2:12, căci cuvintele în greacă sunt identice în 
ambele locuri. Cuvintele care redau expresia “sub lege” sunt cu totul altele. De ce traducătorii au preferat să traducă “sub 
Lege” în acest loc şi de asemenea în 1 Corinteni 9:21, unde în original este tot “având lege (în lege – trad. eng.)”, aşa cum se 
arată în Concordanţa Young, nu ne putem da seama. Cu siguranţă nu există nici un motiv pentru aceasta. Traducerea este 
pur şi simplu arbitrară. Versetul de mai sus în realitate ar trebui să arate astfel: “Ştim însă că tot ce spune Legea, spune celor 
ce sunt în Lege (având lege)”, sau “în sfera sau jurisdicţia legii”. Acest fapt este evident şi, având în vedere ceea ce urmează 
imediat, este un fapt foarte important ce trebuie ţinut minte.  
 “Ce spune Legea.” - Vocea Legii este vocea lui Dumnezeu. Legea este adevărul deoarece a fost rostită de Însuşi 
Dumnezeu. În legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu evreii referitor la Cele Zece Porunci, El a spus despre lege: 
“Acum, dacă veţi asculta glasul Meu” etc. (Ex. 19:5). Poruncile au fost rostite “cu glas tare pe munte, din mijlocul focului 
din nori şi din negură deasă” (Deut. 5:22). Prin urmare atunci când Legea lui Dumnezeu vorbeşte omului, Dumnezeu este 
Acela care-i vorbeşte. Satana a inventat un proverb, făcându-i pe mulţi oameni să-l creadă, potrivit căruia “glasul poporului 
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este glasul lui Dumnezeu”. Aceasta reprezintă o parte din marea sa minciună prin care reuşeşte să-i facă pe mulţi să se 
creadă deasupra Legii lui Dumnezeu. Oricine iubeşte adevărul să înlocuiască această invenţie a lui Satana cu adevărul că 
glasul Legii lui Dumnezeu este glasul lui Dumnezeu. 
 Orice gură să fie astupată. – Legea vorbeşte pentru “ca orice gură să fie astupată”. Şi aşa ar fi fiecare gură dacă 
oamenii ar avea în vedere că Dumnezeu este cel care vorbeşte. Dacă oamenii ar fi conştienţi că Însuşi Dumnezeu vorbeşte 
prin Lege n-ar fi atât de dispuşi să comenteze atunci când ea vorbeşte şi n-ar căuta atâtea scuze ca să nu asculte. 
 Când un slujitor al Domnului citeşte oamenilor Legea, adesea aceştia par să creadă că ceea ce aud este numai 
cuvântul omului, astfel simţindu-se îndreptăţiţi să negocieze, să discute, să obiecteze şi să spună că, deşi cuvintele sunt 
bune, ei nu se simt obligaţi să asculte, sau că nu este convenabil. Ei nu s-ar gândi să procedeze astfel dacă ar auzi glasul lui 
Dumnezeu vorbindu-le. 
 Dar atunci când Legea este citită, este în acel moment la fel de mult vocea lui Dumnezeu pe cât era pentru israeliţii 
ce stăteau la poalele muntelui Sinai. Adesea oamenii îşi deschid gura împotriva ei dar va veni timpul când orice gură va fi 
astupată deoarece “Dumnezeul nostru vine şi nu tace” (Ps. 50:3). 
 Jurisdicţia Legii. - Tot ce spune Legea, spune celor ce sunt în sfera sa de acţiune, sau jurisdicţia ei. De ce? “Pentru 
ca orice gură să fie astupată, şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.” Cât de extinsă este deci jurisdicţia 
Legii? Ea include fiecare suflet din această lume. Nimeni nu este scutit de ascultare faţă de ea. Nu există nici un suflet pe 
care să nu-l declare vinovat. Legea este etalonul neprihănirii şi “nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar”. 
 Nici o îndreptăţire prin Lege. – “Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece 
prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.” Când un om este îndreptăţit de lege există două posibilităţi: fie acesta nu este 
vinovat, fie legea nu este bună. Dar nici una dintre acestea nu este valabilă în acest caz. Legea lui Dumnezeu este 
desăvârşită, iar toţi oamenii sunt păcătoşi. “Prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.” Este clar că omul nu poate fi 
declarat neprihănit de aceeaşi lege care-l declară păcătos. Prin urmare, afirmaţia că prin faptele Legii nimeni nu este 
îndreptăţit constituie un adevăr evident. 
 Un dublu motiv. – Există un dublu motiv pentru care nimeni nu poate fi îndreptăţit prin Lege. Primul este că toţi 
au păcătuit. În consecinţă, Legea trebuie să-i declare în continuare vinovaţi indiferent cum va fi viaţa lor viitoare. Nimeni nu 
poate face vreodată mai mult decât ceea ce este dator faţă de Dumnezeu şi nici o cantitate de fapte bune nu poate şterge o 
faptă rea. 
 Însă oamenii nu numai că au păcătuit, ci ei sunt păcătoşi. “Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti (mintea 
carnală – trad. eng.) este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se 
supună” (Rom.8:7). “Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri 
potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce doriţi” (Gal. 5:17). De aceea indiferent cât de mult s-ar strădui omul să 
împlinească neprihănirea legii el nu va reuşi să fie îndreptăţit prin ea. 
 Îndreptăţire de sine. – Dacă omul ar fi îndreptăţit prin faptele legii, aceasta ar fi pentru că el a împlinit 
întotdeauna cerinţele legii. Observaţi cu atenţie că ar fi el cel care o împlineşte, nu legea. Aceasta nu înseamnă că legea în 
sine ar face ceva pentru a îndreptăţi omul, ci însuşi omul face faptele bune cerute. Prin urmare, dacă omul ar fi îndreptăţit de 
lege, ar fi pentru că are în el însuşi, prin natura sa, toată neprihănirea pe care o cere legea. Cel care-şi imaginează că poate 
împlini neprihănirea legii, îşi închipuie de fapt că este la fel de bun ca şi Dumnezeu deoarece legea cere şi este o declaraţie a 
neprihănirii lui Dumnezeu. 
 De aceea omul care crede că poate fi îndreptăţit prin lege de fapt crede că este atât de bun încât nu are nevoie de 
Mântuitor. Orice persoană care se îndreptăţeşte pe sine, indiferent de credinţa mărturisită, se aşează deasupra Legii lui 
Dumnezeu şi prin aceasta se identifică [în principiu] cu papalitatea. 
 Neprihănire fără Lege. – Deoarece din cauza stării de slăbiciune şi decădere a omului nimeni nu poate obţine 
neprihănirea din Lege, este evident că dacă un om vrea să aibă neprihănire el trebuie s-o ia din altă sursă decât Legea. Dacă 
oamenii ar fi lăsaţi în seama lor şi a Legii ei ar fi într-o situaţie deplorabilă. Dar există speranţă. Neprihănirea lui Dumnezeu 
fără Lege sau separat de Lege este arătată. Aceasta descoperă omului o cale de mântuire. 
 Neprihănirea “s-a arătat”. – Unde? Bineînţeles acolo unde este cel mai necesar să se arate, în oameni, adică într-
o anumită clasă descrisă în versetul următor. Dar aceasta nu este produsă de ei. Scriptura ne-a arătat deja că din om nu poate 
ieşi nici o neprihănire. Neprihănirea lui Dumnezeu este arătată în Isus Hristos. Chiar El a spus prin profetul David: “Vreau 
să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele. Vestesc îndurarea Ta, în adunarea cea mare; iată că nu-
mi închid buzele. Tu ştii lucrul acesta, Doamne!” (Ps. 40:8, 9). 
 “Despre ea mărturiseşte Legea.” – Nimeni să nu-şi închipuie că în Evanghelie poate ignora Legea lui Dumnezeu. 
Neprihănirea lui Dumnezeu care se arată fără Lege, este mărturisită de Lege. Este acea neprihănire pe care o mărturiseşte şi 
o recomandă Legea. Aşa trebuie să fie deoarece este neprihănirea pe care a descoperit-o Hristos; iar aceasta venea din Lege, 
care era în inima Sa. Astfel, deşi Legea lui Dumnezeu nu are nici o neprihănire pe care s-o dea omului, ea nu încetează să 
fie etalonul neprihănirii. Nu poate exista neprihănire care să nu treacă testul Legii. Legea lui Dumnezeu trebuie să-şi pună 
pecetea aprobării asupra tuturor celor care ajung în cer. 
 Despre ea mărturisesc profeţii. – Atunci când a predicat pe Hristos lui Corneliu şi familiei sale, Petru a spus: 
“Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor” (Fapte 10:43). 
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Profeţii au predicat aceeaşi Evanghelie ca şi apostolii (Vezi 1 Petru 1:12). Nu există decât o temelie şi aceasta este “temelia 
apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos” (Ef. 2:20). 
 Aceasta sugerează de asemenea o altă idee legat de faptul că “despre ea mărturiseşte Legea”. Nu numai că 
neprihănirea care a fost arătată în Hristos este aprobată de Lege, ci ea este descoperită în Lege. Hristos este predicat în 
porţiunea din Scripturi cunoscută în mod deosebit sub numele de “lege”, acea parte care a fost scrisă de Moise. Moise a fost 
profet şi prin urmare a mărturisit despre Hristos acelaşi lucru, “pentru că el a scris despre Mine” (Ioan 5:46). Mai mult, chiar 
darea Legii era o făgăduinţă şi o asigurare cu privire la Hristos. Vom vedea lucrul acesta când vom ajunge la capitolul cinci 
din Romani. 
 Neprihănirea lui Dumnezeu. – După cum nu există nici o şansă pentru cel care dispreţuieşte Legea lui Dumnezeu 
să scape de cerinţele ei la adăpostul expresiei “o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege”, tot aşa nu e nevoie ca acela 
care iubeşte Legea lui Dumnezeu să se teamă că predicarea neprihănirii prin credinţă ar tinde să conducă la o falsă 
neprihănire. Un asemenea om este păzit împotriva acestui pericol de afirmaţia că neprihănirea trebuie să fie mărturisită de 
Lege şi în plus, de declaraţia că această neprihănire care este arătată fără Lege este neprihănirea lui Dumnezeu. Nimeni nu 
trebuie să se teamă că va greşi dacă are acea neprihănire! Singurul lucru care ni se cere în această viaţă este de a căuta 
împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Sa (Mat. 6:33). 
 “Prin credinţa în (lui – trad. eng.) Isus Hristos.” În alt loc Pavel îşi exprimă dorinţa ca atunci când Domnul va 
veni să fie găsit “nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în (lui – trad. 
eng.) Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă” (Fil. 3:9). Aici întâlnim din nou expresia “credinţa în (lui 
– trad. eng.) Hristos”. În plus, despre sfinţi se spune că sunt cei “care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” 
(Apoc. 14:12). Dumnezeu este credincios căci “El rămâne credincios” (2 Tim. 2:13). Dumnezeu dă fiecăruia o măsură de 
credinţă (Rom. 12:3; Ef. 2:8). 
 El ne dă propria Sa credincioşie. Aceasta El o face dându-ni-se pe Sine. Astfel încât nu trebuie să obţinem o 
neprihănire produsă de noi înşine; însă pentru a avea o dublă asigurare Domnul ne dă în El Însuşi credinţa prin care ne 
însuşim neprihănirea Sa. De aceea credinţa lui Hristos trebuie să aducă neprihănirea lui Dumnezeu, deoarece a avea acea 
credinţă înseamnă a-L avea pe Domnul Însuşi. Această credinţă se dă fiecărui om, tot aşa cum Hristos s-a dat pe Sine 
fiecărui om. Întrebare: atunci ce împiedică ca fiecare om să fie mântuit? Răspunsul este: nimic, decât că nu toţi oamenii vor 
păstra credinţa. Dacă toţi ar păstra tot ceea ce Dumnezeu le dă, toţi ar fi mântuiţi. 
 Înăuntru şi pe din afară. – Această neprihănire a lui Dumnezeu, care este prin credinţa lui Isus Hristos, este 
pentru, literal în, şi peste toţi cei ce cred. Propria neprihănire a omului, care este a Legii, este numai pe din afară (Mat. 
23:27, 28). Însă Dumnezeu doreşte ca adevărul să fie în adâncul inimii (Ps. 51:6). “Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau 
astăzi, să le ai în inima ta” (Deut. 6:6). Şi astfel făgăduinţa noului legământ este: “Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi 
scrie în inima lor” (Ier. 31:33). El o face, pentru că omului îi este imposibil s-o facă. În cel mai bun caz omul nu poate decât 
să însceneze un spectacol frumos în firea pământească (carne – nota trad.), pentru a obţine aplauzele semenilor. Dumnezeu 
pune slăvita Sa neprihănire în inimă. 
 Însă El face mai mult – El mă acoperă cu ea. “Mă bucur în Domnul şi sufletul meu este plin de veselie în 
Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii” (Is. 61:10). “[Domnul] 
slăveşte pe cei nenorociţi, mântuindu-i (El îi va înfrumuseţa pe cei blânzi cu mântuire – trad. eng.)” (Ps. 149:4). Îmbrăcat cu 
slăvita Sa haină, care nu este doar un acoperământ exterior, ci manifestarea a ceea ce este înăuntru, poporul lui Dumnezeu 
poate merge înainte “frumos ca luna, curat ca soarele, dar cumplit ca nişte oşti sub steagurile lor”. 
 

Îndreptăţirea îndurării – Romani 3:22-26 
 

 22 Nu este nici o deosebire. 23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24 Şi sunt socotiţi 
neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. 25 Pe El Dumnezeu L-a rânduit 
mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu 
vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu; 26 Pentru ca, în vremea de acum, să-Şi 
arate neprihănirea Lui în aşa fel încât, să fie neprihănit şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. 
 
 “Nici o deosebire.” – În ce privinţă nu este nici o deosebire? Nu este nici o deosebire în ceea ce priveşte modul în 
care oamenii primesc neprihănirea. Şi de ce nu este nici o deosebire în maniera în care oamenii sunt îndreptăţiţi? Deoarece 
“toţi au păcătuit”. Petru, relatând evreilor experienţa avută atunci când a predicat pentru prima dată Evanghelia neamurilor, 
a spus: “Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei, şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă. N-a făcut nici o 
deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţit inimile prin credinţă” (Fapte 15:8, 9). “Din inima oamenilor”, nu a unei clase de 
oameni, ci a tuturor oamenilor, “ies gândurile” etc. (Marcu 7:21). Dumnezeu cunoaşte inima tuturor oamenilor, ştie că toţi 
sunt păcătoşi şi de aceea El nu face nici o deosebire între oameni în ceea ce priveşte Evanghelia. 
 “Un singur sânge.” – Această lecţie este una de cea mai mare importanţă ce trebuie învăţată de misionar, 
indiferent că lucrează în cămin sau în ţări străine. Deoarece Evanghelia se bazează pe principiul că nu există nici o deosebire 
între oameni, este esenţial ca slujitorul Evangheliei să recunoască acest fapt şi să-l aibe întotdeauna în vedere. Dumnezeu “a 
făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur (de un singur sânge – trad. eng.), să locuiască pe toată faţa pământului.” (Fapte 
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17:26). Oamenii nu sunt numai de un singur sânge ci şi de un singur trup: “altul (un singur fel – trad. eng.) este trupul 
oamenilor” (1 Cor. 15:39). 
 Scopul principal al Epistolei către Romani, aşa cum reiese până în acest moment, este de a arăta că în ceea ce 
priveşte păcatul şi mântuirea nu există nici o deosebire între oameni, oricare ar fi rasa sau starea lor socială. Aceeaşi 
Evanghelie trebuie predicată atât iudeilor cât şi neamurilor, robului şi omului liber, prinţului şi ţăranului. 
 Fiind lipsiţi. – Oamenilor le place să-şi imagineze că ceea ce se numesc “lipsuri” nu sunt atât de rele ca şi păcatele 
reale. Aşa că este mult mai uşor pentru ei să mărturisească că “sunt lipsiţi” decât să recunoască că au păcătuit şi au făcut rău. 
Dar deoarece Dumnezeu cere desăvârşire este evident că “lipsurile” sunt păcate. Ar putea să sune mai frumos dacă spunem 
că un contabil are “lipsuri” în registrele sale, însă oamenii ştiu că motivul este că el a luat ceea ce nu este al lui, sau a furat. 
Atunci când desăvârşirea este standardul, nu are nici o importanţă rezultatul, cât de mult sau de puţin lipseşte cuiva, atâta 
timp cât lui îi lipseşte. Păcatul înseamnă în principal “a greşi ţinta”. Şi într-un concurs de tir cu arcul, omul care nu are 
putere să trimită săgeata la ţintă, chiar dacă ţinteşte bine, este la fel de sigur învins ca şi cel care trage departe de ţintă. 
 “Slava lui Dumnezeu.” – Din text aflăm că slava lui Dumnezeu este neprihănirea Sa. Observaţi, motivul pentru 
care toţi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu este că toţi au păcătuit. Este clar că dacă ei nu ar fi păcătuit nu ar fi fost lipsiţi de 
ea. Însuşi faptul că sunt lipsiţi de slavă este din cauza păcatului. La început omul a fost “încununat cu slavă şi cu cinste” 
(Ev. 2:7) deoarece el era drept (fără păcat – nota trad.). Prin cădere el şi-a pierdut slava şi de aceea el trebuie acum să “caute 
slava, cinstea şi nemurirea”. Hristos a putut spune Tatălui “Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu” (Ioan 17:22) 
deoarece în El este neprihănirea lui Dumnezeu pe care a dat-o gratuit fiecărui om. Este o dovadă de înţelepciune să primeşti 
neprihănirea; iar “cei înţelepţi vor străluci” (Dan. 12:3). 
 “Sunt socotiţi neprihăniţi (Fiind îndreptăţiţi – trad. eng.).” – Cu alte cuvinte, fiind făcuţi neprihăniţi. A 
îndreptăţi înseamnă a face neprihănit. Dumnezeu dă exact ceea ce-i lipseşte păcătosului. Nici unul dintre cititori să nu uite 
semnificaţia îndreptăţirii. Unii oameni sunt de părere că există o stare mult mai înaltă pentru creştin decât aceea de a fi 
îndreptăţit. Aceasta ar însemna că există o stare mai înaltă decât aceea de a fi îmbrăcat pe dinăuntru şi pe din afară cu 
neprihănirea lui Dumnezeu. Aceasta nu este posibil. 
 Fără plată. – “Cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!” Adică s-o ia ca pe un dar. Astfel, în Isaia 55:1: “Voi toţi cei 
însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără 
plată!” 
 Epistola către Romani a fost cea care a declanşat Reformaţiunea din Germania. Oamenii fuseseră învăţaţi să creadă 
că pentru a obţine neprihănirea trebuiau s-o cumpere fie cu eforturi deosebite fie cu bani. Ideea de a o cumpăra cu bani nu 
mai este atât de acceptată pe cât era atunci; dar sunt foarte mulţi care nu sunt catolici şi care cred că trebuie făcut ceva 
pentru a o obţine. 
 Făcând din rugăciune o faptă. – Autorul vorbea odată cu un om despre neprihănire ca dar fără plată al lui 
Dumnezeu, omul acela susţinând că nu putem obţine nimic de la Domnul fără a face ceva în schimb. Când am întrebat ce 
trebuie să facem pentru a obţine iertarea păcatelor, el a răspuns că trebuie să ne rugăm pentru aceasta. 
 Datorită acestei concepţii despre rugăciune, credinciosul catolic sau hindus “spune” atâtea rugăciuni pe zi, în unele 
zile suplimentând numărul acestora pentru a recupera omisiunile. Rugăciunea păgână, aşa cum o făceau de exemplu profeţii 
lui Baal, sărind şi tăindu-şi trupul (1 Împ. 18:26-28), este o faptă; însă adevărata rugăciune nu este. La mine vine un om care 
spune că-i este foame. Mai târziu este întrebat dacă i s-a dat ceva, la care el răspunde că a primit ceva mâncare, dar că l-am 
obligat să muncească pentru ea. Atunci când este întrebat ce a trebuit să facă pentru ea, el răspunde că a cerut-o. Ar avea 
mari dificultăţi să convingă pe cineva că a lucrat pentru mâncarea primită! Adevărata rugăciune este pur şi simplu 
acceptarea cu recunoştinţă a darurilor fără plată ale lui Dumnezeu. 
 Răscumpărarea în Hristos Isus. – Noi suntem făcuţi neprihăniţi “prin răscumpărarea care este în Hristos Isus”. 
Adică, prin puterea de răscumpărare care este în Hristos Isus sau prin “bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos” (Ef. 3:8). Acesta 
este motivul pentru care ea ne este dată în dar. 
 Cineva ar putea spune că viaţa veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu este un lucru mult prea preţios pentru a ne fi 
dată pe nimic. Aşa este şi de aceea ea a trebuit să fie cumpărată, dar deoarece noi n-aveam nimic cu care s-o cumpărăm, 
Hristos a cumpărat-o pentru noi şi ne-o dă fără plată în El. Însă dacă ar trebui s-o cumpărăm de la El, am fi putut la fel de 
bine s-o cumpărăm de la început şi astfel să-l scutim de efort. “Dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit 
Hristos” (Gal. 2:21). “Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de 
vieţuire, pe care-l moşteniseră-ţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană” (1 
Pet. 1:18, 19). Viaţa este în sânge (Lev. 17:11-17). Prin urmare răscumpărarea care este în Hristos Isus este propria Sa viaţă. 
 Hristos rânduit. – Hristos este Cel pe care Dumnezeu L-a rânduit ca să-şi arate neprihănirea. Însă deoarece 
singura neprihănire autentică este neprihănirea lui Dumnezeu, iar Hristos este singurul care a fost rânduit de Dumnezeu 
pentru a o arăta oamenilor, este evident că ea nu poate fi obţinută decât prin El. “Căci nu este sub cer nici un alt Nume dat 
oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi” (Fapte 4:12). 
 O jertfă de ispăşire. – O jertfă de ispăşire este un sacrificiu. De aceea în propoziţia respectivă de fapt, se spune că 
Hristos este rânduit să fie un sacrificiu pentru iertarea păcatelor noastre. “La sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca 
să şteargă păcatul prin jertfa Sa” (Ev. 9:26). Desigur că ideea de jertfă sau sacrificiu ne duce cu gândul la o mânie ce trebuie 
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satisfăcută.. Dar observaţi cu atenţie că noi suntem cei care avem nevoie de jertfă şi nu Dumnezeu. El aduce jertfa. Ideea că 
mânia lui Dumnezeu trebuie să fie satisfăcută pentru ca noi să obţinem iertarea nu este susţinută de Biblie. 
 Este culmea absurdităţii să spui că Dumnezeu este atât de mânios pe oameni încât nu-i va ierta decât dacă se aduce 
ceva pentru satisfacerea mâniei Sale şi că El îşi oferă Lui Însuşi darul prin care este împăcat.1 “Şi pe voi, care odinioară eraţi 
străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte” 
(Col. 1:21, 22). 
 Jertfă păgână şi creştină. – Ideea creştină de jertfă este cea prezentată mai sus. Ideea păgână, care este prea des 
întâlnită la creştinii declaraţi este că omul trebuie să aducă o jertfă pentru a satisface mânia zeului lor. Orice închinare 
păgână nu este decât o mituire a zeilor lor pentru a le fi favorabili. Dacă credeau că zeii lor sunt foarte mânioşi pe ei, 
aduceau un sacrificiu mai mare, astfel sacrificii umane fiind oferite în cazuri extreme. Ei credeau, aşa cum cred cei care i se 
închină lui Siva în India în zilele noastre, că zeul lor a fost satisfăcut de vederea sângelui. 
 Persecuţia care a avut loc în aşa numitele ţări creştine în trecut şi într-o oarecare măsură are loc şi în prezent, nu 
este nimic altceva decât rodul acestei idei păgâne referitoare la jertfă. Liderii religioşi îşi închipuie că mântuirea este prin 
fapte, că omul prin fapte poate face ispăşirea pentru păcat, şi astfel ei oferă pe cel pe care-l cred răzvrătit ca sacrificiu zeului 
lor – nu Dumnezeului adevărat, deoarece Lui nu-i plac astfel de sacrificii. 
 Neprihănirea arătată (declarată – trad. eng.). – A arăta (declara – trad. eng.) neprihănirea înseamnă a rosti 
neprihănirea. Dumnezeu rosteşte în dreptul omului neprihănire şi acesta este neprihănit. Este aceeaşi metodă care a fost 
folosită la început la creaţiune. “Dumnezeu a zis şi aşa a fost.” “Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos 
Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Ef. 2:10). 
 Dumnezeu este îndreptăţit să răscumpere. – Hristos este rânduit cu scopul de a arăta neprihănirea lui Dumnezeu 
pentru iertarea păcatelor, în aşa fel încât să fie neprihănit şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. 
Dumnezeu îndreptăţeşte păcătoşii, deoarece ei sunt singurii care au nevoie de îndreptăţire. Declararea unui păcătos ca 
neprihănit este îndreptăţită de faptul că el este în mod real făcut neprihănit. Tot ceea ce Dumnezeu declară a fi, este aşa cum 
spune El. Şi atunci el este făcut neprihănit prin viaţa lui Dumnezeu care îi este dată în Hristos. 
 Păcatul este împotriva lui Dumnezeu şi dacă El este dispus să-l ierte, El are dreptul de a proceda astfel. Nici un 
necredincios nu ar nega dreptul unui om de a trece cu vederea o greşeală făcută faţă de el. Însă Dumnezeu nu trece pur şi 
simplu cu vederea păcatul; El îşi dă viaţa ca pedeapsă. Astfel El înalţă măreţia Legii şi este îndreptăţit să declare un om, 
care mai înainte era un păcătos, neprihănit. Păcatul este îndepărtat din păcătos, căci păcatul şi neprihănirea nu pot exista 
împreună, iar Dumnezeu îşi pune propria Sa viaţă neprihănită în cel credincios. Astfel Dumnezeu este plin de îndurare în 
dreptatea Sa şi drept în îndurarea Sa. 
 

“Există o imensitate în îndurarea lui Dumnezeu, 
La fel ca imensitatea mării; 
Există o bunătate în dreptatea Sa, 
Care este mai mult decât libertate.” 
 
Ne apropiem de sfârşitul capitolului trei din Romani. Am descoperit că neprihănirea este darul fără plată al lui 

Dumnezeu pentru oricine crede. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu îi dă omului neprihănirea ca o recompensă pentru că el 
crede anumite doctrine; Evanghelia este cu totul diferită. Ea constă în faptul că adevărata credinţă are ca singur obiect pe 
Hristos şi aceasta aduce viaţa lui Hristos în mod real în inimă; şi de aceea ea trebuie să aducă neprihănire. 

Acest act de milă din partea lui Dumnezeu este întru-totul îndreptăţit, căci în primul rând păcatul este împotriva lui 
Dumnezeu iar El are dreptul de a trece cu vederea păcatele împotriva Sa; şi în plus, este drept, deoarece El îşi dă propria 
viaţă ca ispăşire pentru păcat, astfel încât măreţia Legii nu este numai menţinută, ci este chiar amplificată. “Bunătatea şi 
credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea se sărută” (Ps. 85:10). Dumnezeu este drept şi Cel care îndreptăţeşte pe cel ce 
crede în Isus. Toată neprihănirea este numai de la El. 
 

Întărind Legea – Romani 3:27-31 
 

 27 Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinţei. 28 
Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii. 29 Sau, poate, Dumnezeu este 
numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este şi al Neamurilor? Da, este şi al Neamurilor; 30 Deoarece Dumnezeu este unul 
singur şi El poate socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi 
împrejur. 31 Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. 
 
 Nici un motiv de laudă. – Din moment ce neprihănirea este darul fără plată al lui Dumnezeu prin Isus Hristos, este 
evident că nimeni nu se poate lăuda pe drept cu vreo neprihănire proprie. “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi 
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Ef. 2:8, 9). ”Căci cine te face 
deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?” (1 Cor. 4:7). 
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 Ce dovedeşte lauda. – “Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin 
credinţa lui” (Hab. 2:4). Prin urmare lauda dovedeşte existenţa unei inimi păcătoase. Dar ce putem spune atunci când un om 
se laudă cu neprihănire sa, ca, de exemplu, când declară că el a trăit fără să păcătuiască atâţia ani? “Dacă zicem că n-avem 
păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi” (1 Ioan 1:8). 

Dar harul şi puterea lui Dumnezeu nu sunt descoperite în Hristos pentru a ne curăţa şi a ne păzi de păcat? Cu 
siguranţă; dar numai atunci când în umilinţă recunoaştem că suntem păcătoşi. “Dacă ne mărturisim păcatele, El este 
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Când spunem că nu avem nici 
un păcat, chiar prin aceasta dovedim că avem; dar când cu credinţă în cuvântul Domnului spunem că suntem păcătoşi, 
atunci sângele lui Hristos ne curăţă de toate păcatele. În planul mântuirii nu este nici un loc pentru mândria şi lauda omului. 

Nici o laudă în cer. – Rezultatul laudei în cer se poate vedea în cazul lui Satana. Odată el a fost unul dintre 
heruvimii acoperitori de deasupra tronului lui Dumnezeu. Dar el a început să-şi contemple propria sa slavă şi bunătate şi ca 
urmare a căzut. “Ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din 
mijlocul pietrelor scânteietoare. Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta” 
(Ez. 28:16, 17). 

Dacă sfinţii după translaţie ar începe să se laude cu sfinţenia lor, ei ar fi la fel de răi ca mai înainte. Dar aceasta nu 
se va întâmpla. Toţi cei care vor fi primiţi în cer vor fi învăţat pe deplin lecţia că Dumnezeu este totul în toţi. Nu va exista 
nici o voce sau inimă care să nu participe la cântecul de laudă: “A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre 
cu sângele Său, şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii 
vecilor!” 

“Legea” faptelor. – Legea faptelor nu exclude lauda. Dacă un om ar fi îndreptăţit prin fapte, ar avea cu ce să se 
laude faţă de altul care a avut acelaşi privilegiu dar nu l-a folosit. În acest caz cel neprihănit s-ar putea lăuda faţă de cel 
nelegiuit; şi oamenii s-ar compara încontinuu cu alţii pentru a vedea care a făcut mai mult. Legea faptelor înseamnă pur şi 
simplu Cele Zece Porunci numai ca formă. Conformarea faţă de legea faptelor permite omului să apară neprihănit în 
exterior, în timp ce în interior el este plin de stricăciune. Cu toate acestea cel care ascultă de legea faptelor nu este 
întotdeauna un ipocrit. El ar putea avea dorinţa sinceră de a ţine poruncile, însă poate fi înşelat să creadă că le poate împlini 
prin el însuşi. 

“Legea” credinţei. – Scopul acesteia este identic cu cel al legii faptelor, adică [ascultarea de] poruncile lui 
Dumnezeu, însă rezultatul este diferit. Legea faptelor înşeală omul cu o formă; legea credinţei îi dă substanţa (esenţa, 
realitatea – nota trad.). Legea credinţei este legea “aşa cum este în Isus”. Una ar putea fi o încercare sinceră de a ţine legea; 
cealaltă este împlinirea reală a acestei dorinţe, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. 

Cele Zece Porunci aşa cum au fost date de Domnul sunt numai o lege a credinţei, din moment ce Dumnezeu nu a 
intenţionat niciodată ca ele să fie privite în alt fel; şi El niciodată nu s-a aşteptat ca omul să obţină neprihănirea din acestea 
altfel decât prin credinţă. Legea faptelor este varianta pervertită de către om a Legii lui Dumnezeu. 

Credinţă fără fapte. – “Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.” 
Pentru că nu există nici o altă cale de a fi îndreptăţit! Am văzut mai înainte că toţi oamenii sunt păcătoşi şi că prin sine 
însuşi nimeni nu are putere să împlinească Legea, indiferent cât de mult ar dori lucrul acesta. “Pentru că nu cei ce aud Legea 
sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi” (Rom. 2:13). 

Însă “nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină 
a păcatului.” (Rom. 3:20). De aceea oricine este îndreptăţit, sau făcut neprihănit, trebuie să fie făcut neprihănit numai prin 
credinţă, întru-totul fără faptele legii. Acesta este un principiu universal valabil. Înseamnă că îndreptăţirea la început, la 
sfârşit şi tot timpul este numai prin credinţă. Creştinul nu poate fi îndreptăţit prin fapte, după cum nici păcătosul nu poate fi. 
Nimeni nu poate ajunge vreodată atât de bun şi puternic încât propriile sale fapte să-l îndreptăţească. 

Credinţa şi faptele. – Dar asta nu înseamnă că faptele nu au nici o legătură cu credinţa. Îndreptăţirea înseamnă a 
face drept, sau a face neprihănit. Neprihănirea este echivalentă cu a face binele. Prin urmare credinţa care îndreptăţeşte este 
credinţa care-l face pe om un împlinitor al Legii, sau mai degrabă care pune în el împlinirea Legii. “Căci noi suntem 
lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm 
în ele” (Ef. 2:10). “Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Fil. 
2:13). “Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu, să caute 
să fie cei dintâi în fapte bune” (Tit 3:8). Omul nu este îndreptăţit prin credinţă şi fapte, ci numai prin credinţă, care lucrează. 

Un singur Dumnezeu pentru toţi. – “Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor” (Ef. 4:6). “El a făcut ca toţi 
oamenii, ieşiţi dintr-unul singur (El a făcut de un singur sânge pe toţi oamenii – trad. eng.)”, căci “suntem din neamul 
Lui…” (Fapte 17:26, 28). “Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului” (Rom. 2:11). “În orice neam, cine 
se teme de El, şi lucrează neprihănire este primit de El” (Fapte 10:35). Scriptura spune: “«Oricine crede în El, nu va fi dat 
de ruşine.» În adevăr, 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” (Rom. 10:11, 12). 

Un singur mijloc de îndreptăţire pentru toţi. – Faptul că îndreptăţirea este numai prin credinţă şi că Dumnezeu 
“porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască” (Fapte 17:30), arată că Dumnezeu nu face nici o 
deosebire între iudei şi neamuri. Şi nu există nici o dovadă că ar fi făcut vreodată vreo deosebire între ei. Cel dintre neamuri 
care crede a fost întotdeauna considerat neprihănit iar evreul care nu crede nu a fost niciodată mai bine văzut de Domnul 
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decât orice alt necredincios. Aduceţi-vă aminte că Avraam, tatăl întregii naţiuni iudaice, a fost caldeean. Evreii erau legaţi 
de caldeenii rămaşi în ţara lor natală prin aceleaşi legături care existau între ei în ţara Canaanului. Din nefericire ei au uitat 
aceasta; dar ei nu sunt singurii oameni din lume care au uitat că toţi oamenii sunt fraţi. 

Nu e nevoie să ne poticnim de prepoziţii când citim că “Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi, prin 
credinţă, pe cei tăiaţi împrejur, şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur”. Gândiţi-vă cât de des folosim cuvintele “prin” 
şi “cu ajutorul” unul în locul celuilalt, pentru a indica mijlocul, şi atunci nu va exista nici o dificultate. (Nota trad. – În 
versetul precedent în limba engleză se folosesc două cuvinte diferite înaintea expresiilor “cei tăiaţi împrejur” şi “cei netăiaţi 
împrejur” pentru a desemna mijlocul, în româneşte acestea fiind traduse cu acelaşi cuvânt “prin”.) Cuvântul principal este 
“credinţă”. Atât cei tăiaţi împrejur cât şi cei netăiaţi împrejur sunt îndreptăţiţi prin credinţă. 

Desfiinţând Legea. – A desfiinţa Legea nu înseamnă a o aboli. În ceea ce priveşte perpetuitatea Legii nu este nici 
o îndoială. Este atât de clar că este veşnică încât apostolul Pavel niciodată nu-şi pierde timpul ca să argumenteze. Singura 
problemă se referă la modul în care cerinţele sale pot fi satisfăcute. Mântuitorul a spus că evreii au desfiinţat Cuvântul 
(poruncile – trad. eng.) lui Dumnezeu în folosul datinei lor. În ceea ce-i privea, ei au desfiinţat-o. Nimeni nu putea prin vreo 
acţiune sau prin lipsa unei acţiuni să abolească sau să schimbe în vreun fel Legea lui Dumnezeu. Însă oricine poate prin 
necredinţă s-o şteargă din inima sa. Întrebarea este deci: Prin credinţă desfiinţăm noi Legea lui Dumnezeu? Sau, şi mai clar: 
Credinţa duce la încălcarea Legii? Răspunsul este: “Nicidecum”. 

Întărind Legea. – Ceea ce s-a spus referitor la desfiinţarea Legii lui Dumnezeu se aplică şi în acest caz. Adică, 
nici o acţiune a omului nu poate face din lege altceva decât ceea ce ea deja este. Ea este temelia tronului lui Dumnezeu şi ca 
atare va exista veşnic, în ciuda demonilor şi a oamenilor. 

Dar nouă ne este lăsată alegerea, dacă vrem ca ea să fie ştearsă sau întărită în inimile noastre. Dacă alegem ca ea să 
fie întărită în inimile noastre, nu avem altceva de făcut decât să-L acceptăm pe Hristos prin credinţă. Credinţa face ca 
Hristos să locuiască în inimă (Ef. 3:17). Legea lui Dumnezeu este în inima lui Hristos (Ps. 40:8), astfel, credinţa care-L 
aduce pe Hristos în inimă întăreşte Legea în acel loc. Şi deoarece Legea lui Dumnezeu este temelia tronului Său, credinţa 
care aduce Legea în inimă, Îl întronează pe Dumnezeu acolo. Şi în acest fel Dumnezeu lucrează în oameni şi “dă, după 
plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea”. 
 
 
1 Multe traduceri moderne ale Epistolei către Romani, care nu existau pe vremea lui Waggoner, introduc cuvintele “lui 
Dumnezeu” referitor la “mânia” pe care o menţionează Pavel, ca de exemplu în Romani 5:9. “Lui Dumnezeu” nu există în 
greacă. 
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CAPITOLUL 4 
Crezând fantastica făgăduinţă a lui Dumnezeu 

 
 Obiectivul final al studiului oricărei cărţi din Biblie în detaliu este de a putea cuprinde întreaga carte dintr-o 
singură privire. Capitolul doi şi prima parte al celui de-al treilea din Romani ne-au arătat că toţi oamenii sunt în aceeaşi 
situaţie deplorabilă. După aceasta vine vestea bună în ultima parte a capitolului trei, în care harul fără plată al lui Dumnezeu 
este descoperit în Hristos, Mântuitorul păcătoşilor. Iar acum, în capitolul patru găsim argumentaţia finală privind 
îndreptăţirea prin credinţă. 
 

Binecuvântarea lui Avraam – Romani 4:1-12 
 

1 Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam? 2 Dacă Avraam a fost socotit 
neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 3 Căci ce zice Scriptura? “Avraam a 
crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.” 4 Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte 
nu ca un har, ci ca ceva datorat; 5 Pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, 
credinţa pe care o are el, îi este socotită ca neprihănire. 6 Tot astfel, şi David numeşte fericit pe omul acela, pe care 
Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit. 7 “Ferice”, zice el, “de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate, şi ale 
căror păcate sunt acoperite! 8 Ferice de omul, căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!” 9 Fericirea aceasta este 
numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem că lui Avraam credinţa “i-a fost 
socotită ca neprihănire.” 10 Dar cum i-a fost socotită? După, sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat 
împrejur, ci când era netăiat împrejur. 11 Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe 
care o căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, 
măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta; 12 Şi pentru ca să fie şi 
tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora care, nu numai că sunt tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei 
aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur. 
 
 “Prin puterea lui (în ceea ce priveşte trupul – trad. eng.).” – Avraam nu a fost tatăl, sau strămoşul, după trup, al 
tuturor celor cărora Pavel le-a adresat epistola. Problema în discuţie este îndreptăţirea prin credinţă. Dacă acum se poate 
dovedi că nici chiar Avraam n-a primit neprihănirea prin trup (prin puterea lui – nota trad.), ci numai prin credinţă, atunci 
problema este rezolvată. 
 Lauda nu-şi are locul. – Dacă în planul de mântuire ar exista ceva care să se numească neprihănire prin fapte, 
atunci s-ar putea găsi un loc şi pentru laudă. Căci dacă cineva poate fi mântuit prin fapte, atunci toţi oamenii pot fi; şi atunci 
cei care au fost mântuiţi ar putea să se laude cu superioritatea lor faţă de alţii aflaţi în condiţii similare. Dar deja am învăţat 
că lăudatul este exclus. “Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a 
ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii şi lucrurile 
dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui 
Dumnezeu.” 
 Lauda în Dumnezeu şi lauda înaintea lui Dumnezeu. - Dacă Avraam a fost îndreptăţit prin fapte, s-ar putea 
lăuda; iar dovada se găseşte în Scriptură: “Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire”. Omul 
poate fi îndreptăţit prin fapte atunci când se poate dovedi că nu a făcut nici o greşeală. În acest caz nu are deloc nevoie de 
credinţă; faptele lui vorbesc de la sine. Însă Avraam a fost îndreptăţit prin credinţă şi de aceea este evident că el nu a fost în 
nici un fel îndreptăţit prin fapte. Cel care este îndreptăţit numai prin faptele lui Dumnezeu se va lăuda numai cu acele fapte. 
Aceasta este semnificaţia laudei în Dumnezeu, ea fiind cu totul diferită de lauda înaintea lui Dumnezeu. 
 Pavel şi Iacov. - Ajungând aici aproape toţi citează cuvintele lui Iacov: “Avraam, părintele nostru, n-a fost el 
socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?” (Iacov 2:21). Din nefericire acest text este citat 
pentru a discredita cuvintele lui Pavel. Se pare că oamenii iau drept bun faptul că există o contradicţie între Pavel şi Iacov; şi 
în mod normal simpatia noastră înclină spre Iacov, deoarece oamenilor le place să creadă că există un oarecare merit în 
propriile lor fapte, iar ei îşi imaginează că aceasta este ceea ce Iacov învaţă. Într-adevăr, există unii oameni care susţin că 
Iacov a scris cu scopul de a corecta “ideile extremiste” ale lui Pavel legate de îndreptăţirea prin credinţă.  
 Am face foarte bine dacă ne-am debarasa de asemenea de idei prosteşti şi nelegiuite. Nimeni nu are dreptul să 
spere că va înţelege Scriptura atâta timp cât nu se apropie de aceasta cu convingerea fermă că “întreaga Scriptură este 
inspirată de Dumnezeu”. Duhul Sfânt nu inspiră uneori cuvinte care mai târziu trebuie corectate. 
 Credinţa lucrează. - Problema multora dintre cei care citesc cuvintele lui Iacov se datorează presupunerii lor că 
apostolul ar spune că Avraam a fost îndreptăţit prin propriile sale fapte ale credinţei. “Vezi că credinţa lucra împreună cu 
faptele lui.” Aceasta este întotdeauna pecetea credinţei vii, aşa cum arată apostolul. Şi tocmai aceasta vrea să spună 
apostolul Pavel. Ultimul verset al capitolului trei din Romani ne arată că prin credinţă întărim Legea. 
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 Mai mult, chiar termenul “îndreptăţire” arată că credinţa împlineşte cerinţele Legii. Credinţa îl face pe om 
împlinitor al Legii, căci aceasta este semnificaţia expresiei “îndreptăţire prin credinţă”. Astfel, în Iacov citim că faptele lui 
Avraam pur şi simplu au arătat credinţa sa desăvârşită. “Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: «Avraam a crezut pe 
Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire»” (Iacov 2:23). Prin urmare apostolul Iacov predică aceeaşi îndreptăţire ca şi 
Pavel. Dacă n-ar fi aşa, unul sau altul, sau amândoi, ar fi discreditaţi ca apostoli. Îndreptăţirea prin credinţa care lucrează 
este singurul fel de îndreptăţire cunoscut în Biblie. 
 Dar şi datorie. - “Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socoteşte nu ca un dar, ci ca ceva datorat.” Trebuie 
să avem clar în minte mesajul pe care vrea să-l comunice apostolul. Subiectul este mijlocul prin care omul este îndreptăţit. 
Pentru cel ce lucrează cu scopul de a fi îndreptăţit, răsplata neprihănirii nu este un dar al harului, ci plata unei datorii. Adică, 
ar fi aşa dacă ar exista neprihănire prin fapte. În acest caz, omul ar veni la Domnul şi I-ar cere ceea ce-i datorează. 
 Însă nimeni nu-L poate pune sub obligaţie pe Domnul. “Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” (Rom. 
11:35). Dacă cineva ar putea face ceva pentru Domnul pentru care El să-i fie obligat, atunci nu ar mai fi adevărat faptul că 
toate lucrurile sunt de la El. Aceasta înseamnă că ideea de îndreptăţire prin fapte se opune adevărului că Dumnezeu este 
Creatorul tuturor lucrurilor. Şi reciproc, recunoaşterea lui Dumnezeu ca şi Creator constituie o confirmare a faptului că 
neprihănirea vine numai de la El. 
 Îndreptăţind pe păcătos. - Dumnezeu îndreptăţeşte pe păcătoşi. Nimeni altcineva nu are nevoie de îndreptăţire. 
Dar observaţi că El nu îndreptăţeşte păcatul. Aceasta ar însemna să numească răul bine şi să se contrazică singur. Dar El 
îndreptăţeşte sau face neprihăniţi pe cei păcătoşi, iar aceasta este exact ceea ce ei au nevoie. El îndreptăţeşte pe păcătosul 
care crede făcându-l un om nou în Hristos Isus, iar aceasta El o poate face rămânând drept. A face un om nou în neprihănire 
este în perfectă armonie cu propriul Său caracter de Creator. 
 Nelucrând. - “Pe când, celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socoteşte pe păcătos neprihănit, credinţa pe care o 
are el, îi este socotită ca neprihănire.” Nu uitaţi că subiectul analizat este îndreptăţirea. Atunci când apostolul vorbeşte 
despre cel ce nu lucrează, este evident că se referă la a nu lucra cu scopul de a fi îndreptăţit. Omul nu este făcut neprihănit 
prin fapte, dar omul neprihănit lucrează - însă întotdeauna prin credinţă. “Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” Credinţa este 
cea care îl face să continue să trăiască în neprihănire. Realitatea faptelor produse de credinţă este mai clar prezentată în 
ultima parte a acestui capitol. 
 În ce constă fericirea (binecuvântarea – trad. eng.). - Fericirea omului căruia Dumnezeu îi acordă neprihănirea 
fără fapte este fericirea păcatelor iertate şi a eliberării din puterea păcatului. Dumnezeu nu-l va acuza de păcat pe cel care 
trăieşte prin credinţă în Hristos, astfel încât faptele lui Hristos sunt faptele sale. “Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos 
Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El....Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în 
El” (Col. 2:6-10). 
 Fericirea (binecuvântarea – trad. eng.) este pentru Iudei şi Neamuri. – Această fericire vine atât asupra celor 
tăiaţi împrejur cât şi a celor netăiaţi împrejur. Aici se repetă adevărul prezentat în capitolul trei, anume că nu este nici o 
deosebire în ceea ce priveşte îndreptăţirea. Avraam este tatăl poporului iudeu după trup, însă binecuvântarea el a primit-o 
atunci când era netăiat împrejur, la fel ca oricare altul dintre Neamuri. De aceea el poate fi atât tatăl iudeilor cât şi al 
neamurilor. Binecuvântarea sa a fost primită prin credinţă şi de aceea “cei ce se bizuiesc pe credinţă, sunt binecuvântaţi 
împreună cu Avraam cel credincios” (Gal. 3:9). 
 Cum se primeşte binecuvântarea. – Cu ceva timp în urmă am văzut că binecuvântarea a fost primită de Avraam 
prin Hristos. În alt loc apostolul Pavel ne spune că “Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-se blestem pentru 
noi – fiindcă este scris: «Blestemat e oricine este atârnat pe lemn» - pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină 
peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit” (Gal. 3:13, 14). 
 Indiferent ce i-ar fi fost făgăduit lui Avraam totul este inclus în binecuvântarea descrisă de David. Dumnezeu a 
trimis pe Fiul Său să ne binecuvânteze întorcându-ne pe fiecare dintre noi de la fărădelegile noastre (Fapte 3:26). Crucea lui 
Hristos este cea care ne transmite binecuvântarea lui Avraam. Prin urmare binecuvântările sunt spirituale. Nici una dintre 
binecuvântările făgăduite lui Avraam nu era doar materială. Iar aceasta arată o dată în plus că moştenirea făgăduită lui 
Avraam şi seminţei sale este numai pentru cei care sunt copii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Isus. 
 Tăierea împrejur nu este nimic. - Avantajul celor tăiaţi împrejur era că lor le fusese încredinţat Cuvântul lui 
Dumnezeu; dar ei nu l-au primit prin tăierea împrejur. Tăierea împrejur nu era decât un semn; nu era lucrul în sine. Acesta i-
a fost dat lui Avraam ca un simbol al neprihănirii prin credinţă pe care el deja o avea. De aceea el nu putea simboliza pentru 
nimeni nimic mai mult. Dacă cel tăiat împrejur nu avea neprihănirea, atunci tăierea lui împrejur nu avea nici o semnificaţie. 
“Tăierea împrejur nu este nimic, şi netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu” (1 Cor. 7:19). 
Astfel Avraam a fost tatăl celor tăiaţi împrejur, cu condiţia ca aceştia să nu fi fost doar tăiaţi împrejur, ci să aibă 
neprihănirea prin credinţă, care reprezintă singurul lucru necesar. 
 Totul în Hristos. - Vorbind despre Hristos, apostolul spune: “În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi 
ele, toate în El sunt «da»; de aceea şi «Amin», pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu” (2 Cor. 1:20). 
[În afara lui Hristos] nu există nici o făgăduinţă pentru om. 
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Moştenirea şi moştenitorii - Romani 4:13-15 
 
 13 În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul 
Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, care se capătă prin credinţă. 14 Căci, dacă moştenitori sunt cei ce se ţin de 
Lege, credinţa este zadarnică, şi făgăduinţa este nimicită; 15 Pentru că Legea aduce mânie; şi unde nu este o lege, 
acolo nu este nici călcare de lege. 
 
 Unde este făgăduinţa? - O întrebare firească care ar putea fi pusă citind versetul treisprezece este: Unde se găseşte 
făgăduinţa că Avraam şi sămânţa sa vor moşteni lumea? Mulţi cred că nu există nici o astfel de făgăduinţă în Vechiul 
Testament. Dar în această privinţă nu este nici o îndoială, căci apostolul spune că există o astfel de făgăduinţă. Dacă noi nu 
am găsit-o, aceasta este din cauză că am citit Vechiul Testament prea superficial sau cu mintea întunecată de prejudecăţi. 
Dacă luăm în considerare contextul, nu vom avea nici o problemă să găsim făgăduinţa. 
 Despre ce vorbeşte apostolul în context? Despre o moştenire care se capătă prin neprihănirea credinţei şi de 
asemenea despre faptul că tăierea împrejur i-a fost dată lui Avraam ca o pecete a acestei neprihăniri pe care el a avut-o prin 
credinţă şi prin urmare ca o pecete a moştenirii ce trebuia să fie primită prin aceasta. 
 În ce loc din Vechiul Testament găsim relatată darea tăierii împrejur şi a unei făgăduinţe legată de aceasta? În 
capitolul şaptesprezece din Geneza. Atunci acesta trebuie să fie locul în care să căutăm făgăduinţa potrivit căreia Avraam 
urma să fie moştenitorul lumii. Să ne întoarcem şi să citim: 
 

“Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ 
veşnic, în puterea căruia, Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi 
voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi 
fi Dumnezeul lor.....Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru: şi acesta să fie semnul legământului dintre 
Mine şi voi” (Gen. 17:7-11). 

 
 Cititorul va spune de îndată: “Da; este clar că aici este o făgăduinţă; dar ceea ce căutăm noi este făgăduinţa 
conform căreia Avraam şi sămânţa sa va moşteni pământul; şi pe aceasta n-o văd aici. Tot ceea ce văd este o făgăduinţă că 
ei vor moşteni ţara Canaanului.” 
 Dar datorită contextului din Romani suntem sigur pe drumul cel bun şi vom vedea în curând că aceasta este cu 
adevărat făgăduinţa că Avraam şi sămânţa lui vor moşteni lumea. Trebuie să studiem în detaliu această făgăduinţă. Şi în 
primul rând să observăm faptul că moştenirea făgăduită este o moştenire veşnică.  
 Însuşi Avraam urmează s-o aibe ca moştenire veşnică. Însă singurul mod în care atât Avraam cât şi sămânţa sa pot 
avea în posesiune veşnică o moştenire este având viaţă veşnică. Prin urmare vedem că în această făgăduinţă făcută lui 
Avraam avem asigurată viaţa veşnică în care să ne bucurăm de posesiune. 
 Aceasta reiese şi mai pregnant dacă avem în vedere că moştenirea este o moştenire a neprihănirii. “În adevăr, 
făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei 
neprihăniri, care se capătă prin credinţă” (Rom. 4:13). Tocmai acest lucru se găseşte în făgăduinţa înregistrată în capitolul 
şaptesprezece din Geneza. Căci acel legământ a fost sigilat prin tăierea împrejur (vezi versetul 11) iar tăierea împrejur era 
pecetea neprihănirii prin credinţă (Vezi Rom. 4:11). 
 Cineva ar putea spune că aceasta nu reiese numai din Vechiul Testament şi de aceea nu putem avea pretenţia ca 
evreii s-o fi înţeles; noi avem Noul Testament ca să ne lumineze. Este adevărat că studiind Vechiul Testament, Noul 
Testament ne este de mare ajutor, însă este la fel de adevărat că acesta nu conţine nici o nouă descoperire. Folosind doar 
Vechiul Testament se poate vedea că moştenirea făgăduită lui Avraam şi seminţei sale era numai cu condiţia existenţei 
neprihănirii prin credinţă.  
 Aceasta este concluzia care se desprinde în mod normal din faptul că moştenirea trebuie să fie o posesiune veşnică. 
Însă evreii ştiau foarte bine că viaţa veşnică aparţine numai celor drepţi (neprihăniţi – nota trad.). “Cel neprihănit nu se va 
clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în ţară” (Prov. 10:30). “Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în 
Domnul vor stăpâni ţara” (Ps. 37:9). “Căci cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara, dar cei blestemaţi de El sunt 
nimiciţi” (Versetul 22). 
 Porunca a cincea sună astfel: “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care 
ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.” Păzirea poruncilor nu a făcut niciodată vreo diferenţă în ceea ce priveşte lungimea vieţii 
oamenilor în această lume.1 Însă moştenirea pe care Dumnezeu i-a făgăduit-o lui Avraam este una care va fi veşnică datorită 
neprihănirii posesorilor ei. 
 Făgăduinţa şi învierea. – Un alt aspect al făgăduinţei îl găsim în Geneza, dacă citim cu atenţie. Făgăduinţa era 
pentru Avraam şi sămânţa sa. Însă Ştefan a declarat ca fiind un lucru bine cunoscut că Avraam n-a avut nici măcar o palmă 
de loc (Fapte 7:5). Din Vechiul Testament putem vedea că această afirmaţie este adevărată, căci aici ni se spune că el a 
trebuit să cumpere de la canaaniţi, pe care Dumnezeu făgăduise să-i alunge, o palmă de pământ în care să-şi îngroape soţia. 
Iar în ceea ce-i priveşte pe descendenţii săi direcţi, ştim că ei au trăit în corturi, rătăcind din loc în loc, şi că Iacov a murit în 
ţara Egiptului. 
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 Mai mult decât atât, citim cuvintele lui David, a cărui domnie a constituit apogeul prosperităţii copiilor lui Israel în 
ţara Canaanului: “Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, şi pleacă-Ţi urechea la strigătele mele! Nu tăcea în faţa lacrimilor mele! 
Căci sunt un străin înaintea Ta, un pribeag, ca toţi părinţii mei” (Ps. 39:12). Vezi de asemenea rugăciunea înălţată cu ocazia 
consacrării darurilor pentru templu, când Solomon a fost ales împărat (1 Cron. 29:15). 
 În plus, şi aceasta este cea mai importantă dintre toate, avem cuvintele lui Dumnezeu adresate lui Avraam atunci 
când El i-a făcut făgăduinţa. După ce i-a spus că îi va da ţara Canaanului lui şi seminţei sale, Domnul a spus că sămânţa sa 
va fi mai întâi roabă în ţară străină. “Tu vei merge în pace la părinţii tăi; vei fi îngropat după o bătrâneţe fericită. În al 
patrulea neam, ea se va întoarce aici” (Gen. 15:7, 13-16). Astfel vedem că lui Avraam i s-a spus foarte clar că va muri 
înainte ca el să intre în posesia ţării şi că vor mai trece cel puţin patru sute de ani până când sămânţa sa o va putea moşteni. 
 Însă Avraam a murit în credinţă şi la fel sămânţa lui (Vezi Evrei 11:13). “În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi 
căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe 
pământ.” Ei au murit în credinţă deoarece ştiau că Dumnezeu nu poate minţi. Însă deoarece făgăduinţa lui Dumnezeu 
trebuie să se împlinească, iar ei nu au primit în această viaţă moştenirea făgăduită, suntem obligaţi să ajungem la concluzia 
că ea nu poate fi obţinută decât prin învierea morţilor. 
 Aceasta a fost speranţa care i-a susţinut pe israeliţii credincioşi. Avraam a avut credinţă ca să-l ofere pe Isaac pe 
altar deoarece credinţa sa era în puterea lui Dumnezeu de a învia morţii. Pe când Pavel era un întemniţat din cauza “nădejdii 
în învierea morţilor” (Fapte 23:6), el a spus: “Şi acum, sunt dat în judecată, pentru nădejdea făgăduinţei, pe care a făcut-o 
Dumnezeu părinţilor noştri, şi a cărei împlinire o aşteaptă cele douăsprezece seminţii ale noastre, care slujesc necurmat lui 
Dumnezeu, zi şi noapte”. După care, pentru a arăta temeinicia nădejdii sale el întreabă: “Ce? Vi se pare de necrezut că 
Dumnezeu înviază morţii?” (Fapte 26:6-8). 
 Învierea lui Isus Hristos este garanţia şi siguranţa învierii celor care cred în El (Vezi 1 Corinteni 15:13-20). 
Apostolii “vesteau în Isus învierea din morţi” (Fapte 4:2). Iar unul dintre ei spune spre folosul nostru: “Binecuvântat să fie 
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus 
Hristos din morţi, la o nădejde vie, şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri 
pentru voi. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile 
de apoi!” (1 Pet. 1:3-5). 
 Şi după aceea adaugă că această credinţă este încercată pentru ca “să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la 
arătarea lui Isus Hristos”. Astfel ajungem la concluzia acestei demonstraţii, anume că făgăduinţa făcută lui Avraam şi 
seminţei sale că vor fi moştenitorii lumii este făgăduinţa venirii lui Hristos. 
 Apostolul Petru spune că este nevoie să ne reamintească cuvintele care au fost rostite de sfinţii profeţi deoarece “în 
zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor, şi vor zice: «Unde este făgăduinţa 
venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!»” Prin urmare aceştia 
nu cred deloc în făgăduinţă. 
 Însă raţionamentul lor nu este corect “căci înadins se fac că nu ştiu că odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin 
Cuvântul lui Dumnezeu din apă şi cu ajutorul apei, şi că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Iar cerurile şi 
pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor 
nelegiuiţi” (2 Pet. 3:5-7). 
 Observaţi că făgăduinţa nu este legată cumva doar de părinţi ci ea se referă la întregul pământ. Argumentul 
batjocoritorilor este că de când părinţii au adormit toate lucrurile continuă să existe ca la începutul creaţiunii. Dar apostolul 
arată că atunci când spun asta ei îşi închid ochii în faţa faptului că acelaşi Cuvânt care la început a făcut cerurile şi pământul 
a distrus şi pământul prin potop. Tot aşa pământul este păstrat acum prin acelaşi Cuvânt pentru ziua judecăţii şi a pieirii 
oamenilor nelegiuiţi, când acesta va fi distrus prin foc. “Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, 
în care va locui neprihănirea” (2 Pet. 3:13). 
 După care făgăduinţă? – După făgăduinţa făcută părinţilor, potrivit căreia Avraam şi sămânţa sa vor moşteni 
pământul. A trecut mult timp, după măsura oamenilor, de când a fost făcută făgăduinţa, însă “Domnul nu întârzie în 
împlinirea făgăduinţei Lui”. N-a trecut atât de mult timp încât El s-o fi uitat; căci “pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, 
şi o mie de ani sunt ca o zi”. Motivul pentru care El a aşteptat atât de mult este că El doreşte ca nimeni să nu piară în focul 
care va înnoi pământul, ci doreşte ca toţi oamenii să se pocăiască. 
 Şi astfel descoperim că suntem la fel de interesaţi ca şi Avraam de făgăduinţa făcută lui. Această făgăduinţă este 
încă disponibilă pentru a fi acceptată de oricine. Ea include nu mai puţin decât viaţa veşnică a neprihănirii pe pământul făcut 
nou ca la început. Nădejdea făgăduinţei lui Dumnezeu dată părinţilor era nădejdea venirii Domnului pentru a învia morţii cu 
scopul de a le dărui astfel moştenirea. 
 Hristos a fost odată aici, pe acest pământ, dar atunci nu a avut parte de moştenire mai mult decât a avut Avraam. El 
nu a avut unde-şi pune capul. Dumnezeu îşi trimite acum Duhul Sfânt pentru a sigila pe credincioşi pentru moştenire, exact 
aşa cum a făcut cu Avraam; şi când toţi cei credincioşi vor fi sigilaţi de Duhul Sfânt El va trimite “pe Cel ce a fost rânduit 
mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremile aşezării din nou a tuturor 
lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime” (Fapte 3:20, 21). 
 Am aflat ce a găsit Avraam şi cum a găsit el aceasta. În acelaşi timp am aflat ce ne-a făgăduit Dumnezeu nouă şi de 
asemenea lui Avraam, dacă credem Cuvântul Său. Dumnezeu a făgăduit fiecărui om care crede în El nimic mai puţin decât 
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eliberarea lumii. Aceasta nu este o decizie arbitrară. Dumnezeu nu a spus că dacă credem anumite declaraţii şi doctrine, El 
ne va da în schimb o moştenire veşnică. Moştenirea aceasta este a neprihănirii; şi deoarece credinţa înseamnă primirea vieţii 
lui Hristos în inimă, împreună cu neprihănirea lui Dumnezeu, este evident faptul că nu există nici o altă cale de a primi 
moştenirea. Acest lucru este mai clar explicat de o declaraţie aflată în ultima secţiune, care nu a fost menţionată, anume că 
“Legea aduce mânie”.  
 De aceea oricine se gândeşte să obţină neprihănirea prin lege îşi pune încrederea în ceea ce îl va distruge. 
Dumnezeu a făgăduit în dar pământul tuturor celor care-l acceptă conform condiţiilor Sale, adică să accepte odată cu acesta 
şi neprihănirea care îl însoţeşte, deoarece neprihănirea este caracteristica acestui pământ. Neprihănirea va “locui” aici. Dar 
această neprihănire poate fi găsită numai în viaţa lui Dumnezeu, care este manifestată în Hristos. 
 Însă omul care crede că poate obţine prin el însuşi neprihănirea din lege de fapt încearcă să-şi pună propria 
neprihănire în locul neprihănirii lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, el încearcă să obţină în mod fraudulos pământul. De aceea 
când se înfăţişează la judecată pentru a-şi dovedi dreptul de proprietate asupra pământului se descoperă că există o acuzaţie 
împotriva lui; iar el găseşte “mânie” în loc de binecuvântare. “Unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege”, însă 
legea este pretutindeni şi în consecinţă şi călcarea de lege. Toţi au păcătuit, astfel că moştenirea nu poate fi obţinută prin 
lege. 
 

Fantastica bucurie de a crede făgăduinţa – Romani 4:16-25 
 

 16 De aceea moştenitori sunt cei ce se fac prin credinţă, pentru ca să fie prin har, şi pentru ca făgăduinţa să 
fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa aceea care este sub Lege, ci şi pentru 
sămânţa aceea care are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor, 17 după cum este scris: “Te-am rânduit să fii 
tatăl multor neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morţii, şi care 
cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi. 18 Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns 
tatăl multor neamuri, după cum i se spusese: “Aşa va fi sămânţa ta.” 19 Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a 
uitat la trupul său, care era îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă 
copii. 20 El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui 
Dumnezeu, 21 deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească. 22 De aceea credinţa aceasta “i-a fost 
socotită ca neprihănire.” 23 Dar nu numai pentru el este scris că “i-a fost socotită ca neprihănire”; 24 ci este scris şi 
pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, 
Domnul nostru. 25 care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi 
neprihăniţi. 
 
 Asigurată pentru toţi. – Deoarece moştenirea se capătă prin neprihănirea credinţei, este la fel de sigură pentru toţi 
şi la fel de disponibilă tuturor. Credinţa dă fiecăruia o şansă egală, deoarece este la fel de uşor pentru oricine să aibă 
credinţă. Dumnezeu a dat fiecărui om o măsură de credinţă şi tuturor aceeaşi măsură, căci măsura harului este măsura 
credinţei şi “fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos” (Ef. 4:7). Hristos este dat fiecărui om fără 
rezerve (Ev. 2:9). Prin urmare, deoarece aceeaşi măsură de credinţă şi har este dată tuturor oamenilor, toţi au aceeaşi şansă 
de a obţine moştenirea. 
 Isus este Garantul. – Credinţa face sigură făgăduinţa pentru întreaga sămânţă, căci ea are ca singură ţintă pe 
Hristos, iar El este Garantul făgăduinţelor lui Dumnezeu (2 Cor. 1:20). Citim de asemenea despre jurământul lui Dumnezeu, 
prin care Isus a fost făcut Mare Preot, şi astfel “prin chiar faptul acesta, El s-a făcut chezaşul unui legământ mai bun” (Ev. 
7:22). Însă Isus nu a fost dat pentru o anumită clasă de oameni, ci pentru toţi fără deosebire. “Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 
3:16). Isus prin harul lui Dumnezeu a gustat moartea pentru fiecare om (Ev. 2:9). El spune: “pe cel ce vine la Mine, nu-l voi 
izgoni afară” (Ioan 6:37). Hristos locuieşte în inimă prin credinţă (Ef. 3:17). Prin urmare, deoarece Hristos este Garantul 
făgăduinţei, aceasta trebuie să fie sigură pentru toţi cei care cred. 
 Jurământul lui Dumnezeu. – Pentru unii ar putea părea puţin cam exagerat să spui că jurământul prin care Isus a 
fost făcut preot constituie garanţia făgăduinţei date lui Avraam. Însă un scurt studiu va permite oricui să vadă că nu poate fi 
altfel. În capitolul şase din Evrei citim: 
 
 “Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe 
Sine însuşi, şi a zis: «Cu adevărat te voi binecuvânta»….Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie 
moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ; pentru ca, prin două lucruri care nu se pot 
schimba, şi în care este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să 
apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde 
dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut «Mare Preot în 
veac, după rânduiala lui Melhisedec.»” 
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 Totul este pentru noi. – De ce a confirmat Dumnezeu făgăduinţa Sa către Avraam printr-un jurământ? Pentru a 
avea o puternică îmbărbătare. Nu a făcut-o pentru Avraam, căci Avraam a crezut cu adevărat, fără jurământ. Credinţa sa s-a 
dovedit desăvârşită înainte să fie făcut jurământul. Acesta a fost făcut numai pentru noi. 
 Când ne dă acest jurământ o puternică îmbărbătare? Atunci când căutăm adăpost la Hristos ca preot în Sfânta 
Sfintelor. Dincolo de perdea el slujeşte ca Mare Preot; şi jurământul lui Dumnezeu este cel care ne dă curaj să credem că 
preoţia Sa ne va mântui. Astfel suntem îmbărbătaţi prin preoţia lui Hristos şi deci prin jurământul care L-a făcut pe El preot. 
 Prin urmare jurământul lui Dumnezeu făcut lui Avraam era identic cu jurământul care L-a făcut pe Hristos Mare 
Preot. Aceasta arată mai clar că făgăduinţa lui Dumnezeu faţă de Avraam este la fel de întinsă ca şi Evanghelia lui Hristos. 
Şi astfel textul nostru, referindu-se la neprihănirea care i-a fost acordată lui Avraam, spune: “Dar nu numai pentru el este 
scris că “i-a fost socotită ce neprihănire”; ci este scris şi pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce 
credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru.” 
 Puterea Cuvântului lui Dumnezeu. – Dumnezeu “cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi”. Uneori oamenii 
fac acelaşi lucru, însă în scurt timp noi ne pierdem încrederea în ei. Când oamenii vorbesc despre lucruri care nu sunt ca şi 
cum ar fi, nu putem să calificăm această atitudine decât într-un singur fel. Este o minciună. Însă Dumnezeu cheamă lucrurile 
care nu se văd ca şi cum ar fi şi acesta este adevărul. Care este deosebirea? Pur şi simplu aceasta: Cuvântul omului n-are 
nici o putere să creeze un lucru atunci când el nu există. El ar putea spune că o face, dar aceasta nu înseamnă că este 
adevărat. Însă când Dumnezeu cheamă un lucru, lucrul respectiv este chiar în cuvântul care-l numeşte. El vorbeşte şi se 
face. Prin această putere a lui Dumnezeu a fost Avraam făcut tatăl multor neamuri, chiar şi al nostru, dacă credem că Isus a 
murit şi a înviat din nou. 
 Înviind morţii. – Prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu, care poate vorbi despre acele lucruri care sunt ca şi cum 
ar fi şi aceasta să fie adevărat, sunt înviaţi morţii. Cuvântul Lui îi învie. Credinţa lui Avraam în învierea morţilor a fost cea 
care a făcut din el tatăl multor neamuri. Jurământul lui Dumnezeu către Avraam a fost făcut cu ocazia oferirii lui Isaac ca 
jertfă (Geneza 22:15-18). Şi “prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise 
făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu! El căruia i se spusese: «În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta 
numele!» Căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze şi din morţi” (Ev. 11:17-19). 
 Neprihănirea şi Învierea lui Isus. – Neprihănirea acordată lui Avraam ne va fi şi nouă acordată dacă credem în 
Cel care L-a înviat pe Isus, Domnul nostru, din morţi. Prin urmare, rezultă că neprihănirea i-a fost acordată lui Avraam 
datorită credinţei sale în învierea morţilor, care are loc numai prin Isus (Fapte 4:2). Aceasta au predicat apostolii – 
făgăduinţa făcută părinţilor. Puterea prin care un om este făcut neprihănit este puterea învierii (Vezi Filipeni 3:9-11). 
Această putere a învierii, care lucrează neprihănirea în om, îi dă acestuia siguranţă în ceea ce priveşte învierea la viaţa 
veşnică, ce va avea loc la sfârşit şi prin care îşi ia în stăpânire moştenirea.  
 Nefiind slab în credinţă. – Anumite traduceri ale versetului din Romani 4:19 redau ideea: “Fără a fi slab în 
credinţă, el şi-a considerat trupul ca şi mort”. Adică, după ce Dumnezeu i-a făcut făgăduinţa, conştientizarea deplină a 
slăbiciunii sale şi a tuturor dificultăţilor şi a obstacolelor imposibil de trecut aflate în calea sa nu au putut să-i slăbească 
credinţa. Nimic nu-I este imposibil lui Dumnezeu şi pentru El nu există nici o dificultate. Ori de câte ori cineva este înclinat 
să se îndoiască de posibilitatea mântuirii sale, să se oprească şi să se gândească că Dumnezeu a făcut lumea prin cuvântul 
Său, că El învie morţii şi că prin aceeaşi putere Dumnezeu îl va mântui – dacă el vrea aceasta. A te îndoi de făgăduinţa lui 
Dumnezeu de a ne elibera de tot răul înseamnă a te îndoi de faptul că El a creat toate lucrurile prin Cuvântul Său şi că poate 
învia morţii. 
 
 
1 Bineînţeles cu excepţia rezultatelor studiilor ştiinţifice şi statistice care demonstrează că acele persoane care practică 
reforma sanitară în general trăiesc un număr de ani mai mult decât cei care nu o practică. 
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CAPITOLUL 5 
Harul care s-a înmulţit şi mai mult 

 
 Capitolul patru s-a ocupat de cazul lui Avraam ca un exemplu al neprihănirii prin credinţă. Credinţa care i-a fost 
acordată lui, credinţa în moartea şi învierea lui Hristos, ne va aduce aceeaşi neprihănire şi ne va face moştenitori împreună 
cu el ai aceleiaşi făgăduinţe. Dar capitolul patru constituie de fapt o paranteză, prezentând un exemplu, astfel că al cincilea 
începe acolo unde se termină capitolul trei: 
 

1 Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus 
Hristos. 2 Lui îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har, în care suntem; şi ne bucurăm în 
nădejdea slavei lui Dumnezeu. 3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce 
răbdare, 4 Răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea. 5 Însă nădejdea aceasta nu 
înşeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat. 6 
Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiţi. 7 Pentru un om 
neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. 8 Dar Dumnezeu 
Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. 9 Deci, cu 
atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui 
Dumnezeu. 10 Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu 
mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui. 
 
 Credinţa lucrează adevărata neprihănire. – Primul verset al capitolului cinci începe cu “deci”. Cuvântul arată că 
ceea ce urmează este concluzia firească a celor prezentate mai înainte. Ce se găseşte mai înainte? Ni se spune ce a câştigat 
Avraam prin credinţă. El a câştigat neprihănirea prin credinţă, însă aceasta s-a realizat prin credinţa în făgăduinţa că va avea 
un fiu. Acel fiu era copilul credinţei. Dar aceeaşi credinţă care a făcut posibilă naşterea lui Isaac, i-a adus lui Avraam şi 
neprihănirea. Şi acelaşi lucru ne va fi acordat şi nouă dacă avem aceeaşi credinţă. Prin urmare, ni se spune că neprihănirea 
prin credinţă este la fel de reală ca şi fiul care i s-a născut lui Avraam prin credinţă. Neprihănirea prin credinţă nu este un 
mit. 
 Ce este pacea? – Majoritatea oamenilor cred că aceasta este un fel de extaz. Ei cred că pacea cu Dumnezeu 
înseamnă un sentiment ceresc de nedescris; şi astfel ei caută întotdeauna acel sentiment extatic ca dovadă că sunt acceptaţi 
de Dumnezeu. 
 Însă pacea cu Dumnezeu înseamnă acelaşi lucru ca şi atunci când este vorba de oameni: ea înseamnă pur şi simplu 
absenţa războiului. Ca păcătoşi noi suntem duşmanii lui Dumnezeu. El nu este duşmanul nostru, însă noi luptăm împotriva 
Lui. Atunci cum putem avea pace cu El? Pur şi simplu încetând lupta şi punând armele jos. Putem avea pacea oricând 
suntem dispuşi să încetăm lupta. 
 “Pace cu Dumnezeu”. – Observaţi că atunci când avem pace cu Dumnezeu nu suntem doar în pace cu El, ci avem 
pacea Lui. Această pace a fost lăsată pe pământ pentru oameni; căci Domnul a spus: “Vă las pacea Mea, vă dau pacea Mea” 
(Ioan 14:27). El ne-a dat-o nouă. Deci ea este deja a noastră. Întotdeauna a fost a noastră. Singură problemă a fost că nu am 
crezut acest lucru. De îndată ce credem cuvintele lui Hristos avem cu adevărat pacea pe care El ne-a dat-o. Şi aceasta este 
pacea cu Dumnezeu, deoarece găsim pacea în Hristos, iar Hristos locuieşte în sânul Tatălui (Ioan 1:18). 
 Pace şi neprihănire. – “Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta” (Ps. 119:165). “O! de ai fi luat aminte la poruncile 
Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta ca valurile mării” (Is. 48:18). Neprihănirea este pace, deoarece starea 
noastră de război cu Dumnezeu se datora păcatelor pe care le iubeam. Viaţa lui Dumnezeu este neprihănire şi El este 
Dumnezeul păcii. Deoarece vrăjmăşia o constituie firea pământească (mintea carnală – trad. eng.) şi faptele rele produse de 
aceasta, pacea trebuie să fie opusul, adică neprihănire. Astfel, faptul că fiind îndreptăţiţi prin credinţă avem pace cu 
Dumnezeu constituie pur şi simplu o declaraţie a unui adevăr evident. Neprihănirea pe care o avem prin credinţă aduce 
împreună cu aceasta pacea. Cele două nu pot fi separate. 
 Pacea şi sentimentul. – Se pune întrebarea: “Poate avea cineva pace cu Dumnezeu şi să nu simtă pacea?” Ce 
spune Scriptura? “Fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu.” Ce aduce pacea? Credinţa. 
Dar credinţa nu este un sentiment. Dacă ar trebui să existe un anumit sentiment care să însoţească pacea, atunci dacă nu am 
avea acel sentiment am şti că nu suntem îndreptăţiţi; şi atunci îndreptăţirea ar depinde de sentiment şi nu de credinţă. 
Versetele care urmează ne arată că putem avea pace în necazuri ca şi atunci când toate lucrurile merg bine. 
 Bucurie în necazuri. – Aceasta nu înseamnă că trebuie să căutăm să fim martiri, aşa cum au fost unii în primele 
secole. Însă înseamnă, aşa cum se spune, că în mijlocul necazurilor pacea şi bucuria noastră rămân la fel. Aşa trebuie să se 
întâmple cu pacea care vine prin credinţă. Pacea care depinde de sentiment va dispare de îndată ce vom începe să avem 
necazuri. Însă nimic nu poate afecta pacea care vine prin credinţă. “V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În 
lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33). 
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 Necazul aduce răbdare. – Ce este răbdarea? Înseamnă îndurarea suferinţei. Rădăcina cuvântului “răbdare” (În 
engleză “patience” – nota trad.) are sensul de suferinţă. Ne dăm seama de acest lucru şi prin faptul că persoana care este 
bolnavă se numeşte “pacient”. Adică el este suferind. Oamenii adesea îşi scuză irascibilitatea spunând că au atât de multe de 
îndurat. Ei îşi închipuie că ar fi răbdători dacă nu ar trebui să sufere atât de mult. Nu, ei nu ar fi răbdători. Nu poate exista 
răbdare acolo unde nu există suferinţă. Necazurile nu distrug răbdarea ci o dezvoltă. Atunci când necazurile par să distrugă 
răbdarea cuiva aceasta nu arată decât că persoana respectivă nu avea deloc răbdare. 
 Când aduce (lucrează – trad. eng.)? – Versetul spune că necazurile aduc (sau lucrează – trad. eng.) răbdare. Cu 
toate acestea sunt mulţi cei care devin din ce în ce mai iritabili pe măsură ce au tot mai multe necazuri. Lor nu le aduc 
răbdare. De ce nu? Pur şi simplu pentru că ei nu sunt în starea descrisă de apostol. Numai pentru cei care sunt îndreptăţiţi 
prin credinţă necazurile aduc (lucrează) răbdare. În afara credinţei în Dumnezeu nimic altceva nu poate face pe cineva să 
aibă o răbdare desăvârşită în toate situaţiile. 
 Va funcţiona întotdeauna? – Da, în mod invariabil. “Ei bine”, spune cineva, “sunt sigur că oricine ar fi 
nerăbdător dacă ar avea atâtea necazuri câte am eu.” Întrebare: Ar fi Hristos nerăbdător dacă ar trebui să îndure toate 
necazurile tale? Nu a avut El de îndurat atâta şi chiar mai mult? Trebuie să recunoşti că a avut. A dat El dovadă de 
nerăbdare? “Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc” (Is. 53:7). Deci, dacă ar fi în locul tău El ar fi răbdător. 
Atunci de ce nu Îl laşi în locul tău? 
 Credinţa Îl aduce pe Hristos în inimă, astfel încât El se identifică cu noi şi prin urmare El poartă poverile. 
“Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului (Aruncă-ţi poverile asupra Domnului – trad. eng.), şi El te va sprijini. El nu va 
lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit” (Ps. 55:22). 
 “Orice răbdare.” – Nu există nici o limită pentru răbdarea care vine prin credinţa în Hristos. Aceasta este 
rugăciunea inspirată: “Pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: 
aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu: întăriţi cu toată puterea, potrivit cu tăria 
slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie.” (Col. 1:10, 11). Adică, putem fi atât de mult întăriţi prin 
slăvita putere prin care Hristos a îndurat suferinţa încât să avem orice răbdare (toată răbdarea – trad. eng.), chiar dacă 
suferim mult timp, şi în toate acestea să ne putem bucura. 
 Răbdarea aduce biruinţă în încercare (lucrează experienţă – trad. eng.). – În ce aduce experienţă? Aduce 
experienţă în pacea lui Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Mulţi oameni confundă experienţa creştină cu 
profesiunea creştină. Ei spun că au atâţia ani de “experienţă creştină” când este foarte posibil ca să nu fi experimentat 
niciodată cu adevărat binecuvântarea vieţii lui Hristos. Ei au făcut o declaraţie de credinţă; dar experienţa adevărată 
înseamnă manifestarea puterii vieţii lui Hristos. Când cineva are această experienţă, nu este dificil pentru el să spună ceva 
din experienţa sa atunci când se iveşte ocazia. 
 “Nu înşeală.” - Însă nădejdea aceasta nu înşeală. De ce? Deoarece dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile 
noastre. “Şi acum, copilaşilor, rămâneţi în El, pentru ca atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală, şi, la venirea Lui, să 
nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El” (1 Ioan 2:28). “Cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta: astfel se face că 
dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii” (1 Ioan 4:17). Nu poate exista o zi 
mai grea decât ziua judecăţii. Prin urmare, cu siguranţă că aceia care atunci nu se vor ruşina şi nu se vor teme au îndrăzneală 
acum. Iar cel care are îndrăzneală cu Dumnezeu în mod sigur nu trebuie să se teamă de om. 
 “Dragostea lui Dumnezeu”. – Motivul pentru care nădejdea nu înşeală este că dragostea lui Dumnezeu este 
turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Observaţi că nu se spune dragostea pentru Dumnezeu, ci dragostea lui 
Dumnezeu. Ce este dragostea lui Dumnezeu? “Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui” (1 Ioan 5:3). 
Deci, Duhul Sfânt pune în inimile noastre ascultare faţă de Legea lui Dumnezeu; şi aceasta ne dă îndrăzneală în ziua 
judecăţii şi în orice altă împrejurare. Păcatul este cel care-i face pe oameni să se teamă. Când păcatul este îndepărtat, atunci 
teama dispare. “Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr” (Prov. 28:1). 
 “Hristos […] a murit pentru cei nelegiuiţi.” – “O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: 
«Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi»” (1 Tim. 1:15). “Omul acesta primeşte pe păcătoşi” (Luc. 
15:2). Este ciudat că oamenii din cauza conştientizării păcătoşeniei lor stau departe de Domnul, când de fapt Hristos a venit 
cu singurul scop de a-i primi şi mântui pe ei. El poate să-i mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu 
prin El (Ev. 7:25); şi El spune că pe cei ce vor veni la El nu-i va izgoni afară (Ioan 6:37).  
 “Fără putere.” – Atunci când eram fără putere, Hristos a murit pentru cei nelegiuiţi. Adevărat; pentru că El a 
murit cu scopul de a ne da putere prin Duhul Sfânt. Dacă ar fi aşteptat ca să prindem ceva putere înainte ca să se dea pentru 
noi, am fi fost pierduţi. Când eram noi fără putere? Chiar acum; şi chiar acum Isus Hristos este descoperit răstignit printre 
noi (Gal. 3:1). “«Numai în Domnul», Mi se va zice, «locuieşte dreptatea şi puterea»” (Is. 45:24). 
 Neprihănit sau bun. – “Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar 
găsi cineva să moară.” Traducerea noastră nu ne arată care este deosebirea dintre cele două cuvinte folosite aici. Omul 
neprihănit este omul corect, cel care este atent să dea fiecăruia ceea ce îi datorează. Omul bun este milostiv, cel care ne-a 
ajutat mult şi care face pentru noi mai mult decât am fi îndreptăţiţi să-i pretindem. Însă, indiferent cât de corect ar fi un om, 
integritatea şi caracterul său cu greu ar convinge pe cineva să moară pentru el. Cu toate acestea este posibil ca pentru un om 
de o mare bunătate să se găsească unii chiar să moară. 
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 Cea mai mare dragoste. – Aceasta este cea mai înaltă concepţie a oamenilor despre dragoste. Cineva îşi poate da 
viaţa pentru prietenii săi, “dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi”, şi 
deci vrăjmaşi Lui, “Hristos a murit pentru noi.” 
 
 “Căci dragostea lui Dumnezeu este mai mare 
 Decât măsura minţii omeneşti; 
 Şi inima Celui Veşnic 
 Este minunat de bună.” 
 
 “Împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său.” – Dumnezeu nu este duşmanul nostru, ci noi suntem sau am 
fost duşmanii Lui. Prin urmare El nu trebuie să se împace cu noi, ci noi trebuie să ne împăcăm cu El. Şi chiar El, în 
bunătatea inimii Sale, ne împacă. Noi “suntem apropiaţi prin sângele lui Hristos” (Ef. 2:13). Cum aşa? Deoarece păcatul era 
cel care ne despărţea de El şi ne făcea vrăjmaşi; iar “sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” (1 Ioan 
1:7). Fiind curăţaţi de păcat, în mod normal trebuie să fim împăcaţi cu Dumnezeu. 
 Darul vieţii. – “Viaţa trupului este în sânge.” “Căci viaţa oricărui trup stă în sângele lui” (Lev. 17:11, 14). Prin 
faptul că Hristos şi-a vărsat sângele pentru noi, El şi-a dat viaţa pentru noi. Dar întrucât sângele este aplicat asupra noastră, 
pentru a ne curăţi de toate păcatele, El ne dă viaţa Sa. Prin urmare, în moartea lui Hristos, dacă suntem răstigniţi împreună 
cu El, noi primim viaţa Lui în locul vieţii noastre păcătoase pe care o ia asupra Sa. Păcatele noastre sunt îndepărtate prin 
credinţa în sângele Său, nu ca o decizie arbitrară, ci deoarece prin credinţă noi facem schimb de viaţă cu El, iar viaţa pe care 
o primim în loc nu are păcat. Viaţa noastră păcătoasă este înghiţită de viaţa Sa nemărginită, deoarece viaţa Sa este atât de 
abundentă încât poate muri din cauza păcatelor noastre şi totuşi să învie pentru a ne da viaţă. 
 “Mântuiţi prin viaţa Lui.” - Hristos nu a trecut prin chinurile morţii degeaba, şi nici nu ne-a dat viaţa Sa pentru a 
o lua înapoi. Când ne dă viaţa Sa, El doreşte ca noi să o păstrăm pentru totdeauna. Cum o obţinem? Prin credinţă. Cum o 
păstrăm? Prin aceeaşi credinţă. “Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El” (Col. 2:6). 
Viaţa Sa nu are sfârşit, dar noi o putem pierde prin necredinţă. 
 Să ne amintim că nu avem viaţa aceasta în noi înşine, ci “această viaţă este în Fiul Său”. “Cine are pe Fiul, are 
viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa” (1 Ioan 5:11, 12). Păstrăm viaţa veşnică păstrându-L pe Hristos. Însă 
este evident faptul că dacă am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea lui Hristos, dacă viaţa Sa ne-a fost dată pentru 
îndepărtarea păcatelor noastre, atunci cu atât mai mult vom fi mântuiţi prin acea viaţă deoarece El a înviat din morţi. 
 Oamenii spun uneori că pot crede că Dumnezeu le iartă păcatele, dar le este greu să creadă că El poate să-i ferească 
de păcat. Ei bine, dacă este vreo deosebire între acestea două, atunci cea din urmă este cea mai uşoară; căci iertarea 
păcatelor necesită moartea lui Hristos, pe când pentru salvarea din păcat este nevoie doar de viaţa Sa continuă. 
 Prin care viaţă suntem mântuiţi? - Prin viaţa lui Hristos, iar El nu are decât una. El este “acelaşi ieri şi azi şi în 
veci” (Ev. 13:8). Prin viaţa Sa prezentă suntem noi mântuiţi, adică prin viaţa Sa în noi, în fiecare zi. Însă viaţa pe care El o 
trăieşte acum este aceeaşi viaţă pe care a trăit-o în Iudeea acum optsprezece (douăzeci - nota trad.) secole. El şi-a luat înapoi 
aceeaşi viaţă pe care şi-a dat-o. Gândiţi-vă ce a fost în viaţa lui Hristos, aşa cum este ea descrisă în Noul Testament, şi vom 
şti ce ar trebui să fie în vieţile noastre astăzi. Dacă-i dăm voie să locuiască în noi, El va trăi exact aşa cum a trăit atunci. 
Dacă există ceva în vieţile noastre care nu a fost atunci în viaţa Sa, putem fi siguri că El nu îşi trăieşte viaţa Sa în noi acum. 
 

O serie de contraste - Romani 5:12-19 
 

 12 De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel 
moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit....13 (Căci înainte de Lege păcatul era în 
lume. Dar păcatul nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege. 14 Totuşi moartea a domnit, de la Adam până la 
Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană 
preînchipuitoare a Celui ce avea să vină. 15 Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala; căci, dacă prin greşeala 
unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu şi darul, pe care ni l-a 
făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug celor mulţi. 16 Şi darul fără plată nu 
vine ca printr-acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul, a adus osânda; dar darul fără plată venit în 
urma multor greşeli a adus o hotărâre de iertare. 17 Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el 
singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel 
unul singur, care este Isus Hristos!) 18....Astfel dar, după cum printr-o singură greşeală, a venit o osândă, care a lovit 
pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire 
care dă viaţa. 19 Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin 
ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi. 
 
 Bucuria în Dumnezeu. - Versetul unsprezece ar fi trebuit inclus în lecţiunea de săptămâna trecută, având în vedere 
că subiectul este acelaşi ca în versetele anterioare. Prin aceeaşi viaţă prin care primim împăcarea şi mântuirea, “ne şi 
bucurăm în Dumnezeu”. Viaţa lui Hristos este o viaţă plină de bucurie. Când a căzut, David s-a rugat: “Dă-mi iarăşi bucuria 
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mântuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!” Strălucirea cerului, frumuseţea varietăţii infinite a florilor cu 
care Dumnezeu îmbracă pământul şi cântecele vesele ale păsărilor, toate acestea arată că lui Dumnezeu îi plac bucuria şi 
frumuseţea. Strălucirea şi cântecul nu sunt decât expresia firească a vieţii. “Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău” 
(Ps. 5:11). 
 Probabil că nu există nici un alt pasaj în Romani [considerat] mai dificil de înţeles decât versetele 12-19. Aceasta 
deoarece există o paranteză atât de lungă în mijlocul propoziţiei principale şi aceeaşi formă de exprimare se repetă de atât de 
multe ori. De fapt nu există nici o dificultate. În acest studiu nu vom încerca să abordăm fiecare detaliu, ci vom urmări firul 
principal al raţionamentului care străbate întreaga carte, astfel încât cititorul să poată citi şi studia singur cu mai mult folos. 
 Primele principii. - Din versetul 12 se vede că apostolul se întoarce chiar la începuturi. “Printr-un singur om a 
intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au 
păcătuit.” Evanghelia nu poate fi prezentată fără aceste adevăruri. 
 Moartea prin păcat. - Moartea a intrat prin păcat, deoarece păcatul este moarte. Păcatul, odată făptuit aduce 
moartea (Vezi Iacov 1:15). “Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte (A avea o minte carnală este moarte - 
trad. eng.)” (Rom. 8:6). “Boldul morţii este păcatul” (1 Cor. 15:56). Moartea nu ar fi existat dacă nu ar fi fost păcatul. 
Păcatul aduce cu el moartea. Aşa că nu a fost o decizie arbitrară din partea lui Dumnezeu ca moartea să vină asupra 
oamenilor din cauza păcatului. Nu putea fi altfel. 
 Neprihănirea şi viaţa. - “Umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace (A avea o minte spirituală înseamnă 
viaţă şi pace - trad. eng.)” (Rom. 8:6). “Binele este Unul singur (Nimeni nu este bun decât Unul singur, adică Dumnezeu - 
trad. eng.)” (Mat. 19:17). El este binele personificat. Prin urmare neprihănirea este viaţă. Nu este doar o concepţie despre ce 
este bine, ci este chiar binele în sine. Neprihănirea este activă. După cum păcatul şi moartea sunt inseparabile, tot aşa sunt 
neprihănirea şi viaţa. “Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul” (Deut. 30:15). 
 Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. - Observaţi dreptatea aici. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor 
“din pricină că toţi au păcătuit”. “Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu 
va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el” (Ez. 18:20). 
Iar aceasta nu este decât consecinţa faptului că păcatul are în el moartea şi că moartea nu poate veni în alt fel decât prin 
păcat. 
 Concluzia. - Se observă că versetul doisprezece începe o propoziţie care nu este terminată. Versetele 13-17 
constituie o paranteză; trebuie să ajungem la versetul optsprezece pentru a găsi concluzia. Dar pentru că mintea în mod 
normal ar pierde prima parte a propoziţiei din cauza lungii paranteze, apostolul repetă ideea principală, pentru a putea 
conştientiza impactul concluziei. Astfel prima parte a versetului 18 reia versetul 12. “Astfel dar, după cum printr-o singură 
greşeală, a venit o osândă, care a lovit pe toţi oamenii.” Concluzia este: “Tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit 
pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa.” 
 Domnia morţii. - “Moartea a domnit, de la Adam până la Moise.” Aceasta nu înseamnă că moartea nu a domnit la 
fel şi după aceea. Dar ideea este că Moise semnifică darea Legii; “căci Legea a fost dată prin Moise” (Ioan 1:17). Însă 
deoarece moartea domneşte prin păcat şi păcatul nu este ţinut în seamă acolo unde nu este o lege, este evident din afirmaţia 
“moartea a domnit, de la Adam până la Moise” că Legea a existat la fel de mult şi înainte de Sinai. “Boldul morţii este 
păcatul; şi puterea păcatului este Legea” (1 Cor. 15:56). Păcatul nu poate fi imputat atunci când nu este o lege; dar oriunde 
este păcat, acolo moartea domneşte. 
 Adam o icoană preînchipuitoare. - “Moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu 
păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să 
vină.” În ce fel este Adam o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină, adică a lui Hristos? Aşa cum o arată versetele 
următoare, adică Adam a fost o icoană preînchipuitoate a lui Hristos în sensul că acţiunea sa a implicat mulţi alţii alături de 
el. Este evident că Adam nu putea să transmită descendenţilor lui o natură superioară celei pe care o avea el, astfel păcatul 
lui Adam a făcut inevitabilă naşterea tuturor descendenţilor săi cu o natură păcătoasă. Cu toate acestea, sentinţa de moarte 
nu a trecut asupra lor din acest motiv, ci pentru că ei au păcătuit. 
 O icoană preînchipuitoare prin contrast. – Adam este o icoană preînchipuitoare a lui Hristos, dar numai prin 
contrast. “Dar cu darul fără plată nu este ca şi cu greşeala.” Prin greşeala unuia singur mulţi au murit; însă prin neprihănirea 
Unuia, mulţi primesc viaţa. “Judecata venită de la unul, a adus osânda; dar darul fără plată venit în urma multor greşeli a 
adus o hotărâre de iertare.” “Căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult 
harul lui Dumnezeu şi darul, pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belşug 
celor mulţi.” De la un capăt la altul contrastul este prezent. Tot ce a venit prin căderea lui Adam este anulat în Hristos; sau şi 
mai exact, tot ceea ce a fost pierdut în Adam este refăcut în Hristos. 
 “Mult mai mult.” – Aceasta ar putea fi desemnată ca ideea predominantă a capitolului. Nu numai că tot ceea ce a 
fost pierdut în Adam este refăcut în Hristos, ci “mult mai mult”. “Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu 
Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.” 
 Şi nu există nici o şansă ca să găsim vreo vină în faptul că suntem inevitabil moştenitorii unei naturi păcătoase prin 
Adam. Nu ne putem plânge că ni se face o nedreptate. Este adevărat că nu putem fi condamnaţi pentru că avem o natură 
păcătoasă, iar Domnul recunoaşte acest fapt. De aceea El hotărăşte ca după cum în Adam am fost făcuţi părtaşi unei naturi 
păcătoase, tot aşa în Hristos să fim făcuţi părtaşi de natură divină. 
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 Dar “mult mai mult”. “Dacă deci, prin greşeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei 
ce primesc, în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă prin acel unul singur, care este Isus Hristos!” 
Adică viaţa de care suntem făcuţi părtaşi în Hristos este mult mai puternică în ceea ce priveşte neprihănirea decât este viaţa 
pe care am primit-o de la Adam în privinţa nelegiuirii. Dumnezeu nu face lucrurile pe jumătate. El dă “în toată plinătatea, 
harul”. 
 Condamnarea. - “Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor” sau, aşa cum se spune mai departe, “a venit o osândă 
care a lovit pe toţi oamenii”. “Plata păcatului este moartea” (Rom. 6:23). Toţi au păcătuit şi de aceea toţi sunt condamnaţi. 
Nu a existat niciodată pe acest pământ vreun om asupra căruia moartea să nu domnească şi nici nu va fi până la sfârşitul 
lumii. Enoh şi Ilie, la fel ca şi cei care vor fi translataţi la venirea Domnului, nu fac excepţie. 
 Nu există excepţii, deoarece Scriptura spune că “moartea a trecut asupra tuturor oamenilor”. Căci domnia morţii 
este pur şi simplu domnia păcatului. “Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi.” Enoh a fost neprihănit doar prin 
credinţă; natura sa a fost la fel de păcătoasă ca a oricărui alt om. Aşa că moartea a domnit asupra lor la fel ca şi asupra 
altora. Căci trebuie să ne amintim că această coborâre în mormânt, pe care o vedem atât de des, nu reprezintă pedeapsa 
păcatului. Ea nu este decât dovada faptului că suntem muritori. Şi cei buni şi cei răi mor. Aceasta nu este condamnarea, căci 
oamenii mor bucurându-se în Domnul şi chiar cântând cântece de biruinţă. 
 “Neprihănire care dă viaţa.” - “Printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de 
neprihănire care dă viaţa.” În privinţa aceasta nu este nici o excepţie. După cum condamnarea a venit asupra tuturor, tot aşa 
neprihănirea vine asupra tuturor. Hristos a gustat moartea pentru fiecare om. El s-a dat pe Sine pentru toţi. Mai mult decât 
atât, El s-a dat pe Sine fiecărui om. Darul fără plată a venit asupra tuturor. Faptul că este fără plată dovedeşte că nu există 
nici o excepţie. Dacă ar veni numai asupra celor care au o anumită calificare, atunci nu ar fi fără plată. 
 Prin urmare faptul că darul neprihănirii şi al vieţii în Hristos a fost dat fiecărui om de pe pământ este un adevăr 
evident susţinut de Biblie. Nu există nici cel mai mic motiv pentru ca toţi oamenii care au trăit vreodată să nu fie mântuiţi şi 
să aibă viaţă veşnică decât că ei nu doresc aceasta. Sunt atât de mulţi cei care dispreţuiesc darul oferit cu atâta generozitate. 
 “Ascultarea unui singur om.” - Prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi. Oamenii nu 
sunt mântuiţi prin propria lor ascultare, ci prin ascultarea lui Hristos. Aici scepticul nu pierde ocazia de a şicana, spunând că 
nu este drept ca ascultarea unui om să fie atribuită altuia. Însă omul care respinge sfatul Domnului nu cunoaşte nimic despre 
dreptate şi nu este calificat să vorbească în acest caz. 
 Biblia nu învaţă că Dumnezeu ne numeşte neprihăniţi doar pentru că Isus din Nazaret a fost neprihănit acum 
optsprezece (douăzeci - nota trad.) de secole. Aceasta spune că prin ascultarea Sa noi suntem făcuţi neprihăniţi. Observaţi că 
este vorba despre neprihănire prezentă, reală. Problema celor care obiectează faţă de atribuirea neprihănirii lui Hristos 
credincioşilor este că ei nu iau în considerare faptul că Isus trăieşte. El trăieşte astăzi, la fel cum a trăit când era în Iudeea. 
“El…trăieşte pururea” şi este “acelaşi ieri şi azi şi în veci”. În prezent viaţa Sa este în perfectă armonie cu legea, la fel cum 
era şi atunci. Iar El trăieşte în inima celor care cred în El. 
 Prin urmare ascultarea de acum a lui Hristos în cei credincioşi îi face pe aceştia neprihăniţi. Prin ei înşişi nu pot 
face nimic şi de aceea Dumnezeu în dragostea Sa o face în ei. Iată întreaga poveste: “Am fost răstignit împreună cu Hristos, 
şi trăiesc....dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în 
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Gal. 2:20). 
 De ce nu toţi? - Textul sune că “prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi”. Cineva ar putea 
întreba: “De ce nu sunt toţi făcuţi neprihăniţi prin ascultarea unui singur om?” Motivul este că nu doresc să fie făcuţi 
neprihăniţi. Dacă oamenii ar fi socotiţi neprihăniţi doar pentru că Cineva a fost neprihănit acum optsprezece (douăzeci - 
nota trad.) de secole, atunci toţi ar trebui să fie neprihăniţi prin aceeaşi ascultare. N-ar fi deloc drept să socoteşti neprihănit 
pe unul şi nu pe toţi, dacă ar fi în acest fel. Dar am văzut că lucrurile nu stau aşa. 
 Oamenii nu sunt doar socotiţi neprihăniţi, ei sunt cu adevărat făcuţi neprihăniţi prin ascultarea lui Hristos, care este 
la fel de neprihănit acum ca întotdeauna şi care trăieşte astăzi în cei care I se supun. Capacitatea Sa de a trăi în orice om este 
dovedită de faptul că a luat asupra Sa natura omenească acum optsprezece (douăzeci) secole. Ceea ce a făcut în persoana 
Tâmplarului din Nazaret, Dumnezeu este dispus şi tânjeşte să facă în fiecare om care crede. Darul fără plată vine asupra 
tuturor, dar nu toţi îl acceptă şi de aceea nu toţi sunt făcuţi neprihăniţi prin acesta. Cu toate acestea, “mulţi” vor fi făcuţi 
neprihăniţi prin ascultarea Sa. 
 Studiind ultimele două versete care au mai rămas din acest capitol, ne va fi suficient pentru obiectivul nostru actual 
dacă ne vom aminti că ideea principală a capitolului este viaţa şi neprihănirea. Păcatul este moarte, iar neprihănirea este 
viaţă. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, deoarece toţi au păcătuit, iar darul neprihănirii a venit asupra tuturor 
oamenilor în viaţa lui Hristos. Păcatul nu este ţinut în seamă acolo unde nu este o lege. Cu toate acestea păcatul i-a fost ţinut 
în seamă lui Adam şi tuturor celor care au trăit după el, până la momentul dării Legii, în zilele lui Moise. 
 

Har şi adevăr - Romani 5:20, 21 
 

 20 Ba încă şi Legea a venit pentru ca să se înmulţească greşeala; dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-
a înmulţit şi mai mult; 21 Pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând 
neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru. 
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 “Legea a venit.” - Această afirmaţie arată că a existat greşeală înainte de timpul specificat ca “venirea” Legii. 
Având în vedere versetele 13, 14, nu e deloc greu să ne dăm seama că este vorba de momentul dării Legii la Sinai. Este 
evident că “înainte de Lege”, vremea lui Moise şi darea Legii se referă la acelaşi eveniment. 
 Păcatul se înmulţeşte. - Legea a venit pentru ca greşeala deja existentă să se înmulţească. “Dar păcatul nu este 
ţinut în seamă câtă vreme nu este o lege.” Prin urmare suntem siguri că Legea a fost în lume înainte de timpul cunoscut ca 
“venirea” Legii, adică înainte ca aceasta să fie rostită pe Muntele Sinai. Aceasta este ceea ce am învăţat din versetele 13, 14. 
În realitate nu era posibil ca Legea să înmulţească păcatul care deja exista. Ea nu putea decât să-l scoată în evidenţă, adică 
să-i arate şi mai clar adevărata sa natură. 
 Aşa cum se spune în capitolul 7:13, aceasta s-a întâmplat “pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, 
prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă”. În lume n-a existat nici măcar o iotă în plus din Legea lui Dumnezeu după ce 
aceasta a fost rostită la Sinai faţă de cât fusese mai înainte; şi nici o faptă care fusese mai înainte păcătoasă n-a fost făcută 
mai păcătoasă prin darea Legii. Însă împrejurările în care a fost rostită Legea au avut scopul de a sublinia gravitatea 
păcatului şi de a-i convinge mai mult ca niciodată pe cei prezenţi de propria lor păcătoşenie. 
 Harul superabundent. - Ar fi foarte bine dacă fiecare om ar cunoaşte acest adevăr. Am auzi mai puţine cuvinte de 
descurajare din cauză că suntem atât de păcătoşi. Este inima plină de păcat? Află că acolo unde păcatul s-a înmulţit, harul şi 
mai mult s-a înmulţit. Aceasta este dovedit de faptul că Hristos, care este plin de har, stă la uşa inimii, care este 
întruchiparea păcatului, şi bate pentru a fi primit (Vezi Apocalipsa 3:15-20). “O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este 
cuvântul, care zice: «Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi», dintre care cel dintâi sunt eu” (1 Tim. 
1:15). Când Wesley cânta: 
 “Har din belşug la Tine se găseşte, 
 Har care-mi acoperă tot păcatul” 
el se baza pe Romani 5:20! 
 Harul la Sinai. – Deoarece Legea a venit pentru ca greşeala să se înmulţească, este limpede că în momentul dării 
Legii greşelile trebuie să fi fost nespus de multe. Niciodată până atunci gravitatea păcatului nu a fost atât de mult scoasă în 
evidenţă. “Dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult.” Prin urmare, Scriptura este cât se poate de 
clară în prezentarea faptului că harul a fost superabundent la darea Legii la Sinai. 

De aceea este greşit să presupunem că Dumnezeu a intenţionat ca neprihănirea să fie obţinută de către cineva prin 
propriile sale fapte de ascultare. Dimpotrivă, legea a fost rostită pentru a sublinia harul nemărginit al lui Dumnezeu, prin 
iertarea păcatului şi lucrarea neprihănirii în om. 
 Legea şi tronul lui Dumnezeu. – Citim că “dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie” (Ps. 
97:2). Neprihănirea se găseşte în tronul Său. Este temelia acestuia. Legea lui Dumnezeu este neprihănire, chiar neprihănirea 
Sa. Aceasta se vede în Isaia 51:6,7, unde Dumnezeu vorbeşte despre neprihănirea Sa şi spune: “Ascultaţi-Mă, voi care 
cunoaşteţi neprihănirea, popor, care ai în inimă Legea Mea!”. Ceea ce înseamnă că numai cei care au Legea lui Dumnezeu 
în inimă cunosc neprihănirea Sa. Prin urmare Legea Sa este neprihănirea Sa. Iar afirmaţia că neprihănirea este temelia 
tronului Său, arată că Legea lui Dumnezeu este în tronul Său. El stă pe tronul neprihănirii. 
 Dovezi legate de cortul întâlnirii. – În cortul construit de Moise trebuia să locuiască Dumnezeu. “Să-Mi facă un 
locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor” (Ex. 25:8). În acel sanctuar, în locul cel mai sfânt se găsea chivotul legământului. 
Acest chivot este descris în Exod 25:10-22. Capacul chivotului se numea capacul ispăşirii (tronul milei – trad. eng.). Pe 
acest capac al ispăşirii erau doi heruvimi de aur. În chivot, sub capacul ispăşirii, se găseau tablele Legii (Vezi Exod 25:16-
21; Deuteronom 10:1-5). Între heruvimi, pe capacul ispăşirii şi deasupra tablelor Legii se manifesta slava lui Dumnezeu şi 
de acolo Dumnezeu vorbea poporului (Ex. 25:22). În 2 Împăraţi 19:15 şi Psalm 80:1 Dumnezeu este văzut ca şezând pe 
(între – trad. eng.) heruvimi. 
 Prin urmare descoperim că chivotul legământului, cu capacul ispăşirii, era o reprezentare a tronului lui Dumnezeu. 
După cum Cele Zece Porunci se găseau în chivot în cortul de pe pământ, tot aşa Cele Zece Porunci sunt adevărata temelie a 
tronului lui Dumnezeu din cer. Putem menţiona, în treacăt, că deoarece cortul pământesc era un tip al adevăratului cort din 
cer, prin aceasta ni se arată că Legea aşa cum se găseşte în cer, în tronul lui Dumnezeu, este identică cu Legea rostită la 
Sinai şi scrisă pe tablele de piatră care au fost aşezate în chivot. 
 Tronul lui Dumnezeu şi Sinaiul. – Am înţeles că Legea lui Dumnezeu este adevărata temelie a tronului Său. 
Aceasta era de aşteptat din moment ce fundamentul oricărui guvern este legea sa, iar tronul pur şi simplu reprezintă legea. 
 Muntele Sinai, atunci când Legea a fost rostită de pe el, a fost tronul Legii lui Dumnezeu. El reprezenta măreţia 
legii, căci nimeni nu putea să-l atingă fără să moară. Domnul era acolo cu toţi îngerii Săi (Vezi Deuteronom 33:2; Fapte 
7:53). Prin urmare Muntele Sinai, în momentul dării Legii, a fost destinat să reprezinte tronul lui Dumnezeu. Într-adevăr, în 
acel moment a fost tronul lui Dumnezeu, locul de unde iese legea, din care ies “fulgere, glasuri şi tunete” (Apoc. 4:5) şi în 
jurul căruia stau “de zece mii de ori zece mii şi mii de mii” de îngeri. Aici din nou vedem că neprihănirea care constituie 
temelia tronului lui Dumnezeu este neprihănirea descrisă de Cele Zece Porunci, aşa cum au fost ele rostite de pe Sinai, după 
cum este descris în Exod 20:3-17. 
 Tronul harului (îndurării – nota trad.). – Dar deşi tronul lui Dumnezeu este temelia legii Sale - acea lege care 
înseamnă moarte pentru păcătoşi - el este un tron al harului (îndurării). Suntem chemaţi “să ne apropiem dar cu deplină 
încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Ev. 4:16). 
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Observaţi că noi trebuie să ne apropiem pentru a obţine îndurare. Observaţi de asemenea că partea de deasupra a chivotului 
legământului, în care se găseau tablele Legii, se numea capacul ispăşirii (îndurării – trad. eng.). Acesta era locul unde 
Dumnezeu apărea pentru a vorbi poporului Său, aşa că chivotul cortului pământesc nu reprezenta numai tronul în care era 
păstrată legea lui Dumnezeu, ci şi tronul harului (îndurării). 
 Legea şi Mijlocitorul. – Ni se spune că legea a fost dată “prin mâna unui mijlocitor” (Gal. 3:19). Cine a fost 
mijlocitorul prin mâna căruia a fost dată Legea? “Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între 
Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine Însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi” (1 Tim. 2:5, 6). 
Prin urmare, la Sinai Legea a fost dată prin Hristos, care este şi întotdeauna a fost manifestarea lui Dumnezeu către oameni. 
El este Mijlocitorul, adică Cel prin care lucrurile lui Dumnezeu sunt date oamenilor. Neprihănirea lui Dumnezeu este 
transmisă oamenilor prin Isus Hristos. Afirmaţia că Legea a fost dată prin mâna unui Mijlocitor ne reaminteşte faptul că 
acolo unde păcatul s-a înmulţit, harul şi mai mult s-a înmulţit. 
 Faptul că Legea a fost în mâna unui Mijlocitor la Sinai demonstrează că: (1) Dumnezeu nu a vrut ca nimeni să 
creadă că poate obţine neprihănirea Legii prin propria sa putere, ci numai prin Hristos. (2) Evanghelia lui Hristos a fost 
descoperită la Sinai la fel ca şi pe Golgota. (3) Neprihănirea lui Dumnezeu care este descoperită în Evanghelia lui Hristos, 
este aceeaşi neprihănire descrisă de Lege aşa cum a fost dată aceasta la Sinai, fără a fi schimbată o singură literă. Aceasta 
este neprihănirea pe care trebuie s-o obţinem în Hristos. 
 Izvorul vieţii. - În Psalm 36:7-9 citim: “Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale 
găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belşugul Casei Tale, şi-i adăpi din şuvoiul desfătărilor Tale. Căci la Tine este 
izvorul vieţii”. Datorită faptului că la Dumnezeu este izvorul vieţii El îi face pe cei care se încred în El să bea din şuvoiul 
(râul - trad. eng.) desfătărilor Sale. 
 Care este acel şuvoi (râu)? “Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de 
domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului” (Apoc. 22:1). Imaginaţi-vă aceasta! Un râu curgând din tronul lui Dumnezeu. El 
este izvorul vieţii. Invitaţia adresată fiecăruia este ca acela care însetează să bea din apa vieţii fără plată. Apoc. 22:17; Ioan 
4:10-14 şi 7:37-39 ne vor ajuta să înţelegem acest subiect. Noi luăm din apa vie primind Duhul Sfânt. 
 Bând neprihănire. - Mântuitorul a spus: “Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi 
săturaţi!” (Mat. 5:6). Dacă cineva este însetat, cum poate fi el săturat? Bând. Prin urmare Mântuitorul doreşte ca noi să bem 
neprihănire, dacă însetăm după ea. Amintiţi-vă că tronul lui Dumnezeu este tronul neprihănirii şi că din el curge râul vieţii, 
şi astfel vom vedea cât de sugestivă este asigurarea că putem bea neprihănire. 
 Deoarece acesta este tronul neprihănirii, râul care ţâşneşte din tron trebuie să fie încărcat, ca să spunem aşa, cu 
neprihănirea Legii. De aceea oricine crede în Hristos şi bea din Duhul Său, implicit bea neprihănirea Legii aşa cum se 
găseşte aceasta în tron, sau aşa cum a fost rostită la Sinai.  
 Bând la Sinai. - Oricine citeşte Exod 17:1-6 împreună cu Deuteronom 4:10-12 (care ne arată că Horebul şi Sinaiul 
sunt identice), va vedea că tocmai în momentul când Legea a fost rostită la Sinai, exista un râu de apă ce curgea la poalele 
muntelui. Acel râu curgea din Hristos (1 Cor. 10:4). Hristos, Stânca vie, stătea pe acea piatră în deşert din care a curs apa 
pentru a potoli setea oamenilor şi El a fost cel din care aceasta a curs. La El este izvorul vieţii. Şi astfel comparaţia dintre 
tronul lui Dumnezeu şi Sinai este completă. Acesta reprezenta Legea lui Dumnezeu, astfel că nimeni nu se putea apropia 
fără să moară, însă cu toate acestea ei puteau să bea din apa vie care curgea din el. Şi din această imagine putem vedea că 
neprihănirea pe care trebuie s-o bea cei care acceptă invitaţia lui Hristos este neprihănirea descrisă de Cele Zece Porunci. 
 Inima lui Hristos. - Prin David astfel a vorbit Hristos despre venirea Sa pe acest pământ: “Atunci am zis: Iată-mă 
că vin! - în sulul cărţii este scris despre mine - vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele” 
(Ps. 40:7, 8). El a spus că a păzit poruncile Tatălui Său (Ioan 15:10). Atât de bine a păzit poruncile încât El a ţinut Sabatul 
zilei a şaptea, care uneori este stigmatizat cu numele de “sabat evreiesc”. 
 Canon Knox-Little spune: “Este un lucru sigur că Domnul nostru cât a fost pe acest pământ a păzit sâmbăta şi nu 
duminica” (Sacerdotalism, p.75). Acesta este adevărul nu pentru că o spune Canon Knox-Little, ci pentru că Biblia o învaţă. 
Este un lucru atât de clar încât nu există nici o şansă de dispută. Încă nu am auzit de nimeni care să fi avut îndrăzneala să 
afirme că Isus a păzit o altă zi decât cea de-a şaptea, ziua prevăzută în porunca a patra. Păzirea “zilei Sabatului…după Lege” 
făcea parte din neprihănirea care era în inima lui Hristos. Şi deoarece Hristos este acelaşi astăzi ca şi în trecut, aceasta este 
încă în inima Sa. 
 Viaţa veşnică prin Hristos. - “Tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus 
Hristos, Domnul nostru.” Viaţa lui Hristos ne-a fost dată nouă, şi pentru noi, pe cruce. Prin faptul că suntem răstigniţi 
împreună cu El noi trăim împreună cu El (Gal. 2:20; Rom. 6:8). “Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 
Cor. 5:19). În inima Sa era Legea, astfel încât inima lui Hristos era de fapt tronul lui Dumnezeu. Aşa că noi cântăm despre 
“Hristos înăuntru întronat”. 
 Când Hristos atârna pe cruce “unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a ieşit din ea sânge şi apă” 
(Ioan 19:34). Acesta era izvorul vieţii, care curge fără plată pentru toţi. A curs din inima lui Hristos, în care se găsea Legea 
lui Dumnezeu. Astfel descoperim că Sinaiul, Golgota şi Muntele Sion reprezintă acelaşi lucru. Sinaiul şi Golgota nu sunt în 
opoziţie, ci sunt unite. Ambele prezintă aceeaşi Evanghelie şi aceeaşi Lege. Viaţa care curge pentru noi de la Golgota ne 
aduce neprihănirea Legii care a fost rostită la Sinai. 
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 Har prin neprihănire. - În felul acesta vedem cum harul domneşte prin neprihănire spre viaţa veşnică. Viaţa 
veşnică se găseşte în Hristos, deoarece viaţa Sa este viaţa Dumnezeului veşnic, care există “din veşnicie în veşnicie”. Dar 
viaţa lui Dumnezeu este Legea. Harul lui Dumnezeu curge spre noi prin viaţa lui Hristos şi ne aduce neprihănirea acesteia. 
Astfel în Hristos noi primim Legea aşa cum a fost dată, adică pentru a trăi. 
 În consecinţă, a accepta darul fără preţ al harului lui Dumnezeu înseamnă pur şi simplu a ne supune Lui, pentru ca 
Hristos să locuiască în noi şi să trăiască în noi neprihănirea Legii aşa cum a fost rostită la Sinai şi este păstrată în tronul lui 
Dumnezeu. De la Hristos acel şuvoi de viaţă încă curge, astfel că primindu-L pe El, vom avea în noi acel izvor de apă care 
va ţâşni în viaţa veşnică. 
 
1 Deşi nu subliniază acest lucru, este evident din numeroase afirmaţii că Waggoner înţelegea acest pasaj din perspectiva 
conceptului “în Adam” şi “în Hristos”. 
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CAPITOLUL 6 
Jugul lui Hristos este bun, sarcina Sa este uşoară 

 
 La începutul studiului capitolului şase din Romani, trebuie să precizăm că acesta nu este decât continuarea 
capitolului cinci. Tema acelui capitol este harul superabundent şi de asemenea darul vieţii şi al neprihănirii prin har. Ca 
păcătoşi noi suntem vrăjmaşii lui Dumnezeu, dar suntem împăcaţi, adică eliberaţi din păcat, primind neprihănirea vieţii lui 
Hristos, care nu are limite. Indiferent cât de mult s-ar înmulţi păcatul, harul se înmulţeşte şi mai mult. 
 

Răstigniţi, îngropaţi şi înviaţi “împreună cu Hristos” – Romani 6:1-11 
 

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 Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea 
Lui? 4 Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat 
din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. 5 În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o 
moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. 6 Ştim bine că omul 
nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel 
ca să nu mai fim robi ai păcatului; 7 Căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat. 8 Acum, dacă am murit 
împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El, 9 întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai 
moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui. 10 Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru 
păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu. 11 Tot aşa şi voi înşivă, 
socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru. 
 
 O întrebare importantă. – “Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?” Vă aduceţi cu siguranţă aminte de o 
întrebare similară în capitolul trei, versetele 5,7 şi de răspunsul din versetele 6,8. Este aceeaşi întrebare exprimată în altă 
formă: “Şi de ce să nu facem răul ca să vină bine din el?” Răspunsul este evident pentru oricine: “Nicidecum (În limba 
engleză expresia este “Dumnezeu să ne ferească”, fiind o traducere inexactă. De fapt expresia care redă întreaga forţă a 
acestui răspuns este “Cu nici un chip”, practic echivalentă cu traducerea din română - nota trad.).”  
 Deşi harul este superabundent acolo unde păcatul se înmulţeşte aceasta nu înseamnă că trebuie să îngrămădim 
păcate în mod conştient. Aceasta ar fi în modul cel mai categoric echivalent cu primirea harului lui Dumnezeu în zadar (2 
Cor. 6:1). 
 Care este motivul. - “Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?” Este pur şi simplu imposibil, 
iar în ceea ce priveşte întrebarea dacă putem s-o facem sau nu, aceasta nu intră în discuţie; căci este clar că dacă suntem 
morţi faţă de păcat nu putem în acelaşi timp să trăim în el. Un om nu poate fi în acelaşi timp şi mort şi viu. 
 Capitolul precedent a subliniat faptul că noi suntem împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea lui Hristos şi suntem 
mântuiţi prin viaţa Sa. Împăcarea cu Dumnezeu înseamnă eliberare din păcat; astfel că a fi “mântuiţi prin viaţa Lui” 
înseamnă că am “trecut din moarte la viaţă”. Viaţa de păcat, care era vrăjmăşie, a luat sfârşit în viaţa lui Hristos. 
 “Botezaţi în Isus Hristos.” - Botezul simbolizează îmbrăcarea cu Hristos (Gal. 3:27). “Căci, după cum trupul este 
unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup - tot aşa este 
şi Hristos. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, 
fie slobozi” (1 Cor. 12:12, 13). 
 În ce punct suntem uniţi cu Hristos. - Moartea este cea prin care intrăm în contact cu Hristos. El se uneşte cu noi 
la cel mai de jos nivel. Aceasta face ca mântuirea noastră să fie atât de sigură pentru fiecare, fără nici o excepţie. Păcatul şi 
boala sunt tributare morţii. Moartea este suma tuturor relelor ce pot afecta omul. Este punctul cel mai de jos şi aici vine 
Hristos în contact cu noi. Noi suntem uniţi cu El în moarte. După cum cel mai mare include pe cel mai mic, faptul că Hristos 
s-a smerit pe Sine până la moarte demonstrează că nu există nici un rău care să ni se poată întâmpla pe care să nu-L ia 
asupra Sa. 
 Botezaţi în moartea Sa. - “Toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui.” Şi ce 
înseamnă a fi botezat în moartea Sa? Versetul 10 ne spune: “Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, 
odată pentru totdeauna.” El a murit pentru păcat, nu al Lui, căci El nu a avut nici unul; ci “El a purtat păcatele noastre în 
trupul Său, pe lemn” (1 Pet. 2:24). “El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre” (Is. 53:5). 
Deoarece prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, rezultă că dacă suntem botezaţi în moartea Sa şi noi la 
rândul nostru murim faţă de păcat. 
 O viaţă nouă. - “Hristosul înviat din morţi nu mai moare”. “Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi 
trăi împreună cu El.” Era cu neputinţă ca legăturile morţii să-L ţină pe Hristos (Fapte 2:24). Prin urmare, pe cât de sigur este 
că suntem botezaţi în moartea lui Hristos, pe atât de sigur este că vom fi înviaţi dintr-o viaţă de păcat la o viaţă de 
neprihănire în El. “În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-
o înviere asemănătoare cu a Lui.” 
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 Răstignire împreună cu El. – Deoarece Hristos a fost răstignit rezultă că a fi botezat în moartea Sa înseamnă a fi 
răstignit împreună cu El. Astfel, citim: “Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc…dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
trăieşte în mine” (Gal. 2:20). Răstignit şi totuşi trăind, deoarece fiind răstignit împreună cu Hristos el totuşi trăieşte. Hristos 
a spus: “Pentru că Eu trăiesc şi voi veţi trăi” (Ioan 14:19). Cum putem trăi o viaţă nouă? În noi înşine nu avem nici o putere; 
dar Hristos a fost înviat din morţi de slava Tatălui; iar în rugăciunea Sa către Tatăl, El a spus: “Eu le-am dat slava, pe care 
Mi-ai dat-o Tu” (Ioan 17:22). Prin urmare, puterea care L-a înviat pe Isus din morţi este folosită pentru a ne învia din 
moartea păcatului. Dacă suntem dispuşi să lăsăm ca vechea viaţă să fie răstignită putem fi siguri de cea nouă. 
 “Omul nostru cel vechi” răstignit. – Vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Dacă suntem 
răstigniţi împreună cu Hristos păcatele noastre trebuie să fie de asemenea răstignite împreună cu Hristos, căci ele fac parte 
din noi. Păcatele noastre au fost asupra Sa atunci când a fost răstignit, deci bineînţeles că păcatele noastre sunt răstignite 
dacă suntem răstigniţi împreună cu El. 
 Dar aici există o deosebire între noi şi păcatele noastre atunci când sunt răstignite. Noi suntem răstigniţi pentru a 
putea trăi din nou; păcatele noastre sunt răstignite pentru a fi distruse. Hristos nu este “un slujitor al păcatului” (Gal. 2:17). 
Viaţa lui Dumnezeu a fost cea care L-a înviat din morţi şi în această viaţă nu există păcat. 
 O despărţire de păcat. – Cititorul va observa că despărţirea de păcat are loc în moarte. Aceasta deoarece moartea 
este în păcat. “Păcatul odată făptuit aduce moartea” (Iacov 1:15). De aceea numai moartea poate face despărţirea. Noi înşine 
nu ne-am fi putut despărţi de păcat, deoarece păcatul era chiar viaţa noastră. Distrugerea păcatului, dacă ar fi fost posibil s-o 
realizăm, ar fi putut avea loc numai prin renunţare la viaţă, însă aceasta ar fi însemnat sfârşitul nostru. De aceea nu există 
nici un viitor pentru cei nelegiuiţi care mor în păcatele lor; prin renunţarea la viaţă (sau, mai bine zis, viaţa fiindu-le luată) ei 
nu mai există. Însă Hristos a avut puterea de a-şi da viaţa şi de a şi-o lua înapoi; şi de aceea când renunţăm la viaţă în El, 
suntem înviaţi din nou prin viaţa Sa fără sfârşit. 
 Reţineţi că El nu ne dă înapoi viaţa noastră, ci pe a Sa. În acea viaţă n-a existat niciodată păcat; şi de aceea 
răstignirea şi învierea noastră împreună cu El înseamnă despărţirea de păcatul care este în noi. Această idee trebuie avută în 
vedere când vom studia capitolul următor. 
 Trăind împreună cu Hristos. – Când vom trăi împreună cu El? Bineînţeles că de îndată ce suntem îngropaţi şi 
înviaţi cu El. Viaţa noastră împreună cu Hristos în lumea de apoi ne este asigurată numai prin trăirea noastră împreună cu El 
acum în această lume. Suntem despărţiţi de păcat, prin moarte împreună cu El, pentru ca să putem primi viaţa în El. Cititorul 
este rugat să reţină şi aceasta până când vom ajunge să studiem capitolul următor. 
 “Prin botez….am fost îngropaţi împreună cu El.” – Prin urmare botezul înseamnă a fi îngropat. Dacă oamenii 
ar fi fost dispuşi să urmeze învăţătura clară a Bibliei niciodată n-ar fi existat discuţii cu privire la “modul de a boteza”. 
Citind Biblia nimeni nu ar fi putut ajunge la altă idee decât că botezul se face prin scufundare. “Fiind îngropaţi împreună cu 
El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi” (Col. 
2:12). Botezul reprezintă moartea şi învierea lui Hristos, prin acesta noi arătând că acceptăm jertfa Sa; şi chiar actul în sine 
este o îngropare reală cu scopul de a face această învăţătură să fie şi mai impresionantă. 
 De ce a avut loc schimbarea botezului? – Cum a avut loc schimbarea botezului biblic cu cel prin stropire? Este 
foarte uşor de răspuns. Botezul este un memorial al învierii lui Hristos. Însă “biserica”, prin aceasta înţelegându-se episcopii 
care iubeau laudele oamenilor mai mult decât lauda lui Dumnezeu şi care doreau să obţină favoarea “clasei privilegiate” a 
păgânilor, a adoptat sărbătoarea păgână a soarelui. Şi pentru a avea o justificare, ei au spus că soarele venerat de către 
păgâni era un simbol al învierii “Soarelui Neprihănirii”, adică al lui Hristos, şi că păzind duminica ei sărbătoreau învierea 
Sa. 

Dar ei nu aveau nevoie de două simboluri de aducere aminte pentru înviere şi astfel au renunţat la cel pe care 
Domnul îl dăduse. Cu toate acestea pentru a nu părea că renunţă la botez ei au spus că stropirea cu “apă sfântă” făcută de 
păgâni, pe care o adoptaseră în mod firesc împreună cu sărbătoarea păgână a soarelui, constituia botezul poruncit de Biblie. 
 Oamenii s-au încrezut în “părinţi” în loc să citească singuri Scriptura şi astfel a-i face să creadă că urmează 
învăţătura Bibliei a fost un lucru foarte uşor. Este adevărat că există unii care ascultă de cuvânt în ceea ce priveşte 
scufundarea şi care de asemenea păzesc duminica; dar cele două practici sunt contradictorii. Cuvântul este neglijat într-un 
anumit aspect (păzirea duminicii) pentru a realiza un simbol de aducere aminte al unui eveniment pe care ei deja îl 
sărbătoresc conform cuvântului (botez). Botezul biblic cade în desuetitudine în rândul [multor] păzitori ai primei zile a 
săptămânii. Cu siguranţă mai devreme sau mai târziu ei vor renunţa cu totul la unul dintre ele. 
 

Unelte (instrumente – trad. eng.) ale neprihănirii – Romani 6:12-23 
 

 12 Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. 13 Să nu 
mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui 
Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii. 14 
Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. 15 Ce urmează de aici? Să 
păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege ci sub har? Nicidecum. 16 Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l 
ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de 
ascultare, care duce la neprihănire? 17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai 
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păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii, pe care aţi primit-o. 18 Şi prin chiar faptul că aţi fost 
izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. 19 Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre 
pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi 
fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea 
voastră! 20 Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. 21 Şi ce roade aduceaţi atunci? 
Roade, de care acum vă este ruşine: pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea. 22 Dar acum, odată ce aţi fost 
izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică. 23 Fiindcă 
plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. 
 
 Domnia păcatului. – Din capitolul cinci am învăţat că domnia păcatului este domnia morţii, deoarece moartea 
vine prin păcat. Dar am mai învăţat că darul vieţii este oferit tuturor, astfel că oricine Îl are pe Hristos, are viaţa. În loc ca 
moartea să domnească peste aceştia, ei “vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!” Îndemnul: “deci, 
păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor”, este prin urmare echivalent cu acela de a rămâne în Hristos, sau de a 
păstra viaţa Sa. Am obţinut viaţa prin credinţă şi tot astfel trebuie s-o păstrăm prin credinţă. 
 Ai cui robi suntem? – Este foarte uşor de răspuns la această întrebare. Celui căruia “vă daţi robi [cuiva], ca să-l 
ascultaţi”. Dacă ne supunem păcatului, atunci suntem robii păcatului, căci “oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului” 
(Ioan 8:34). Dar dacă ne supunem neprihănirii atunci suntem robii neprihănirii. “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni” (Mat. 
6:24). Nu putem sluji atât păcatului cât şi neprihănirii în acelaşi timp. Nimeni nu poate fi la un moment dat atât păcătos1 cât 
şi neprihănit. Fie păcatul, fie neprihănirea, trebuie să stăpânească. 
 Unelte (instrumente – trad. eng.). În acest capitol sunt folosiţi doi termeni pentru a descrie oamenii, anume robi 
şi unelte (instrumente – trad. eng.). E nevoie de ambele pentru a ilustra relaţia noastră cu păcatul şi neprihănirea. Păcatul şi 
neprihănirea sunt stăpâni. Noi nu suntem decât instrumente în mâinile lor. Felul lucrării pe care un anumit instrument o face 
depinde în întregime de cel care-l foloseşte. 
 De exemplu, avem un stilou bun; ce fel de lucrare va face el? El va face o lucrare bună dacă se află în mâinile unui 
scriitor îndemânatic, însă în mâinile unui cârpaci lucrarea sa va fi de slabă calitate. Cu alte cuvinte, în mâinile unui om bun 
el va scrie numai ce este bine; dar în mâinile unui om rău el va da pe faţă răul. Însă omul nu este un simplu instrument. Nu, 
nicidecum. Între oameni şi instrumentele obişnuite există această deosebire: cele din urmă nu-i pot alege pe cei care le 
folosesc, în timp ce primii au deplină libertate de a alege pe cine slujesc. Ei trebuie să se supună, nu o singură dată, ci 
mereu. Dacă se supun păcatului, ei vor face păcat. Dacă se supun lui Dumnezeu, pentru a fi instrumente în mâinile Sale, ei 
nu pot face altceva decât bine atâta timp cât rămân supuşi Lui. 
 O comparaţie. – În versetul nouăsprezece suntem îndemnaţi să ne supunem ca robi ai neprihănirii după cum ne-
am supus păcatului, fiind robii acestuia. Făcând aceasta, suntem asiguraţi, în versetele următoare, că după cum cu siguranţă 
roada era păcatul şi moartea când eram supuşi păcatului, tot aşa de sigur este că roada va fi sfinţenia atunci când ne 
supunem pentru a fi robi ai neprihănirii. Da, şi chiar mai sigur; căci “unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi 
mai mult; pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea 
viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru”. Neprihănirea este mai puternică decât păcatul, după cum Dumnezeu este 
mai puternic decât Satana. Dumnezeu poate scoate din mâinile lui Satana sufletul care strigă să fie eliberat; dar nimeni nu 
poate scoate din mâna lui Dumnezeu pe copiii Săi. 
 Nu mai suntem sub Lege. – Sunt mulţi oameni cărora le place să citeze această expresie, închipuindu-şi că îi 
absolvă cu totul, pentru totdeauna, de păzirea Legii lui Dumnezeu. În mod ciudat, această expresie este folosită numai 
pentru a justifica refuzul de a păzi porunca a patra. Citiţi cea de-a patra poruncă unui om care refuză să păzească Sabatul 
Domnului, ziua a şaptea, şi el va spune: “Noi nu suntem sub Lege”. Cu toate acestea acelaşi om va cita porunca a treia celui 
care înjură, sau prima şi a doua poruncă păgânilor, şi va recunoaşte autoritatea poruncii a şasea, a şaptea şi a opta. Astfel, se 
pare că oamenii de fapt nu cred că afirmaţia potrivit căreia nu mai suntem sub lege înseamnă că avem libertatea de a o 
încălca. Să studiem acest verset în întregime şi pe bucăţi. 
 Ce este păcatul? – “Oricine face păcat, face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege” (1 Ioan 3:4). “Orice 
nelegiuire este păcat” (1 Ioan 5:17). Acest lucru este clar; să-l ţinem bine minte. 
 Ce este neprihănirea? – Neprihănirea este opusul păcatului, deoarece “orice nelegiuire (ne-neprihănire, adică 
opusul neprihănirii, conform trad. eng.) este păcat”. Dar “păcatul este fărădelege (încălcarea Legii – trad. eng.)”. Prin 
urmare neprihănirea înseamnă păzirea Legii. Aşa că atunci când suntem îndemnaţi să ne supunem membrele ca instrumente 
ale neprihăniri pentru Dumnezeu, de fapt ni se spune să ne supunem ascultării de Lege. 
 Stăpânirea păcatului. – Păcatul nu are nici o stăpânire asupra celor care se supun şi sunt robi ai neprihănirii, sau 
ai ascultării de Lege; deoarece păcatul este încălcarea legii. Acum să citim versetul patrusprezece în întregime: “Căci 
păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har”. Adică, încălcarea Legii nu are ce căuta 
în cei care nu mai sunt sub Lege. Atunci cei care nu sunt sub Lege sunt cei care ascultă de Lege. Cei care o încalcă sunt sub 
Lege. Nimic nu poate fi mai clar. 
 Sub har. – “Nu sunteţi sub Lege, ci sub har”. Am văzut că cei care nu sunt sub Lege sunt cei care păzesc Legea. 
Prin urmare cei care sunt sub Lege sunt cei care o încalcă şi care astfel sunt sub condamnarea ei. Dar “unde s-a înmulţit 
păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult”. Dumnezeu eliberează din păcat. 
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 Chinuiţi de ameninţările Legii pe care am încălcat-o, noi fugim pentru a găsi adăpost la Hristos, care este “plin de 
har şi de adevăr”. Aici găsim eliberare din păcat. În El găsim nu numai harul care acoperă toate păcatele noastre ci şi 
neprihănirea Legii, deoarece El este plin de adevăr, iar Legea este adevărul (Ps. 119:142). Harul “stăpâneşte” prin 
neprihănire (sau ascultarea de Lege) ca să dea viaţa veşnică prin Isus Hristos, Domnul nostru. 
 Plata păcatului. – Din capitolul doi am învăţat că aceia care resping bunătatea lui Dumnezeu îşi adună o comoară 
de mânie. Însă mânia vine numai peste oamenii neascultării (Ef. 5:6). Cei care păcătuiesc îşi strâng plata. “Plata păcatului 
este moartea.” Păcatul are în el moartea, de aceea “păcatul odată făptuit, aduce moartea”. Nu poate exista un alt sfârşit 
pentru păcat decât moartea, deoarece păcatul reprezintă absenţa neprihănirii, iar neprihănirea este viaţa şi caracterul lui 
Dumnezeu. Alegerea persistentă şi finală a păcatului este prin urmare alegerea despărţirii totale de viaţa lui Dumnezeu şi 
astfel de viaţa în sine, deoarece El este singura sursă a vieţii. Hristos, care este înţelepciunea lui Dumnezeu, spune: “Toţi cei 
ce Mă urăsc pe Mine, iubesc moartea” (Prov. 8:36). Cei care vor trece în moarte la sfârşit vor fi doar aceia care au lucrat 
pentru aceasta. 
 Darul lui Dumnezeu. – Dar pentru viaţa veşnică noi nu lucrăm. Nimic din ce am putea face nu poate plăti nici 
măcar în cea mai mică măsură pentru aceasta. Este darul lui Dumnezeu. Adevărat, ea vine numai prin neprihănire, însă 
neprihănirea este un dar. “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru 
faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele” (Ef. 2:8-10). 
 “O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine, şi pe care o arăţi celor ce se 
încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor!” (Ps. 31:19). Când oamenii păcătuiesc, Dumnezeu nu le dă decât ceea ce ei au vrut. 
Dar dacă oamenii se supun ca robi neprihănirii, El le dă neprihănirea şi împreună cu aceasta viaţa veşnică, toate în dar. 
“Calea călcătorului de Lege este grea”, însă jugul lui Hristos este bun şi sarcina Sa este uşoară. 
 
 
1 Este evident că Waggoner intenţionează să spună “o persoană care păcătuieşte, cineva care continuă să practice sau să 
trăiască în păcat”. În alte locuri el recunoaşte frecvent faptul că oamenii convertiţi rămân încă păcătoşi prin natura lor, căci 
natura păcătoasă nu va fi eradicată înainte de proslăvire. 
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CAPITOLUL 7 
Căsătorită cu bărbatul nepotrivit 

 
 Capitolul şapte din Romani se găseşte de fapt în întregime în capitolul şase. Cel care înţelege capitolul şase nu va 
avea nici o dificultate în înţelegerea celui de-al şaptelea. Prin ascultarea lui Hristos noi suntem făcuţi neprihăniţi. Aceasta 
deoarece viaţa Sa ne este dată acum, iar El trăieşte în noi. 
 Această unire cu Hristos o realizăm prin răstignirea împreună cu El. În această moarte trupul păcatului este distrus, 
pentru ca din acel moment să nu mai slujim păcatului, sau, cu alte cuvinte, ca să nu mai fim călcători de Lege. Ne-am 
identificat atât de mult cu păcatul, acesta fiind chiar viaţa noastră, încât el nu poate fi distrus fără să murim. Dar în Hristos 
nu există păcat, astfel că atâta timp cât suntem înviaţi împreună cu El păcatul este mort. Deci, fiind înviaţi împreună cu El, 
trăim împreună cu El, lucru care înainte fusese imposibil din cauza păcatului; păcatul nu poate locui în El. 
 

O ilustraţie şocantă – Romani 7:1-7 
 

1 Nu ştiţi, fraţilor, - căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – că Legea are stăpânire asupra omului 
câtă vreme trăieşte el? 2 Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el; dar dacă-i 
moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. 3 Dacă deci, când îi trăieşte bărbatul, ea se mărită după altul, 
se va chema preacurvă; dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, aşa că nu mai este preacurvă, dacă se 
mărită după altul. 4 Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai 
altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. 5 Căci, când trăiam sub 
firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre, şi ne făceau să aducem 
roade pentru moarte. 6 Dar acum, am fost izbăviţi de Lege, şi suntem morţi faţă de Legea aceasta, care ne ţinea robi, 
pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. 7 Deci ce vom zice? Legea este ceva 
păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă 
Legea nu mi-ar fi spus: “Să nu pofteşti!” 
 
 Ilustraţia. – Este una foarte simplă, una pe care oricine o poate înţelege. Legea lui Dumnezeu spune despre bărbat 
şi femeie: “Se vor face un singur trup”. Oricare dintre ei s-ar căsători cu altul atâta timp cât partenerul este în viaţă ar comite 
adulter. Legea nu aprobă o astfel de unire. 
 Din motive pe care le vom vedea mai târziu, ilustraţia prezintă numai cazul femeii care-şi părăseşte bărbatul. Legea 
îi uneşte. Legea ţine femeia legată de bărbat atâta timp cât el trăieşte. Dacă în timpul vieţii bărbatului se uneşte cu alt bărbat, 
ea se va găsi sub condamnarea Legii. Dar dacă bărbatul îi moare, ea poate să se unească cu altul şi să nu fie deloc 
condamnată. 
 Atunci femeia este “dezlegată de lege”, cu toate că Legea nu s-a schimbat deloc. Şi cu atât mai puţin ea nu a fost 
desfiinţată; căci aceeaşi Lege care a legat-o de primul ei bărbat şi care o condamna pentru unirea ei cu altul în timpul vieţii 
acestuia, acum o uneşte cu altul şi o leagă de el la fel de strâns ca şi de primul. Dacă respectăm această ilustraţie nu vom 
avea nici o dificultate să înţelegem cele ce urmează. 
 Aplicaţia. – După cum în ilustraţie există patru elemente – Legea, femeia, primul soţ şi al doilea soţ – situaţia este 
identică şi în ceea ce priveşte aplicaţia. 
 Noi suntem reprezentaţi de femeie. Aceasta reiese în mod clar din afirmaţia că suntem “ai altuia (căsătoriţi cu altul 
– trad. eng.), ai Celui ce a înviat din morţi”, care este Hristos. Prin urmare El este cel de-al doilea soţ. Primul soţ este arătat 
în versetul 5: “Când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, aţâţate de Lege, lucrau în mădularele noastre, 
şi ne făceau să aducem roade pentru moarte”. Moartea este roada păcatului. Rezultă că primul soţ este firea pământească sau 
“trupul păcatului”. 
 “Voi aţi murit în ce priveşte Legea.” – Aceasta este expresia care pune în încurcătură pe mulţi. Nu e nimic dificil 
de înţeles dacă avem în vedere ilustraţia şi natura părţilor implicate în tranzacţie. De ce suntem morţi faţă de Lege? Pentru a 
ne căsători cu altul. Dar cum ajungi să fii mort pentru a te căsători cu altul? În ilustraţie primul soţ este cel care moare 
înainte ca femeia să se poată căsători cu altul. După cum vom vedea, la fel se întâmplă lucrurile şi aici. 
 “Un singur trup.” – Potrivit Legii căsătoriei cele două părţi implicate “se vor face un singur trup”. Cum se aplică 
în acest caz? Primul soţ este firea pământească, trupul păcatului. Ei bine, noi am fost un singur trup cu acesta. Prin natura 
noastră noi am fost perfect uniţi cu păcatul. Acesta era viaţa noastră. Ne controla. Orice plănuia el noi făceam. Uneori se 
poate s-o fi făcut fără să vrem, dar cu toate acestea am făcut-o. Păcatul stăpânea în trupul nostru muritor, astfel încât noi 
ascultam de poftele lui. Ceea ce dorea păcatul, era lege pentru noi. Noi eram un singur trup. 
 Căutând divorţul. – În experienţa noastră vine un moment când vrem să fim eliberaţi din păcat. Aceasta se 
întâmplă atunci când descoperim ceva din frumuseţea sfinţeniei. La unii oameni această dorinţă este numai ocazională, la 
alţii este mai constantă. Fie că o recunosc sau nu, Hristos este cel care îi cheamă să părăsească păcatul şi să se unească cu 
El, să trăiască cu El. Şi astfel ei încearcă să se separe. Dar păcatul nu-şi va da consimţământul. În ciuda tuturor lucrurilor pe 
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care le putem face, el încă se agaţă de noi. Noi suntem “un singur trup” şi aceasta este o unire pe viaţă din moment ce este o 
unire a vieţii noastre cu păcatul. În această căsătorie nu există divorţ. 
 Eliberare în moarte. – Nu există nici o speranţă de a realiza o separare de păcat prin mijloace obişnuite. Indiferent 
cât de mult am dori să fim uniţi cu Hristos, aceasta nu se poate face atâta timp cât noi suntem uniţi cu păcatul; căci Legea nu 
va recunoaşte o asemenea unire, iar Hristos nu va intra într-o unire care nu este legală. 
 Dacă am putea face să moară păcatul, am fi liberi, dar el nu vrea să moară. Există o singură cale pentru ca noi să 
fim eliberaţi din unirea pe care o urâm şi aceasta înseamnă ca noi să murim. Dacă dorim libertatea atât de mult încât suntem 
gata să lăsăm ca [eul] să fie răstignit, atunci este posibil. În moarte are loc separarea, căci prin trupul lui Hristos “noi” 
ajungem să fim morţi. Suntem răstigniţi împreună cu El. Trupul păcatului este de asemenea răstignit. Dar în timp ce trupul 
păcatului este distrus, noi suntem înviaţi în Hristos. Acelaşi lucru care ne eliberează de primul soţ ne uneşte cu cel de-al 
doilea. 
 O nouă făptură. – Acum înţelegem în ce fel suntem morţi faţă de Lege. Noi am murit în Hristos şi am fost înviaţi 
în El. Dar “dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate 
lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu” (2 Cor. 5:17, 18). Acum putem fi uniţi cu Hristos, iar Legea va da mărturie despre 
această unire şi o va aproba. Căci nu numai că primul soţ este mort ci şi noi am murit, astfel că, deşi trăim, noi nu suntem 
aceleaşi făpturi care am fost înainte. “Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc….dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos 
trăieşte în mine” (Gal. 2:20). Noi suntem una. Aceeaşi lege care înainte ne declara păcătoşi acum ne leagă de Hristos. 
 O slujire diferită. – Acum, din moment ce unirea cu Hristos a fost realizată, noi slujim într-un duh nou, iar nu 
după vechea slovă. În căsătorie, femeia trebuie să fie supusă bărbatului. În acelaşi fel, fiind uniţi cu păcatul, eram în toate 
privinţele supuşi păcatului. Pentru un timp a fost o slujire de bună voie; dar când L-am văzut pe Domnul şi am fost atraşi de 
El, slujirea aceasta a devenit o povară. Încercam să păzim Legea lui Dumnezeu, dar eram legaţi, şi nu puteam. Însă acum 
suntem eliberaţi. Păcatul nu ne mai reţine, iar slujirea noastră este libertate. Cu bucurie noi oferim lui Hristos toată slujirea 
pe care Legea o cere. Această slujire este posibilă datorită unirii desăvârşite care există între noi. Viaţa Sa este a noastră din 
moment ce numai prin puterea vieţii Sale am fost înviaţi. Prin urmare, ascultarea noastră este pur şi simplu loialitatea şi 
credincioşia Sa în noi. 
 Păcatul prin Lege. - Apostolul spune că atunci când trăiam sub firea pământească “patimile păcatelor, aţâţate de 
Lege, lucrau în mădularele noastre şi ne făceau să aducem roade pentru moarte”. Ce vom spune atunci? Este Legea păcat? 
Nici pe departe. Legea este neprihănire. Însă numai prin Lege păcatul este cunoscut. “Păcatul nu este ţinut în seamă câtă 
vreme nu este o Lege”. “Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea” (1 Cor. 15:56). “Păcatul este fărădelege 
(încălcarea legii – trad. eng.)”. Astfel, păcatul nu poate exista decât prin Lege. Însă Legea nu este păcat; căci dacă ar fi, nu 
ar mustra păcatul. Convingerea de păcat este lucrarea Duhului lui Dumnezeu, nu a lui Satana. El ar vrea să ne facă să 
credem că păcatul este justificat. 
 “Să nu pofteşti!” - Altădată ni se părea foarte ciudat că apostolul menţionează doar această poruncă ca fiind cea 
care l-a convins de păcat. Dar motivul este evident. Deoarece aceasta include toate celelalte porunci. Din Col. 3:5 aflăm că 
lăcomia este idolatrie. Astfel, Legea sfârşeşte exact în locul în care începe. Ea formează un cerc complet, conţinând întreaga 
datorie a fiecărei persoane din univers. “N-aş fi cunoscut pofta”, sau dorinţa păcătoasă, “dacă Legea nu mi-ar fi spus: Să nu 
pofteşti!” Însă pofta este începutul oricărui păcat, căci “pofta când a zămislit, dă naştere păcatului” (Iacov 1:15). Iar păcatul 
este călcarea Legii. 
 Dar porunca a zecea este cea care interzice pofta sau dorinţele păcătoase. Prin urmare, dacă este ţinută în mod 
perfect, toate celelalte trebuie să fie păzite. Iar dacă nu este păzită, nici o parte din Lege nu este păzită. Astfel, înţelegem că 
prin menţionarea poruncii a zecea ca fiind cea care l-a convins de păcat, apostolul de fapt include întreaga Lege. 
 Trăind împreună cu El. - Înainte de a părăsi acest pasaj trebuie să atragem atenţia asupra forţei versetului opt din 
capitolul şase: “Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El”. Vedem cât de adevărată 
este această afirmaţie atunci când înţelegem că moartea noastră împreună cu Hristos este cea care ne eliberează de unirea cu 
monstrul păcatului şi ne uneşte în căsătorie cu Hristos. Oamenii se căsătoresc pentru a trăi împreună. Tot aşa şi noi suntem 
uniţi cu Hristos pentru a putea trăi cu El aici şi în lumea de apoi. Dacă vrem să trăim cu El în lumea de apoi trebuie, să trăim 
cu El în această lume. 
 În primele şapte versete ale capitolului şapte din Romani relaţia prin care noi, în firea noastră, susţinem păcatul şi 
prin care, după aceea, prin har Îl susţinem pe Hristos, este reprezentată prin căsătoria cu primul şi al doilea soţ. Unirea cu 
cel de-al doilea soţ nu poate avea loc atâta timp cât primul soţ trăieşte; iar în acest caz, căsătoria este atât de perfectă încât 
cele două părţi sunt literalmente un singur trup şi un singur sânge, astfel că unul nu poate muri fără ca să moară celălalt; prin 
urmare noi trebuie să murim cu păcatul, pentru a fi separaţi de el. 
 Însă noi murim în Hristos şi după cum El trăieşte deşi a murit, tot aşa şi noi trăim împreună cu El. Dar în viaţa Sa 
nu există păcat şi astfel trupul păcatului este distrus atunci când noi suntem înviaţi. Aşadar, în moarte suntem separaţi de 
primul soţ, păcatul, fiind uniţi cu cel de-al doilea soţ, Hristos. 
 În versetele următoare apostolul prezintă lupta cu păcatul care a devenit neplăcut. De fapt acestea reprezintă o 
extindere a ceea ce a fost prezentat în primul verset: 
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Lupta pentru libertate - Romani 7:8-25 
 
 8 Apoi păcatul a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte: căci fără Lege 
păcatul este mort. 9 Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam; dar când a venit porunca, păcatul a înviat şi eu am 
murit. 10 Şi porunca, ea care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea. 11 Pentru că păcatul a luat prilejul prin 
ea m-a amăgit şi prin însăşi porunca aceasta m-a lovit cu moartea. 12 Aşa că Legea, negreşit, este sfântă şi porunca 
este sfântă, dreaptă şi bună. 13 Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la 
iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin 
faptul că se slujea de aceeaşi poruncă. 14 Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească; dar eu sunt pământesc, 
vândut rob păcatului. 15 Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. 16 Acum, dacă fac ce nu vreau, 
mărturisesc prin aceasta că Legea este bună. 17 Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care 
locuieşte în mine. 18 Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-
i drept, am voinţa să fac binele, 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, iacă ce fac! 20 Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul 
care locuieşte în mine. 21 Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. 22 
Fiindcă, după omul din lăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; 23 Dar văd în mădularele mele o altă lege, care se 
luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. 24 O, 
nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?...25 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus 
Hristos, Domnul nostru!....Astfel dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc 
legii păcatului. 
 
 Păcatul personificat. - Se observă că în tot acest capitol păcatul este personificat. El este primul soţ cu care 
suntem uniţi. Dar unirea a devenit neplăcută deoarece, văzându-L pe Hristos şi fiind atraşi spre El de dragostea Sa, am 
înţeles că suntem uniţi cu un monstru. Legătura căsătoriei a devenit un jug cumplit, iar noi nu ne gândim decât cum să 
scăpăm de monstrul cu care suntem uniţi şi care ne târăşte la o moarte sigură. Imaginea prezentată în acest capitol este una 
dintre cele mai vii din întreaga Biblie. 
 Puterea păcatului. - “Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea” (1 Cor. 15:56). “Fără Lege 
păcatul este mort.” “Păcatul nu este ţinut în seamă câtă vreme nu este o Lege.” “Unde nu este o lege, acolo nu este nici 
călcare de lege.” În acest fel “păcatul a luat prilejul şi a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte”. Păcatul nu 
este decât legea încălcată, căci “păcatul este fărădelege (încălcarea legii – trad. eng.)” (1 Ioan 3:4). Prin urmare, păcatul nu 
are nici o putere în afara celei pe care o capătă din Lege. Legea nu este păcat şi cu toate acestea ea ne leagă de păcat, adică 
legea descoperă păcatul şi nu ne dă nici o şansă de scăpare pur şi simplu pentru că ea nu poate da mărturie falsă. 
 “Legea vieţii” şi “legea morţii”. - “Şi porunca, ea care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea.” Legea lui 
Dumnezeu este viaţa lui Dumnezeu. “Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit” (Mat. 
5:48). Viaţa Sa este lege pentru toate creaturile Sale. Cei în care viaţa lui Dumnezeu este desăvârşit manifestată păzesc 
Legea. Aşadar este foarte clar că scopul Legii este viaţa, din moment ce ea este însăşi viaţa. Însă opusul vieţii este moartea. 
Prin urmare atunci când Legea este încălcată ea este moarte pentru cel care o încalcă. 
 Duşmanul de moarte. – “Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea, m-a amăgit şi prin însăşi porunca aceasta m-a 
lovit cu moartea.” Nu Legea este duşmanul, ci păcatul. Păcatul omoară, căci “boldul morţii este păcatul”. Păcatul conţine 
otrava morţii. Păcatul ne-a înşelat astfel că pentru o vreme am crezut că este prietenul nostru, îmbrăţişându-l şi plăcându-ne 
unirea aceasta. Dar când Legea ne-a luminat, am descoperit că îmbrăţişarea păcatului era îmbrăţişarea morţii. 
 Legea disculpată. – Legea ne-a subliniat faptul că păcatul ne ucidea. “Aşa că Legea, negreşit, este sfântă şi 
porunca este sfântă, dreaptă şi bună.” Nu avem mai multe motive să criticăm legea decât am avea ca să urâm pe omul care 
ne spune că substanţa pe care o mâncăm, gândind că-i mâncare, de fapt este otravă. Ea este prietenul nostru. Ea nu ar fi 
prietenul nostru dacă nu ne-ar face atenţi la pericolul care ne pândeşte. Faptul că nu poate să vindece boala pe care otrava 
deja mâncată a cauzat-o nu înseamnă că nu este prietenul nostru. Ea ne-a avertizat cu privire la primejdia în care suntem, iar 
noi putem obţine acum ajutor de la doctor. Şi astfel, până la urmă legea în sine nu a fost moarte pentru noi, căci scopul ei a 
fost acela de a face “ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă”. 
 “Legea este duhovnicească.” - “Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească.” Dacă acest adevăr ar fi mai larg 
recunoscut ar exista mult mai puţine legi religioase în aşa-numitele ţări creştine. Oamenii nu ar încerca să impună prin lege 
poruncile lui Dumnezeu. Deoarece Legea este duhovnicească (spirituală - trad. eng.) ea nu poate fi ascultată (împlinită - 
nota trad.) decât prin puterea Duhului lui Dumnezeu. “Dumnezeu este Duh” (Ioan 4:24); prin urmare Legea este natura lui 
Dumnezeu. Lucrurile spirituale sunt opuse celor carnale, sau pământeşti. De aceea omul care este în firea pământească nu 
poate fi plăcut lui Dumnezeu. 
 Un rob. - “Dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.” Cel care este vândut este rob; iar dovada robiei în acest 
caz este evidentă. Oamenii liberi fac ceea ce vor. Numai robii fac ceea ce nu vor şi sunt în permanenţă împiedicaţi să facă ce 
vor. “Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac!” Nu poate exista o situaţie 
mai neplăcută decât aceasta. Viaţa într-o astfel de stare nu poate fi decât o povară. 
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 Convins, dar nu convertit. - “Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună.” Faptul că 
nu vrem să facem păcatele pe care le comitem arată că noi recunoaştem că Legea care le interzice este dreaptă. Dar 
convingerea nu înseamnă convertire, deşi este un pas necesar către această stare. Nu este suficient să vrei să faci binele. 
Binecuvântarea este rostită numai asupra celor care împlinesc poruncile Sale şi nu asupra celor care doresc să le 
împlinească, sau chiar încearcă să le împlinească. Într-adevăr, dacă nu ar exista o poziţie mai înaltă pentru ucenicul declarat 
al Domnului decât cea descrisă în aceste versete, el ar fi într-o situaţie mult mai rea decât păcătosul nepăsător. Amândoi 
sunt robi, cu deosebirea că acesta din urmă este atât de împietrit încât îi place robia în care trăieşte. 
 Acum, dacă cineva trebuie să fie rob toată viaţa, este mai bine pentru el să nu fie conştient de robia sa decât să se 
chinuie încontinuu din cauza aceasta; prin urmare, faptul că suntem convinşi de păcat şi că robia noastră este în acest fel 
făcută cât se poate de neplăcută, reprezintă o binecuvântare. 
 Două “Legi.” - “Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după 
omul din lăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite 
de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele.” Comparaţi cu versetul 5. 
 Amintiţi-vă că toate acestea sunt scrise celor care cunosc Legea. Nu sunt adresate păgânilor care nu au Legea, ci 
celor care susţin că-L cunosc pe Dumnezeu. Deşi cunoaştem Legea noi suntem uniţi în căsătorie cu păcatul. Acest păcat este 
în trupul nostru, căci cei doi căsătoriţi sunt un singur trup. Legea este cea care dă mărturie de faptul că suntem păcătoşi şi că 
în nici un fel nu ne va lăsa să scăpăm. Dar noi suntem robi. Oricine face păcat este robul păcatului (Ioan 8:34). Prin urmare, 
legea este cea care, prin faptul că nu ne lasă să fim decât ceea ce suntem, ne ţine în realitate în robie. Atâta timp cât suntem 
în această stare ea nu este o lege a libertăţii pentru noi. 
 Un trup de moarte. - Suntem uniţi în căsătorie cu păcatul. Dar păcatul are în el moarte; căci “boldul morţii este 
păcatul”. Păcatul este cel cu care moartea ne ucide. De aceea trupul păcatului, cu care suntem uniţi atunci când trăim în firea 
pământească, nu este decât un trup de moarte. Ce stare groaznică! Uniţi într-o relaţie atât de strânsă încât suntem un singur 
trup cu ceea ce prin natura sa este moarte. O moarte vie! 
 Şi “puterea păcatului este Legea”. Ea mărturiseşte despre unirea noastră, ţinându-ne astfel în acea robie a morţii. 
Dacă nu ar exista nici o cale de scăpare am putea blestema Legea pentru că nu ne lasă să murim în ignoranţă. Dar deşi 
Legea pare a fi nemiloasă, totuşi ea este cel mai bun prieten al nostru. Ea ne ţine trează în conştiinţă grozăvia robiei noastre 
până când disperaţi strigăm : “O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” Trebuie să fim eliberaţi, 
altfel pierim. 
 Există un Eliberator. - Conform proverbului păgân, Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri. Adevărul este 
că Dumnezeu îi ajută pe cei care nu se pot ajuta singuri: “Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit”. Nimeni nu strigă în 
zadar după ajutor. Când se ridică strigătul de ajutor, Eliberatorul este aproape; şi astfel, deşi păcatul lucrează moarte în noi 
prin întreaga putere a Legii, putem exclama: “Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul 
nostru Isus Hristos!” (1 Cor. 15:57). “Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov” (Rom. 
11:26). “Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimes mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe 
fiecare din voi de la fărădelegile sale” (Fapte 3:26). “Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!” 
 Un om împărţit. - “Astfel dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii 
păcatului.” Aceasta, bineînţeles, atâta timp cât suntem în starea descrisă în versetele anterioare. Intenţia este de a sluji Legii 
lui Dumnezeu, dar în practică el slujeşte legii păcatului. După cum este descris în alt loc: “Căci firea pământească pofteşte 
împotriva Duhului şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi” 
(Gal. 5:17). În această stare ei nu slujesc cu adevărat lui Dumnezeu, deoarece în capitolul următor este scris: “Cei ce sunt 
pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu”. Este o stare din care cineva are toate motivele să se roage pentru a scăpa, astfel 
încât să-I poată sluji Domnului nu numai cu mintea, ci cu întreaga fiinţă. “Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe 
deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus 
Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta” (1 Tes. 5:23, 24). 
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CAPITOLUL 8 
Binecuvântata eliberare din robia “căsătoriei” blestemate 

 
 Ne apropiem acum de rezolvarea întregii probleme. În capitolul opt Epistola către Romani atinge punctul 
culminant. Capitolul şapte ne-a prezentat starea deplorabilă în care se găseşte omul trezit la realitatea condiţiei sale de către 
lege, legat fiind de păcat cu corzi ce numai moartea le poate desface. Acesta se încheie cu o descoperire a Domnului Isus 
Hristos, Singurul în stare să ne elibereze de trupul morţii. 
 

Eliberat de condamnare – Romani 8:1-9 
 

1 Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii 
pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. 2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea 
păcatului şi a morţii. 3 Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a 
osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu 
a păcatului, 4 pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci 
după îndemnurile Duhului. 5 În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, umblă după lucrurile firii 
pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. 6 Şi umblarea după 
lucrurile firii pământeşti, este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. 7 Fiindcă 
umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui 
Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună. 8 Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu. 9 Voi însă nu 
mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva 
Duhul lui Hristos, nu este al Lui. 

 
“Nici o osândire.” – Nu este nici o osândire pentru cei care sunt în Hristos. De ce? Deoarece El a luat asupra Sa 

blestemul legii, pentru ca binecuvântarea să poată veni peste noi. Nimic nu ne poate atinge atâta timp cât suntem în El, fără 
să treacă mai întâi prin El; dar în El toate blestemele sunt transformate în binecuvântări, iar păcatul este înlocuit cu 
neprihănire. Viaţa Sa veşnică triumfă asupra a tot ceea ce vine împotriva ei. Noi avem “totul deplin în El”. 

“Privind la Isus.” – Unii spun: “Eu nu văd acest pasaj din Scripturi împlinindu-se în cazul meu, deoarece de 
fiecare dată când privesc la mine găsesc ceva care mă condamnă.” Cu siguranţă; pentru că eliberarea de sub condamnare nu 
se găseşte în noi, ci în Isus Hristos. În loc să privim la noi, trebuie să privim la El. Dacă ascultăm poruncile Sale şi ne 
încredem în El, El îşi ia responsabilitatea de a ne îndreptăţii în faţa legii. Niciodată nu va exista un timp când privind la noi 
să nu fim condamnaţi. 

Căderea lui Satana s-a datorat faptului că a privit la el însuşi. Răscumpărarea celor pe care el i-a făcut să cadă se 
face numai privind la Isus. “Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului” (Ioan 
3:14). Şarpele a fost ridicat pentru a fi privit. Cei care priveau erau vindecaţi. Tot aşa este şi cu Hristos. În lumea care are să 
vină slujitorii Domnului “îi vor vedea faţa” şi nu vor fi atraşi spre ei. Lumina feţei Sale va fi slava lor şi prin aceeaşi lumină 
vor fi aduşi în această minunată stare. 

Convins, nu condamnat. – Textul nu spune că aceia care sunt în Isus Hristos nu vor fi mustraţi niciodată. 
“Crezi că El niciodată nu mă mustră? 
Ce prieten fals ar fi 
Dacă niciodată, niciodată nu mi-ar spune 
Despre greşelile ce cu siguranţă le vede!” 
A intra în Hristos este numai începutul, nu sfârşitul, vieţii creştine. Aceasta reprezintă admiterea noastră în şcoala 

în care trebuie să învăţăm despre El. El ia pe omul păcătos cu toate obiceiurile lui rele şi îi iartă toate păcatele, astfel încât el 
este socotit ca şi cum nu ar fi păcătuit niciodată. După care El continuă dându-i viaţa Sa, prin care acesta poate birui 
obiceiurile rele din viaţa sa.  

Asocierea cu Hristos ne va descoperi din ce în ce mai clar eşecurile noastre, tot aşa cum asocierea cu un om învăţat 
ne va ajuta să ne dăm seama de ignoranţa noastră. Ca martor credincios, El ne arată eşecurile noastre. Dar nu o face pentru a 
ne condamna. Noi primim simpatia Sa, nu condamnarea. Această simpatie este cea care ne dă curaj şi ne ajută ca să biruim.
  

Când Domnul ne arată un defect în caracterul nostru, este ca şi cum ne-ar spune: “Există ceva de care tu ai nevoie 
iar Eu ţi-l pot da.” Când învăţăm să primim mustrarea în acest fel, ne vom bucura atunci când suntem mustraţi, în loc să ne 
descurajăm. 

Legea Duhului de viaţă în Hristos Isus. – Legea fără Hristos este moarte. Legea în Hristos este viaţă. Viaţa Sa 
este legea lui Dumnezeu; pentru că din inimă izvorăşte viaţa, iar legea era în inima Lui. Legea păcatului şi a morţii lucrează 
în mădularele noastre. Dar legea Duhului de viaţă în Hristos ne izbăveşte de aceasta. Observaţi că viaţa în Hristos este cea 
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care face această lucrare. Ea nu ne izbăveşte de ascultarea faţă de lege, pentru că în situaţia aceasta eram înainte, şi era robie 
nu libertate. Lucrul de care ne izbăveşte este încălcarea legii. 

Lucrarea lui Hristos. – Aceasta este prezentată foarte clar în versetele 3 şi 4. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său într-
o fire asemănătoare cu a păcatului şi pentru păcat, “pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi”. “Legea, negreşit, este 
sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.” Nu este nici o greşeală în lege, ci în noi, deoarece noi am încălcat-o. 
Lucrarea lui Hristos nu este de a schimba în vreun fel legea, ci de a ne schimba în întregime pe noi. Ea constă în punerea 
legii desăvârşite în inima noastră, în locul copiei deteriorate şi sparte. 

Slăbiciunea Legii. – Legea are suficientă putere ca să condamne, dar este slabă, ba chiar lipsită de putere, atunci 
când este vorba de ceea ce are nevoie omul, adică mântuire. “Firea pământească o făcea (şi o face) fără putere.” Legea este 
bună, sfântă şi dreaptă, dar omul nu are nici o putere ca s-o împlinească. Asemenea toporului care poate fi dintr-un oţel bun 
şi foarte ascuţit şi totuşi să nu poată tăia un copac deoarece braţul care-l foloseşte nu are nici o putere, la fel legea lui 
Dumnezeu nu putea să împlinească prin ea însăşi cerinţele ei. Ea prezintă datoria omului; rămâne ca el s-o împlinească. Dar 
el nu putea s-o facă şi de aceea Hristos a venit ca s-o împlinească în om. Ceea ce legea nu putea să facă, Dumnezeu a făcut 
prin Fiul Său. 

Asemenea firii pământeşti. – Există o idee larg răspândită, conform căreia aceasta ar însemna că Hristos a simulat 
firea pământească; că în realitate nu a luat asupra Sa natura păcătoasă, ci doar ceva ce avea această aparenţă. Dar Scripturile 
nu ne învaţă aşa ceva. “Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte 
legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului” (Ev. 
2:17). El a fost “născut din femeie, născut supt Lege”, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege (Gal. 4:4,5). 

El a luat asupra Sa aceeaşi natură pe care o au toţi cei născuţi din femeie. Un text paralel celui din Romani 8:3,4 se 
găseşte în 2 Cor. 5:21. Primul spune că Hristos a fost trimis într-o fire asemănătoare păcatului, “pentru ca porunca Legii să 
fie împlinită în noi”. Cel din urmă spune că Dumnezeu “L-a făcut păcat pentru noi”, deşi nu a cunoscut nici un păcat, “ca 
noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”. 

“Cuprins de slăbiciune.” – Toată mângâierea pe care o putem primi de la Hristos se bazează pe cunoaşterea 
faptului că El a fost făcut asemenea nouă în toate lucrurile. Altfel am ezita să-I vorbim despre slăbiciunile şi căderile 
noastre. Preotul care aduce jertfele pentru păcat trebuie să fie cineva care “poate fi îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, 
fiindcă şi el este cuprins de slăbiciune” (Ev. 5:2). 

Aceasta se aplică perfect lui Hristos; “Căci nu avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci 
unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” (Ev. 4:15). De aceea putem veni cu îndrăzneală la tronul 
harului ca să căpătăm îndurare. Atât de perfect s-a identificat Hristos cu noi încât chiar şi acum El simte suferinţele noastre. 

Carnea şi Duhul. – “În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, umblă după lucrurile firii 
pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului.” Observaţi că aceasta depinde 
de declaraţia anterioară, “pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci 
după îndemnurile Duhului”. Lucrurile Duhului sunt poruncile lui Dumnezeu, deoarece legea este duhovnicească. Firea 
pământească slujeşte legii păcatului (vezi capitolul anterior şi Gal. 5:19-21, unde faptele firii pământeşti sunt descrise). Dar 
Hristos a venit în aceeaşi fire pământească, pentru a arăta puterea Duhului asupra firii pământeşti. “Cei ce sunt pământeşti, 
nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi.” 

Nimeni nu va pretinde că firea sa pământească este în vreun fel diferită de ce a fost înainte. Cu atât mai puţin cel 
convertit va spune aşa ceva; pentru că el are continuu dovezi în ceea ce priveşte perversitatea ei. Dar dacă este cu adevărat 
convertit, şi Duhul lui Hristos locuieşte în el, firea pământească nu mai are putere asupra lui. Tot aşa, Hristos a venit în 
aceeaşi natură păcătoasă şi totuşi a fost fără păcat, pentru că întotdeauna a fost călăuzit de Duhul. 

Vrăjmăşia. – “Umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se 
supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună.” Firea pământească niciodată nu se converteşte. Ea este vrăjmăşie 
împotriva lui Dumnezeu; iar această vrăjmăşie constă în opoziţia faţă de legea Sa. De aceea, oricine se împotriveşte legii lui 
Dumnezeu luptă împotriva Lui. Dar Hristos este Pacea noastră, şi El a venit predicând pacea. “Şi pe voi, care odinioară eraţi 
străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să 
vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină” (Col. 1:21,22). În trupul Său El desfiinţează vrăjmăşia, 
astfel că toţi cei care sunt răstigniţi împreună cu El sunt împăcaţi cu Dumnezeu; adică ei se supun legii Sale care este în 
inimile lor. 

“Viaţă şi pace.” – “Umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului 
este viaţă şi pace.” A umbla după lucrurile Duhului înseamnă a avea mintea sub controlul Legii lui Dumnezeu, pentru că 
“ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească”. “Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta” (Ps. 119:165). “Fiindcă suntem 
socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” Umblarea după lucrurile firii 
pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu. De aceea umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte. Dar 
Hristos “a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie” (2 Tim. 1:10). El a nimicit moartea 
distrugând puterea păcatului în toţi cei care cred în El; căci moartea nu are nici o putere decât prin păcat. “Boldul morţii este 
păcatul” (1 Cor. 15:56). Astfel că, chiar acum putem spune cu bucurie “mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă 
biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos”. 
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Capitolul opt al Epistolei către Romani abundă în minunatele lucruri pe care Dumnezeu le-a făgăduit celor care-L 
iubesc. Libertatea, legea Duhului de viaţă în Hristos, fii ai lui Dumnezeu, împreună moştenitori cu Hristos ai lui Dumnezeu, 
slavă şi biruinţă, sunt cuvintele ce caracterizează acest capitol. 

 
Fii ai lui Dumnezeu – Romani 8:9-17 

 
9 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. 

Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. 10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, 
din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii. 11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus 
dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din 
pricina Duhului Său, care locuieşte în voi. 12 Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim 
după îndemnurile ei. 13 Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele 
trupului, veţi trăi. 14 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. 15 Şi voi n-aţi 
primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: “Ava! adică: 
Tată!” 16 Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. 17 Şi, dacă suntem 
copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu 
adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. 

 
Forţe opuse. – Firea pământească (carnea) şi Duhul sunt în opoziţie. Întotdeauna una se împotriveşte celeilalte. 

Duhul niciodată nu cedează în faţa firii pământeşti, iar firea pământească niciodată nu se converteşte. Firea pământească va 
fi păcătoasă până când trupurile noastre vor fi schimbate la venirea Domnului. Duhul se luptă cu omul păcătos, dar acesta 
cedează firii pământeşti, şi astfel este slujitorul păcatului. 

Un astfel de om nu este condus de Duhul, deşi Duhul nicidecum nu l-a părăsit. Firea pământească a omului 
convertit este la fel cu a păcătosului, deosebirea fiind că ea nu are nici o putere asupra celui convertit deoarece acesta se 
predă Duhului, care stăpâneşte firea pământească. Cu toate că firea pământească a omului este la fel după convertire, despre 
el se spune că nu este “pământesc” (literal, nu este în firea pământească, n.t.), ci “duhovnicesc” (literal, este în Duhul - 
nota.trad.), deoarece prin Duhul el face să moară faptele trupului. 

Viaţă în moarte. – “Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul 
vostru este viu, din pricina neprihănirii.” Aici îi găsim pe cei doi indivizi despre care vorbeşte apostolul în 2 Cor. 4:7-16. 
“Căci noi cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru 
muritor.” După care el spune: “Chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuş omul nostru din lăuntru se înnoieşte din zi în 
zi”. Chiar dacă trupul nostru cedează şi este slăbit, totuşi omul din lăuntru, Isus Hristos, se înnoieşte mereu. Şi el este 
adevărata noastră viaţă. “Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu” (Col. 3:3). 

De aceea nu trebuie să ne temem de cei care pot să ucidă doar trupul, după care nu mai au nici o putere. Chiar dacă 
trupul este ars pe rug, omul nelegiuit nu se poate atinge de viaţa veşnică pe care o avem în Hristos, care nu poate fi distrus. 
Nimeni nu-i poate lua viaţa. 

Siguranţa învierii. – “Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe 
Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.” Isus a spus 
despre apa pe care a dat-o, care era Duhul Sfânt, că se va preface în noi într-un izvor de apă ce va ţâşni în viaţa veşnică 
(Ioan 4:14; compară cu Ioan 7:37-39). Ceea ce înseamnă că viaţa spirituală, pe care o trăim în firea pământească prin Duhul, 
reprezintă asigurarea că vom primi trupul spiritual la înviere, când viaţa lui Hristos se va manifesta în trupuri nemuritoare.
  

Fii ai lui Dumnezeu. – Cei care se predau Duhului Sfânt ce se luptă cu ei, şi care continuă să se predea în acelaşi 
fel, sunt conduşi de Duhul; şi ei sunt fii ai lui Dumnezeu. Ei beneficiază de aceeaşi relaţie cu Tatăl pe care o are singurul 
Său Fiu. “Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, 
pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiţilor, 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.” Dacă suntem călăuziţi de Duhul lui 
Dumnezeu suntem fii ai lui Dumnezeu acum la fel de mult precum vom fi vreodată. 

Suntem fii acum. – Există unii oameni care cred că nici un om nu este născut din Dumnezeu până la înviere. Dar 
faptul că suntem fii acum dovedeşte contrariul. “Dar”, va spune cineva, “nu suntem încă cunoscuţi ca fii.” Adevărat, şi nici 
Hristos n-a fost cât timp a trăit pe acest pământ. Puţini au fost cei care L-au cunoscut ca fiind Hristosul, Fiul Dumnezeului 
cel viu. Şi aceştia au ştiut numai prin descoperirea lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe 
El. A spune că cei credincioşi nu sunt fiii lui Dumnezeu acum deoarece nimic din înfăţişarea lor n-o arată, înseamnă a spune 
acelaşi lucru despre Hristos. Dar Isus a fost tot atât de mult Fiul lui Dumnezeu în ieslea din Betleem, pe cât este acum, când 
se află la dreapta lui Dumnezeu. 

Mărturia Duhului. – “Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.” Cum 
adevereşte Duhul? Răspunsul se găseşte în Evrei 10:14-17. Apostolul afirmă că printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi 
pe cei ce sunt sfinţiţi, după care spune că Duhul Sfânt adevereşte aceasta prin cuvintele: “Iată legământul pe care-l voi face 
cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în mintea lor”, adăugând: “Şi nu-Mi 
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voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor”. Adică, Duhul adevereşte prin cuvânt. Ştim că suntem copii ai 
lui Dumnezeu deoarece Duhul ne asigură de aceasta prin Biblie. Mărturia pe care o dă Duhul nu este o anumită stare de 
extaz, ci o declaraţie tangibilă. Nu suntem copii ai lui Dumnezeu pentru că ne simţim astfel şi nici nu cunoaştem că suntem 
fii datorită unui simţământ, ci pentru că Domnul ne spune aceasta. În cel care crede, cuvântul locuieşte, şi de aceea “cine 
crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el” (1 Ioan 5:10). 

Nici o teamă. – “Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne 
face să strigăm: «Ava! adică: Tată!»“ “Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de 
chibzuinţă” (2 Tim. 1:7). “Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este 
dragoste; şi cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. Cum este El, aşa suntem şi noi în 
lumea aceasta: astfel se face că dragostea este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii. În 
dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n-a ajuns 
desăvârşit în dragoste” (1 Ioan 4:16-18). 

Hristos s-a dat ca să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor (Evrei 2:15). 
Cel care Îl cunoaşte şi-L iubeşte pe Domnul nu poate să se teamă de El; iar cel care nu se teme de Domnul nu trebuie să se 
teamă de nimic şi nimeni altcineva. Una dintre cele mai mari binecuvântări ale Evangheliei este eliberarea de frică, fie ea 
reală sau imaginară. “Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns; m-a izbăvit din toate temerile mele” (Ps. 34:4). 

Moştenitori ai lui Dumnezeu. – Ce minunată este această moştenire! Nu se spune doar că suntem moştenitori a 
ceea ce are Dumnezeu, ci moştenitori ai lui Dumnezeu Însuşi. De fapt, avându-L pe El avem totul; dar binecuvântarea 
constă în a-L avea pe El. “Domnul este partea mea de moştenire şi paharul meu” (Ps. 16:5). Aceasta este realitatea; este un 
lucru la care mai degrabă trebuie să medităm decât să vorbim despre el. 

Împreună moştenitori cu Hristos. – Dacă suntem fii ai lui Dumnezeu, avem aceleaşi drepturi ca şi Isus Hristos. 
Chiar El a spus că Tatăl ne iubeşte aşa cum îl iubeşte pe El (Ioan 17:23). Aceasta se dovedeşte prin faptul că viaţa Sa a fost 
dată pentru a noastră. De aceea Tatăl nu are nimic în plus pentru singurul Său Fiu care să nu fie şi pentru noi. Şi mai mult, 
căci, deoarece suntem împreună moştenitori cu Isus Hristos, rezultă că El nu poate să-şi primească moştenirea înaintea 
noastră. Fără doar şi poate, El stă la dreapta lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu în marea Sa dragoste pentru noi “ne-a adus la 
viaţă împreună cu Hristos… El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti” (Ef. 2:4-6) Slava 
care-I aparţine, Hristos o împarte cu noi (Ioan 17:22). Să fii împreună moştenitor cu Isus Hristos este ceva! Nu e de mirare 
că apostolul exclamă: “Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu!”  

Suferind cu El. – “Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” “Şi prin 
faptul că El Însuş a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Ev. 2:18). Deci, a suferi cu 
Hristos înseamnă a răbda ispita împreună cu El. Suferinţa este cea care rezultă din lupta împotriva păcatului. Suferinţa 
autoimpusă nu are nici o valoare. Nu este de nici un preţ împotriva gâdilării firii pământeşti (Col. 2:23). Hristos nu s-a 
torturat singur pentru a obţine aprobarea Tatălui. Dar atunci când suferim împreună cu Hristos suntem desăvârşiţi în El. 
Puterea prin care El a rezistat ispitelor vrăjmaşului este puterea prin care noi trebuie să biruim. Viaţa Sa în noi obţine 
biruinţa. 

În versetele precedente ale capitolului opt din Epistola către Romani am văzut că suntem adoptaţi în familia lui 
Dumnezeu ca fii, şi suntem împreună moştenitori cu Isus Hristos. Duhul Sfânt stabileşte legătura pe care o presupune 
această relaţie. “Duhul de înfiere”, Duhul care purcede de la Tatăl ca reprezentant al Fiului, este Cel care dovedeşte că 
suntem acceptaţi ca fraţi ai lui Isus Hristos. Cei care sunt călăuziţi de Duhul trebuie să fie aşa cum a fost Hristos în lume şi 
de aceea sunt asiguraţi de o parte egală în moştenire împreună cu Hristos. Căci “Însuş Duhul adevereşte împreună cu duhul 
nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.” 

 
Proslăviţi împreună – Romani 8:17-25 

 
 17 Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu 
Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. 18 Eu socotesc că 
suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă 
de noi. 19 De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. 20 Căci firea a fost 
supusă deşertăciunii – nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o – cu nădejdea însă, 21 că şi ea va fi izbăvită din 
robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. 22 Dar ştim că până în ziua de azi, 
toată firea suspină şi suferă durerile naşterii. 23 Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, 
suspinăm în noi, şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. 24 Căci în nădejdea aceasta am fost 
mântuiţi. Dar o nădejde care se vede, nu mai este nădejde: pentru că ce se vede, se mai poate nădăjdui? 25 Pe când, 
dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.  

 
De ce să suferim? – Viaţa lui Hristos pe acest pământ a fost una de suferinţă. El a fost un “om al durerii şi obişnuit 

cu suferinţa”. “El Însuş a fost ispitit în ceea ce a suferit”, dar suferinţele Sale nu au fost numai de natură mentală. El a 
cunoscut durerea fizică; “El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat boalele noastre” (Matei 8:17). A suferit de 
foame în pustie; şi faptele Sale motivate de dragoste au fost făcute cu preţul unei mari suferinţe şi oboseli trupeşti. Suferinţa 



 59

pe care a îndurat-o din mâinile soldaţilor brutali, cu ocazia procesului simulat şi a răstignirii Sale a fost doar o continuare, 
sub o altă formă, a ceea ce a îndurat de-a lungul întregii Sale vieţi pe acest pământ. 

Slava care urmează suferinţei. – Prin toţi profeţii Duhul lui Hristos dădea mărturie şi adeverea “patimile lui 
Hristos şi slava de care aveau să fie urmate” (1 Petru 1:11). Atunci când Hristos, după înviere, a discutat cu cei doi ucenici 
pe drumul către Emaus, le-a spus: “«Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?» Şi a început de la 
Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El” (Luca 24:26,27). Ştim că prima parte 
a acestor profeţii s-a împlinit şi de aceea trebuie să ştim că restul sunt la fel de sigure. După cum Hristos a suferit, tot atât de 
sigur este că slava va urma. 

Suferind împreună. – Noi trebuie să suferim “împreună cu El”. Noi nu trebuie să suferim singuri. Dar noi nu 
puteam suferi acum o mie opt sute de ani, înainte de a ne fi născut. De aceea rezultă că Hristos încă suferă... Altfel nu am 
putea suferi împreună cu El. Citiţi ce se spune despre legătura Sa cu Israelul din vechime: “În toate necazurile lor n-au fost 
fără ajutor” (sau, în traducerea engleză: “În toate suferinţele lor El a suferit”) (Is. 63:9). Astfel din Mat. 25:35-40 aflăm că 
Hristos suferă sau este alinat ori de câte ori ucenicii Săi suferă sau sunt alinaţi. El este capul trupului. 

Dar dacă atunci când unul dintre membre suferă toate membrele suferă împreună cu acesta (1 Cor. 12:26), cu cât 
mai mult este aceasta adevărat în cazul Capului! Astfel, citim că Hristos, chiar acum, ca mare preot, are “milă de 
slăbiciunile noastre” (Ev. 4:15). Un mare preot trebuie să “fie îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi, fiindcă şi el este cuprins 
de slăbiciune” (Ev. 5:1,2). Astfel aflăm că Hristos nu a renunţat niciodată la natura omenească pe care a luat-o asupra Sa, El 
identificându-se încă cu oamenii suferinzi şi păcătoşi. Faptul că “Isus Hristos a venit în trup” (1 Ioan 4:2) este un adevăr 
slăvit, ce trebuie recunoscut şi mărturisit.  

Proslăviţi împreună. – “Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” Hristos 
nu are nimic care să nu fie al nostru în egală măsură. Rugăciunea Sa a fost: “Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie 
împreună cu Mine şi aceia, pe care Mi i-ai dat Tu” (Ioan 17:24). Şi tot El spune: “Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine 
pe scaunul Meu de domnie” (Apoc. 3:21). Tot ceea ce El are, avem şi noi, şi le avem atunci când El le are, deoarece suntem 
împreună moştenitori cu El. 

Există slavă acum. – Afirmaţia aceasta ar putea părea la prima vedere neadevărată. Există o idee larg răspândită, 
conform căreia Hristos este proslăvit cu mult înaintea celor care sunt împreună moştenitori cu El. Un singur text este 
suficient pentru a lămuri această problemă: “Sfătuiesc pe presbiterii dintre voi, eu, care sunt un presbiter ca şi ei, un martor 
al patimilor lui Hristos, şi părtaş al slavei care va fi descoperită” (1 Pet. 5:1). Petru a declarat că este părtaş al slavei. 
Aceasta deoarece el credea cuvintele rostite de Hristos în rugăciunea pentru ucenicii Săi: “Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai 
dat-o Tu” (Ioan 17:22). Dacă Hristos este proslăvit acum, atunci şi ucenici Săi au parte. Avem şi o altă declaraţie a 
apostolului Petru. Vorbind despre Hristos, el spune: “Pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi 
vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită (slăvită – trad. eng.)” (1 Pet. 1:8). 

Har şi slavă nedescoperite. – Apostolul Ioan ne spune că, deşi noi suntem acum fiii lui Dumnezeu, lumea nu ne 
cunoaşte, deoarece ea nu L-a cunoscut pe Hristos. Nimic din înfăţişarea lui Hristos, cât a trăit pe acest pământ, nu a arătat că 
era Fiul lui Dumnezeu. Carnea şi sângele nu a descoperit această realitate nimănui. După toate aparenţele El nu era decât un 
om obişnuit. Şi cu toate acestea, în tot acest timp, El a avut slava. 

Citim că atunci când a schimbat apa în vin “El Şi-a arătat slava Sa” (Ioan 2:11). Slava s-a manifestat sub formă de 
har. “Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai 
ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1:14). Harul prin care Dumnezeu îşi întăreşte poporul este “potrivit cu bogăţia 
slavei Sale” (Ef. 3:16). Oricine este în Hristos, este ales “spre lauda slavei harului Său” (Ef.1:6). Harul este slavă, însă slavă 
acoperită, astfel încât ochii muritorilor să nu fie orbiţi de ea. 

Slava ce urmează a fi descoperită. – “Suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava 
viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.” Slava este a noastră acum, dar ea va fi descoperită doar la venirea lui 
Hristos. Atunci va fi descoperită slava Sa (1 Pet. 4:13) şi încercările noastre vor avea “ca urmare lauda, slava şi cinstea”.  

Slava lui Hristos încă nu a fost descoperită nimănui, cu excepţia celor trei aleşi de pe muntele schimbării la faţă. 
Cu acea ocazie, slavei pe care Hristos deja o avea i s-a îngăduit să strălucească. El a fost văzut atunci aşa cum va fi văzut 
când va reveni. Dar, pentru majoritatea oamenilor, nu există mai multe dovezi acum că Isus este Fiul lui Dumnezeu, decât 
au fost atunci când El s-a aflat înaintea scaunului de judecată al lui Pilat. 

Aceia care totuşi o văd prin credinţă şi care nu se ruşinează să împărtăşească suferinţele Sale, sunt de asemenea 
părtaşi ai slavei Sale ascunse; şi când El va reveni în slavă “cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor” 
(Mat. 13:43). Aceasta va fi “descoperirea fiilor lui Dumnezeu”. Atunci, pentru prima dată, Hristos va fi descoperit lumii ca 
Fiu al lui Dumnezeu, iar cei care sunt ai Lui vor fi descoperiţi împreună cu El. 

Nădejdea creaţiunii. – Cuvântul “firea” (în traducerea engleză cuvântul este “creature” – creatură, nota. trad.) din 
versetele 19-21 se referă la creaţiune; aceasta se poate vedea din versetul 22, în care se spune că toată firea suspină, 
aşteptând să fie eliberată de ceea ce a robit-o. Când omul a păcătuit, pământul a fost blestemat din cauza lui (Vezi Gen. 
3:17). Pământul nu păcătuise, dar a fost făcut să împărtăşească căderea omului, căruia îi fusese dat. Pământul desăvârşit nu 
putea fi locuinţa omului păcătos. Ci a fost supus deşertăciunii, având în vedere o nădejde. Dumnezeu a făcut pământul 
desăvârşit. “L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a făcut ca să fie locuit” (Is. 45:18). Şi El “face toate după sfatul voiei Sale” 
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(Ef.1:11). De aceea, pământul cu siguranţă va fi proslăvit aşa cum a fost la început. Căci “şi ea (creaţiunea sau firea - nota. 
trad.) va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu.”  

Înfiere şi răscumpărare. – Atât noi, cât şi pământul, “aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru”. 
Pământul aşteaptă aceasta, deoarece nu poate fi eliberat de sub blestem până când nu suntem descoperiţi ca fii ai lui 
Dumnezeu şi astfel moştenitori de drept. Duhul Sfânt este garanţia acestei moşteniri. Duhul ne sigilează ca moştenitori 
“pentru ziua răscumpărării” (Ef. 4:30). 

Pentru noi este o mărturie că suntem copii ai lui Dumnezeu, dar mărturia nu este acceptată de lume. Ei nu-i cunosc 
pe copiii lui Dumnezeu. Însă când slava pe care El ne-a dat-o este descoperită, trupurile noastre fiind răscumpărate din 
stricăciune şi făcute să strălucească la fel ca trupul Său slăvit, atunci nu va mai exista nici o îndoială în mintea nimănui. 
Atunci chiar Satana va fi obligat să recunoască că suntem copiii lui Dumnezeu şi în consecinţă moştenitori îndreptăţiţi ai 
pământului proslăvit. 

Nădejde şi răbdare. – Nădejdea, în sens biblic, înseamnă ceva mai mult decât simpla dorinţă. Este siguranţă, 
deoarece nădejdea creştinului se bazează pe făgăduinţa lui Dumnezeu, care este întărită prin jurământul Său. Nimic din ceea 
ce ochii noştri văd nu arată că suntem fii ai lui Dumnezeu. Nu ne putem vedea slava şi de aceea ni se spune să n-o căutăm 
aici. Nu-L putem vedea pe Hristos, totuşi noi ştim că este Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este garanţia că suntem şi noi fii ai lui 
Dumnezeu. Dacă ar fi vreo îndoială nu am putea aştepta cu răbdare. Am fi neliniştiţi şi îngrijoraţi. Dar, deşi ochii fizici nu 
pot vedea nici o dovadă că aparţinem ca fii lui Dumnezeu, credinţa şi nădejdea ne asigură de acest fapt şi astfel aşteptăm cu 
răbdare ceea ce nu se vede. 

 
Ceva ce merită să fie cunoscut – Romani 8:26-28 

 
 26 Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar Însuş 
Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. 27 Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; 
pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. 28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. 
 

“Rugându-ne prin Duhul.” (“Faceţi… prin Duhul… rugăciuni” Ef.6:18, n.t.) – Inima este nespus de înşelătoare şi 
de deznădăjduit de rea şi nimeni n-o poate cunoaşte decât Dumnezeu (Ier. 17:9, 10). Acesta este în sine un motiv suficient 
ca noi să nu ştim pentru ce să ne rugăm. 

Pe deasupra, noi nu cunoaştem lucrurile pe care Dumnezeu vrea să ni le dea; şi chiar dacă am şti, nu am putea să le 
descriem, pentru că “după cum este scris: «Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu 
s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.» Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit 
prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni 
cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară 
de Duhul lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, 
pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său” (1 Cor. 2:9-12). 

Dumnezeu doreşte să ne dea “nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Ef. 3:20). Bineînţeles că o cerere 
pentru astfel de lucruri nu poate fi exprimată prin cuvinte. Totuşi în propoziţia anterioară se spune că aceasta se face “prin 
puterea care lucrează în noi”; iar versetul şasesprezece arată că puterea care lucrează în noi este Duhul. Astfel, găsim 
aceeaşi idee exprimată în capitolele opt din Romani şi doi din 1 Corinteni. 

“Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.” Aşadar Duhul ştie exact ceea ce Domnul 
are pregătit pentru noi. Cele mai adânci gânduri sunt prea profunde pentru a fi exprimate în cuvinte şi astfel Duhul 
mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. Dar, deşi nu există limbaj articulat “Cel ce cercetează inimile, ştie care este 
năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu”. Domnul ştie că Duhul cere exact lucrurile 
pe care El vrea să ni le dea. El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu. Iar noi ştim că tot ceea ce cerem după voia 
lui Dumnezeu ni se dă (1 Ioan 5:14, 15). 

Observaţi cum această afirmaţie, referitoare la rugăciune este în armonie cu ceea ce este prezentat mai înainte, în 
capitolul opt din Romani. Dumnezeu ne-a dat Duhul Său pentru a fi în noi, pentru a ne conduce şi a ne călăuzi viaţa. Faptul 
că avem Duhul lui Dumnezeu dovedeşte că suntem fii ai lui Dumnezeu. Fiind fii, putem veni înaintea Lui pentru a cere ceea 
ce avem nevoie cu toată încrederea unui copil faţă de părintele său. Dar, deşi avem toată încrederea, gândurile noastre sunt 
precum pământul mai jos decât cerurile (Is. 55:8, 9). 

Nu numai gândurile noastre sunt reduse ci şi limbajul, care este chiar mai mărginit. Nu putem exprima nici chiar 
puţinul pe care-l realizăm. Dar, dacă suntem fii ai lui Dumnezeu, avem în noi pe reprezentantul Său, care ne ajută în 
slăbiciunea noastră şi care poate lua din lucrurile lui Dumnezeu pentru a ni le da. Ce încredere minunată ar trebui să ne dea 
aceasta atunci când ne rugăm; şi în mod special ar trebui să dea încredere celor care sunt deosebit de deficitari în ceea ce 
priveşte limbajul! Nu are nici o importanţă dacă avem un vocabular limitat, dacă ne bâlbâim, sau chiar dacă suntem muţi; 
dacă ne rugăm în Duhul, suntem siguri că primim tot ceea ce avem nevoie şi mai mult decât putem cere sau gândi. 

Având în vedere aceste adevăruri, cât de convingător devine sfatul apostolului: “Faceţi în toată vremea, prin Duhul, 
tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii” (Ef. 6:18).  
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Toate lucrurile lucrează spre bine. – “De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce 
iubesc pe Dumnezeu.” Dacă nu am şti aceasta nu am putea avea acea încredere în rugăciune pe care ar trebui s-o avem şi 
care este prezentată în versetele anterioare. Oricine îl cunoaşte pe Domnul trebuie să-L iubească, pentru că El este dragoste. 
Iar Duhul este Cel care ni-L descoperă. Oricine ştie că “atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică”, nu poate decât să-L iubească. Şi atunci toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele său. 

Observaţi că textul nu spune că toate lucrurile vor merge împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, ci 
că ele merg astfel acum, în prezent. Toate, aşa cum vin, sunt bune pentru cei care-L iubesc pe Domnul şi au încredere în El. 
Mulţi pierd binecuvântarea acestei asigurări citind-o ca şi cum ar fi pentru viitor. Ei încearcă să se resemneze în faţa 
necazurilor ce vin, gândind că după aceea ceva bun va ieşi din acestea; dar în acest fel ei nu primesc binele pe care 
Dumnezeu li-l dă. 

Observaţi mai departe că textul nu spune că noi ştim cum toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl 
iubesc pe Dumnezeu. Adesea oamenii aflaţi în necaz oftează pios şi spun: “Da, presupun că totul este spre bine, dar nu văd 
cum”. Bineînţeles că nu văd; şi nu este treaba lor să vadă cum. Dumnezeu este cel care le face să meargă spre bine, deoarece 
El este singurul care are putere. 

Prin urmare nu avem nevoie să ştim nimic despre modul cum se face. Faptul în sine este suficient pentru noi. 
Dumnezeu poate împiedica toate planurile diavolului şi poate face ca mânia omului să-L laude. Partea noastră este să 
credem. Nu dovedim nici o încredere în Domnul dacă noi trebuie să vedem cum face El toate acestea. Cei care vor să-L 
vadă pe Domnul cum lucrează, dovedesc prin aceasta că nu pot să aibe încredere în El şi astfel ei aduc ocară numelui Său 
înaintea lumii. 

Chemaţi de Dumnezeu. – Dumnezeu i-a chemat pe toţi oamenii să vină la El. “Şi Duhul şi Mireasa zic: «Vino! » 
Şi cine aude să zică: «Vino!» Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!” (Apoc. 22:17). Dumnezeu 
nu priveşte la faţa omului; El doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi de aceea îi cheamă pe toţi. 

Nu numai că El ne cheamă, ci ne atrage. Nimeni nu poate veni la El fără să fie atras, de aceea Hristos este înălţat 
pentru a-i atrage pe toţi la Dumnezeu. El a gustat moartea pentru fiecare (Ev. 2:9) şi prin El toţi oamenii au acces la 
Dumnezeu. El a distrus în trupul Său vrăjmăşia – zidul care desparte omul de Dumnezeu – astfel că, indiferent care ar fi 
omul acela, nu există nimic care să-l despartă de Dumnezeu decât dacă acel om zideşte din nou bariera. 

Domnul ne atrage, dar nu foloseşte forţa. El cheamă dar nu mână. Rămâne deci ca noi să ne întărim “chemarea şi 
alegerea” cedând în faţa influenţei cu care Dumnezeu ne înconjoară. El spune: “Urmează-mă”, iar noi trebuie să întărim 
chemarea urmându-L. 

Scopul chemării. – Dumnezeu ne cheamă “prin harul lui Hristos” (Gal. 1:6). “În El, Dumnezeu ne-a ales înainte 
de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, … în dragostea Lui” (Ef. 1:4). Mai mult, citim că “El ne-a 
mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în 
Hristos Isus, înainte de veşnicii” (2 Tim. 1:9). Din textul nostru am aflat că aceia care îl iubesc pe Dumnezeu sunt cei 
“chemaţi după planul Său”. Scopul Său este ca noi să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui în dragoste. Dacă ne supunem 
planului Său, El se va îngriji de împlinirea lui. 

Dumnezeu a făcut omul pentru a-I fi prieten (în eng. companion - nota.trad.). Însă adevărata prietenie nu poate 
exista acolo unde este constrângere. De aceea, pentru ca omul să se poată asocia cu El în intimitate, a făcut voinţa omului la 
fel de liberă ca şi a Sa. Dumnezeu nu poate lucra împotriva propriului Său scop; şi prin urmare nu numai că nu va forţa 
voinţa omului, dar nici nu poate s-o facă. Toţi oamenii sunt, la fel ca Însuşi Dumnezeu, absolut liberi să aleagă; şi atunci 
când aleg să se supună chemării lui Dumnezeu, planul Său binecuvântat este împlinit în ei prin puterea prin care El poate 
face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre bine. 

Am aflat despre relaţia noastră cu Dumnezeu prin Duhul şi ajutorul pe care Duhul ni-l dă în rugăciune, precum şi 
despre asigurarea că “toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor 
ce sunt chemaţi după planul Său”. Temelia pe care se sprijină această asigurare este infinit întărită de versetele următoare. 

 
Darul nepreţuit – Romani 8:29-32 

 
 29 Căci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului 
Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. 30 Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi 
chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi 
proslăvit. 31 Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi 
împotriva noastră? 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? 
 
 Preştiinţă sau hotărât mai dinainte. – Cuvântul “predestinare” este echivalent cu “hotărât mai dinainte”. S-au 
scris volume întregi de speculaţii despre aceşti termeni, dar câteva cuvinte sunt suficiente pentru a face lumină. În această 
privinţă acestea, precum şi referitor la celelalte atribute ale lui Dumnezeu, este suficient să cunoaştem faptul în sine. 
Explicaţia nu este treaba noastră. 
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 Scripturile arată foarte clar că Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile. El nu cunoaşte doar lucrurile din trecut ci şi pe 
cele viitoare. “Zice Domnul, care face aceste lucruri, şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie” (Fapte 15:18). “Doamne, Tu 
mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul” (Ps. 139:1, 2). 
Astfel, Dumnezeu poate spune ce vor face şi vor spune chiar şi cei care nu s-au născut încă. 
 Aceasta nu-L face pe Dumnezeu răspunzător pentru răul pe care ei îl fac. Unii, fără să se gândească, au considerat 
că este necesar să-L scuze pe Domnul şi să-L elibereze de acuzaţia potrivit căreia dacă este atoateştiutor El este responsabil 
pentru răul pe care nu-L previne, spunând că El ar putea şti dacă ar vrea, dar că multe lucruri alege să nu le ştie. O astfel de 
“apărare” a lui Dumnezeu este atât prostească cât şi dăunătoare. Aceasta pleacă de la presupunerea că Dumnezeu ar fi 
responsabil pentru rău dacă ar şti mai dinainte şi nu l-ar preveni şi pentru a nu trebui să-l prevină, cu bună ştiinţă El îşi 
închide ochii. Astfel, “apărarea” lor într-adevăr pune responsabilitatea pentru tot răul asupra lui Dumnezeu. Şi nu numai 
atât, ci Îl şi limitează. Îl fac ca pe un om. 
 Dumnezeu ştie toate lucrurile, nu prin studiu sau cercetare aşa cum află omul puţinul pe care-l cunoaşte, ci pentru 
că este Dumnezeu. Veşnicia este locuinţa Sa (Is. 57:15). Noi nu înţelegem aceasta după cum nu înţelegem nici veşnicia. 
Trebuie să acceptăm faptul ca atare fiind nu doar mulţumiţi, ci bucuroşi că Dumnezeu este mai mare decât noi. Pentru El 
timpul, trecut, prezent şi viitor, este la fel. Pentru Dumnezeu este întotdeauna “acum”. 
 Faptul că Dumnezeu a ştiut răul pe care oamenii urmau să-l facă, chiar înainte de întemeierea lumii, nu-L face 
răspunzător de acesta, după cum un om care poate vedea prin telescopul său ce face altul aflat la zece kilometri nu-l face 
răspunzător de faptele acestuia. Dumnezeu de la început a avertizat oamenii împotriva păcatului şi le-a pus la dispoziţie 
toate mijloacele necesare pentru a-l evita; dar El nu poate încălca dreptul omului şi libertatea sa de alegere, fără să-i 
răpească demnitatea, reducându-l la starea de obiect. 
 Libertatea de a face binele implică libertatea de a face ce este rău. Dacă omul ar fi făcut astfel încât n-ar putea să 
facă rău, nu ar avea libertate deloc, nici chiar de a face binele. Ar fi inferior animalelor. Nu este nici o virtute în ascultarea 
forţată, după cum n-ar fi nici atunci când faci binele, dar nu există posibilitatea de a face rău. Pe deasupra, nu ar putea exista 
plăcere sau satisfacţie în prietenia declarată dintre două persoane, dacă una s-ar asocia cu cealaltă doar pentru că nu poate 
evita aceasta. Bucuria pe care o simte Domnul în compania poporului Său se datorează faptului că acesta de bună voie Îl 
preferă pe El mai mult decât pe toţi ceilalţi. Şi ceea ce constituie bucuria Domnului este bucuria poporului Său. 
 Chiar cei care-L critică pe Dumnezeu pentru că nu previne răul, pe care îl prevede, având în vedere că este 
atotputernic, ar fi primii care să-L acuze de cruzime dacă le-ar încălca libertatea şi i-ar forţa să facă ceea ce ei nu doresc. În 
felul acesta nimeni n-ar fi fericit şi mulţumit. Cel mai înţelept lucru pe care-l putem face este de a înceta să mai criticăm 
căile Celui Atotputernic şi de a accepta faptul că tot ceea ce face El este bine. “Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite” (Ps. 
18:30). 

Ce se poate spune despre predestinare? – În text se spune că “pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi 
hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi”. 
Gândurile lui Dumnezeu faţă de oameni sunt gânduri de pace şi nu de nenorocire (Ier. 29:11). El ne dă pace (Is. 26:12). 
Nicăieri nu găsim scris că omul este predestinat distrugerii; omul este predestinat de Dumnezeu doar ca să fie asemenea 
chipului Fiului Său. 

Dar numai în Hristos noi devenim asemenea chipului Său. În El noi ajungem “la starea de om mare, la înălţimea 
staturii plinătăţii lui Hristos” (Ef. 4:13) Prin urmare omul este predestinat numai în Hristos. Acest adevăr este prezentat în 
întregime în următorul pasaj din Scripturi: 

“Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de 
binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim 
sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după 
buna plăcere a voiei Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui.” 
  Totul se găseşte în Hristos. Toate binecuvântările spirituale le primim în El; în El suntem aleşi pentru sfinţire; în El 
suntem predestinaţi să fim înfiaţi; în El suntem acceptaţi şi în El avem răscumpărarea prin sângele Său. “Fiindcă Dumnezeu 
nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos” (1Tes. 5:9). 
 Acesta este planul şi predestinarea lui Dumnezeu în ceea ce priveşte omul. Şi de asemenea “pe aceia, pe care i-a 
cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său”. Pe cine a cunoscut El? Nu există nici 
o limită; El trebuie să-i fi cunoscut pe toţi. Dacă ar exista vreo excepţie, Dumnezeu nu ar mai fi infinit în cunoaştere. Dacă 
cunoaşte o persoană, atunci El cunoaşte pe toţi. Nu a existat nici o persoană în lumea aceasta a cărei naştere Dumnezeu să n-
o fi cunoscut. “Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a 
face” (Ev.4:13). 
 Prin urmare, deoarece toţi oamenii au fost cunoscuţi de Dumnezeu chiar înainte de întemeierea lumii şi pe cei pe 
care i-a cunoscut i-a predestinat să fie asemenea chipului Fiului Său, rezultă că planul lui Dumnezeu este ca fiecare suflet ce 
se naşte în această lume să fie mântuit. Dragostea Sa îi îmbrăţişează pe toţi, fără a se uita la faţa omului. 
 “Atunci toţi vor fi mântuiţi, indiferent de ce fac”, va spune cineva. Nicidecum. Reamintiţi-vă că planul lui 
Dumnezeu este în Hristos. Numai în El noi suntem predestinaţi. Iar noi suntem liberi să-L acceptăm sau nu. Voinţa omului a 
fost pentru totdeauna eliberată şi Însuşi Dumnezeu nu va îndrăzni să o încalce. Pentru El alegerea şi voinţa fiecărei persoane 
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este sfântă. El nu-şi va impune propria voinţă împotriva voinţei omului. Voia Sa este de a da omului ceea ce acesta decide 
că este cel mai bine pentru el.  
 Aşa că El aşează înaintea omului viaţa şi moartea, binele şi răul, şi îi spune să aleagă ce vrea. Dumnezeu ştie ce 
este cel mai bine şi a ales şi pregătit aceasta pentru om. El a mers chiar atât de departe încât a fixat-o în afara oricărei 
posibilităţi de pierdere, astfel încât omul să aibe lucrul cel bun dacă îl alege. Dar minunata bunătate şi curtoazie a 
atotputernicului Dumnezeu se vede din faptul că El cedează în faţa oricărei dorinţe a omului. Dacă omul, la rândul său, ar 
ceda în faţa dorinţelor lui Dumnezeu, atunci ar exista cea mai plăcută şi iubitoare relaţie de prietenie între ei. 
 Chemaţi, îndreptăţiţi, proslăviţi. – “Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care 
i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.” Aceasta este o lucrare 
terminată. Afirmaţia anterioară nu trebuie să ne pună în încurcătură, dacă ne reamintim că totul este în Hristos. În Hristos 
am fost deja binecuvântaţi cu toate binecuvântările spirituale. Toţi oamenii sunt chemaţi la ceea ce Dumnezeu a pregătit 
pentru ei, însă nimeni nu este “chemat după planul Său” dacă nu-şi întăreşte chemarea şi alegerea, supunându-se voinţei 
Sale. Unii ca aceştia sunt predestinaţi să fie mântuiţi. Nimic din acest univers nu poate împiedica mântuirea unui suflet care-
L acceptă pe Domnul Isus Hristos şi se încrede în El.  
 Şi toţi aceştia sunt îndreptăţiţi. Moartea lui Hristos ne împacă cu Dumnezeu. “El este jertfa de ispăşire pentru 
păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi” (1 Ioan 2:2). Moartea Sa a asigurat iertarea şi 
viaţa pentru toţi. Nimic nu poate împiedica mântuirea lor decât propria lor voinţă pervertită. Oamenii trebuie să se smulgă 
din mâna lui Dumnezeu pentru a fi pierduţi. 
 Cu atât mai mult deci, cei care acceptă jertfa sunt îndreptăţiţi. “Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin 
faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi 
neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu. Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost 
împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin 
viaţa Lui.” 
 “Iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.” Nu am citit noi oare în rugăciunea lui Hristos pentru 
ucenicii Săi, nu numai pentru cei care erau în grădină cu El, ci de asemenea pentru cei care vor crede în El prin cuvântul lor, 
deci şi pentru noi: “Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu”? Petru a spus că este părtaş al slavei ce va fi arătată. 
Dumnezeu nu a lăsat nimic nefăcut. Tot ceea ce Hristos are avem şi noi – dacă îl acceptăm pe El. Tot ceea ce rămâne este ca 
să fie arătată. “De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.” Când Dumnezeu 
întreabă poporul Său: “Ce aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut?”, cine va îndrăzni să spună că a lăsat ceva 
nefăcut? 
 Toate lucrurile sunt ale noastre. – Dar am anticipat cuvintele apostolului. Să-l ascultăm: “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?” 
 “Cum nu ne va da?” Adică, cum ar putea să nu ne dea toate lucrurile? Dându-ni-L pe Hristos nouă, şi pentru noi, 
Dumnezeu nu putea face altfel decât să ne dea toate lucrurile, “pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în 
ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost 
făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El” (Col. 1:16, 17). 
 “Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre: fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie 
lumea, fie viaţa, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare; toate sunt ale voastre, şi voi sunteţi ai lui Hristos, iar 
Hristos este al lui Dumnezeu” (1 Cor. 3:21-23). Aceasta, deci, răspunde întrebării: “Cine va fi împotriva noastră?” Totul 
este în favoarea noastră. “Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru” (2 Cor. 4:15). 
 Odată, un general a trimis guvernului următoarea telegramă: “Am întâlnit inamicul. Sunt ai noştri”. Oricare copil al 
lui Dumnezeu are privilegiul de a spune aceleaşi cuvinte. “Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin 
Domnul nostru Isus Hristos” (1 Cor. 15:57). 
 “Şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii, este credinţa noastră” (1 Ioan 5:4). Prin aceasta ştim că toate lucrurile 
lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Indiferent cât de întunecate şi ameninţătoare ar părea să fie 
lucrurile, dacă suntem în Hristos, ele lucrează pentru noi, nu împotriva noastră. 
 Ne apropiem de sfârşitul capitolului opt din Romani. Acesta este muntele Pisga al epistolei, deoarece din acest loc 
ochiul credinţei vede realitatea pământului promis. În acest punct s-ar impune un foarte scurt rezumat al celor studiate până 
acum. Prezentarea următoare este probabil cea mai succintă. 
 În primul capitol descoperim tema epistolei, exprimată în câteva cuvinte: Evanghelia lui Hristos, puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuire. Aceasta se adresează atât evreilor cât şi neamurilor, fiind propovăduită prin lucrările lui 
Dumnezeu. Starea oamenilor care au refuzat să-L cunoască pe Dumnezeu este apoi prezentată. 
 Capitolul 2 ne arată că inima tuturor este la fel; că toţi urmează să fie judecaţi după unul şi acelaşi standard; şi că 
mărturisirea de credinţă şi cunoaşterea nu reprezintă în sine o recomandare înaintea lui Dumnezeu pentru nimeni. Ascultarea 
de legea lui Dumnezeu este singurul semn distinctiv ce caracterizează pe un adevărat israelit şi pe un moştenitor al lui 
Dumnezeu. 
 Capitolul 3 subliniază ideile anterioare şi în mod special faptul că nu există nici un om care să asculte. “Căci 
nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.” 
Dar cu toate acestea există speranţă pentru toţi, căci neprihănirea legii este pusă în şi asupra tuturor celor care cred în 
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Hristos, astfel încât omul este făcut împlinitor al legii prin credinţă. Acelaşi Dumnezeu îndreptăţeşte atât pe evrei cât şi pe 
neamuri în acelaşi fel, prin credinţă. Credinţa nu este un înlocuitor al ascultării de lege, ci mijlocul prin care este posibilă 
aceasta. 
 În capitolul 4 Avraam este prezentat ca exemplu al neprihănirii ce se capătă prin credinţă. Tot din acest capitol 
aflăm că, credinţa în moartea şi învierea lui Hristos este singura cale prin care se poate moşteni făgăduinţa făcută 
strămoşilor noştri, făgăduinţă care include nimic mai puţin decât stăpânirea pământului înnoit. Binecuvântarea lui Avraam 
este binecuvântarea care vine prin crucea lui Hristos. Şi deoarece făgăduinţa făcută lui Israel nu reprezenta decât repetarea 
făgăduinţei făcută lui Avraam, ajungem la concluzia că Israel este format din aceia, provenind din fiecare popor, care 
câştigă biruinţa asupra păcatului prin crucea lui Hristos. 
 Abundenţa dragostei şi a harului, precum şi mântuirea prin viaţa lui Hristos, ar putea fi cea mai scurtă caracterizare 
a capitolului 5. 
 Ideea de creaturi noi în Hristos ar putea constitui pentru cititorul devotat ideea principală a capitolului 6. Aici este 
prezentată moartea, îngroparea, învierea şi viaţa cu Hristos. 
 În capitolul 7 descoperim cât de strânsă este legătura dintre Hristos şi cei credincioşi. Ei sunt căsătoriţi cu El, astfel 
încât sunt “mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui”. Lupta prin care se obţine eliberarea de sub 
stăpânirea primului soţ – trupul păcatului – este viu prezentată. 
 Capitolul 8, cununa acestei cărţi, descrie binecuvântările fiului lui Dumnezeu născut liber. Speranţa viitoarei 
nemuriri se bazează pe posedarea cu adevărat, prin Duhul, a vieţii şi slavei pe care o are Hristos în prezent. Cei care sunt în 
Hristos sunt predestinaţi slavei veşnice. Şi astfel ajungem la: 
 

Strigătul de biruinţă; o slăvită încredinţare – Romani 8:31-39 
 

31 Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva 
noastră? 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? 33 Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-i socoteşte 
neprihăniţi! 34 Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi 
mijloceşte pentru noi! 35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau 
prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia? 36 După cum este scris: “Din pricina 
Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” 37 Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai 
mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. 38 Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, 
nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39 nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă 
făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. 
 
 Totul este pentru noi. – Apostolul a pus întrebarea: “Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva 
noastră?” Răspunsul cu siguranţă este: “Nimeni”. Dumnezeu este mai mare decât toţi, nimeni nu poate smulge ceva din 
mâna Sa. Dacă El, care are puterea de a face toate lucrurile să lucreze împreună spre bine, este pentru noi, atunci cu 
siguranţă totul este pentru noi. 
 Dar adesea în mintea oamenilor se ridică întrebarea: “Este oare Dumnezeu cu adevărat de partea noastră?” De 
multe ori oamenii din răutate Îl acuză de împotrivire; şi chiar creştinii declaraţi cred uneori că Dumnezeu lucrează împotriva 
lor. Când apar problemele ei îşi închipuie că Dumnezeu luptă împotriva lor. Însă acum, la această întrebare s-a răspuns 
odată pentru totdeauna printr-o demonstraţie, şi anume prin faptul că Dumnezeu este Cel care ni se dă şi care îndreptăţeşte. 
Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? O va face oare Dumnezeu care-i îndreptăţeşte? Imposibil. Dar 
Dumnezeu este singurul din univers care are dreptul de a ridica pâră împotriva cuiva; şi deoarece El îndreptăţeşte în loc să 
condamne înseamnă că noi suntem liberi. Suntem liberi dacă credem aceasta. Pe cine îndreptăţeşte El? Pe “cei nelegiuiţi”. 
Aceasta nu lasă nici o urmă de îndoială în privinţa faptului că El ne îndreptăţeşte. 
 Dar ce putem spune despre Hristos? Ne va condamna El? Cum ar putea s-o facă când El s-a dat pentru noi? Însă El 
s-a dat pentru noi împlinind voia lui Dumnezeului (Gal.1:4). “Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să 
judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El” (Ioan 3:17). El este viu pentru a ne îndreptăţi şi stă la dreapta lui 
Dumnezeu pentru noi. El se interpune între noi şi moartea pe care o merităm. Astfel, acum nu există nici o condamnare 
pentru cei care sunt în Isus Hristos. 
 “Dar”, zice cineva, “Satana vine la mine şi mă face să mă simt atât de păcătos încât Dumnezeu este mânios şi nu 
mai este speranţă pentru mine.” Ei bine, de ce îl asculţi? Îi cunoşti caracterul. El “este mincinos şi tatăl minciunii”. Ce 
treabă ai tu cu el? Lasă-l să te acuze de tot ce vrea; nu el este judecătorul. Dumnezeu este judecătorul, iar El îndreptăţeşte. 
Singurul scop al lui Satana este de a înşela oamenii şi de a-i atrage în păcat, convingându-i apoi că totul e bine. Fii sigur 
deci că el nu va spune niciodată unui om care nu a primit iertarea că este păcătos. Dumnezeu face lucrul acesta prin Duhul 
Său, pentru ca omul vinovat să poată accepta iertarea pe care El o oferă fără plată. 
 Deci, situaţia se prezintă astfel: atunci când Dumnezeu îi spune unui om că este păcătos, o face pentru ca omul să 
primească iertarea Sa. Dacă Dumnezeu spune că un om este păcătos, atunci el este păcătos, şi se cuvine ca acesta să 
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recunoască, dar “sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat”. Şi aceasta este adevărat indiferent cine ne 
spune că suntem păcătoşi. Să presupunem că Satana ne spune că suntem păcătoşi; noi nu trebuie să stăm de vorbă cu el sau 
să ne oprim chiar şi o secundă pentru a discuta despre aceasta; putem ignora acuzaţia, mângâindu-ne cu asigurarea că 
sângele lui Hristos ne curăţă de orice păcat. 
 Dumnezeu nu condamnă nici chiar atunci când convinge de păcat; şi nu e treaba nimănui altcuiva să condamne. 
Dacă oamenii condamnă, condamnarea lor nu are nici o putere. Prin urmare nu este nici o condamnare pentru cei care se 
încred în Domnul. Chiar şi acuzaţiile lui Satana ne pot încuraja; pentru că putem fi siguri că el nu va spune niciodată unui 
om că este păcătos, atâta timp cât omul acela este în puterea sa. Deoarece Dumnezeu este pentru noi, totul este pentru noi. 
 Iubire veşnică. – “Domnul mi Se arată de departe: «Te iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez bunătatea 
Mea!»” (Ier.31:3). Din moment ce aşa stau lucrurile “Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos?” Iubirea Sa este 
veşnică şi nu se schimbă. Iar dragostea Sa este pentru noi; de aceea nimic nu ne poate despărţi de ea. Prin alegerea noastră 
conştientă o putem respinge, dar chiar şi atunci dragostea Sa rămâne la fel; numai că în acest caz singuri ne-am îndepărtat 
de ea. “Dacă suntem necredincioşi, totuş El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur” (2 Tim. 2:13). Ne va 
despărţi necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia de 
dragostea lui Hristos? Imposibil, căci tocmai în aceste împrejurări dragostea Sa pentru noi s-a manifestat. Nici chiar moartea 
nu ne poate despărţi de dragostea Sa, din moment ce El atât de mult ne-a iubit încât s-a dat pe Sine Însuşi ca să moară 
pentru noi. Moartea este chezăşia dragostei Sale. Păcatul, care ne desparte de Dumnezeu, nu ne separă de dragostea Sa, 
deoarece “Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru 
noi”. “Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 
Cor. 5:21). 
 “Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” Aşa trebuie să fie 
din moment ce totul este pentru noi. Deoarece Hristos a suferit de foame, a fost în strâmtorare, în primejdie şi a trecut chiar 
prin moarte pentru ca să ne elibereze, toate aceste lucruri sunt pentru noi. Prin moarte a obţinut El biruinţa pentru noi; de 
aceea chiar şi în moarte noi obţinem o biruinţă deplină. Cei pe care Satana îi persecută până la moarte obţin cea mai mare 
biruinţă asupra sa. Ceea ce pare a fi o biruinţă a lui Satana este de fapt înfrângerea sa cea mai zdrobitoare. 
 Iată cât de minunat s-a îngrijit Dumnezeu de mântuirea noastră! Este destul de uşor de văzut că, dacă Satana nu ne-
ar împiedica cu nimic am fi mântuiţi. Dacă vrăjmaşul nostru ne-ar lăsa cu totul în pace, n-am avea nici o problemă. Aşa că 
în această situaţie am fi în siguranţă. Dar el nu vrea să ne lase în pace. El dă târcoale ca un leu care răcneşte, căutând pe cine 
să înghită. Foarte bine, Dumnezeu a aranjat astfel lucrurile încât chiar şi încercările sale de a ne distruge ne ajută. Moartea 
este cel mai rău lucru cu care Satana ne poate lovi şi chiar în aceasta suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a 
iubit. “Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!” 
 O bună încredinţare. – “Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: «În linişte şi odihnă va fi 
mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră»” (Is. 30:15). “Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă 
păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început” (Ev.3:14). Credinţa noastră este biruinţa. Numai Dumnezeu este 
puterea şi mântuirea noastră. De aceea, puterea noastră izvorăşte din încrederea pe care o avem în El. “Încredeţi-vă în 
Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este Stânca veacurilor (putere veşnică - trad. eng.)” (Is. 26:4). 
 Apostolul Pavel a suferit “în osteneli şi mai mult; în temniţe, şi mai mult; în lovituri, fără număr; de multe ori în 
primejdii de moarte”. El spune: “De cinci ori am căpătat de la Iudei patruzeci de lovituri fără una; de trei ori am fost bătut 
cu nuiele; odată am fost împroşcat cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am fost în adâncul 
mării; Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din 
neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii 
între fraţii mincinoşi. În osteneli şi necazuri, în priveghiuiri adesea, în foame şi sete, în posturi adesea, în frig şi lipsă de 
îmbrăcăminte” (2 Cor. 11:24-27). Cu siguranţă el poate vorbi cu autoritatea unei bogate experienţe. Ascultaţi, dar, ce spune: 

“Nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici 
înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus 
Hristos, Domnul nostru.” 

Nici o teamă de viitor. – Numai pentru cei care cu bună ştiinţă resping dragostea lui Dumnezeu rămâne “doar o 
aşteptare înfricoşată a judecăţii”. Hristos ne spune : “Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine”. El nu doreşte ca mintea 
noastră să fie stăpânită de teamă şi presimţiri rău prevestitoare. Unii oameni nu-şi găsesc niciodată liniştea, nici chiar în 
condiţiile cele mai favorabile, deoarece se tem că se va întâmpla ceva groaznic. Însă nu are nici o importanţă ce se va 
întâmpla, din moment ce nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nu pot să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care 
este în Isus Hristos, Domnul nostru. Suntem asiguraţi că atât lucrurile viitoare, cât şi cele de acum sunt ale noastre (1 
Cor.3:22). Aşadar, în Hristos putem cânta: 

 
“Binele sau răul poate să vină 
Pentru mine este bine, 
Sigur de a Te avea pe Tine în toate, 
De a avea totul în Tine.” 
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CAPITOLUL 9 
Cine sunt adevăraţii Israeliţi? 

 
Dragostea lui Pavel pentru fraţii săi - Romani 9:1-18 

 
 1 Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, 2 că simt o mare 
întristare şi am o durere necurmată în inimă. 3 Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de 
Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti. 4 Ei sunt Israeliţi, au înfierea, slava, legămintele, darea Legii, slujba 
dumnezeiască, făgăduinţele, 5 patriarhii, şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, 
Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin! 6 Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. 
Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel, sunt Israel; 7 şi, măcar că sunt sămânţa lui Avraam, nu toţi sunt copiii lui 
Avraam; ci este scris: “În Isaac vei avea o sămânţă, care-ţi va purta numele.” 8 Aceasta însemnează că nu copiii 
trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă. 9 Căci cuvântul acesta este o 
făgăduinţă: “Pe vremea aceasta Mă voi întoarce, şi Sara va avea un fiu.” 10 Ba mai mult; tot aşa a fost cu Rebeca. Ea 
a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. 11 Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă, şi nu 
făcuseră nici bine nici rău, - ca să rămână în picioare hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o 
alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă, - 12 s-a zis Rebecii: “Cel mai mare va fi rob celui mai mic”, 13 după cum 
este scris: “Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.” 14 Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? 
Nicidecum! 15 Căci El a zis lui Moise: “Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-
Mi va plăcea să Mă îndur.” 16 Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are 
milă. 17 Fiindcă Scriptura zice lui Faraon: “Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea, şi pentru ca 
Numele Meu să fie vestit în tot pământul.” 18 Astfel, El are milă de cine vrea şi împietreşte pe cine vrea. 
 
 Această porţiune din Scriptură pe care o studiem este lungă, dar dacă este chestionată cu atenţie, pentru a înţelege 
ce spune, nu va fi atât de dificilă pe cât se crede de obicei. 
 Atât iudeilor cât şi grecilor. – Deşi Pavel era “apostolul Neamurilor” el nu şi-a uitat “fraţii [mei], rudele [mele] 
trupeşti”. Oriunde se ducea el căuta mai întâi pe iudei pentru a le predica. Prezbiterilor din Efes le-a spus: “Ştiţi că n-am 
ascuns nimic din ce vă era de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case, şi să 
vestesc Iudeilor şi Grecilor: pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos” (Fapte 20:20, 21). Grija 
lui Pavel faţă de toate clasele, chiar şi faţă de cei care îi erau străini, demonstrează, mai mult decât orice altceva, asemănarea 
sa cu Domnul Isus Hristos. 
 Avantajul lui Israel. – “Care este deci întâietatea Iudeului?” “Oricum, sunt mari. Şi mai întâi de toate, prin faptul 
că lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu” (Rom. 3:1, 2). Astfel, avem aici o listă minunată cu lucrurile care 
aparţin lui Israel: înfierea, slava, legămintele, darea Legii, slujba dumnezeiască, făgăduinţele. Este într-adevăr un lucru 
teribil să te dovedeşti necredincios având atâtea privilegii inestimabile! 

“Mântuirea vine de la Iudei.” – Acestea au fost cuvintele rostite de Isus femeii din Samaria la fântână (Ioan 
4:22). “Şi din ei a ieşit, după trup, Hristosul.” Biblia a fost scrisă de evrei, iar o tânără evreică a fost mama Domnului nostru. 
Ca om, Hristos a fost evreu, din tribul lui Iuda. Când citim că suntem “mântuiţi prin viaţa Lui”, ştim că este vorba de viaţa 
Lui ca evreu. Nu există nici un dar şi nici o binecuvântare divină pentru om care să nu fi fost mai “întâi a Iudeului” şi pentru 
cunoaşterea căruia să nu fim îndatoraţi evreilor. 
 Nimic de la Neamuri. - Apostolul spune despre “Neamuri[le] din naştere” că erau “fără drept de cetăţenie în 
Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume” (Ef. 2:11, 12). Legămintele, făgăduinţele, 
Însuşi Hristos, toate aparţin evreilor şi nu neamurilor. Prin urmare oricine este mântuit trebuie să fie mântuit ca evreu. 
“Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele” (Fapte 
15:14). 
 Despărţit de Hristos. - N-are nici o importanţă dacă folosim cuvântul “blestemat”, “anatema” sau “despărţit”. 
Toate au aceeaşi semnificaţie şi exprimă cea mai deplorabilă stare. A fi fără Hristos înseamnă a fi fără Dumnezeu în lume 
(Ef. 2:12). 
 În acea stare ar fi fost dispus Pavel să fie pus pentru fraţii săi după trup dacă aceasta i-ar fi ajutat în vreun fel. Ce 
arată aceasta? Pur şi simplu că Israelul după trup era, şi este, exact în această stare - despărţit de Hristos, “fără nădejde şi 
fără Dumnezeu în lume”. 
 Dar deoarece toate făgăduinţele lui Dumnezeu sunt în Hristos (2 Cor. 1:20), cei care sunt despărţiţi de Hristos nu 
au parte de făgăduinţe; şi astfel vedem din nou că Israelul după trup, ca naţiune, nu are şi nu a avut niciodată vreun avantaj 
înaintea lui Dumnezeu faţă de alte ţări; că Dumnezeu nu a făcut niciodată vreo făgăduinţă specială Israelului după trup care 
să nu fie valabilă pentru oricare alt popor.1 
 Prin dorinţa pe care Pavel a exprimat-o el a arătat cât de deplin se dăruise Domnului şi cât de mult se împărtăşea de 
Duhul Său. Hristos s-a dat pentru oameni, fiind gata să fie chiar despărţit de Dumnezeu, pentru a putea cuprinde şi salva pe 
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cei pierduţi. Nu există un alt Nume sub cer prin care omul să fie mântuit şi de aceea despărţirea lui Pavel nu ar fi mântuit pe 
fraţii săi, după cum el foarte bine ştia. 
 Dar prin aceasta el nu a făcut decât să arate cât de disperată era situaţia evreilor şi cât de mare era grija sa faţă de 
ei. Deşi nici o jertfă omenească nu poate ajuta, oamenii au privilegiul de a împărtăşi suferinţele lui Hristos pentru alţii. Pavel 
spune despre sine: “Mă bucur acum în suferinţele mele pentru voi; şi în trupul meu, împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui 
Hristos, pentru trupul Lui, care este Biserica” (Col. 1:24). 
 Tăierea împrejur ajunge netăiere împrejur. - Am citit mai înainte cuvintele: “Dacă tu calci Legea, tăierea ta 
împrejur ajunge netăiere împrejur” (Rom. 2:25). Acest mesaj era adresat evreilor care în acelaşi context sunt acuzaţi de 
încălcarea Legii (Rom. 2:17-24). În versetul 31 al acestui capitol ni se spune de asemenea că Israel nu a ajuns la Legea 
neprihănirii. Iar motivul este că ei nu L-au acceptat pe Hristos, numai prin El putând fi obţinută neprihănirea Legii. 
 Astfel, observăm din nou că Israel, “rudele trupeşti” ale lui Pavel, nu erau deloc Israeliţi, ci Neamuri, despărţiţi de 
Hristos, fiind “fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume”. 
 Făgăduinţa nu a dat greş. - Această situaţie este tristă. Toate făgăduinţele aparţin lui Israel şi nu există nimic de 
la Dumnezeu pentru vreo altă naţiune, cu toate acestea chiar poporul care se cheamă Israel este despărţit de Hristos. În ciuda 
acestui fapt cuvântul lui Dumnezeu nu a rămas fără putere, “căci nu toţi cei ce se coboară din Israel, sunt Israel”. Necredinţa 
unora nu poate nimici credinţa lui Dumnezeu (Rom. 3:3). Dacă toţi descendenţii după trup ai lui Iacov ar fi pierduţi, aceasta 
nu ar diminua în vreun fel făgăduinţa lui Dumnezeu către Israel, din moment ce adevăraţii Israeliţi sunt numai cei care cred 
făgăduinţele. 
 Sămânţa lui Avraam. - “În Isaac vei avea o sămânţă”. Isaac a fost copilul făgăduinţei; prin urmare cei care cred 
făgăduinţele lui Dumnezeu sunt sămânţa lui Avraam. Evreilor care erau satisfăcuţi de descendenţa lor, Ioan Botezătorul le-a 
zis: “Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: «Avem ca tată pe Avraam!» Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea 
poate să ridice fii lui Avraam” (Mat. 3:9). El putea face aceasta la fel de uşor după cum a făcut pe om la început din ţărâna 
pământului. 
 Trupul şi făgăduinţa. - “Aceasta însemnează că nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu; ci copiii făgăduinţei 
sunt socotiţi ca sămânţă.” Acest text este suficient pentru a pune capăt odată pentru totdeauna speculaţiilor privind 
întoarcerea evreilor în vechiul Ierusalim, pentru ca astfel să se împlinească făgăduinţa lui Dumnezeu.2 Şi în plus ar trebui să 
demonteze ideea absurdă că o naţiune, precum Anglia sau America, constituie Israelul şi este moştenitoarea acelor 
făgăduinţe făcute de Dumnezeu. 
 Preştiinţa lui Dumnezeu. – Pe când copiii nu se născuseră încă şi nu făcuseră nici bine nici rău s-a spus despre ei: 
“Cel mai mare va fi rob celui mai mic”. Dumnezeu cunoaşte sfârşitul de la început şi poate spune ce va face fiecare. 
Alegerea a fost în armonie cu ceea ce se spune despre Dumnezeu, care “ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru 
faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veşnicii” (2 Tim. 1:9).  
 “Pe Esau l-am urât.” – Aceste cuvinte nu au fost scrise decât la mulţi ani după moartea lui Iacov şi a lui Esau. 
“Nu este Esau frate cu Iacov? zice Domnul; totuşi am iubit pe Iacov, şi am urât pe Esau, i-am prefăcut munţii într-o 
pustietate, şi moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustie ” (Mal. 1:2, 3). Despre descendenţii săi se spune că ei vor fi numiţi 
“poporul pe care S-a mâniat Domnul pentru totdeauna!” (Versetul 4). De ce? 

“Aşa vorbeşte Domnul: Pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotărârea, pentru că a 
urmărit pe fraţii săi cu sabia, înăduşindu-şi mila, a dat drumul mâniei, şi îşi ţinea într-una urgia” (Amos 1:11). Iacov, pe de 
altă parte, deşi prin natura sa nu era mai bun decât Esau, a crezut făgăduinţele lui Dumnezeu, prin acestea fiind făcut părtaş 
de natură divină şi astfel moştenitor al lui Dumnezeu şi împreună moştenitor cu Isus Hristos. 
 Nici o nedreptate în Dumnezeu. – Reţineţi versetele 14-17 ca dovadă că în alegerea lui Dumnezeu nu există 
nimic arbitrar. Totul este din milă. “Căci El a zis lui Moise: «Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi 
îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.»” Aşa că totul atârnă de “Dumnezeu care are milă”. Pământul este plin de 
bunătatea (îndurarea – trad. eng.) Domnului (Ps. 119:64) şi “îndurarea Lui ţine în veac”. 
 Intenţia lui Dumnezeu în privinţa lui Faraon. – Cazul lui Faraon este menţionat de apostol ca ilustraţie a 
faptului că “nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă”. “Fiindcă Scriptura zice lui 
Faraon: «Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea, şi pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot pământul.»”  
 Nu are importanţă dacă aceasta se referă la aducerea lui Faraon pe tron, sau la păstrarea sa până la acel moment. 
Un lucru este sigur: aceasta nu ne învaţă, aşa cum se crede în general, că Dumnezeu l-a adus pe Faraon pe tron cu scopul de 
a-şi dezlănţui răzbunarea asupra lui. Este uimitor faptul că există creştini declaraţi care să-L dezonoreze pe Dumnezeu 
aducându-I o astfel de acuzaţie. 
 Scopul lui Dumnezeu în ridicarea, sau în sprijinul acordat, lui Faraon a fost acela de a-i descoperi lui şi de a arăta 
în el puterea Sa, iar Numele Său să fie vestit pe întreg pământul. Acest plan a fost împlinit prin distrugerea lui Faraon, din 
cauza împotrivirii sale încăpăţânate. Dar ar fi fost de asemenea împlinit, fiind mult mai bine pentru Faraon, dacă el ar fi 
ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu. Faraon a văzut puterea lui Dumnezeu dar nu a vrut să creadă. Dacă ar fi crezut el ar fi 
fost mântuit, căci puterea lui Dumnezeu este mântuire pentru oricine crede. 
 Faraon avea o voinţă nesupusă. Principala sa trăsătură era fermitatea, hotărârea degenerând în încăpăţânare. Dar 
cine poate estima puterea spre bine care ar fi putut fi Faraon dacă voinţa sa ar fi fost supusă Domnului? A te supune 
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Domnului ar fi însemnat un mare sacrificiu, după aprecierea oamenilor, dar nu mai mare decât cel pe care l-a făcut Moise. 
Moise renunţase la acelaşi tron pentru a fi împreună cu poporul lui Dumnezeu. 
 Lui Faraon i s-a oferit o minunată şi onorabilă poziţie, însă el nu a cunoscut ziua încercării sale. Aceasta 
presupunea umilinţă şi el a respins-o. Ca urmare a pierdut totul; în timp ce Moise, care a ales să sufere împreună cu poporul 
lui Dumnezeu şi să poarte ocara lui Hristos, are un nume şi un loc care va rămâne pentru veşnicie. Îndurările lui Dumnezeu 
respinse se transformă în blesteme. “Căci căile Domnului sunt drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe 
ele” (Os.14:9). 
 Am aflat că deşi Dumnezeu a ales pe unii, menţionaţi în mod special, care mai târziu au căpătat mare faimă ca şi 
copii ai lui Dumnezeu, alegerea nu a fost arbitrară. Iacov a fost ales înainte de a se naşte, dar nu mai mult decât sunt aleşi 
toţi ceilalţi. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale în Hristos, căci “Dumnezeu ne-a ales înainte de 
întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim 
înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale, spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Prea Iubitul Lui” 
(Ef. 1:4-6). 
 “Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.” Ca dovadă, apostolul 
menţionează cazul lui Faraon, care a fost ales în Hristos la fel ca Iacov şi la fel ca noi. El a fost ales spre lauda slavei harului 
lui Dumnezeu pentru a arăta puterea Domnului; dar cu încăpăţânare el a refuzat să se supună. Însă Dumnezeu este lăudat 
chiar şi de mânia oamenilor, dacă ei nu doresc să-L laude de bunăvoie, şi astfel Numele şi puterea lui Dumnezeu au fost 
făcute cunoscute prin încăpăţânarea lui Faraon. 
 Ar fi fost mai bine dacă mândrul rege s-ar fi supus planului lui Dumnezeu în loc ca acest plan să fie împlinit 
împotriva lui. Însă lecţia pe care trebuie s-o învăţăm este că orice om din orice naţiune de sub ceruri a fost ales şi că această 
alegere constă în adopţia lor ca fii. În ceea ce priveşte această alegere evreii nu au nici un avantaj faţă de alţii, ci sunt 
asemenea lor, după cum se arată în ultima parte a capitolului: 
 

“Acceptaţi în Prea Iubitul (Ef. 4:6 – trad. eng.)” – Romani 9:19-33 
 

 19 Dar îmi vei zice: “Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voiei Lui?” 20 Dar, mai 
degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: 
“Pentru ce m-ai făcut aşa?” 21 Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frământătură de lut să facă un vas 
pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară? 22 Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu, 
fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase ale mâniei, făcute 
pentru pieire; 23 şi să-Şi arate bogăţia slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării, pe care le-a pregătit mai dinainte 
pentru slavă (despre noi vorbesc)? 24 Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre Iudei, ci şi dintre Neamuri, 25 după cum 
zice în Osea: “Voi numi «popor al Meu», pe cel ce nu era poporul Meu, şi «prea iubită», pe cea care nu era prea 
iubită. 26 Şi acolo unde li se zicea: «Voi nu sunteţi poporul Meu», vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui viu.” 27 Isaia, 
de altă parte, strigă cu privire la Israel: “Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa 
va fi mântuită. 28 Căci Domnul va împlini pe deplin şi repede pe pământ cuvântul Lui.” 29 Şi, cum zisese Isaia mai 
înainte: “Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul Savaot o sămânţă, am fi ajuns ca Sodoma, şi ne-am fi asemănat cu 
Gomora.” 30 Deci ce vom zice? Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea şi anume 
neprihănirea care se capătă prin credinţă; 31 pe când Israel, care umbla după o Lege, care să dea neprihănirea, n-a 
ajuns la Legea aceasta. 32 Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra 
de poticnire, 33 după cum este scris: “Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire, şi o stâncă de cădere: şi cine crede în 
El, nu va fi dat de ruşine.” 
 
 Răspunzând împotriva lui Dumnezeu. – Acesta este un lucru foarte obişnuit, iar faptul că este atât de obişnuit a 
făcut ca majoritatea oamenilor să piardă din vedere caracterul său nelegiuit. 
 Omul care indignat începe să întrebe: “De ce face Dumnezeu aşa şi aşa?”, sau spune: “Nu pot vedea dreptatea în 
asemenea situaţie”, ca şi cum ar fi în mod special şi personal insultat, face ca lui să-i fie imposibil de înţeles chiar şi ceea ce 
un muritor poate cunoaşte despre Dumnezeu. A-L învinui de faptul că noi nu suntem egali cu El în înţelepciune este o foarte 
mare prostie şi nelegiuire. Singura cale pe care ajungem să cunoaştem puţinul ce poate fi înţeles despre Dumnezeu este să 
fim convinşi odată pentru totdeauna că El este drept şi îndurător şi că orice face este spre binele creaturilor Sale. În prezenţa 
Dumnezeului infinit creaturii îi stă bine să arate respect, nu să vocifereze obiecţii. “Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt 
Dumnezeu” (Ps. 46:10). 
 Olarul şi vasele Sale. – Cel care se crede competent să-L critice pe Domnul îşi închipuie că are un motiv serios în 
versetele 21-24 din acest capitol. “Cu siguranţă”, spune el, “acest text arată că Dumnezeu a făcut pe unii pentru a fi 
mântuiţi, iar pe alţii pentru a fi distruşi.” 
 În modul cel mai sigur nu găsim aşa ceva! Există o diferenţă uriaşă între ceea ce textul spune în realitate şi ceea ce 
oamenii îşi închipuie că spune. După cum olarul are putere asupra lutului tot aşa şi Creatorul are putere asupra creaturilor 
Sale, un drept firesc şi indiscutabil. Să analizăm comparaţia: olarul are putere asupra lutului ca să facă un vas de cinste şi 
altul pentru ocară. Foarte adevărat; dar cine a auzit de vreun olar care să se chinuie să facă vase cu singurul scop de a le 
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distruge? El face vase de diferite tipuri pentru întrebuinţări variate, dar toate sunt făcute pentru a fi folosite, nu pentru a fi 
distruse. Tot aşa Dumnezeu nu a făcut niciodată pe cineva cu scopul de a-l distruge. 
 Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. – Faptul că Dumnezeu nu doreşte distrugerea nimănui se dovedeşte prin 
aceea că El ezită mult timp înainte de a îngădui distrugerea acelora care, datorită propriile lor fapte rele, pe drept o merită. 
El “a suferit cu multă răbdare nişte vase ale mâniei, făcute pentru pieire”. Ei singuri s-au pregătit pentru distrugere prin 
împietrirea lor, adunându-şi o comoară de mânie pentru ziua mâniei (Rom. 2:5). Observaţi că Dumnezeu a avut multă 
răbdare cu aceste “vase ale mâniei”. Însă noi trebuie să credem “că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire” (2 
Pet. 3:15). El “are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (Versetul 9). 
Prin urmare, faptul că Dumnezeu a avut îndelungă răbdare cu vasele mâniei, chiar şi după ce acestea au fost bune pentru 
distrugere, demonstrează că El dorea din toată inima mântuirea lor şi le-ar fi dat toate şansele posibile. 
 “El ne-a chemat.” – Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu are şi scopul de a-Şi arăta astfel bogăţia slavei Lui faţă de 
“nişte vase ale îndurării, pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă”. Şi cine sunt aceştia? “Despre noi vorbesc. Astfel, 
El ne-a chemat.” Şi cine sunt cei chemaţi? Aparţin unei anumite naţiuni? “Nu numai dintre Iudei, ci şi dintre Neamuri.” 
Întregul capitol este o justificare a alegerii de către Dumnezeu a oamenilor chiar înainte de a se naşte, aşa cum este ilustrat 
de cazul lui Iacov; iar acest verset arată că alegerea lui Iacov nu înseamnă că Dumnezeu a păstrat privilegii deosebite pentru 
naţiunea iudaică, ci că El îşi revarsă binecuvântările fără părtinire, atât asupra evreilor cât şi a neamurilor, dacă aceştia le 
acceptă. 

Poporul lui Dumnezeu. - “După cum zice în Osea [Osea 1:9, 10]: ‘Voi numi «popor al Meu», pe cel ce nu era 
poporul Meu, şi «prea iubită», pe cea care nu era prea iubită. Şi acolo unde li se zicea: «Voi nu sunteţi poporul Meu», vor fi 
numiţi fii ai Dumnezeului Celui viu.’” Dumnezeu a cercetat Neamurile pentru a-şi alege dintre ele un popor pentru Numele 
Său. Apostolul Petru a descris această cercetare prin cuvintele: “Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei, şi 
le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă. N-a făcut nici o deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţit inimile prin credinţă.” Şi mai 
departe: “Credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus” (Fapte 15:7-11). 

Şi astfel “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” (Rom. 10:12). 

Rămăşiţa. – “Isaia, de altă parte, strigă cu privire la Israel: «Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul 
mării, numai rămăşiţa va fi mântuită.»” Prin urmare “şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri, prin har” 
(Rom. 11:5). Indiferent cât de mulţi ar fi cei care după trup îşi pot stabili genealogia până la Iacov, numai cei care se supun 
de bună voie harului lui Dumnezeu vor fi mântuiţi. Categoric nu există nici o şansă de a ne lăuda decât cu crucea Domnului 
nostru Isus Hristos. 

Neamurile înainte. – Iudeii declarau că ţin Legea, dar nu o ţineau; Neamurile nu aveau legătură cu Legea, dar îi 
împlineau cerinţele. Însă, dacă cititorul îşi reaminteşte pasajul din Romani 2:25-29, el va vedea că adevărata tăiere împrejur 
constă (şi întotdeauna a constat) în păzirea Legii. Prin urmare, deoarece Neamurile prin credinţa lor păzeau Legea, iar Iudeii 
prin lipsa lor de credinţă nu o păzeau, ei de fapt au schimbat locurile; Neamurile erau adevăraţii “Iudei”, iar Iudeii după trup 
erau la fel ca păgânii. 

Ratând ţinta. – Iudeii umblau după o Lege, care să dea neprihănirea, dar n-au ajuns la Legea aceasta. De ce nu? 
“Pentru că Israel n-a căutat-o prin credinţă, ci prin fapte.” Cu câtă putere prezintă acest pasaj adevărul a cărui demonstraţie 
îl constituie întreaga Epistolă, acela că, credinţa nu dezvinovăţeşte pe cel care o încalcă, ci numai prin credinţă poate fi 
ţinută Legea!  

Iudeii nu sunt vinovaţi că au păzit Legea neprihănirii, ci că nu au păzit-o aşa cum trebuie. Nu prin fapte, ci prin 
credinţă, pot fi obţinute faptele pe care le cere Legea. Aceasta înseamnă că faptele rele nu pot produce fapte bune; binele nu 
poate ieşi din rău. Nu se face nici un rabat la fapte bune. Acestea constituie lucrul cel mai necesar din lume. Ele sunt 
rezultatul păzirii Legii prin credinţă. Dar sub nici o formă nu pot exista fapte bune fără credinţă; căci “tot ce nu vine din 
încredinţare (credinţă – trad. eng.), e păcat” (Rom. 14:23). 

Piatra de poticnire. – Nu uitaţi să faceţi legătura dintre ultima parte a acestui capitol şi prima parte. Amintiţi-vă că 
la început se prezintă Israelul după trup ca fiind despărţit de Hristos. Lor le aparţine, printre altele, darea Legii, însă ei au 
eşuat lamentabil în împlinirea ei. De ce? Pentru că “ei s-au lovit de piatra de poticnire”. Care piatră de poticnire? Hristos. Ei 
se aflau exact în aceeaşi stare în care se află atâţia oameni astăzi – ei nu vroiau să creadă că făgăduinţele lui Dumnezeu către 
Israel erau cu totul şi numai în Hristos. Ei credeau, aşa cum cred astăzi mulţi creştini declaraţi, că Dumnezeu i-a onorat de 
dragul lor, fără nici o consideraţie faţă de Hristos. Hristos este piatra de poticnire de care se împiedică toţi cei ce consideră 
că făgăduinţele făcute lui Israel sunt adresate unei anumite naţiuni de pe acest pământ, toate celelalte fiind excluse. 

O temelie puternică. – E ciudat ca tocmai piatra de poticnire să fie o piatră de înălţare şi o temelie puternică. Acel 
lucru care îi face pe unii să cadă pentru alţii constituie mijlocul prin care sunt înălţaţi şi zidiţi. “Căci căile Domnului sunt 
drepte; şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele” (Osea 14:9). Hristos este o stâncă de cădere pentru cei care 
nu cred, însă pentru cei care au credinţă El este o temelie puternică. El este “Sfântul lui Israel”, “Împăratul lui Israel”, 
“Păstorul lui Israel”, iar în acelaşi timp staulul şi uşa de intrare în staul. Fără El nu ar putea exista Israel. 

Cei care pretind că au o moştenire în Israel datorită naşterii lor, fără a ţine socoteală de Hristos, vor fi ruşinaţi la 
sfârşit deoarece oricine nu intră pe uşă este “un hoţ şi un tâlhar”. Însă “cine crede în El nu va fi dat de ruşine”, căci credinţa 
sa va arăta că este sămânţa lui Avraam şi astfel este un moştenitor al lui Dumnezeu potrivit făgăduinţei. 
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1 Înconjuraţi de duşmani arabi, în permanentă nesiguranţă din cauza atacurilor teroriste şi a eternei ameninţări cu anihilarea, 
Statul Israel modern poate fi considerat oricum dar nu “întărit”. 
2 Dacă ar scrie în zilele noastre, Waggoner fără îndoială ar insista asupra faptului că prezenţa fizică a evreilor în vechiul 
Ierusalim şi Palestina nu constituie împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu. Nu este mai puţin adevărat astăzi decât pe vremea 
lui Pavel că numai Israelul spiritual, cei care sunt în Hristos, sunt adevăraţii descendenţi ai lui Avraam. 
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CAPITOLUL 10 
Vestea bună a Evangheliei 

 
Să reamintim că al nouălea capitol din Romani prezintă starea Israelului după trup – cei care sunt cunoscuţi drept 

Israel. Ei “sunt despărţiţi de Hristos”. Ei “umblau după o Lege, care să dea neprihănirea”, dar n-au ajuns la neprihănire 
pentru că n-au căutat-o prin credinţă, ci prin fapte. Prin urmare, Neamurile au căpătat întâietate faţă de ei deoarece au căutat 
neprihănirea pe calea cea bună, adică prin credinţă. 

Astfel au fost împlinite cuvintele lui Hristos, adresate iudeilor având o neprihănire a lor înşişi: “Vameşii şi curvele 
merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu”, şi din nou: “Împărăţia lui Dumnezeu va fi luată de la voi şi va fi dată 
unui neam, care va aduce roadele cuvenite” (Mat. 21:31, 43). 

Dar Domnul nu şi-a părăsit poporul din cauză că s-au poticnit de Piatra care a fost pusă ca temelie. El a avut 
îndelungă răbdare, chiar şi cu vasele mâniei pregătite pentru distrugere. Astfel, apostolul continuă: 
 

Slăvita Evanghelie - Romani 10:1-21 
 

1 Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie mântuiţi. 2 Le 
mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere: 3 pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea, 
pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe 
care o dă Dumnezeu. 4 Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea. 5 
În adevăr, Moise scrie că omul care împlineşte neprihănirea, pe care o dă Legea, va trăi prin ea. 6 Pe când iată cum 
vorbeşte neprihănirea, pe care o dă credinţa: “Să nu zici în inima ta: «Cine se va sui în cer?» (Să coboare adică pe 
Hristos din cer). 7 Sau: «Cine se va pogorî în Adânc?» (Să scoale adică pe Hristos din morţi).” 8 Ce zice ea deci? 
“Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei, pe care-l 
propovăduim 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 capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se 
ajunge la mântuire, 11 după cum zice Scriptura: “Oricine crede în El, nu va fi dat de ruşine”. 12 În adevăr, 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 propovăduitor? 15 Şi cum 
vor propovădui, dacă nu sunt trimeşi? După cum este scris: “Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, 
ale celor ce vestesc Evanghelia!” 16 Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: “Doamne, cine a crezut 
propovăduirea noastră?” 17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. 18 Dar eu 
întreb: “N-au auzit ei?” Ba da; căci “glasul lor a răsunat prin tot pământul, şi cuvintele lor au ajuns până la 
marginile lumii.” 19 Dar întreb iarăşi: “N-a ştiut Israel lucrul acesta?” Ba da; căci Moise, cel dintâi, zice: “Vă voi 
întărâta la pizmă prin ceea ce nu este neam, vă voi aţâţa mânia printr-un neam fără pricepere.” 20 Şi Isaia merge cu 
îndrăzneala până acolo că zice: “Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de 
Mine.” 21 Pe când, despre Israel zice: “Toată ziua Mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit şi împotrivitor la 
vorbă.” 
 
 Râvnă fără pricepere. – “Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine.” Râvna (zelul – trad. eng.) este 
foarte necesară pentru a realiza ceva; dar râvna fără pricepere este ca un cal sălbatic fără zăbală sau frâu. Se vede o activitate 
intensă, dar ea este inutilă. Sau este ca omul care arată o mare râvnă şi nerăbdare de a ajunge într-un anumit loc, dar care 
călătoreşte în direcţie greşită. Indiferent cât de multă râvnă ar avea un om, el nu va ajunge niciodată într-un loc care este la 
nord faţă de el, călătorind spre sud. Ignoranţa anulează râvna. “Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă” (Osea 4:6). 
 Ignoranţa lui Israel. – Ei “n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu”. Acesta este un tip de ignoranţă 
care nu a dispărut odată cu generaţia care a trăit atunci şi care nu este limitată la un anumit popor. Dar ceea ce a 
făcut ca în situaţia de faţă ea să fie cu mult mai gravă a fost faptul că această ignoranţă (necunoaştere – nota trad.) în 
privinţa lui Dumnezeu era asociată cu cea mai înaltă mărturisire de slujire a Sa. 
 Neprihănirea lui Dumnezeu. – Neprihănirea lui Dumnezeu este ceva mai mult decât o expresie. Este ceva cu totul 
diferit de o înşiruire de cuvinte, sau chiar de o simplă declaraţie a Legii. Nu este nimic altceva decât viaţa şi caracterul lui 
Dumnezeu. După cum gustul dulce nu poate exista fără ceva care să fie dulce, tot aşa nu există neprihănire abstractă. 
Neprihănirea trebuie în mod necesar să fie legată de o fiinţă vie. Însă numai Dumnezeu este neprihănit (Vezi Marcu 10:18; 
în româneşte este folosit cuvântul “bun” – nota trad.). Prin urmare oriunde se găseşte neprihănire, acolo Dumnezeu trebuie 
să fie activ. Neprihănirea este trăsătura caracteristică a lui Dumnezeu. 
 Formă şi realitate. - Iudeii aveau “în Lege […] dreptarul cunoştinţei depline şi al adevărului (forma cunoştinţei şi 
a adevărului în Lege – trad. eng.)”, dar nu aveau adevărul în sine. Legea lui Dumnezeu, aşa cum este scrisă pe table de 
piatră, sau într-o carte, este cât se poate de desăvârşită. Dar între aceasta şi Legea adevărată exista aceeaşi deosebire ca între 
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fotografia unui om şi omul în sine. Nu era decât o umbră. În literele scrise nu exista deloc viaţă, acestea nu puteau face 
nimic. Ele nu erau decât declaraţia a ceea ce există doar în viaţa lui Dumnezeu. 
 Neprihănire deşartă. - Iudeii ştiau foarte bine că acele cuvinte de pe piatră sau din carte nu puteau face nimic; şi 
deoarece erau ignoranţi în privinţa neprihănirii pe care cuvintele nu făceau decât s-o descrie, ei s-au apucat să-şi 
construiască propria neprihănire. Ei nu ar fi făcut niciodată lucrul acesta dacă nu ar fi fost ignoranţi în privinţa neprihănirii 
lui Dumnezeu. Despre aceasta psalmistul spune: “Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu” (Ps. 36:6).  
 Un asemenea efort, indiferent cât de mare ar fi fost râvna, nu putea decât să conducă la un eşec lamentabil. Saul din 
Tars era “mai înaintat în religiunea” părinţilor decât oricare altul din neamul său şi cu toate acestea, atunci când a ajuns la o 
corectă înţelegere, acele lucruri pe care le considera un câştig a fost obligat să le socotească drept pierdere. Cu alte cuvinte, 
cu cât încerca mai mult să-şi construiască propria neprihănire, cu atât mai rău devenea el. 
 Supunere faţă de neprihănire. - Dacă iudeii nu ar fi fost ignoranţi în ceea ce priveşte neprihănirea lui Dumnezeu, 
nu ar fi încercat să-şi construiască propria lor neprihănire. Au încercat să-şi supună neprihănirea lui Dumnezeu, în timp ce ar 
fi trebuit ca ei să se supună acesteia. Neprihănirea lui Dumnezeu este activă. Este propria Sa viaţă. După cum aerul se 
grăbeşte să umple orice loc care are o deschidere, tot aşa viaţa neprihănită a lui Dumnezeu va umple orice inimă care este 
deschisă s-o primească. Când oamenii încearcă să manipuleze Legea lui Dumnezeu, în mod invariabil o pervertesc, făcând-o 
să se conformeze propriilor lor idei; singurul mijloc prin care putem face ca desăvârşirea ei să se manifeste este prin 
supunere faţă de aceasta, îngăduindu-i să stăpânească. Atunci ea se va manifesta în viaţă. “Căci Dumnezeu este Acela care 
lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Fil. 2:13). 
 Sfârşitul Legii. - “Ţinta (Sfârşitul - trad. eng.) poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un 
cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută” (1 Tim. 1:5). “Dragostea deci este împlinirea legii” (Rom. 13:10). Prin urmare 
sfârşitul Legii este împlinirea ei desăvârşită. Acest lucru este evident. Nu are nici o importanţă ce sens dăm cuvântului 
“sfârşit”. Să presupunem că este folosit cu sensul obişnuit de “scop”. Este foarte clar faptul că lucrurile pe care ea le cere 
vor fi împlinite. Iar dacă folosim cuvântul “sfârşit” cu sensul curent de limită extremă obţinem acelaşi lucru. Ajungi la 
sfârşitul Legii numai atunci când împlineşti cele mai înalte cerinţe ale ei. 
 Hristos sfârşitul Legii. - Am văzut că sfârşitul sau scopul Legii este neprihănirea pe care aceasta o cere. Astfel, se 
spune că Hristos este sfârşitul Legii “pentru [...] neprihănire” (trad. eng). Legea lui Dumnezeu este neprihănirea lui 
Dumnezeu (Vezi Is. 51:6, 7). Însă această neprihănire este viaţa reală a lui Dumnezeu Însuşi, iar cuvintele Legii nu 
constituie decât umbra acesteia. Această viaţă se găseşte numai în Hristos, căci numai El descoperă neprihănirea lui 
Dumnezeu (Rom. 3:24, 25). Viaţa Sa este Legea lui Dumnezeu, din moment ce Dumnezeu era în El. Ceea ce iudeii aveau 
doar ca formă se găseşte în realitate numai în Hristos. În El se găseşte sfârşitul Legii. Vrea cineva să spună că “sfârşitul 
Legii” înseamnă desfiinţarea ei? Foarte bine; atunci când vor descoperi că Hristos a fost desfiinţat vor găsi şi desfiinţarea 
Legii, dar nu mai înainte. Numai un studiu al vieţii lui Hristos va descoperi neprihănirea pe care o cere Legea lui 
Dumnezeu. 
 Pentru cine? - Pentru cine este Hristos sfârşitul Legii pentru neprihănire? “Pentru […] oricine crede în El.” 
Hristos locuieşte în inimă prin credinţă (Ef. 3:17). Neprihănirea desăvârşită a Legii se găseşte numai în El. În El ea este în 
toată desăvârşirea ei. Prin urmare, deoarece Hristos locuieşte în inima credinciosului, numai în el sfârşitul Legii este un fapt 
împlinit. “Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimes El” (Ioan 6:29). “Căci prin 
credinţa din inimă se capătă neprihănirea.” 
 A face pentru a trăi şi a trăi pentru a face. - Neprihănirea pe care o dă Legea, adică propria neprihănire a omului 
(vezi Fil. 3:9), se bazează pe principiul de a face ceva pentru a trăi. Simpla prezentare a cazului este suficientă pentru a 
demonstra imposibilitatea acestei tentative; căci viaţa trebuie să preceadă acţiunea. Un mort nu face ceva pentru a trăi, ci 
trebuie să i se dea viaţă pentru a face ceva. Petru nu i-a spus lui Dorca, care murise, să facă mai multe binefaceri, să coase 
mai multe haine, pentru a trăi, ci în numele lui Isus el a înviat-o pentru a putea să-şi continue faptele bune. Omul care face 
aceste lucruri va trăi prin ele, însă el trebuie să trăiască înainte de a le face. Rezultă că neprihănirea pe care o dă Legea nu 
este decât o închipuire deşartă. Hristos dă viaţă, chiar viaţa veşnică şi neprihănită a lui Dumnezeu, care lucrează neprihănire 
în sufletul pe care l-a înviat.  
 Hristos Cuvântul. - Versetele 6-8 din acest capitol sunt un citat din Deuteronom 30:11-14. Moise repetase Legea 
în faţa poporului şi îi îndemnase să asculte, spunându-le că porunca nu era “departe”, astfel încât să fie nevoie să trimită pe 
cineva să le-o aducă, căci “este aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti”. Pavel, scriind sub inspiraţia 
Duhului Sfânt, citează cuvintele lui Moise şi arată că acestea se referă la Hristos. Hristos este Cuvântul, porunca, care nu 
este “departe”, care nu trebuie coborâtă din cer şi nici nu e nevoie să fie înviată din morţi. Cititorul să compare cu atenţie 
aceste două pasaje din Scripturi şi va vedea cu claritate că adevărata poruncă a Domnului nu este nimic altceva decât 
Hristos. 
 Legea şi viaţa. - Acest adevăr nu a fost intenţionat ascuns până când a fost scris Noul Testament. Iudeul serios din 
zilele lui Moise putea înţelege în mod clar că numai în viaţa lui Dumnezeu poate fi găsită neprihănirea legii. Moise a spus: 
“Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. 
Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El: 
căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale” (Deut. 30:19, 20).  
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 Prin prezentarea legii înaintea poporului, Moise le-a prezentat viaţa lui Dumnezeu, iar aceasta se găseşte numai în 
Hristos. “Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică” (Ioan 12:50). “Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3).  
 Cuvântul este foarte aproape. - Având în vedere că Hristos este Cuvântul, citim: “Cuvântul este aproape de tine: 
în gura ta şi în inima ta. Şi cuvântul acesta este cuvântul credinţei pe care-l propovăduim noi.” Este Hristos chiar atât de 
aproape? Acesta este adevărul; căci chiar El Însuşi spune: “Iată Eu stau la uşă şi bat” (Apoc. 3:20). El nu este aproape doar 
faţă de cei buni, căci El “nu este departe de fiecare din noi” (Fapte 17:27). Atât de aproape este de noi încât “în El avem 
viaţa, mişcarea şi fiinţa”. 
 Nu putem să întindem mâna fără să-L găsim. Hristos este chiar şi în [aproape de] inima oamenilor nelegiuiţi, 
aşteptând ca aceştia să admită realitatea care deja există şi să-L recunoască în toate căile lor; atunci El va locui în inimile lor 
“prin credinţă”. El îi va călăuzi în toate căile lor. În nimic altceva nu se vede dragostea lui Hristos mai pe deplin decât în 
locuirea Sa cu oamenii păcătoşi, îndurându-le toată ura, pentru ca prin răbdarea Sa să-i câştige, întorcându-i de la căile lor 
rele. 
 Credinţa în înviere. – “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.” El “a fost dat din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat din pricină că am fost socotiţi 
neprihăniţi” (Rom. 4:25). Şi “El a murit pentru toţi”. El a gustat moartea pentru fiecare om. Prin urmare a fost înviat pentru 
îndreptăţirea fiecărui om. A crede în inimă că Dumnezeu L-a înviat din morţi înseamnă a crede că El mă îndreptăţeşte. Cel 
care nu crede că Isus îl curăţă de păcat, nu crede în realitate că Dumnezeu L-a înviat din morţi; căci nu putem crede în 
învierea lui Isus fără să credem motivul pentru care a fost înviat. În general, învierea lui Isus este mai mult presupusă, decât 
crezută.  
 A nu fi dat de ruşine. – Rădăcina cuvântului “a crede” semnifică o temelie, ceva pe care se poate construi. A 
crede în Isus înseamnă a construi pe El. El este Piatra încercată, Temelia, Stânca (Isa. 28:16). Oricine zideşte pe El nu va fi 
obligat să fugă în panică când ploaia cade şi vin şuvoaiele de apă, iar vânturile bat cu putere asupra casei sale; căci El este 
Stânca Veacurilor. 
 Nici o deosebire. – Caracteristica principală a chemării Evangheliei este “oricine”. “Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 
3:16). “Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată” (Apoc. 22:17). “Oricine va chema Numele 
Domnului, va fi mântuit.” Nu se face nici o deosebire; căci “nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec”. 
 Citiţi din nou capitolele doi şi trei din Romani şi de asemenea capitolul patru. Într-adevăr, întreaga Epistolă a 
Romanilor dă o lovitură de moarte acelei idei nelegiuite că Dumnezeu este părtinitor şi că El favorizează pe unii oameni în 
detrimentul altora. Ideea că Dumnezeu acordă binecuvântări speciale unei anumite naţiuni, binecuvântări pe care nu este 
dispus să le dea altora, indiferent că acea naţiune este formată din iudei, israeliţi, anglo-saxoni, englezi sau orice altceva, 
este o negare pe faţă a Evangheliei harului lui Dumnezeu. 
 Evanghelia pentru toţi. – Versetele treisprezece, patrusprezece şi cincisprezece prezintă paşii necesari ce trebuie 
făcuţi pentru a obţine mântuirea. Mai întâi, oamenii trebuie să cheme pe Domnul. Dar pentru a-L chema ei trebuie să creadă 
în El. Însă nu pot auzi fără să fie trimis cineva. Dar au fost trimişi predicatori şi cu toate acestea nu toţi au crezut şi ascultat, 
deşi toţi au auzit. 
 Ce au auzit ei toţi? Ei au auzit cu toţii cuvântul lui Dumnezeu. Ca dovadă în sprijinul acestei afirmaţii, apostolul 
spune că, credinţa vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu, după care adaugă: “N-au auzit ei? Ba da; căci «glasul lor a 
răsunat prin tot pământul, şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii.»” Toţi oamenii au auzit şi nu există nici o scuză 
pentru necredinţă din partea nimănui. Citiţi din nou Romani 1:16-20. 
 Predicatorii slavei. – Evanghelia lui Hristos este “Evanghelia slavei”. Lumina ei pătrunde în inimă (Vezi 2 Cor. 
4:4). Astfel că este normal ca aceia care o predică să fie îmbrăcaţi în slavă. Soarele, luna şi stelele sunt minunaţii 
“predicatori” ale căror cuvinte au ajuns până la marginile pământului. Ele predică slăvita Evanghelie a lui Hristos. Acestea 
exemplifică continuu modul corect de predicare a Evangheliei – permiţând ca slava lui Dumnezeu să strălucească prin ele. 
 Astfel, apostolul ne spune nouă, celor care am auzit şi crezut cuvântul: “Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o 
preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile 
minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Pet. 2:9). Evanghelia este descoperirea lui 
Dumnezeu către oameni. “Dumnezeu este lumină”, prin urmare vestirea Evangheliei înseamnă a lăsa ca lumina Sa să 
strălucească. “Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe 
Tatăl vostru, care este în ceruri” (Mat. 5:16). 
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CAPITOLUL 11 
 

Tot Israelul va fi mântuit 
 

Capitolul unsprezece din Romani încheie importantul subiect al poporului Israel aflat în discuţie. În fiecare dintre 
aceste trei capitole ni se demonstrează cât se poate de limpede că Neamurile, dacă cred, au aceleaşi drepturi ca şi Iudeii şi că 
aceştia din urmă pierd toate privilegiile poporului lui Dumnezeu prin necredinţă. Nimic nu ar putea arăta mai clar decât o 
fac aceste capitole că toţi oamenii sunt la acelaşi nivel şi că făgăduinţele lui Dumnezeu aparţin tuturor celor care cred, 
indiferent de naştere sau ţară. 
 
 1 Întreb dar: “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, în locul unde vorbeşte despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel, când 
zice: 3 “Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât, altarele Tale le-au surpat; am rămas eu singur şi caută să-mi ia 
viaţa?” 4 Dar ce-i răspunde Dumnezeu? “Mi-am păstrat şapte mii de bărbaţi, care nu şi-au plecat genunchiul 
înaintea lui Baal.” 5 Tot aşa şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri, prin har. 6 Şi dacă este prin 
har, atunci nu mai este prin fapte; altminterea, harul n-ar mai fi har. Şi dacă este prin fapte, nu mai este prin har; 
altminterea, fapta n-ar mai fi faptă. 7 Deci, ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat; 
pe când 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 n-audă, până în ziua de astăzi.” 9 Şi David zice: “Masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laţ, 
într-un prilej de cădere şi într-o dreaptă răsplătire. 10 Să li se întunece ochii ca să nu vadă şi spinarea să le-o ţii 
mereu gârbovită.” 11 Întreb dar: “S-au poticnit ei ca să cadă?” Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a făcut cu 
putinţă mântuirea Neamurilor, ca să facă pe Israel gelos; 12 dacă, deci, alunecarea lor a fost o bogăţie pentru lume şi 
paguba lor a fost o bogăţie pentru Neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? 13 V-o spun vouă, Neamurilor: 
“Întrucât sunt apostol al Neamurilor, îmi slăvesc slujba mea, 14 şi caut ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia 
celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii din ei. 15 Căci, dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi 
primirea lor din nou, decât viaţă din morţi? 16 Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte şi plămădeala este sfântă; şi dacă 
rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt sfinte. 17 Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate şi dacă tu, care erai dintr-un 
măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, 18 nu te făli faţă de 
ramuri. Dacă te făleşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine.” 19 Dar vei zice: “Ramurile au fost 
tăiate, ca să fiu altoit eu.” 20 Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinţei lor şi tu stai în picioare prin credinţă: 
Nu te îngâmfa dar, ci teme-te! 21 Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine. 22 Uită-
te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă nu 
încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altmintrelea, vei fi tăiat şi tu. 
 
 Nefiind lepădat. - Apostolul Pavel ştia că Dumnezeu nu şi-a lepădat poporul, descendenţii lui Avraam pe linie 
genealogică, iar dovada sa era faptul că el însuşi fusese acceptat de Dumnezeu. Dacă naţiunea [poporul] iudeu ar fi fost 
lepădat de Dumnezeu atunci nu ar mai fi fost nici o speranţă pentru Pavel deoarece el era “Evreu din Evrei”. Expresia 
“Doamne fereşte” (trad. eng.) îi încurcă pe mulţi. Ideea ar fi că Pavel se ruga ca Domnul să nu-şi lepede poporul, de teamă 
ca nu cumva şi el să fie lepădat. În loc de “Doamne fereşte” puneţi “nicidecum” (aşa cum este în limba română - nota trad.). 
Atunci totul este clar. Astfel: “Întreb dar: «A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?» Nicidecum!” Cum dovedeşti acest lucru? 
Ei bine, “căci şi eu sunt Israelit, din sămânţa lui Avraam, din seminţia lui Beniamin”. 
 Cine este respins? - Deşi Dumnezeu nu şi-a lepădat poporul, ei erau pe o cale greşită. Faptul că Dumnezeu nu i-a 
lepădat nu demonstrează că ei vor fi mântuiţi. Pavel a dat de înţeles că exista primejdia ca el însuşi, după ce predicase altora, 
să fie lepădat (1 Cor. 9:27). Totuşi, totul depindea numai de el. Nu exista nici o primejdie ca Dumnezeu să-l lepede 
împotriva voinţei sale. Acestea sunt cuvintele Domnului: “Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37). Şi toţi 
pot veni; căci El spune de asemenea că poate veni “cine vrea”. Dumnezeu nu leapădă pe nimeni; dar dacă ei Îl resping cu 
hotărâre, atunci, deoarece El nu forţează pe nimeni, nu are altă alternativă decât să-i lase în voia lor. 
 “Fiindcă eu chem şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama, fiindcă lepădaţi toate 
sfaturile Mele, şi nu vă plac mustrările Mele,.... De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor, şi se vor sătura cu sfaturile 
lor. Căci împotrivirea proştilor îi ucide, şi liniştea nebunilor îi pierde” (Prov. 1:24-32). 
 Dumnezeu îşi întinde mâinile spre un popor răzvrătit şi împotrivitor la vorbă (Rom. 10:21), în puterea lor stând ca 
să spună dacă vor să fie mântuiţi. Dumnezeu primeşte pe oricine; singura problemă este: Îl vor accepta ei pe El? 
 Rămăşiţa. - Din exemplul din vremea lui Ilie învăţăm ceva în plus despre problema acceptării şi respingerii. Pe 
atunci se părea că tot Israelul se depărtase de Domnul, însă existau şapte mii de bărbaţi care nu se închinaseră la Baal. “Tot 
aşa şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri, prin har.” Harul lui Dumnezeu se arată la toţi oamenii şi este 
dat tuturor. Cei care acceptă harul sunt aleşi, indiferent din ce trib sau naţiune ar face ei parte. Cu toate că planul mântuirii 
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îmbrăţişează întreaga lume, faptul că numai câţiva din fiecare popor sau generaţie îl acceptă este din nefericire o realitate. 
“Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită.” 
 Măslinul. - Deşi există anumite expresii în capitolul unsprezece din Romani care sunt dificil de înţeles, capitolul 
privit în întregime este foarte simplu. Poporul lui Dumnezeu este comparat cu un măslin, iar relaţia tuturor oamenilor faţă de 
Dumnezeu este prezentată prin altoire. Înainte de a studia în detaliu această ilustraţie, trebuie pentru un moment să discutăm 
despre cetăţenia în cadrul Israelului. 
 În capitolul doi din Efeseni descoperim că în calitate de Neamuri, efesenii fuseseră “fără drept de cetăţenie în 
Israel”, “fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume”. Cu alte cuvinte, cei care nu sunt cetăţeni în Israel sunt fără Dumnezeu; 
sau, cei care sunt fără Dumnezeu sunt fără drept de cetăţenie în Israel. 
 Însă, Hristos este unica manifestare a lui Dumnezeu faţă de om, iar El “a venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit” 
(Ioan 1:11). Prin urmare marea masă a poporului Iudeu erau fără Dumnezeu, după cum erau şi păgânii, şi în consecinţă ei 
erau fără drept de cetăţenie în Israel. În acelaşi capitol din Efeseni se arată că Hristos a venit ca să împace atât pe iudei cât şi 
pe neamuri cu Dumnezeu, arătând că ambele categorii erau despărţite de El. Mai departe în acelaşi capitol se spune că, 
cetăţenii în Israel constituie “casa lui Dumnezeu”, fiind formată din sfinţi, cei care sunt împăcaţi cu Dumnezeu. Numai 
aceştia nu sunt “nici străini, nici oaspeţi ai casei” (Ef. 2:19) lui Israel. 
 Originea lui Israel. - Numele a apărut pentru prima dată în acea noapte când Iacov s-a luptat cu Domnul şi în cele 
din urmă, prin credinţa sa, a obţinut binecuvântarea pe care o căutase. El nu putuse să obţină nimic prin puterea sa fizică; 
într-adevăr, o singură atingere din partea Domnului fusese suficientă pentru a-l aduce într-o stare de totală neputinţă; dar 
biruinţa a obţinut-o, fiind numit Israel - prinţul lui Dumnezeu, atunci când, în starea sa de absolută neputinţă, el s-a aruncat 
asupra Domnului în credinţă. Acest titlu a fost aplicat tuturor descendenţilor săi, deşi el aparţinea cu stricteţe numai celor 
care aveau o credinţă vie în Dumnezeu, tot aşa după cum noi folosim termenul de “creştin” pentru a-i desemna pe cei care 
sunt în “biserică”, fără a intenţiona să spunem că aceştia îl cunosc cu adevărat pe Domnul. 
 

Fiecare trebuie să fie altoit - Romani 11:23-26 
 

 23 Şi chiar ei: dacă nu stăruiesc în necredinţă, vor fi altoiţi; căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi. 24 
Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin, care din fire era sălbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un 
măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiţi ei, care sunt ramuri fireşti, în măslinul lor? 25 Fraţilor, pentru ca să nu vă 
socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea 
până va intra numărul deplin al Neamurilor. 26 Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: “Izbăvitorul 
va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.” 
 
 Un popor neprihănit. - Se vorbeşte mult despre necredinţa copiilor lui Israel; dar au fost vremuri când ei, ca 
întreg popor, au arătat credinţă într-o măsură deosebită. Un singur exemplu va fi suficient pentru moment: “Prin credinţă au 
căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite şapte zile” (Ev. 11:30). De treisprezece ori a mărşăluit întreaga oştire în 
jurul cetăţii, în aparenţă fără nici un scop, fără nici un murmur. O asemenea credinţă arată că atunci au fost un popor 
neprihănit, în strânsă legătură cu Dumnezeu; căci, “fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” (Rom. 5:1). Atunci numele reprezenta adevăratul lor caracter; ei erau cu 
adevărat israeliţi. Ei călcau “pe urmele credinţei aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam”. 
 Ramuri tăiate. - Însă ei nu au păstrat credinţa. “Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit 
încrederea nezguduită de la început” (Ev. 3:14). Ei nu au făcut acest lucru şi astfel au ajuns “fără Hristos”, “fără drept de 
cetăţenie în Israel” (Ef. 2:12). În Romani 11:17 apostolul întreabă: Ce “dacă unele din ramuri au fost tăiate”? etc., însă fără a 
intenţiona să spună că unele nu au fost tăiate, după cum vedem din ceea ce urmează. Căci el spune: “Au fost tăiate din 
pricina necredinţei lor” (versetul 20), şi mai departe: “Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare” (versetul 32), 
arătând astfel că toţi erau tăiaţi. Prin urmare, descoperim că poporul care fusese “iubit din pricina părinţilor lor” (versetul 
28) şi care odată în istoria lor fuseseră “fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Isus” (Gal. 3:26), a fost redus prin 
necredinţa lor la nivelul celor care nu-L cunoscuseră niciodată pe Dumnezeu. 
 Ramuri altoite. - Toate ramurile măslinului - Israel - au fost tăiate prin necredinţă. Pentru a le înlocui Dumnezeu a 
luat ramuri de la măslinul sălbatic - Neamurile - şi le-a altoit. Această altoire a fost “împotriva firii” (versetul 24), deoarece 
era în întregime o lucrare a harului. Dacă ar fi fost potrivit cu firea, atunci ramurile ar fi dat roade naturale şi altoirea nu ar fi 
folosit la nimic, din moment ce roadele naturale erau rele (Vezi Gal. 5:19-21; Ef. 2:1, 2). Dar prin har a fost făcută o minune 
şi ramurile care au fost altoite s-au făcut părtaşe de natura rădăcinii. Roadele ramurilor altoite pe rădăcină nu mai sunt cele 
naturale, ci ale Duhului Sfânt (Gal. 5:22, 23). 
 O reunire. - Trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu nu şi-a lepădat poporul. Ei s-au depărtat prin necredinţă. 
“Şi chiar ei: dacă nu stăruiesc în necredinţă, vor fi altoiţi; căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi” (Versetul 23). Iudeul 
are aceeaşi şansă ca şi cel din rândul neamurilor. “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” (Rom. 10:12). Hristos a venit pentru a “împăca pe cei doi cu 
Dumnezeu într-un singur trup” şi ca “prin El şi unii şi alţii să [aibe] intrare la Tatăl, într-un Duh” (Ef. 2:16, 18). 
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 Nici o schimbare a planului. - Să nu uităm că prin această altoire a Neamurilor, cu scopul de a lua locul Israelului 
răzvrătit, planul lui Dumnezeu nu s-a schimbat deloc. Totul era inclus în făgăduinţa iniţială făcută lui Avraam. “Înţelegeţi şi 
voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti 
neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: «Toate neamurile vor fi 
binecuvântate în tine»” (Gal. 3:7, 8). 
 La început Dumnezeu a făcut pe Adam, tatăl tuturor oamenilor. Adam era fiul lui Dumnezeu (Luca 3:38); prin 
urmare toţi descendenţii săi sunt de drept poporul lui Dumnezeu. El nu i-a lepădat pentru că au păcătuit. Dragostea Sa a 
îmbrăţişat lumea (Ioan 3:16) nefiind mai mică în vremea lui Avraam, Isaac şi Iacov. Singurul avantaj al lui Israel a fost 
acela că ei au avut privilegiul de a vesti slăvita Evanghelie Neamurilor, intenţia ca acestea să o primească la fel de mult ca şi 
ei existând dintotdeauna. 
 Cercetarea Neamurilor. - De la început se intenţionase ca Neamurile, precum şi descendenţii lui Iacov, să devină 
Israel. Aceasta o demonstrează conferinţa de la Ierusalim. Petru a spus cum fusese trimis de Dumnezeu să le predice 
Evanghelia şi că El nu făcuse nici o deosebire între ei şi iudei. După care Iacov a spus: “Simon a spus cum mai întâi 
Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele. Şi cu faptul 
acesta se potrivesc cuvintele proorocilor, după cum este scris: «După aceea Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui 
David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou: pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, 
ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu, zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute 
din veşnicie»” (Fapte 15:14-18). Vezi de asemenea Amos 9:11-15. 
 “Cortul lui David”, casa sau împărăţia lui David, urmează să fie refăcută prin predicarea Evangheliei către 
Neamuri, iar aceasta este conform intenţiei Domnului de la începutul lumii, după cum se vede în cele de mai sus. Aceste 
scripturi nu au nevoie de nici un comentariu, ci de studiu cu credinţă. 
 “Numărul deplin al Neamurilor.” - “O parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea până va intra 
numărul deplin al Neamurilor” (Rom. 11:25). Până ce numărul deplin al Neamurilor vor “intra” unde? În Israel, bineînţeles; 
căci prin intrarea numărului deplin al Neamurilor “tot Israelul va fi mântuit”. Când va fi “intrat” numărul deplin al 
Neamurilor? 
 Chiar Domnul răspunde la această întrebare: “Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca 
să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul” (Mat. 24:14). Dumnezeu îşi aruncă privirile asupra 
Neamurilor “ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele”. Prin ei Israel urmează să fie întregit sau 
completat. De îndată ce această lucrare de predicare a Evangheliei către Neamuri este încheiată vine sfârşitul. Atunci nu se 
va mai predica nimănui – nu se va mai predica Neamurilor deoarece aceştia vor fi luat decizia finală; şi nici iudeilor, 
deoarece atunci “tot Israelul va fi mântuit”. Nu va mai fi nevoie de Evanghelie; ea îşi va fi împlinit lucrarea. 
 

O mare recoltă de iudei – Romani 11:27-36 
 

 27 Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele. 28 În ce priveşte Evanghelia ei 
sunt vrăjmaşi şi aceasta spre binele vostru; dar în ce priveşte alegerea, sunt iubiţi, din pricina părinţilor lor. 29 Căci 
lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută. 30 După cum voi odinioară n-aţi ascultat de 
Dumnezeu şi după cum prin neascultarea lor aţi căpătat îndurare acum, 31 tot aşa, ei acum n-au ascultat, pentru ca, 
prin îndurarea arătată vouă, să capete şi ei îndurare. 32 Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca 
să aibă îndurare de toţi. 33 O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt 
judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! 34 Şi în adevăr, “cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost 
sfetnicul Lui? 35 Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” 36 Din El, prin El şi pentru El sunt toate 
lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. 
 
 Totul prin Hristos. - Citiţi cu atenţie versetele 25-27. Când numărul deplin al Neamurilor va fi intrat, “tot Isaelul 
va fi mântuit”. Într-adevăr, numai prin intrarea Neamurilor va fi mântuit Israel. Şi aceasta va constitui împlinirea a ceea ce 
este scris: “Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov”. Numai prin Hristos poate fi Israel 
mântuit şi adunat; şi toţi cei care sunt ai lui Hristos fac parte din Israel; căci “dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi «sămânţa» 
lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă” (Gal. 3:29). 
 Îndepărtarea păcatului. - Din Sion va veni Izbăvitorul, care va îndepărta nelegiuirea de la Israel. Hristos este 
“Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29). “El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai 
pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” (1 Ioan 2:2). Marele preot Caiafa sub inspiraţia Duhului Sfânt a spus “că Isus 
avea să moară pentru neam. Şi nu numai pentru neamul acesta ci şi ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu 
cei risipiţi” (Ioan 11:51, 52). 
 Astfel, Petru, vorbind în templul de la Ierusalim, a spus: “Voi sunteţi fiii proorocilor şi ai legământului, pe care l-a 
făcut Dumnezeu cu părinţii noştri, când a zis lui Avraam: «Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta». 
Dumnezeu, după ce a ridicat pe Robul Său Isus, L-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din 
voi de la fărădelegile sale” (Fapte 3:25, 26). Binecuvântarea lui Avraam este iertarea păcatelor prin Hristos; oameni din 
fiecare popor devin adevăraţi israeliţi prin îndepărtarea păcatului. 
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 Totul prin credinţă. - Prin credinţă Iacov a devenit Israel. Prin necredinţă descendenţii săi au fost tăiaţi din 
rădăcina lui Israel. Prin credinţă Neamurile sunt altoite şi numai prin credinţă ei rămân; iar prin credinţă iudeii pot fi reuniţi 
cu rădăcina. 
 Credinţa în Hristos este singurul lucru care-l face pe cineva israelit şi numai necredinţa îi taie cuiva legătura, 
ajungând să nu mai fie israelit; aceasta a demonstrat-o pe deplin Hristos, când s-a minunat de credinţa sutaşului, spunând: 
“Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare. Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la 
apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de 
afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Mat. 8:10-12).  
 Toţi sunt în închisoare. - “Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi.” El “a 
închis pe toţi oamenii”. Astfel, în Galateni 3:22 citim că: “Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată 
celor ce cred, prin credinţa în Isus Hristos”. 
 Iar în versetul următor se spune că toţi sunt “închişi” şi sub paza Legii. Atât iudeii cât şi neamurile “sunt sub păcat” 
(Rom. 3:9). Toţi sunt închişi împreună în închisoare, neavând nici o cale de scăpare decât prin Hristos, “Izbăvitorul”, care 
vesteşte “robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea” (Is. 61:1). El vine ca Izbăvitor “din Sion”, aducând libertatea 
“Ierusalimul[ui] cel de sus” (Gal. 4:26). Astfel, toţi cei care acceptă libertatea pe care ne-o dă Hristos sunt copiii 
Ierusalimului cel de sus, moştenitori ai Canaanului ceresc, cetăţeni ai adevăratului Israel. 
 Minunată cunoştinţă. - “Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după 
voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor”, spune Domnul (Is. 53:11). Astfel prin iertarea păcatelor 
va zidi zidurile Ierusalimului (Ps. 51:18), şi va elibera pe copiii săi aflaţi în robie. “O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi 
stiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!” 
 Prin urmare, nimeni să nu se încumete să critice planul lui Dumnezeu, sau să-l respingă pentru că nu-l poate 
înţelege. “Cine a fost sfetnicul Lui?” “Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci! Amin.” 
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CAPITOLUL 12 
 

Cum devine practică neprihănirea prin credinţă 
 

Am terminat de studiat acea porţiune care ar putea fi numită partea argumentativă a Epistolei către Romani. 
Următoarele cinci capitole sunt consacrate îndemnurilor faţă de biserică. Cele din capitolul pe care-l avem în faţă sunt foarte 
simple, dar vor fi mult mai bine înţelese dacă sunt citite împreună cu versetele dinainte. De aceea, prefaţăm capitolul 
doisprezece cu ultimele patru versete ale capitolului unsprezece: 
 
 33 O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de 
neînţelese sunt căile Lui! 34 Şi în adevăr, “cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? 35 Cine I-a 
dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” 36 Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în 
veci! Amin. 
 
 1Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, 
plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2 Să nu vă potriviţi chipului veacului 
acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, 
plăcută şi desăvârşită. 3 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 aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă, pe care a 
împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. 4 Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare şi mădularele n-au toate 
aceeaşi slujbă, 5 tot aşa, şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem 
mădulare unii altora. 6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei, să-l 
întrebuinţeze după măsura credinţei lui. 7 Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să 
se ţină de învăţătură. 8 Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine 
cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie. 9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. 
Fie-vă groază de rău şi lipiţi-vă tare de bine. 10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea 
întâietate altuia. 11 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului. 12 Bucuraţi-vă în 
nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. 13 Ajutaţi pe sfinţi, când sunt în nevoie. Fiţi primitori de 
oaspeţi. 14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi. 15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; 
plângeţi cu cei ce plâng. 16 Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi 
la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi. 17 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, 
înaintea tuturor oamenilor. 18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. 19 Prea 
iubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: “Răzbunarea este a 
Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. 20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este 
sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui. 21 Nu te lăsa biruit de rău, ci 
biruieşte răul prin bine. 
 
 O concluzie logică. – Versetele cu care se încheie capitolul unsprezece prezintă infinita, nepătrunsa putere şi 
înţelepciune a lui Dumnezeu. Nimeni nu-L poate ajuta cu nimic. Nimeni nu-L poate pune sub obligaţie pe Dumnezeu. 
Nimeni nu-I poate da nimic pentru care să primească ceva în schimb. “Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile.” “El, 
care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.” “Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa.” (Fapte 17:25, 28) 
 Astfel stând lucrurile, este absolut rezonabil ca toţi să-şi supună Lui trupurile, pentru a le stăpâni. Numai El are 
înţelepciunea şi puterea de a face lucrul acesta aşa cum trebuie. Cuvântul “rezonabil” înseamnă literal “logic”. Consecinţa 
logică a recunoaşterii puterii, înţelepciunii şi dragostei lui Dumnezeu este supunerea faţă de El. Cel care nu se supune lui 
Dumnezeu practic Îi neagă existenţa. 
 Îndemnând şi mângâind. – Este interesant de ştiut că în greacă cuvântul tradus prin “îndemn” are aceeaşi 
rădăcină ca şi “Mângâietorul”, care se referă la Duhul Sfânt. Este cuvântul folosit în Matei 5:4: “Ferice de cei ce plâng, căci 
ei vor fi mângâiaţi!” El apare şi în 1 Tesaloniceni 4:18: “Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte”. 

În următorul pasaj cuvântul apare de mai multe ori, după cum se vede: “Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile 
noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în 
vreun necaz! Căci, după cum avem parte din belşug de suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi 
de mângâiere” (2 Cor. 1:3-5). Faptul că în greacă cuvântul “a ruga” sau “a îndemna” este identic cu “a mângâia” poate da o 
nouă forţă îndemnurilor Duhului lui Dumnezeu. 
 Suntem mângâiaţi de gândul că Dumnezeu este atotputernic. Prin urmare ne mângâie toate îndemnurile şi 
poruncile Sale deoarece El nu aşteaptă ca noi să acţionăm în propria noastră putere, ci în a Lui. Când rosteşte o poruncă, 
aceasta nu este decât o declaraţie a ceea ce El va face în şi pentru noi dacă ne supunem puterii Sale.1 Când mustră, El pur şi 
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simplu ne descoperă lipsa pe care o poate suplini din abundenţă. Duhul convinge de păcat, însă întotdeauna El este 
Mângâietorul. 
 Putere şi îndurare. - “Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că «Puterea este a lui Dumnezeu». A Ta, 
Doamne, este şi bunătatea, căci Tu răsplăteşti fiecăruia după faptele lui” (Ps. 62:11, 12). “Dumnezeu este dragoste.” Prin 
urmare puterea Sa este dragoste, aşa că atunci când apostolul menţionează puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu ca motiv 
de a ne supune Lui, el ne îndeamnă prin îndurarea lui Dumnezeu. Nu uitaţi niciodată că întreaga manifestare a puterii lui 
Dumnezeu nu este decât manifestarea dragostei Sale, iar dragostea aceasta este puterea prin care El lucrează. Isus Hristos, în 
care este descoperită dragostea lui Dumnezeu (1 Ioan 4:10), “este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu” (1 Cor. 1:24). 
 Adevăratul nonconformism. - În Anglia, oamenii religioşi au fost adesea împărţiţi în două categorii - oameni ai 
bisericii şi nonconformişti. Însă, orice adevărat creştin este un nonconformist, dar nu în sensul în care este folosit de obicei 
cuvântul. “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre.” Atunci când cei care 
se numesc nonconformişti adoptă metode lumeşti şi se implică în planuri omeneşti ei abdică de la acest titlu. “Prietenia 
lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu.” 
 Ce părere să ai despre tine. - Îndemnul adresat fiecărui om este de a nu avea despre sine o părere mai înaltă decât 
se cuvine. Cât de înaltă ar trebui să fie părerea cuiva despre sine? “Aruncă groaza în ei, Doamne, ca să ştie popoarele că nu 
sunt decât oameni!” (Ps. 9:20). “Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor” (Ps. 146:3). “Nu vă 
încredeţi dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare: căci ce preţ are el?” (Is. 2:22). “Orice om este doar o suflare, 
oricât de bine s-ar ţinea” (Ps. 39:5). “Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu.” “Domnul 
cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte” (1 Cor. 3:19, 20). “Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un 
abur, care se arată puţintel şi apoi piere” (Iacov 4:14). “Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca 
o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul” (Is. 64:6). “În smerenie fiecare să 
privească pe altul mai pe sus decât pe el însuşi” (Fil. 2:3). 
 Credinţa şi smerenia. - Mândria este duşmanul credinţei. Cele două nu pot trăi împreună. Omul poate gândi 
cumpătat şi cu smerenie numai ca rezultat al credinţei pe care o dă Dumnezeu. “Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără 
prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credinţa lui” (Hab. 2:4). Cel care se încrede în propria sa putere şi înţelepciune 
nu vrea să depindă de altul. Încrederea în înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu apare numai atunci când ne recunoaştem şi 
acceptăm propria slăbiciune şi ignoranţă. 
 Credinţa, un dar de la Dumnezeu. - Credinţa pe care o dă Dumnezeu omului este prezentată în Apocalipsa 
14:12: “Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. Dumnezeu nu dă credinţă doar 
sfinţilor, după cum El nu le dă poruncile numai lor; însă sfinţii păzesc credinţa, iar alţii nu. Credinţa pe care o păzesc este 
credinţa lui Isus; prin urmare oamenilor le este dată credinţa lui Isus. 
 Credinţa, dată fiecărui om. - Toţi oamenii sunt îndemnaţi să gândească cumpătat deoarece Dumnezeu a dat 
fiecărui om măsura credinţei. Mulţi oameni sunt convinşi că ei sunt astfel făcuţi încât le este imposibil să creadă. Aceasta 
reprezintă o eroare gravă. Credinţa este la fel de uşoară, şi de naturală, ca şi respiratul. Este moştenirea comună a tuturor 
oamenilor, acel punct în care oamenii sunt egali. Este la fel de uşor pentru copilul necredinciosului să creadă ca şi pentru 
copilul celui sfânt. Numai atunci când oamenii ridică în jurul lor un zid de mândrie (Ps. 73:6), li se pare că a crede este 
dificil. Şi chiar în această situaţie ei cred; căci atunci când oamenii nu-L cred pe Dumnezeu, ei îl cred pe Satana; când nu 
cred adevărul, ei înghit cu lăcomie cele mai evidente falsităţi. 
 Care este măsura? - Am văzut că, credinţa este dată fiecărui om. Aceasta se poate vedea şi din faptul că mântuirea 
este oferită fiecărui om şi pusă la îndemâna sa, mântuirea fiind doar prin credinţă. Dacă Dumnezeu nu ar fi dat credinţă 
fiecărui om, El nu ar fi putut pune mântuirea la îndemâna tuturor. 
 Întrebarea este: În ce măsură a dat Dumnezeu credinţă fiecărui om? Răspunsul la întrebare se găseşte în adevărul 
deja descoperit, care arată că această credinţă este credinţa lui Isus. Credinţa lui Isus este dată în darul lui Isus Însuşi, iar 
Hristos este dat în toată plinătatea Sa fiecărui om. El a gustat moartea pentru fiecare om (Ev. 2:9). “Dar fiecăruia din noi 
harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos” (Ef. 4:7). Hristos nu este împărţit; prin urmare fiecărui om îi este dat 
Hristos în întregime şi întreaga Sa credinţă. Nu există decât o singură măsură. 
 Trupul şi mădularele sale. - “Este un singur trup” (Ef. 4:4), acesta fiind biserica al cărui cap este Hristos (Ef. 
1:22, 23; Col. 1:18). “Noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui” (Ef. 5:30). Trupul are 
multe mădulare, “tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare 
unii altora”. 
 După cum este corpul omenesc, tot aşa este şi în trupul lui Hristos, “mădularele n-au toate aceeaşi slujbă”; cu toate 
acestea ei sunt atât de uniţi şi atât de dependenţi unii de alţii încât nici unul nu se poate lăuda faţă de alţii. “Ochiul nu poate 
zice mâinii: «N-am trebuinţă de tine»; nici capul nu poate zice picioarelor: «N-am trebuinţă de voi»” (1 Cor. 12:21). Tot aşa 
este şi în adevărata biserică a lui Hristos; nu există disensiuni şi laude şi nici un membru nu încearcă să ocupe locul sau să 
facă lucrarea altuia. Nici un membru nu se consideră pe sine independent de ceilalţi şi toţi au aceeaşi grijă unii faţă de alţii. 
 Diferite daruri. - Nu toate mădularele au aceeaşi slujbă şi nu toate au aceleaşi daruri. “Sunt felurite daruri, dar este 
acelaşi Duh; ....sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi....De pildă, unuia îi este dat, prin 
Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia credinţa, prin 
acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea 
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duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă 
fiecăruia în parte, cum voieşte” (1 Cor. 12:4-11). 
 “Măsura credinţei.” - “Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei, să-l 
întrebuinţeze după măsura credinţei lui.” După cum am văzut nu există decât “o singură credinţă” (Ef. 4:5) şi aceasta este 
“credinţa lui Isus”. Deşi există diferite daruri, în spatele tuturor acestora este o singură putere. “Dar toate aceste lucruri le 
face unul şi acelaşi Duh.” Prin urmare a prooroci sau a exercita oricare dintre daruri “după măsura credinţei” înseamnă a 
face aceasta “după puterea pe care i-o dă Dumnezeu” (1 Pet. 4:11). “Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui 
Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul, pe care l-a primit.”  
 “În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.” - Aceasta poate avea loc numai atunci când cineva este capabil ”în 
smerenie” să privească pe altul mai pe sus de el însuşi (Fil. 2:3). Iar aceasta se întâmplă numai atunci când omul îşi cunoaşte 
propria nimicnicie. Omul care-şi “va cunoaşte mustrarea cugetului lui (îşi cunoaşte răutatea propriei inimi – trad. eng.)” (1 
Împ. 8:38) nu poate crede că alţii sunt la fel de răi ca şi el. “Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El....S-a 
dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob.” 
 Cum să tratăm persecutorii. - “Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi.” A blestema 
nu presupune întotdeauna folosirea unui limbaj murdar - a înjura. A blestema înseamnă a vorbi de rău. Este opusul lui a 
binecuvânta, care înseamnă a vorbi de bine. Uneori oamenii persecută având legea de partea lor, alteori ei persecută fără a 
avea nici un temei legal; dar fie că este “conform legii”, fie prin acte de violenţă ale gloatei, nu trebuie rostite cuvinte aspre 
împotriva celor care fac acest lucru. Dimpotrivă, trebuie să li se vorbească frumos. 
 Nimeni nu poate proceda astfel fără a avea Duhul lui Hristos, care s-a rugat pentru cei care L-au trădat şi ucis şi 
care nu s-a încumetat să rostească o judecată de ocară nici măcar împotriva diavolului (Iuda 9). A expune dispreţului pe 
persecutori nu este conform cu învăţătura lui Dumnezeu. 
 A te bucura şi a plânge. - A te bucura cu cei care se bucură şi a plânge cu cei care plâng nu este un lucru uşor 
pentru omul firesc. Numai harul lui Dumnezeu poate produce o astfel de simpatie în om. Nu este chiar atât de greu să plângi 
cu cei care plâng, însă adesea este foarte dificil să te bucuri cu cei care se bucură. Să presupunem, de exemplu, că o altă 
persoană a primit ceva ce noi doream foarte mult şi ca urmare se bucură; este nevoie de mult har ca să te bucuri cu el. 
 Păstrând pacea. - Noi trebuie să trăim în pace cu toţi oamenii dacă este posibil. Dar care este limita posibilului? 
Unii vor spune că au încercat să păstreze pacea până când “răbdarea a încetat să mai fie o virtute” şi atunci i-au plătit 
turbulentei persoane cu aceeaşi monedă. Mulţi cred că acest verset îi îndeamnă să reziste cât mai mult posibil şi să nu se 
implice în nici o dispută până când nu sunt provocaţi într-un mod flagrant. Însă versetul acesta spune: “Dacă este cu putinţă, 
întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii”. 
 Adică, din partea noastră nu trebuie să existe nici o problemă. Nu putem întotdeauna să-i împiedicăm pe alţii să se 
războiască, însă noi putem fi în pace. “Celui cu inima tare, Tu-i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine” (Is. 
26:3). “Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” 
(Rom. 5:1). “Pacea lui Hristos....să stăpânească în inimile voastre” (Col. 3:15). “Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice 
pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus” (Fil. 4:7). Cel care are în el această pace a lui Dumnezeu nu va fi 
niciodată tulburat de oameni. 
 
 
1 Comparaţi cu Ellen G. White, Comentariul Biblic Adventist de Ziua a Şaptea, Vol.1, p.1105: “Cele zece porunci...sunt 
zece făgăduinţe” (MS 41, 1896). “Nu există nici o negaţie (interdicţie – nota trad.) în această Lege, deşi s-ar putea să pară 
astfel” (Letter 89, 1898). 
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CAPITOLUL 13 
 

Credinciosul şi autoritatea civilă 
 

 1 Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi 
stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. 2 De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte 
rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc, îşi vor lua osânda. 3 Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă 
bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele şi vei avea laudă de la ea. 4 El este 
slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în 
slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. 5 De aceea trebuie să fiţi supuşi nu numai 
de frica pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului. 6 Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte 
slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. 7 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi 
birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. 8 
Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea. 9 De fapt: “Să 
nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi, 
se cuprind în porunca aceasta: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 10 Dragostea nu face rău aproapelui: 
dragostea deci este împlinirea Legii. 11 Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul 
să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. 12 
Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele 
luminii. 13 Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri 
şi în pizmă; 14 ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi 
poftele. 
 
 Ajungem acum la cel de-al doilea capitol din Romani care este dedicat în întregime îndemnurilor. Acest capitol 
conţine subiecte de cea mai mare importanţă fiind totodată, probabil, considerat cel mai puţin studiat capitol din carte. 
 Cui i se adresează? - Studiind acest capitol este necesar să ne amintim că Epistola este adresată ucenicilor 
declaraţi ai Domnului. “Tu, care te numeşti Iudeu, care te reazemi pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoşti 
voia Lui, care ştii să faci deosebire între lucruri”, etc. (Rom. 2:17, 18). Şi din nou: “Nu ştiţi fraţilor, - căci vorbesc unor 
oameni care cunosc Legea”, etc. (Rom. 7:1). Ultima parte a capitolului dovedeşte acelaşi lucru. 
 Prin urmare, este o greşeală să presupunem că acest capitol a fost destinat să prezinte îndatoririle conducătorilor 
lumii acesteia, să fie un tratat de administraţie publică sau al relaţiei dintre stat şi biserică. Deoarece se adresează creştinilor 
declaraţi, este evident că scopul propus este pur şi simplu de a le arăta acestora cum se cuvine să se comporte faţă de 
autorităţile care-i guvernează. 
 Toată puterea de la Dumnezeu. – “Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că «Puterea este a lui 
Dumnezeu»” (Ps. 62:11). “Căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu.” Această afirmaţie este întru-totul 
adevărată, fără nici o excepţie. Imperiul Roman, chiar şi pe vremea infamului şi inumanului Nero, era tot atât de mult de la 
Dumnezeu pe cât a fost stăpânirea iudaică în vremea lui David. Când Pilat i-a spus lui Hristos că avea putere să-L 
răstignească sau să-L elibereze, Hristos a replicat: “N-ai avea nici o putere asupra Mea dacă nu ţi-ar fi fost dată de sus” 
(Ioan 19:11). Însă acest lucru nu demonstrează că acţiunile acelei puteri au fost corecte sau că Dumnezeu le-a aprobat. 
 Aceasta se va vedea şi mai clar dacă ne referim la individ. Toată puterea vine de la Dumnezeu. Este la fel de 
adevărat pentru păgâni ca şi pentru creştini că “în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa”, căci “suntem din neamul Lui” (Fapte 
17:28). Este la fel de valabil pentru fiecare individ ca şi pentru guverne, că ei sunt rânduiţi, sau numiţi, de Dumnezeu. El are 
un plan pentru viaţa fiecărui om. 
 Însă aceasta nu-L face pe Dumnezeu răspunzător de toate acţiunile lor, căci ei sunt liberi să facă după cum vor şi 
răzvrătindu-se împotriva planului lui Dumnezeu pervertesc darurile Sale. Puterea cu care batjocoritorul Îl blestemă pe 
Dumnezeu este la fel de mult de la Dumnezeu ca şi puterea cu care creştinul Îi slujeşte. Cu toate acestea nimeni nu poate 
crede că Dumnezeu este de acord cu blasfemia. Tot aşa şi noi nu trebuie să credem că El aprobă toate acţiunile guvernelor, 
pur şi simplu pentru că stăpânirile care există sunt rânduite de El. 
 “Rânduite.” – Nimeni să nu creadă că acest cuvânt implică neapărat ideea de atribuire a unei puteri spirituale. Nu 
înseamnă nimic mai mult decât a fi numit sau autorizat, după cum se vede din nota marginală. Cuvântul în greacă din care 
este tradus se găseşte în Fapte 28:23, unde citim că iudeii din Roma i-au hotărât lui Pavel o zi ca să le vorbească despre 
Evanghelie. La fel de bine se putea spune că ei i-au “rânduit” o zi. 
 Dumnezeu mai presus de toţi. – “Stăpânirile cele mai înalte” nu sunt mai presus de Cel Prea Înalt. “A Lui este 
înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi” (Dan. 2:20, 21). El l-a pus 
pe Nebucadneţar, regele Babilonului, peste toate împărăţiile pământului (Ier. 27:5-8; Dan. 2:37,38); însă când Nebucadneţar 
şi-a atribuit cu aroganţă puterea divină, el a fost alungat între animalele sălbatice, pentru ca astfel să poată înţelege “că Cel 
Prea Înalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea!” (Dan. 4:32). 
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 Împotrivirea faţă de Dumnezeu. – Deoarece nu există nici o putere decât cea a lui Dumnezeu, “cine se 
împotriveşte stăpânirii, se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc, îşi vor lua osânda.” Aceasta 
constituie o avertizare împotriva rebeliunii şi insurecţiei. Dumnezeu este cel care răstoarnă sau pune regi. De aceea oricine 
se încumetă să răstoarne un rege îşi asumă prerogativele lui Dumnezeu. Este ca şi cum el ar şti mai bine decât Dumnezeu 
când trebuie schimbat guvernul. Cu excepţia cazului când cei care se ridică împotriva unei autorităţi pământeşti pot să arate 
că au avut o descoperire directă din cer care i-a chemat să facă acea lucrare, ei se împotrivesc lui Dumnezeu, încercând să 
răstoarne ordinea stabilită de El.1 Aceştia se aşează înaintea lui Dumnezeu. 
 A te împotrivi sau a răsturna. – A te împotrivi autorităţii civile este ca şi cum ai încerca s-o răstorni. Cel care se 
împotriveşte unei stăpâniri prin forţă ar răsturna-o, dacă confruntarea ar continua şi ar avea puterea. Ucenicilor lui Hristos le 
este strict interzis să facă aşa ceva. 
 Exemplul lui Hristos. – Hristos a suferit şi “v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. «El n-a făcut păcat şi în 
gura Lui nu s-a găsit vicleşug.» Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri; şi, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se 
supunea dreptului Judecător” (1 Pet. 2:21-23). Este bine să reţinem că Hristos a fost condamnat sub acuzaţie politică şi din 
motive politice, cu toate acestea El nu s-a împotrivit, deşi a arătat că avea puterea s-o facă (Vezi Ioan 18:5-11; Mat. 26:31-
53). S-ar putea spune că Hristos ştia că îi sosise ceasul. Adevărat; dar în situaţiile anterioare El nu s-a împotrivit. În 
permanenţă El S-a încredinţat în mâinile Tatălui. Acesta constituie un exemplu pentru ucenicii Săi. Dacă se supun 
încredinţându-se în mâinile lui Dumnezeu, ei nu pot suferi nici o insultă sau nedreptate pe care Dumnezeu să n-o fi rânduit 
sau îngăduit; ei nu pot suferi nici o vătămare mai înainte ca să le fi sosit ceasul. Este mai uşor să mărturiseşti credinţă în 
Hristos, decât să dai dovadă de credinţă adevărată urmând exemplul Său. 
 Un alt exemplu izbitor. – Saul fusese uns ca rege al lui Israel la porunca lui Dumnezeu; dar după aceea a fost 
respins din pricina acţiunilor sale nesăbuite. Apoi David a fost uns rege în locul lui. Saul era gelos din cauza promovării lui 
David şi căuta să-i ia viaţa. David nu s-a împotrivit, ci a fugit. Nu o dată Saul s-a găsit în puterea lui David, însă David nu a 
ridicat mâna împotriva lui. Dacă ar exista vreo scuză pentru împotrivirea faţă de un conducător, atunci David a avut-o. 
 În primul rând, dacă ar fi procedat astfel, nu ar fi fost decât legitimă apărare; şi, în al doilea rând, el tocmai fusese 
uns rege în locul lui Saul. Cu toate acestea chiar şi atunci când a fost rugat să consimtă ca altul să-l omoare pe Saul, David a 
spus: “Nu-l omorî! Căci cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului şi să rămână nepedepsit?… Viu este Domnul, că 
numai Domnul îl poate lovi: fie că-i va veni ziua să moară, fie că se va coborî într-un câmp de bătaie şi va pieri. Să mă 
ferească Domnul, să pun mâna pe unsul Domnului!” (1 Sam. 26:9-11). Şi cu toate acestea Saul era un om rău, care 
renunţase la supunerea faţă de Dumnezeu şi care nu era capabil să conducă. 
 Supus lui Dumnezeu. – Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim supuşi stăpânirilor care există, însă niciodată 
nu încurajează neascultarea faţă de Dumnezeu. Dumnezeu nu a rânduit nici o stăpânire să fie mai presus de El. Ar fi culmea 
prostiei să folosim acest capitol pentru a argumenta că este de datoria creştinului să asculte de legile omeneşti atunci când 
acestea sunt în conflict cu Legea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu scuză păcatul; şi cu atât mai puţin nu ne porunceşte să 
păcătuim. Noi nu trebuie să fim supuşi stăpânirilor existente în loc de a fi supuşi lui Dumnezeu, ci pentru că suntem supuşi 
lui Dumnezeu. “Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus” (Col. 3:17). 
 Supunere şi ascultare. – În mod obişnuit supunerea implică ascultare. Când citim că Isus era supus părinţilor Săi, 
suntem convinşi că El asculta de ei. Aşa că atunci când suntem îndemnaţi să fim supuşi stăpânirilor care există, concluzia 
firească este că noi trebuie să ascultăm de legi. Dar nu trebuie să uităm niciodată că Dumnezeu este mai presus de toţi; că 
atât individul cât şi conducerea ţărilor îşi au originea în El; şi că El are dreptul la întreaga slujire a fiecărui suflet. Noi 
trebuie să ascultăm de Dumnezeu tot timpul şi de asemenea să fim supuşi stăpânirilor omeneşti, însă întotdeauna astfel încât 
aceasta să nu însemne neascultare faţă de Dumnezeu. 
 Nu poţi sluji doi stăpâni. – “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni….Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” 
Motivul este că Dumnezeu şi Mamona sunt în opoziţie prin cerinţele lor. Însă oricine ştie că de multe ori au existat legi care 
erau în conflict cu poruncile lui Dumnezeu. Odată, exista în America, pe timpul sclaviei, o lege care cerea fiecărui om să 
facă tot ce-i sta în putere ca să înapoieze sclavii fugari stăpânilor lor. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune: “Să nu dai înapoi 
stăpânului său pe un rob care va fugi la tine după ce l-a părăsit” (Deut. 23:15). În acel caz era imposibil să asculţi de legea 
pământului fără a încălca Cuvântul lui Dumnezeu; iar ascultarea de Dumnezeu făcea imperios necesară neascultarea de 
legea omenească. Oamenii trebuiau să aleagă de cine să asculte. 
 Creştinul nu poate ezita nici un moment în alegerea sa. Legea care este în contradicţie cu Legea lui Dumnezeu este 
egală cu nimic. “Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului” (Prov. 21:30).  
 “Oricărei stăpâniri omeneşti.” – Cititorul ar putea menţiona versetul 1 Petru 2:13 ca fiind în contradicţie cu 
aceasta. În acest loc se spune: “Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul.” Alţii ar putea spune că trebuie să ne 
supunem oricărei stăpâniri cu excepţia cazului când aceasta se opune Legii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nu se face 
referire la nici o excepţie şi nici nu este nevoie să se facă vreuna. Textul nu învaţă nici ascultarea de legile omeneşti care 
contrazic Legea lui Dumnezeu.2 
 Problema se datorează semnificaţiei greşite a cuvântului “stăpâniri”. Se presupune că acest cuvânt ar însemna 
“lege”, însă o citire atentă va convinge pe oricine că această presupunere este greşită. Să citim cu atenţie versetele 
treisprezece şi patrusprezece din 1 Petru 2: “Fiţi supuşi oricărei stăpâniri [creaţiune, în greacă] omeneşti, pentru Domnul.” 
Ei bine, care sunt aceste stăpâniri sau creaţiuni faţă de care trebuie să ne supunem? Nu există nici o deosebire; faţă de toate, 



 83

“atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de el”. Este evident că textul nu spune nimic 
despre legi, ci numai despre conducători. Îndemnul este absolut identic cu cel care se găseşte în capitolul treisprezece din 
Romani. 
 Supus, deşi neascultător. – Cititorul să studieze mai departe în capitolul din care am citat ultima oară şi va vedea 
că supunerea la care suntem îndemnaţi nu implică ascultare faţă de legile rele. Suntem îndemnaţi: “Cinstiţi pe toţi oamenii, 
iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului!” Trebuie să ne supunem autorităţii de drept, indiferent dacă 
cel care exercită această autoritate este bun şi blând, sau invers. După care vin cuvintele: “Căci este un lucru plăcut, dacă 
cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare şi suferă pe nedrept” (1 Pet. 2:17-19). 
 Însă un om nu poate pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, să sufere întristare şi să suferă pe nedrept, decât dacă 
cugetul lui faţă de Dumnezeu l-a constrâns să nu asculte de o anumită poruncă care-i era impusă. Această propoziţie care 
urmează imediat după îndemnul de a ne supune, arată în mod clar că neascultarea este considerată probabilă, atunci când cei 
care reprezintă autoritatea sunt “refractari”. Ideea este subliniată de referirea care se face la Hristos, care a suferit pe nedrept 
şi cu toate acestea nu s-a împotrivit deloc. “Când a fost chinuit şi asuprit n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la 
măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura” (Is. 53:7). 
 El a fost condamnat pentru credincioşia Sa faţă de adevăr, nevrând să facă nici cel mai mic compromis, cu toate 
acestea fiind supus autorităţii conducătorilor. Apostolul spune că prin aceasta El ne-a lăsat un exemplu, pentru a călca pe 
urmele Sale. 
 Creştinii şi autoritatea civilă. - “Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul 
Isus Hristos” (Fil. 3:20). Cei care prin Hristos au acces într-un singur Duh la Tatăl “nu mai sunt[eţi] nici străini, nici oaspeţi 
ai casei, ci sunt[eţi] împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu” (Ef. 2:19). Fiecare să se ocupe de 
problemele ţării sale şi nu de ale alteia. Ar fi culmea impertinenţei ca un american să vină în Anglia şi să se încumete să dea 
lecţii Parlamentului cu privire la modul în care trebuie condusă ţara, sau ca un englez să se ducă în America şi să se facă 
cunoscut prin sfaturile pe care le dă autorităţilor. Dar dacă ar începe să se amestece în treburile interne sau ar candida pentru 
vreo funcţie publică, fără întârziere li s-ar arăta că nu este treaba lor. Să se naturalizeze mai întâi, după care pot vorbi şi 
acţiona cât vor; dar atunci trebuie să păstreze tăcerea dacă se întorc în ţara faţă de care erau supuşi odată. Nimeni nu poate fi 
activ în conducerea a două guverne în acelaşi timp. 
 Acest lucru este valabil atât pentru guvernul ceresc în raport cu guvernele pământeşti, cât şi pentru diferitele ţări de 
pe pământ. Cel care este cetăţean al ţării cereşti nu are de ce să se amestece în treburile guvernelor pământeşti. El trebuie să 
lase aceste treburi în seama celor care consideră că acest pământ este căminul lor. Atunci când conducătorii pământeşti vor 
să reglementeze treburile Împărăţiei lui Dumnezeu, ei se fac vinovaţi, în cel mai bun caz, de o gravă încumetare. Dar dacă ei 
nu au dreptul să conducă treburile împărăţiei cerului, cu atât mai puţin cetăţenii cerului pot să se amestece în treburile 
împărăţiilor pământeşti.3  
 A face din pământ cer. - Mulţi creştini şi slujitori ai Evangheliei încearcă să-şi justifice amestecul lor în politică, 
spunând că este de datoria lor să facă din acest pământ împărăţia cerului. Într-o recentă campanie am avut ocazia să auzim 
multe despre “regenerarea Londrei” şi “intenţia de a face din Londra oraşul lui Dumnezeu”. Acest limbaj denotă o gravă 
neînţelegere a ceea ce este Evanghelia. “Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede” (Rom. 1:16). 
 Regenerarea este realizată numai de Duhul Sfânt care lucrează asupra inimilor, iar această lucrare nu poate fi 
controlată de om. Împărăţiile lumii acesteia vor deveni împărăţiile lui Hristos, însă numai “râvna Domnului oştirilor” o va 
face (Apoc. 11:15; Is. 9:7). Va fi un nou pământ, în care numai neprihănirea va trăi, dar va fi numai după venirea zilei 
Domnului, când corpurile cereşti se vor topi şi oamenii nelegiuiţi vor fi arşi (2 Pet. 3:10-13). Aceasta nu se va realiza prin 
acţiune politică, chiar dacă slujitorii Evangheliei ar fi politicienii. Slujitorul Evangheliei nu are decât o însărcinare, anume: 
“Predică cuvântul”. În nici un alt fel nu pot fi oamenii făcuţi mai buni. Prin urmare, slujitorul Evangheliei care îşi îndreaptă 
atenţia spre politică îşi reneagă chemarea. 
 Păstrând pacea. - Trebuie să fim supuşi guvernelor lumii acesteia pentru a asculta de glasul conştiinţei; şi tot din 
această cauză noi trebuie să plătim taxele şi să ne conformăm oricărei datorii de această natură care ne este impusă. S-ar 
putea ca taxele să fie mari, ba chiar nedrepte, însă aceasta nu ne dă dreptul să ne răzvrătim. Apostolul Iacov se adresează 
oamenilor bogaţi care asupresc pe cei săraci, mesajul aplicându-se în aceeaşi măsură în situaţia când aceştia se află în funcţii 
publice ca şi în viaţa privată. El spune: “Aţi trăit pe pământ în plăceri şi desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de 
măcel. Aţi osândit, aţi omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea!” (Iacov 5:5,6). 
 Reţineţi că neprihăniţii nu se împotrivesc. De ce nu? Datorită poruncii: “Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de 
voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Prea iubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci 
este scris: «Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti», zice Domnul” (Rom. 12:18,19). Ca supuşi ai Împăratului păcii şi 
cetăţeni ai Împărăţiei Sale ei trebuie să trăiască în pace cu toţi oamenii. De aceea ei nu pot lupta nici chiar atunci când sunt 
în legitimă apărare. În aceasta, Hristos, Prinţul păcii, este exemplul lor. 
 Pentru cine sunt de temut. - Numai cei care fac fapte rele se tem de conducători. Cei care fac binele nu au nici o 
teamă. Aceasta nu pentru că toţi conducătorii sunt buni; căci noi ştim că mulţi nu sunt. “Vastul Imperiu Roman a cucerit 
lumea”, iar cel care îl conducea pe vremea când Pavel a scris romanilor era cel mai ticălos şi crud dintre monştrii care l-au 
condus vreodată. Nero omora oamenii doar pentru plăcerea de a-i omorî. El putea foarte bine să inspire teamă oamenilor; cu 



 84

toate acestea creştinii puteau fi liniştiţi, căci ei se încredeau în Dumnezeu. “Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin 
de încredere şi nu mă voi teme de nimic” (Is. 12:2). 
 Întreaga datorie a omului. - “Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe 
alţii, a împlinit Legea.” “Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.” “Dragostea este de la 
Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu” (1 Ioan 4:7). “Căci dragostea de 
Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui” (1 Ioan 5:3). Temerea de Dumnezeu şi păzirea poruncilor Sale constituie întreaga 
datorie a omului (Ecl. 12:13). 
 Aşadar, deoarece acela care-şi iubeşte aproapele din inimă Îl iubeşte şi pe Dumnezeu, iar dragostea se manifestă 
prin păzirea poruncilor, este evident că apostolul, prin acest îndemn, a prezentat întreaga datorie a omului. Cel care ţine 
seama de acest îndemn nu va face niciodată nimic pentru care guvernele omeneşti să-l poată condamna pe drept, chiar dacă 
el nu cunoaşte legile ţărilor respective. Cel care împlineşte legea dragostei nu va fi niciodată în conflict cu stăpânirile 
existente. Dacă acestea îl asupresc, ele nu luptă împotriva lui, ci împotriva Împăratului căruia el îi slujeşte. 
 Pentru creştini, nu pentru stăpâniri. - Unii oameni sunt de părere că versetele 8-10 definesc limitele autorităţii 
civile şi arată că omul poate elabora legi referitoare la “cea de-a doua tablă a Legii”, însă în ceea ce priveşte oricare altă 
porţiune din Legea lui Dumnezeu nu-i este permis. Două aspecte, dacă le avem în vedere, vor demonstra falsitatea acestei 
concepţii: 1) Epistola nu este adresată conducătorilor, ci creştinilor, ca un ghid pentru modul în care ei trebuie să se 
comporte. Dacă în acest pasaj ar fi prezentate îndatoririle conducătorilor, atunci acestora, şi nu fraţilor, le-ar fi adresate 
îndemnurile. 2) “Legea este duhovnicească” şi de aceea nimic ce ţine de aceasta nu intră în sfera legislaţiei omeneşti. Să 
luăm, de exemplu, porunca: “Să nu pofteşti”; nici o putere omenească n-ar putea-o aplica, sau să afirme că a fost încălcată. 
Dar această poruncă nu este mai spirituală decât celelalte nouă. Mesajul se adresează fraţilor şi esenţa sa este aceasta: 
Trăind în dragoste nu veţi face rău nimănui şi nu va trebui să vă temeţi de nici un conducător. 
 Sfârşitul se apropie. - Restul capitolului este consacrat unor îndemnuri care nu au nevoie de explicaţii. Puterea 
deosebită a acestora se datorează faptului că “sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape”. De aceea noi trebuie să fim 
“înţelepţi, dar şi [să] veghem în vederea rugăciunii”. Deşi trăim în noapte, când întunericul acoperă pământul (Is. 60:2), 
creştinii sunt fii ai luminii şi ai zilei, dezbrăcaţi de toate faptele întunericului. 
 Îmbrăcat cu Hristos. – Cei care se îmbracă în Domnul Isus Hristos nu se vor vedea ei înşişi. Numai Hristos se va 
vedea. A purta de grijă firii pământeşti nu este deloc necesar, din moment ce firea pământească întotdeauna caută să-şi 
împlinească poftele. Creştinul trebuie mai degrabă să fie atent ca aceasta să nu-şi manifeste propria putere şi să preia 
controlul. Numai în Hristos firea pământească poate fi supusă. Cel care este răstignit împreună cu Hristos poate spune: 
“Trăiesc….dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în 
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine” (Gal. 2:20). Şi în acest caz el se va comporta faţă 
de conducători şi de persoane particulare exact aşa cum s-a comportat Hristos, căci după “cum este El aşa suntem şi noi în 
lumea aceasta”. 
 
(Următoarele comentarii asupra capitolului 13 din Romani au fost rostite de E.J. Waggoner la Conferinţa Generală din 
1891 şi se găsesc în Buletinul Conferinţei Generale. Acestea au fost adăugate aici pentru a veni în ajutorul cititorului): 
 
 În ce măsură este posibil pentru creştin să trăiască în pace cu toţi oamenii? În ceea ce-l priveşte, el poate trăi tot 
timpul în pace cu toţi oamenii. Căci el este cu adevărat mort faţă de păcat, însă viu faţă de Hristos. Hristos locuieşte în inima 
sa prin credinţă, iar Hristos este Prinţul păcii. Prin urmare nu există nici o situaţie care să justifice pierderea cumpătului şi 
care să-l determine să declare război, fie împotriva unui individ, fie împotriva unui guvern…. 
 În Galateni 5:18 ni se spune că “dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege”. Faptele firii pământeşti sunt 
faptele făcute de către cei ce sunt sub Lege, iar în lista acestor fapte găsim cuvântul “neînţelegeri”. Aşadar, un creştin nu 
poate fi implicat într-o neînţelegere, căci el nu este în firea pământească. Neînţelegerile nu-şi pot găsi nici un loc în noi: prin 
urmare în ceea ce ne priveşte va fi pace tot timpul. 
 Dar dacă acei oameni cu care avem de-a face îşi oţelesc inima împotriva adevărului lui Dumnezeu şi nu sunt 
afectaţi de acesta, ei vor produce tulburări, însă tulburările vor fi de partea lor; pentru noi va fi pace tot timpul…. 
 “Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! «N-aveţi nici o teamă de ei şi nu vă tulburaţi! Ci 
sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.» Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care 
este în voi; dar cu blândeţe şi teamă” (1 Pet. 3:14,15). 
 Nu vă fie teamă. De ce? Pentru că noi sfinţim pe Hristos ca Domn în inimile noastre şi El este teama noastră. 
Dumnezeu este cu noi, Hristos este cu noi, iar când oamenii ne împroaşcă cu calomnii, ei îl împroaşcă pe Mântuitor… 
 Cel mai important lucru pentru noi toţi care avem acest adevăr deosebit ce ne va aduce necazuri cu stăpânirile 
existente, este de a-L sfinţi pe Hristos ca Domn în inimile noastre prin Duhul lui Dumnezeu şi cuvântul Său. Noi trebuie să 
devenim cercetători ai cuvântului lui Dumnezeu şi ucenici ai lui Hristos şi ai Evangheliei Sale…Există ţărani şi mecanici 
printre noi, care, deşi niciodată nu au fost în stare să lege textele pentru a realiza o predică, totuşi L-au sfinţit pe Domnul în 
inimile lor prin studiul cuvântului Său cu credincioşie. Aceşti oameni vor fi aduşi înaintea tribunalelor pentru credinţa lor şi 
prin cuvintele rostite în apărarea lor ei vor predica Evanghelia, căci Dumnezeu le va da în acea zi cuvânt şi o înţelepciune pe 
care adversarii lor nu pot nici să le nege şi cărora nici nu pot să le reziste…. 
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 Este datoria noastră să predicăm Evanghelia; să ne ridicăm şi să lăsăm lumina să strălucească şi, dacă facem 
aceasta, Dumnezeu va ţine vânturile atâta timp cât va fi nevoie….Întreita solie îngerească este tot ce poate fi mai important 
pe acest pământ. Oamenii nu o consideră astfel; dar va veni timpul când întreita solie îngerească va constitui tema şi 
subiectul oricărei conversaţii. Însă niciodată nu va fi adusă în această poziţie de către oameni care nu spun nimic despre ea, 
ci de către cei care se încred în Dumnezeu şi nu se tem să rostească cuvintele pe care El li le-a dat. 
 Procedând astfel, noi nu ne vom lua vieţile în propriile noastre mâini şi mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. 
Vieţile noastre vor fi ascunse cu Hristos în Dumnezeu şi El se va îngriji de acestea. Adevărul va fi adus în această 
proeminentă poziţie de către bărbaţi şi femei care merg şi predică Evanghelia, ascultând totodată de ceea ce ei înşişi predică. 
Oamenii trebuie să cunoască adevărul. Dacă avem un timp de pace în care să-l răspândim suntem recunoscători pentru 
aceasta. Iar dacă oamenii fac legi care tind să taie canalele prin care adevărul poate fi răspândit, putem fi recunoscători că 
slujim unui Dumnezeu care face chiar mânia omului să-L laude; şi El o va face – El va răspândi Evanghelia Sa chiar prin 
intermediul acelor legi pe care oamenii nelegiuiţi le-au adoptat cu scopul de a o dezrădăcina. Dumnezeu ţine vânturile….şi 
ne porunceşte să vestim solia. El le va ţine atâta timp cât este bine pentru ele să fie ţinute şi când încep să sufle, iar noi vom 
simţi primele adieri odată cu începerea persecuţiei, acestea vor face exact ceea ce Domnul doreşte să împlinească… 
 “Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi 
frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine 
iubeşte pe alţii, a împlinit Legea” (Rom. 13:7,8). Dacă faceţi lucrul acesta, veţi trăi în pace cu toţi oamenii, atât cât stă în 
puterea voastră. Dacă vă iubiţi aproapele ca pe voi înşivă prin aceasta împliniţi întreaga lege; căci pentru a-ţi iubi aproapele 
trebuie să-L iubeşti pe Dumnezeu, deoarece nu există altă dragoste decât a lui Dumnezeu. 
 Dacă-mi iubesc aproapele ca pe mine însumi, aceasta se datorează pur şi simplu faptului că dragostea lui 
Dumnezeu se găseşte în inima mea. Iar motivul este că Dumnezeu locuieşte în inima mea şi nu există nimeni pe acest 
pământ care să-L îndepărteze de mine. Din acest motiv apostolul se referă la ultima tablă a legii, căci dacă ne împlinim 
datoria faţă de aproapele nostru, în mod normal aceasta înseamnă că-L iubim pe Dumnezeu. 
 Uneori ni se spune că prima tablă prezintă datoria noastră faţă de Dumnezeu, constituind religia, şi că tabla a doua 
ne defineşte datoria faţă de aproapele, reprezentând moralitatea. Dar ultima tablă conţine, la fel de mult ca şi prima, 
îndatoriri faţă de Dumnezeu. David, după ce a încălcat două dintre poruncile ce se găsesc pe ultima tablă a mărturisit: 
“Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta.” Dumnezeu trebuie să fie primul şi 
ultimul şi întotdeauna…. 
 Toate aceste lecţii pe care le-am învăţat au scopul de a ne pregăti pentru timpul de strâmtorare. 
 
 
1 Ar fi nedrept să atribuim autorului eroarea lui Luther de susţinere a nedreptăţii în conducere sau “dreptul divin al regilor”. 
Waggoner n-a intenţionat ca fraza sa să fie interpretată ca o susţinere a corupţiei sau tiraniei. 
2 Este interesant de observat cât de preţioasă ar fi fost această solie câţiva ani mai târziu, dacă Conferinţa Generală la 
începutul secolului ar fi acceptat, publicat şi promovat din toată inima acest material sub formă de carte, în Europa şi de 
asemenea în America. Membrii bisericii noastre din Europa, în special cei din Germania, aveau nevoie de această solie în 
vremurile de criză ale celor două războaie mondiale. Este o tragedie că a fost lăsată să moară. (Vezi Mesaje Selectate, 
volumul unu, pp. 234, 235). 
3 Având în vedere proeminenta implicare a lui Waggoner în problemele de libertate religioasă din vremea sa, ceea ce el vrea 
să spună aici este activitatea politică a bisericii, care, potrivit convingerii sale, trebuia să fie separată de stat. El nu excludea 
posibilitatea ca un creştin să ocupe cu credincioşie o poziţie în guvern în calitate de persoană particulară şi nu era nici 
împotriva votului. 
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CAPITOLUL 14 
 

Dumnezeu este singurul judecător 
 
 Deoarece capitolul patrusprezece conţine în întregime sfaturi practice privind viaţa creştină şi nu există nici o 
dependenţă directă faţă de îndemnurile anterioare, nu este necesar să ne luăm timp pentru a trece în revistă capitolele 
precedente, ci vom începe direct cu textul. Să nu uităm că acest capitol, precum şi cele anterioare, este adresat bisericii şi nu 
acelora care nu mărturisesc că-i slujesc Domnului. Din versetul şase reiese în mod evident că toţi aceia despre care se 
vorbeşte în acest capitol sunt cei care îl recunosc pe Dumnezeu ca Domn al lor. Prin urmare capitolul ne arată cum ar trebui 
să ne privim unii pe alţii ca 
 

Slujitori ai aceluiaşi Domn – Romani 14:1-13 
 

 1 Primiţi bine pe cel slab în credinţă şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice. 2 Unul crede că 
poate să mănânce de toate; pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdeţuri. 3 Cine mănâncă să nu 
dispreţuiască pe cine nu mănâncă; şi cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. 4 
Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totuşi, va sta în 
picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. 5 Unul socoteşte o zi mai pe sus decât alta; pentru 
altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. 6 Cine face deosebire între zile, pentru 
Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă; 
pentru că aduce mulţumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă; şi aduce şi el mulţumiri 
lui Dumnezeu. 7 În adevăr, nici unul din noi nu trăieşte pentru sine şi nici unul din noi nu moare pentru sine. 8 Căci 
dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi 
suntem ai Domnului. 9 Căci Hristos pentru aceasta murit şi a înviat ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi şi peste cei 
vii. 10 Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa 
înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. 11 Fiindcă este scris: “Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice 
genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.” 12 Aşa că fiecare din noi are să dea 
socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu. 13 Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi 
nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. 
 
 Şcoala lui Hristos. – Biserica lui Hristos nu este formată din oameni desăvârşiţi, ci din cei care caută desăvârşirea. 
El este Cel desăvârşit, iar El adresează invitaţia: “Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi 
jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine” (Mat. 11:28, 29). După ce-i cheamă pe toţi să vină la El, le spune: “Pe cel 
ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37). După cum a zis cineva: “Dumnezeu caută în om să apuce mâna credinţei 
pentru a o ajuta să se prindă cu putere de divinitatea lui Hristos, astfel ca omul să poată ajunge la desăvârşirea caracterului.” 
 Credinţa poate fi foarte slabă, însă Dumnezeu nu-l respinge din această cauză. Pavel mulţumea lui Dumnezeu 
pentru credinţa fraţilor tesaloniceni care mergea mereu crescând (2 Tes. 1:3), lucru care arată că aceştia nu avuseseră o 
credinţă desăvârşită la început. Dumnezeu este atât de bun încât orice om ar trebui să se încreadă pe deplin în El; dar tocmai 
pentru că este atât de bun, El este foarte perseverent şi răbdător cu cei care nu-L cunosc bine şi nu-i alungă pentru că sunt 
îndoielnici. Această bunătate şi răbdare a lui Dumnezeu este cea care zideşte credinţa desăvârşită. 
 Învăţăcei - nu învăţători. - Nu este treaba învăţăcelului să decidă cine va urma cursurile şcolii. Este adevărat că în 
această lume există şcoli exclusiviste, în care numai anumiţi elevi sunt primiţi. Dacă cineva inferior în bogăţie şi poziţie 
socială ar încerca să intre, o mare agitaţie s-ar stârni de îndată. Chiar elevii ar protesta atât de vehement împotriva admiterii 
noului venit, încât profesorii s-ar vedea obligaţi să nu-l primească. Dar astfel de şcoli nu reprezintă modelul şcolii lui 
Hristos. “Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.” El îi invită pe cei săraci şi nevoiaşi, precum şi pe cei slabi. 
El este cel care decide, şi nu învăţăceii, cine va fi admis. 
 El spune: “Cine vrea, să ia apa vieţii fără plată”, şi le cere tuturor celor care aud să transmită invitaţia mai departe. 
Singura calitate necesară pentru a intra în şcoala lui Hristos este dorinţa de a învăţa de la El. Dacă cineva doreşte să facă 
voia Sa, Dumnezeu îl va primi şi-l va învăţa (Ioan 7:17). Oricine stabileşte un alt standard, prin aceasta se aşează deasupra 
lui Dumnezeu. Nici un om nu are dreptul să respingă pe cel pe care Dumnezeu îl primeşte. 
 Stăpân şi slujitor. – Hristos a spus ucenicilor Săi: “Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul 
vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi.” “Să nu vă numiţi «Dascăli»; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul” (Mat. 
23:8, 10). Stăpânul este cel care stabileşte lucrarea fiecărui învăţăcel sau slujitor. Prin urmare numai stăpânul are dreptul să 
dea ordine şi să decidă dacă este un eşec. “Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia?” Dacă nu ai puterea de a răsplăti 
succesul său, nu ai nici un drept să judeci eşecurile sale. 
 “Dumnezeu este Cel ce judecă.” – “El scoboară pe unul şi înalţă pe altul” (Ps. 75:7). “Căci Domnul este 
Judecătorul nostru, Domnul este Legiuitorul nostru, Domnul este Împăratul nostru: El ne mântuieşte” (Is. 33:22). “Unul 
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singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe 
aproapele tău?” (Iacov 4:12). Puterea de a mântui şi de a pierde determină dreptul de a judeca. A condamna atunci când nu 
ai nici o putere de a pune în practică hotărârea, nu este decât o farsă. Un astfel de om, în cel mai bun caz, este ridicol. 
 Spiritul papalităţii. – Apostolul Pavel descrie apostazia ca descoperirea “omului fărădelegii”, “fiul pierzării, 
potrivnicul, care se înalţă mai pe sus de tot ce se numeşte «Dumnezeu», sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va 
aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu”, sau “făcându-se cunoscut ca Dumnezeu (trad. eng.)” (2 Tes. 
2:3,4). În Daniel 7:25 aceeaşi putere este descrisă ca rostind cuvinte de hulă împotriva Celui Prea Înalt şi încumetându-se să 
schimbe vremile şi legea. 
 A te ridica împotriva sau deasupra Legii lui Dumnezeu constituie cea mai categorică opoziţie faţă de Dumnezeu şi 
cea mai sfidătoare uzurpare a stăpânirii Sale. Sfârşitul puterii care se înalţă astfel este acesta: de a fi nimicită de Duhul lui 
Hristos şi distrusă de strălucirea venirii Sale (2 Tes. 2:8). 
 Acum citiţi Iacov 4:11: “Cine vorbeşte de rău pe un frate, sau judecă pe fratele său, vorbeşte de rău Legea sau 
judecă Legea. Şi dacă judeci Legea, nu eşti împlinitor al Legii, ci judecător.” Aceasta arată că oricine vorbeşte de rău sau 
judecă ori sfidează pe fratele său, vorbeşte de rău Legea lui Dumnezeu şi se pune în poziţia de judecător. Cu alte cuvinte, el 
se pune în locul şi face lucrarea “omului fărădelegii”. Ce altă răsplată ar putea primi decât cea destinată omului fărădelegii? 
Cu siguranţă în acest gând există suficiente motive pentru a ne opri pe noi toţi. 
 Am învăţat că membrii bisericii lui Hristos nu se judecă unii pe alţii, ci ei sunt împreună slujitori ai aceluiaşi 
Domn. Nu suntem învăţaţi că nu are importanţă dacă ţinem sau nu poruncile lui Dumnezeu – ba dimpotrivă, deoarece toţi ne 
vom înfăţişa înaintea tronului de judecată al lui Hristos şi vom fi judecaţi în raport cu acestea – ci ni se spune că în acele 
lucruri despre care Legea lui Dumnezeu nu vorbeşte clar, calea unui om este la fel de bună ca şi a altuia. Am învăţat mai 
departe că şi atunci când cineva încalcă o poruncă clar exprimată, el nu trebuie să fie tratat cu asprime şi condamnat. O 
astfel de atitudine nu poate ajuta pe cineva şi, în plus, nu avem nici un drept să procedăm astfel, din moment ce nu suntem 
decât slujitori. 
 

Trăind pentru alţii – Romani 14:14-23 
 

 14 Eu ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Isus, că nimic nu este necurat în sine şi că un lucru nu este necurat 
decât pentru cel ce crede că este necurat. 15 Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu 
mai umbli în dragoste! Nu nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos! 16 Nu faceţi ca binele 
vostru să fie grăit de rău. 17 Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie 
în Duhul Sfânt. 18 Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta, este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. 19 Aşadar, să 
urmărim lucrurile care duc la pacea şi zidirea noastră. 20 Să nu nimiceşti, pentru o mâncare, lucrul lui Dumnezeu. 
Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuşi, a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej 
de cădere, este rău. 21 Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru, care poate fi pentru 
fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. 22 Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, 
înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândeşte singur în ce găseşte bine. 23 Dar cine se îndoieşte şi mănâncă, 
este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare. Tot ce nu vine din încredinţare, e păcat. 
 
 Multe erori se nasc din cauza citirii neatente a Bibliei şi a concluziilor pripite formulate pe baza unor afirmaţii 
detaşate, precum şi din pervertirea intenţionată a cuvântului. E posibil ca mult mai multe să fie rezultatul lipsei unei judecăţi 
sănătoase decât a unei intenţii deliberate. De aceea întotdeauna să fim atenţi cum citim. 
 Curat şi necurat. – Dacă vom analiza cu atenţie subiectul abordat, nu vom scoate acest pasaj din contextul său. 
Ceea ce se prezintă chiar de la începutul capitolului este cazul unui om care Îl cunoaşte atât de puţin pe Hristos încât crede 
că neprihănirea se obţine mâncând anumite feluri de mâncare sau nemâncând anumite lucruri. Ideea pe care o comunică fără 
echivoc întregul capitol este că prin credinţă, şi nu prin ceea ce mâncăm sau bem, suntem mântuiţi. 
 O scurtă trecere în revistă a subiectului alimentelor curate şi necurate ne va fi foarte utilă. Există o idee ciudată larg 
răspândită, potrivit căreia, lucrurile care odată nu erau potrivite pentru mâncat, acum sunt perfect sănătoase. Se pare că 
mulţi oameni sunt de părere că, chiar şi animalele necurate sunt făcute curate prin Evanghelie. Aceştia uită că Hristos curăţă 
oamenii, nu animalele şi reptilele. 
 Pe vremea lui Moise existau plante otrăvitoare, aceleaşi plante fiind otrăvitoare şi acum. Tocmai acei oameni care 
cred că Evanghelia face orice lucru bun de mâncat, ar fi la fel de dezgustaţi ca şi orice evreu de pe vremea lui Moise la 
gândul de a mânca pisici, câini, omizi, păianjeni, muşte, etc. În loc să găsim sprijin pentru ideea că o cunoaştere a lui 
Hristos împacă pe cineva cu o astfel de dietă, descoperim, dimpotrivă, că numai cei mai degeneraţi sălbatici folosesc aceste 
lucruri ca alimente, iar o astfel de dietă este atât un semn cât şi cauza degenerării. Iluminarea conduce la alegerea cu grijă a 
alimentelor. 
 Acum, nu există nimeni care să şi-l închipuie pe apostolul Pavel sau pe orice altă persoană cu bun simţ şi 
rafinament mâncând tot ce se poate găsi pe pământ. Deşi majoritatea oamenilor se cred mai înţelepţi decât Dumnezeu în 
ceea ce priveşte mâncatul şi băutul, există, şi întotdeauna au existat, anumite lucruri care sunt în general considerate 
nepotrivite pentru mâncare. Prin urmare, atunci când apostolul spune că nimic nu este în sine însuşi necurat, el în mod 
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evident îşi limitează afirmaţia la acele lucruri pe care Dumnezeu le-a dat pentru hrana oamenilor. Există oameni a căror 
conştiinţă este atât de slab instruită încât se tem să mănânce chiar şi din lucrurile pe care Dumnezeu le-a lăsat să fie 
mâncate; după cum există unii care interzic întrebuinţarea “bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu 
mulţumiri” (1 Tim. 4:3). 
 Astfel că atunci când apostolul spune: “Unul crede că poate să mănânce de toate”, este clar că “de toate” nu include 
murdăria. Ideea evidentă este că un om crede că poate mânca orice este potrivit pentru mâncat. Însă altul, gândindu-se, de 
exemplu, că unele dintre aceste lucruri se poate să fi fost închinate unui idol, se teme să mănânce din ele pentru ca astfel să 
nu devină idolatru. Capitolul opt din 1 Corinteni clarifică acest subiect, acesta fiind un text paralel capitolului patrusprezece 
din Romani. 
 Aceasta limpezeşte de asemenea problema zilelor. Din moment ce este evident că remarcile apostolului în ce 
priveşte mâncarea se referă la acele alimente care sunt îngăduite pentru mâncare, reiese mai clar că acele zile ce pot fi 
considerate la fel, sunt numai acelea pe care Dumnezeu nu le-a sfinţit pentru El. 
 Natura Împărăţiei. – “Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în 
Duhul Sfânt.” Peste această împărăţie Împărat a fost pus Hristos, căci Dumnezeu a spus: “Totuşi, Eu am uns pe Împăratul 
Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt” (Ps. 2:6). Acum citiţi şi cuvintele Tatălui către Fiul, pe care L-a ales moştenitor al 
tuturor lucrurilor: “Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de 
dreptate: Tu ai iubit neprihănirea şi ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de 
bucurie mai pe sus decât pe tovarăşii Tăi” (Ev. 1:8,9). 
 Sceptrul este simbolul puterii. Sceptrul lui Hristos este un sceptru al neprihănirii; prin urmare, puterea împărăţiei 
Sale stă în neprihănire. El stăpâneşte prin neprihănire. Viaţa Sa pe pământ a fost manifestarea perfectă a neprihănirii, astfel 
că El îşi conduce împărăţia prin puterea vieţii Sale. Toţi cei care deţin viaţa Sa sunt supuşi ai împărăţiei Sale. Semnul 
cetăţeniei în împărăţia lui Hristos nu este nimic altceva decât viaţa lui Hristos. 
 Dar cu ce a fost uns Hristos Împărat? Ultimul text menţionat arată că a fost cu “un untdelemn de bucurie”. Deci 
bucuria constituie un aspect necesar ce caracterizează împărăţia lui Hristos. Este o împărăţie a bucuriei şi în acelaşi timp a 
neprihănirii. Prin urmare, fiecare supus al acelei împărăţii trebuie să fie plin de bucurie. “Un creştin posomorât” reprezintă 
tot atât de mult o contradicţie de termeni ca şi “un soare rece”. Scopul existenţei soarelui este acela de a împrăştia căldura pe 
care o posedă; tot aşa creştinul trăieşte pentru a răspândi pacea şi bucuria care fac parte din natura sa. Creştinul nu este 
bucuros doar pentru că aşa consideră el că se cuvine să fie, ci pentru că a fost mutat în împărăţia bucuriei. 
 “Cine slujeşte lui Hristos în aceste lucruri (trad. eng.), este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. Aşadar, să 
urmărim lucrurile, care duc la pacea şi zidirea noastră.” În care lucruri slujeşte el lui Hristos? Ei bine, cel care slujeşte lui 
Hristos în neprihănire, pace şi bucurie. Sau, aşa cum este redat de unele traduceri: “Cine slujeşte lui Hristos în felul acesta” 
(Cum este şi în traducerea Cornilescu – nota trad.). 
 Dumnezeu acceptă o astfel de slujire, iar oamenii o apreciază. Nu numai creştinii apreciază o astfel de slujire, ci şi 
necredincioşii sunt obligaţi să o aprecieze. Vrăjmaşii lui Daniel au fost forţaţi să dea mărturie despre viaţa sa fără cusur 
atunci când au spus că nu pot găsi nimic împotriva lui decât în Legea Dumnezeului său. Dar chiar această declaraţie 
reprezintă o apreciere a Legii lui Dumnezeu, ascultarea de aceasta făcându-l să fie omul credincios care a fost. 
 Altruism. – Pacea constituie o caracteristică a împărăţiei. Prin urmare, cei care trăiesc în împărăţie trebuie să 
practice acele lucruri care favorizează pacea. Însă egoismul niciodată nu aduce pace. Dimpotrivă, egoismul constituie 
întotdeauna cauza războaielor şi în mod inevitabil conduce la război dacă se persistă în această atitudine. Aşadar, supuşii 
împărăţiei trebuie să fie întotdeauna gata să-şi sacrifice propriile dorinţe şi idei de dragul altora. Persoana care nu este 
egoistă va renunţa la propriile sale căi atunci când acestea ameninţă pacea altuia. 
 Dar să nu uităm că Împărăţia lui Dumnezeu este neprihănire, după cum este şi pace: “Multă pace au cei ce iubesc 
Legea Ta” (Ps. 119:165). “O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu şi fericirea ta ca 
valurile mării” (Is. 48:18). Prin urmare cel care este atât de “iubitor” încât să renunţe la orice porţiune din Legea lui 
Dumnezeu, deoarece oamenilor nu le place, nu practică acele lucruri care duc la pace. Dimpotrivă, acesta se răzvrăteşte 
împotriva Împărăţiei lui Hristos. 
 Aceasta dovedeşte din nou că nu se face referire la Sabatul Domnului ca fiind unul dintre acele lucruri ce trebuie 
ţinute doar ca o opinie personală. Creştinul nu are de ales în privinţa aceasta. El trebuie să-l păzească. Nu este una dintre 
zilele pe care supusul Împărăţiei o poate desconsidera după cum doreşte. Este unul dintre lucrurile obligatorii. 
 Însă sunt lucruri pe care omul are dreptul să le facă dacă doreşte, dar pe care nu este obligat să le facă. De exemplu, 
un om are dreptul să-şi mănânce mâncarea cu degetele, dacă doreşte; dar dacă aceasta deranjează pe însoţitorul său, legea 
lui Hristos îi cere să nu procedeze astfel. Şi astfel se vede că legea lui Hristos fără nimic altceva, va face, dacă este urmată 
cu atenţie, ca omul să fie de o curtoazie desăvârşită. Adevăratul creştin este un gentleman în adevăratul sens al cuvântului. 
 Există multe lucruri care sunt permise despre care unii oameni cu o credinţă slabă, deoarece ea nu este instruită, 
cred că sunt greşite. Curtoazia creştină, aşa cum este prezentată în capitolul patrusprezece din Romani, cere ca persoana mai 
bine instruită să ţină seama de scrupulele fratelui mai slab. A ignora cu desăvârşire aceste scrupule, chiar dacă nu ar exista 
nici o justificare pentru ele, nu constituie un mod de a-l ajuta pe acest frate să trăiască într-o mai mare libertate. Dimpotrivă, 
procedând în acest mod îl descurajăm. “Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru care poate 
fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire.” 
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 Astfel devine evident faptul că al patrusprezecelea capitol din Romani este pur şi simplu o lecţie de curtoazie şi 
întrajutorare creştină în loc de a învăţa că Sabatul, sau orice altceva care ţine de poruncile lui Dumnezeu, poate fi 
desconsiderat după plac. Trebuie să se arate consideraţie faţă de “cel slab în credinţă”; însă cel care este ofensat de păzirea 
poruncilor lui Dumnezeu nu are credinţă deloc. 
 Limitele conştiinţei. - “Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu.” Credinţa şi 
conştiinţa ţin de individ. Nimeni nu poate avea credinţă pentru altul. Nimeni nu poate avea suficientă credinţă pentru două 
persoane. Potrivit învăţăturii Bisericii Romano-Catolice anumiţi oameni au avut mai multă credinţă decât era nevoie şi au 
fost mai neprihăniţi decât era necesar, astfel încât ei pot da altor oameni; însă Biblia învaţă că este imposibil ca omul să aibă 
mai multă credinţă decât îi este necesară pentru propria sa mântuire. Prin urmare, indiferent cât de bine instruită ar fi 
credinţa unui om, nimeni altcineva nu poate fi judecat avându-se în vedere aceasta. 
 De multe ori auzim în zilele noastre vorbindu-se despre conştiinţa publică. Adesea ni se spune despre conştiinţa 
unui om că este scandalizată de faptele altuia. Dar cu conştiinţa este la fel ca şi cu credinţa – nimeni nu poate avea suficient 
pentru două persoane. Omul care crede că se poate folosi de conştiinţa sa şi că aceasta poate sluji şi altei persoane, confundă 
încăpăţânarea egoistă cu conştiinţa. Această concepţie greşită despre conştiinţă a stat la baza tuturor acelor persecuţii oribile 
care au fost comise în numele religiei. 
 Toţi creştinii trebuie să înţeleagă că problemele de conştiinţă sunt numai între ei şi Dumnezeu. Ei nu au dreptul de 
a impune altuia nici măcar propria lor libertate de conştiinţă; însă conform legilor Împărăţiei lui Hristos ei sunt obligaţi să-şi 
limiteze uneori chiar exercitarea propriei lor libertăţi din consideraţie faţă de alţii. Altfel spus, omul care poate merge repede 
trebuie să ajute pe fratele său mai slab, care merge în aceeaşi direcţie, dar mai încet. Însă el nu trebuie să se întoarcă din 
drum pentru a satisface pe cel care merge în direcţie opusă. 
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CAPITOLUL 15 
 

“Lăudaţi pe Domnul, toate Neamurile!” 
 
 Capitolul patrusprezece din Romani a prezentat datoria pe care o avem faţă de cei care sunt slabi în credinţă şi care 
au mustrări de conştiinţă exagerate în privinţa unor lucruri care în sine nu au nici o importanţă. Noi nu ne judecăm unii pe 
alţii, ci ne vom înfăţişa cu toţii înaintea scaunului de judecată [al lui Hristos]. Dacă avem mai multe cunoştinţe decât fratele 
nostru, nu trebuie să-l aducem la nivelul nostru fără nici o consideraţie, după cum nici el nu trebuie să ne coboare la nivelul 
lui. Cunoaşterea mai profundă aşează, în schimb, asupra noastră, responsabilitatea exercitării într-o mai mare măsură a 
dragostei şi răbdării. 
 Concluzia este prezentată în aceste versete: “Să nu nimiceşti pentru o mâncare, lucrul lui Dumnezeu. Drept 
vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuşi, a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este 
rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru, care poate fi pentru fratele tău un prilej de 
cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredinţarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu.” 
 

Datoria de a ne ajuta unii pe alţii - Romani 15:1-7 
 

 1Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine. 2 
Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora. 3 Căci şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui 
Însuşi; ci, după cum este scris: “Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au căzut peste Mine.” 4 Şi tot ce a fost scris mai 
înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, 
să avem nădejde. 5 Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte, unii faţă de alţii, 
după pilda lui Hristos Isus; 6 pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl 
Domnului nostru Isus Hristos. 7 Aşadar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui 
Dumnezeu. 
 
 Primindu-ne unii pe alţii. - Versetele ce formează acest capitol întregesc instrucţiunile prezentate în capitolul 
patrusprezece, fiind o continuare a acestuia. Astfel, capitolul începe cu îndemnul: “Primiţi bine pe cel slab în credinţă”. 
Ultimul verset al pasajului pe care-l studiem este: “Aşadar, primiţi-vă unii pe alţii”. 
 Cum trebuie să ne primim unii pe alţii? Răspunsul este: “Cum v-a primit şi pe voi Hristos”. Aceasta subliniază din 
nou faptul că apostolul nu a avut nici cea mai mică intenţie să desconsidere vreuna dintre Cele Zece Porunci atunci când a 
spus în capitolul patrusprezece că: “Unul socoteşte o zi mai pe sus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să 
fie deplin încredinţat în mintea lui”. 
 Hristos nu a făcut nici cea mai mică concesie în privinţa poruncilor pentru satisfacţia celor pe care dorea să-i 
primească. El a spus: “Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii” (Mat. 5:17). Şi din nou: “Dacă păziţi 
poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămân în dragostea Lui” 
(Ioan 15:10). 
 Poruncile lui Hristos şi cele ale Tatălui sunt aceleaşi, deoarece El spune: “Eu şi Tatăl una suntem” (Ioan 10:30). 
Atunci când un tânăr şi-a exprimat dorinţa de a-L urma, El i-a spus: “Păzeşte poruncile” (Mat. 19:17). Prin urmare este clar 
că în rândul concesiilor făcute de dragul păcii şi al armoniei nu intră cele care se referă la păzirea poruncilor lui Dumnezeu. 
 Cum să placi aproapelui. - Explicaţia se prezintă în continuare prin îndemnul: “Fiecare din noi să placă 
aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora”. Niciodată nu suntem sfătuiţi să ajutăm un frate să păcătuiască pentru a-
i fi pe plac. Nici nu suntem îndemnaţi să închidem ochii la păcatul unui frate, permiţându-i să continue fără a-l avertiza, de 
teamă să nu-l supărăm. Aceasta nu este amabilitate. Îndemnul sună astfel: “Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să mustri 
pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui” (Lev. 19:17). Mama care de teamă să nu-şi supere copilul 
nu-l opreşte să-şi bage mâna în foc, în loc de bunătate, dă dovadă de cruzime. Noi trebuie să fim pe placul aproapelui, dar 
numai pentru binele lui, nu pentru a-l duce pe calea pierzaniei. 
 Suportând slăbiciunile altora. - Întorcându-ne la primul verset, găsim această lecţie accentuată cu şi mai multă 
putere: “Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine”. “Căci şi 
Hristos nu Şi-a plăcut Lui Însuşi.” Comparaţi aceasta cu Galateni 6:1,2: “Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo 
greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. 
Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.” Răbdând (sau Purtând, în engleză cuvântul folosit în 
Rom. 15:1 este acelaşi ca în Gal. 6:2 - nota trad.) slăbiciunile celor slabi noi împlinim legea lui Hristos. Dar a purta poverile 
altuia nu însemnă a-l învăţa că poate ignora fără probleme vreuna dintre porunci. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu nu este o 
povară; căci “poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3). 
 Cum poartă Hristos poverile noastre. - Hristos poartă poverile noastre nu îndepărtând Legea lui Dumnezeu, ci 
îndepărtând păcatele noastre şi dându-ne putere să păzim Legea. “Căci - lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească 
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o făcea fără putere - Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său 
într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi” (Rom. 8:3, 4). 
 El spune “vino”. - Un lucru minunat în ceea ce priveşte slujirea lui Hristos este că El nu spune “du-te”, ci ”vino”. 
El nu ne trimite să lucrăm singuri, ci ne cheamă să-L urmăm. Nu ne cere ceva care să nu-l facă El Însuşi. Atunci când spune 
că se cuvine să purtăm slăbiciunile celor slabi, ar trebui să o luăm ca pe o încurajare, în loc să o privim ca pe o povară pusă 
asupra noastră, din moment ce aceasta ne aminteşte ceea ce face El pentru noi. El este Cel Viteaz, căci este scris: “Am dat 
ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr” (Ps. 89:19). “Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat 
şi durerile noastre le-a luat asupra Lui.” “Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui; dar Domnul a 
făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor” (Is. 53:4, 6). 
 De ce este uşoară povara. - Acesta este motivul pentru care este uşor să ne purtăm unii alţii poverile. Dacă suntem 
conştienţi că Hristos ne poartă poverile, va deveni o plăcere pentru noi să purtăm poverile altora. Problema este că de prea 
multe ori noi uităm că Hristos este Purtătorul de poveri şi fiind apăsaţi de povara propriilor noastre slăbiciuni, avem şi mai 
puţină răbdare cu ale altora. Dar atunci când ştim că Hristos este cu adevărat Purtătorul de poveri, ne aruncăm grijile asupra 
Sa; şi atunci când luăm asupra noastră poverile altora, El le poartă şi pe acestea. 
 “Dumnezeul oricărei mângâieri.” - Dumnezeu este “Dumnezeul răbdării şi al mângâierii”. El este “Părintele 
îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea cu care 
noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!” (2 Cor. 1:3, 4). El ia asupra 
Sa toate ocările care cad asupra oamenilor. “Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea.” Despre copiii lui Israel se 
spune că “în toate necazurile lor n-au fost fără ajutor” (Is. 63:9). Acestea sunt cuvintele lui Hristos: “Tu ştii ce ocară, ce 
ruşine şi ce batjocură mi se face.” “Ocara îmi rupe inima” (Ps. 69:19, 20). Cu toate acestea nu vedem nici urmă de 
nerăbdare, nici un murmur. Prin urmare, deoarece El deja a purtat poverile lumii în trup, este cu totul capabil să le poarte pe 
ale noastre în trupul nostru, fără a se plânge, astfel încât noi să fim “întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, 
pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie” (Col. 1:11). 
 Evanghelia după Moise. - Aceasta este lecţia pe care întreaga Scriptură încearcă să ne înveţe: “Şi tot ce a fost 
scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, 
să avem nădejde.” În cartea lui Iov aceasta se vede clar. “Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit 
i-a dat Domnul, şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare” (Iacov 5:11). În scrierile lui Moise acest adevăr este la fel 
de clar prezentat. Hristos spune: “Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine. 
Dar dacă nu credeţi cele scrise de el, cum veţi crede cuvintele Mele?” (Ioan 5:46, 47). Dacă Evanghelia după Moise este 
neglijată, citirea Evangheliei după Ioan va fi inutilă, căci Evanghelia nu poate fi împărţită. Evanghelia lui Hristos, la fel ca 
El Însuşi, este una singură. 
 Cum să ne primim unii pe alţii. - În cele din urmă “Primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Hristos, spre 
slava lui Dumnezeu”. Pe cine primeşte Hristos? “Omul acesta primeşte pe păcătoşi.” Pe câţi îi va primi? “Veniţi la Mine, 
toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.” 
 Cum îi va primi El? “Toată ziua Mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit şi împotrivitor la vorbă.” Şi dacă vin, 
ce asigurare au ei? “Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” Să învăţăm de la El; şi reţineţi că, oriunde aţi deschide 
Scripturile, acestea dau mărturie despre El. 
 Abia la început. - Studiul nostru asupra cărţii Romani, deşi au fost multe articole, nu este exhaustiv. Într-adevăr, 
este practic imposibil să faci un studiu exhaustiv al Bibliei; căci indiferent cât de atent am studia un pasaj, vom descoperi că 
suntem abia la început. Cu cât studiem mai mult Biblia, cu atât mai mult ne vom da seama că studiul nostru cel mai 
aprofundat este doar o pregătire pentru a studia mai departe, lucru care se va dovedi necesar. Dar deşi nu ne putem aştepta 
să epuizăm adevărul, astfel încât să putem spune că-l avem pe tot, putem fi siguri că până în punctul în care am ajuns avem 
numai adevăr. Şi această asigurare nu se bazează pe înţelepciunea ce-am avea-o, ci numai pe faptul că am urmat 
îndeaproape cuvântul lui Dumnezeu şi nu am permis ca metalul ideilor omeneşti să se amestece cu aurul curat al adevărului. 
 

“Toată bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa” – Romani 15:8-14 
 

 8 Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioşia lui Dumnezeu şi să 
întărească făgăduinţele date părinţilor; 9 şi ca Neamurile să slăvească pe Dumnezeu, pentru îndurarea Lui, după 
cum este scris: “De aceea Te voi lăuda printre Neamuri şi voi cânta Numele Tău.” 10 Este zis iarăşi: “Veseliţi-vă, 
Neamuri, împreună cu poporul Lui.” 11 Şi iarăşi: “Lăudaţi pe Domnul, toate Neamurile; slăviţi-L, toate noroadele.” 
12 Tot astfel şi Isaia zice: “Din Iese va ieşi o Rădăcină, care se va scula să domnească peste Neamuri; şi Neamurile vor 
nădăjdui în El.” 13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa, pentru ca, prin 
puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! 14 În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat să sunteţi 
plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. 
 
 “Un slujitor al tăierii împrejur.” – Isus Hristos a fost un slujitor al tăierii împrejur. Reţineţi lucrul acesta. 
Înseamnă aceasta că El mântuieşte doar pe evrei? Nicidecum, însă trebuie să învăţăm din aceasta că “Mântuirea vine de la 
Iudei” (Ioan 4:22). “Isus Hristos, Domnul nostru” a fost “născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul” (Rom. 1:3). El 
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este “Vlăstarul lui Isai”, care este ca un “steag pentru popoare”, către care se întorc neamurile (Isa. 11:10; Rom. 15:12). 
Neamurile care găsesc mântuirea trebuie s-o găsească în Israel. Nimeni n-o poate găsi altundeva. 
 “Dreptul de cetăţenie în Israel.” – Scriind fraţilor din Efes, Pavel aminteşte de timpul dinainte de a fi convertiţi 
ca fiind vremea când erau “Neamuri din naştere” şi spune: “În vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în 
Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume” (Ef. 2:11, 12). 
 Adică, în afara Israelului, pentru omenire nu există nici o nădejde. Cei care sunt “fără drept de cetăţenie în Israel” 
sunt “fără Hristos” şi “fără Dumnezeu în lume”. În Hristos Isus suntem aduşi la Dumnezeu. Dar fiind aduşi la Dumnezeu nu 
mai suntem “nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu” 
(Versetele 18, 19). Prin urmare două lucruri ne sunt prezentate în modul cel mai clar şi mai precis, anume că nimeni nu este 
mântuit decât dacă aparţine casei lui Israel şi că nimeni nu face parte din casa lui Israel decât cei care sunt în Hristos. 
 Confirmarea făgăduinţei. – “Hristos a fost, în adevăr, un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioşia 
lui Dumnezeu şi să întărească făgăduinţele date părinţilor.” Aceasta arată că toate făgăduinţele lui Dumnezeu date părinţilor 
au fost făcute în Hristos. “În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt «da»; […] şi «Amin»” (2 
Cor. 1:20). “Acum, făgăduinţele au fost făcute «lui Avraam şi seminţei lui». Nu zice: «Şi seminţelor» (ca şi cum ar fi vorba 
de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: «Şi seminţei tale», adică Hristos” (Gal. 3:16). Aşadar, niciodată n-a 
existat vreo făgăduinţă dată părinţilor care să se obţină altfel decât numai prin Hristos şi deci prin neprihănirea care se 
obţine prin El. 
 Hristos neîmpărţit. - Despre Isus Hristos se afirmă că este un slujitor al tăierii împrejur. Să presupunem acum că 
făgăduinţele date părinţilor se referă la descendenţii naturali ai lui Avraam, Isaac şi Iacov; am fi obligaţi să admitem că 
numai aceşti descendenţi naturali - cei care sunt tăiaţi împrejur - pot fi mântuiţi. Sau, cel puţin, am fi conduşi la concluzia că 
Hristos face ceva pentru ei ce nu face pentru restul omenirii. 
 Dar Hristos nu este împărţit. Tot ceea ce face pentru un om, El face pentru fiecare. Tot ceea ce face pentru cineva o 
face prin crucea Sa; iar El este răstignit o singură dată. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” 
 Prin urmare, deoarece Hristos este slujitorul tăierii împrejur ca să întărească făgăduinţele date părinţilor, este 
evident că acele făgăduinţe includ întreaga omenire. “În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au 
acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi ce-i ce-L cheamă” (Rom. 10:12). “Sau, poate, Dumezeu este numai 
Dumnezeul Iudeilor? Nu este şi al Neamurilor? Da, este şi al Neamurilor; deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va 
socoti neprihăniţi, prin credinţă, pe cei tăiaţi împrejur şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur” (Rom. 3:29, 30). 
 “Cortul lui David.” - Pe vremea când apostolii şi bătrânii erau adunaţi la Ierusalim, Petru a spus cum a fost folosit 
de Domnul pentru a duce Neamurilor Evanghelia. El a spus: “Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei şi 
le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă. N-a făcut nici o deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţat inimile prin credinţă” (Fapte 
15:8, 9). 
 După care Iacov a adăugat: “Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să 
aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele. Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele proorocilor, după cum 
este scris: «După aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l 
voi înălţa din nou: pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele 
Meu, zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie»” (Fapte 15:14-18). 
 Adică, casa lui David trebuie să fie zidită numai prin predicarea Evangheliei către Neamuri şi punerea dintre ei de-
o parte a unui popor pentru Dumnezeu. Iar acesta a fost scopul lui Dumnezeu de la început, după cum mărturisesc proorocii, 
“că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor” (Fapte 10:43). 
 “Binecuvântarea lui Avraam.” - Citim din nou că “Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se 
blestem pentru noi.....pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin 
credinţă, noi să primim Duhul făgăduit” (Gal. 3:13, 14). Hristos a fost făcut blestem pentru noi, blestemul acesta 
constituindu-l crucea, aşa cum se afirmă în cuvintele omise din textul citat anterior. 
 Aşadar, vedem că făgăduinţele date părinţilor erau asigurate doar de crucea lui Hristos. Însă Hristos a gustat 
moartea pentru fiecare om (Ev. 2:9). El a fost “înălţat ... pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” 
(Ioan 3:14, 15). Prin urmare, făgăduinţele date părinţilor erau pur şi simplu făgăduinţele Evangheliei, aceasta fiind dată 
pentru “orice făptură”. Prin cruce, Hristos întăreşte făgăduinţele date părinţilor pentru ca “Neamurile să slăvească pe 
Dumnezeu, pentru îndurarea Lui”. 
 “O turmă şi un Păstor.” – În capitolul zece din Ioan găsim unele dintre cele mai frumoase, mai delicate şi 
încurajatoare cuvinte ale Domnului Isus. El este Păstorul cel bun. El este uşa prin care oile intră în staul. El îşi dă viaţa ca să 
le salveze. După care spune: “Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor 
asculta de glasul Meu şi va fi o turmă şi un Păstor” (Versetul 16). Rezultă că atunci când lucrarea Sa va fi terminată, va 
exista un singur staul, iar El va fi Păstorul. Să vedem din cine va fi formată turma. 
 Oaia pierdută. – În capitolul cincisprezece din Luca - acel minunat buchet de ilustraţii binecuvântate ale dragostei 
şi îndurării Mântuitorului - Isus îşi descrie lucrarea ca fiind cea a păstorului care-şi caută oaia pierdută şi rătăcită. Acum, 
cine sunt oile pe care El le caută? Chiar El Însuşi dă răspunsul: “Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel” 
(Mat. 15:24). Aceasta constituie o subliniere. Prin urmare este evident că toate oile pe care le găseşte şi pe care le aduce 
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înapoi la turmă, vor fi Israel. Şi astfel este la fel de evident că “o turmă” va fi turma lui Israel. Nu va exista nici o altă turmă, 
din moment ce nu e decât “o turmă”. Iar El va fi Păstorul. Astăzi, la fel ca în vechime, ne putem ruga: “Ia aminte, Păstorul 
lui Israel, Tu, care povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te în strălucirea Ta, Tu, care şezi pe heruvimi!” (Ps. 80:1). 
 Caracteristicile oilor. - Cei care-L urmează pe Hristos sunt oile Sale. Însă El are “alte oi”. Mulţi dintre cei care 
acum nu-L urmează sunt oile Sale. Ei sunt pierduţi şi rătăciţi, iar El îi caută. 
 Cine stabileşte care sunt oile Sale? Ascultaţi ce spune: “Oile aud glasul Lui.” “Mai am şi alte oi, care nu sunt din 
staulul acesta; şi pe acestea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu.” “Dar voi nu credeţi, pentru că după cum v-am 
spus, nu sunteţi din oile Mele. Oile Mele ascultă glasul Meu” (Ioan 10:3,16, 26, 27). Când va vorbi, cei care sunt oile Lui 
vor auzi glasul Său şi vor veni la El. Cuvântul Domnului constituie testul care arată cine sunt oile Sale. Prin urmare oricine 
aude şi ascultă cuvântul Domnului face parte din familia lui Israel; iar cei care resping sau neglijează cuvântul sunt pierduţi 
pentru vecie. “Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi «sămânţa» lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă” (Gal. 3:29). 
 “O singură credinţă.” – Ne putem lua acum timp să vedem cum se leagă cuvintele spuse de apostol în capitolul 
patrusprezece cu faptul că Hristos este un slujitor al tăierii împrejur, pentru a întări făgăduinţele date părinţilor, astfel ca 
Neamurile să slăvească pe Dumnezeu. 
 “Primiţi bine pe cel slab în credinţă şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice.” Reţineţi un lucru: cei 
care trebuie primiţi “cum v-a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu”, sunt cei care au credinţa. Însă nu este decât 
“o singură credinţă”, după cum nu este decât “un singur Domn” (Ef. 4:5). Iar credinţa vine în urma auzirii cuvântului lui 
Dumnezeu (Rom. 10:17). 

Din moment ce există o singură turmă, iar Hristos, singurul Păstor, nu este împărţit, nu trebuie să existe nici o 
împărţire a turmei. Disputele, care sunt cauzate de înţelepciunea şi ideile omeneşti, trebuie lăsate de-o parte, cuvântul lui 
Dumnezeu fiind singurul ce trebuie urmat. Acesta nu lasă loc la dispute, deoarece el spune întotdeauna acelaşi lucru. 
Aceasta este regula: “Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte 
prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat în 
adevăr că bun este Domnul” (1 Pet. 2:1-3).  
 Credinţă, nădejde, bucurie şi pace. - “Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă 
credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!” Aici găsim credinţă şi nădejde, bucurie şi pace. 
Dumnezeul nădejdii ne umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, iar aceasta se realizează prin puterea Duhului 
Sfânt. Astfel se face legătura dintre acest adevăr şi cel prezentat în capitolul patrusprezece, unde ni se spune că “Împărăţia 
lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt”. 
 

Lucrarea misionară încununată de succes a lui Pavel – Romani 15:15-33 
 

 15 Totuşi, ici colea v-am scris mai cu îndrăzneală, ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în 
puterea harului, pe care mi l-a dat Dumnezeu, 16 ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între Neamuri. Eu îmi împlinesc 
cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul 
Sfânt. 17 Eu dar mă pot lăuda în Isus Hristos, în slujirea lui Dumnezeu. 18 Căci n-aş îndrăzni să pomenesc nici un 
lucru, pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă Neamurile la ascultarea de El: fie prin cuvântul meu, fie 
prin faptele mele, 19 fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Aşa că, de la Ierusalim 
şi ţările de primprejur, până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos. 20 Şi am căutat să vestesc 
Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, 21 după cum este scris: 
“Aceia, cărora nu li se propovăduise despre El, Îl vor vedea, şi cei ce n-auziseră de El, Îl vor cunoaşte.” 22 Iată ce m-a 
împiedicat de multe ori să vin la voi. 23 Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină pe aceste meleaguri, şi 
fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, 24 nădăjduiesc să vă văd în treacăt, când mă voi duce în Spania, şi 
să fiu însoţit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini, măcar în parte, dorinţa de a fi stat la voi. 25 Acum mă duc la 
Ierusalim să duc nişte ajutoare sfinţilor. 26 Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de 
ajutoare pentru săracii dintre sfinţi, care sunt în Ierusalim. 27 Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă 
de ei; pentru că, dacă Neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i ajute şi ele 
cu bunurile lor pământeşti. 28 După ce-mi voi împlini dar însărcinarea aceasta, şi le voi încredinţa aceste daruri, voi 
pleca în Spania, şi voi trece pe la voi. 29 Ştiu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. 30 
Vă îndemn dar, fraţilor, pentru Domnul nostru Isus Hristos şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaţi împreună cu 
mine, în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, 31 ca să fiu izbăvit de răzvrătiţii din Iudeea şi pentru ca 
slujba, pe care o am pentru Ierusalim, să fie bine primită de sfinţi; 32 şi astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui 
Dumnezeu, şi să mă răcoresc puţin în mijlocul vostru. 33 Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi! Amin. 
 
 Însărcinarea Evangheliei. – Când Isus era gata să părăsească această lume, a spus ucenicilor Săi că vor primi mai 
întâi putere prin Duhul Sfânt, iar după aceasta a zis: “Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-
Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1:8). “Întâi a Iudeului, 
apoi a Grecului”, însă tuturor la fel şi aceeaşi Evanghelie la toţi. Astfel, Pavel declară că lucrarea sa ca slujitor al 
Evangheliei a fost “să vestesc Iudeilor şi Grecilor pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos” 
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(Fapte 20:21). De aceea, în textul nostru el spune că fiind “slujitorul lui Isus Hristos între Neamuri… eu îmi împlinesc cu 
scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu” şi “fie prin puterea semnelor şi a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt” el 
a “răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos” “de la Ierusalim şi ţările de primprejur, până la Iliric”. 
 Având parte de aceleaşi binecuvântări duhovniceşti. – Apostolul, exprimându-şi dorinţa de a-i vizita pe romani, 
spune că nădăjduia să-i vadă în treacăt, când urma să se ducă în Spania. “Acum”, spune el, “mă duc la Ierusalim să duc nişte 
ajutoare sfinţilor. Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre 
sfinţi, care sunt în Ierusalim. Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentru că, dacă Neamurile au avut 
parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.” 
 O afirmaţie foarte simplă, dar care arată că din punct de vedere spiritual Neamurile nu au primit nimic altceva în 
afară de ceea ce venea de la evrei. Binecuvântările duhovniceşti de care Neamurile au avut parte veneau de la evrei şi le 
erau oferite de către evrei. Atât unii cât şi ceilalţi au avut parte de aceeaşi hrană spirituală şi de aceea Neamurile şi-au arătat 
recunoştinţa ajutându-i pe evrei cu bunurile lor materiale. Astfel, aici vedem din nou că există o singură turmă şi un Păstor. 
 Dumnezeul lui Israel. – De multe ori în Biblie se afirmă că Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. Petru, plin de 
Duhul Sfânt, imediat după vindecarea ologului din naştere, a spus poporului: “Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, 
Dumnezeul părinţilor noştri, a proslăvit pe Robul Său Isus” (Fapte 3:13). Prin urmare, chiar şi în aceste vremuri Dumnezeu 
se identifică cu Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov – Dumnezeul lui Israel. 
 Dumnezeu doreşte să fie cunoscut şi ţinut minte, astfel citim cuvintele Sale: “Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-
le: «Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, ca un legământ 
necurmat. Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, 
iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat»” (Ex. 31:13,16,17). Dumnezeu este Dumnezeul lui Israel. E adevărat că El este 
şi Dumnezeul Neamurilor, dar numai acceptându-L şi devenind Israel pe calea neprihănirii prin credinţă. Însă Israel trebuie 
să păzească Sabatul. Este semnul legăturii lor cu Dumnezeu. 
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CAPITOLUL 16 
 

Salutări personale 
 
 Două treimi din ultimul capitol din Romani constă în salutări: 
 “Spuneţi sănătate Priscilei şi lui Acuila, tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus.” “Spuneţi sănătate şi Bisericii care 
se adună în casa lor.” “Spuneţi sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi.” “Spuneţi sănătate lui Andronic şi lui Iunia, 
rudele mele.” “Spuneţi sănătate lui Ampliat, prea iubitul meu în Domnul.” “Spuneţi sănătate lui Urban, tovarăşul nostru de 
lucru în Hristos şi lui Stache, prea iubitul meu.” “Spuneţi sănătate Trifenei şi Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul.” 
“Spuneţi sănătate lui Filolog şi Iuliei, lui Nereu şi surorii lui, lui Olimpa şi tuturor sfinţilor care sunt împreună cu ei.” 
 Şi astfel lista continuă, incluzând atât femei cât şi bărbaţi fără deosebire. Numai să citească omul această 
binecuvântată listă, realizând că ea nu demonstrează doar dimensiunea şi sinceritatea compasiunii lui Pavel, ci şi grija 
specială pe care o are Duhul Sfânt pentru fiecare membru în parte din familia credinţei, menţionându-i pe nume, şi nu va 
mai avea nici un motiv să întrebe de ce au fost scrise aceste lucruri. 
 O omisiune semnificativă. – Dar un lucru este foarte semnificativ, anume faptul că Petru, despre care se susţine că 
ar fi fost “primul Episcop al Romei”, nu este menţionat deloc. Uneori putem învăţa la fel de mult din ceea ce Biblia nu 
spune ca şi din ceea ce spune. Din ceea ce nu se spune în acest loc putem învăţa că, referitor la ideea de a fi fost Episcop al 
Romei, Petru nici nu se afla la Roma atunci când Pavel a scris şi că dacă a fost vreodată la Roma, aceasta s-a întâmplat după 
ce Epistola către Romani a fost scrisă, la mult timp după ce biserica fusese întemeiată aici şi creştea. 
 Cu siguranţă că salutându-i nominal pe membrii bisericii, Pavel nu ar fi omis numele conducătorului acesteia, de a 
cărui ospitalitate se bucurase cândva la Ierusalim timp de cincisprezece zile. Bineînţeles că există din abundenţă cele mai 
clare dovezi că nici biserica lui Hristos şi nici biserica din Roma nu au fost întemeiate având ca temelie pe Petru; dar dacă 
nu ar exista nici o altă dovadă, această mărturie din capitolul şaisprezece din Romani ar fi suficientă să lămurească 
problema. 
 

În concluzie – Romani 16:24-27 
 

 24 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi toţi! Amin. 25 Iar Aceluia care poate să vă întărească, 
după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos, – potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ţinută ascunsă 
timp de veacuri, 26 dar a fost arătată acum prin scrierile proorocilor, şi, prin porunca Dumnezeului celui veşnic, a 
fost adusă la cunoştinţa tuturor Neamurilor, ca să asculte de credinţă, - 27 a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, 
să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin. 
 
 Ce concluzie magnifică! – Aceasta se întinde din veşnicie în veşnicie. Evanghelia lui Dumnezeu este cel mai 
important lucru din toate timpurile. Ea a fost ţinută ascunsă în mintea lui Dumnezeu din veşnicie. Hristos “a fost cunoscut 
mai înainte de întemeierea lumii” (1 Pet. 1:19, 20). Dar acum taina “a fost arătată”. Nu este arătată doar prin predicarea 
apostolilor, ci “prin porunca Dumnezeului celui veşnic”, “prin scrierile proorocilor”, “a fost adusă la cunoştinţa tuturor 
Neamurilor, ca să asculte de credinţă”. 
 Planul Evangheliei a fost conceput în mintea lui Dumnezeu în veşnicia trecutului. Patriarhi, profeţi şi apostoli au 
lucrat la unison pentru a o descoperi; iar “în veacurile viitoare” ea va constitui atât ştiinţa cât şi cântecul celor răscumpăraţi 
“din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă” care vor fi împreună cu Avraam, Isaac şi Iacov în 
Împărăţia lui Dumnezeu şi vor spune: “A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său şi a făcut 
din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.” 
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ANEXĂ 
 

Întrebările şi răspunsurile lui Waggoner pe marginea textului Epistolei către Romani 
 
Întrebări pe marginea textului/CAPITOLUL 1 
 
 Ce a declarat Pavel că era? “Rob al lui Isus Hristos.” 
 La ce a fost el chemat? “Chemat să fie apostol.” 
 Pentru ce a fost el pus deoparte? “Pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu.” 
 A fost această Evanghelie predicată pentru prima dată pe timpul lui Pavel? “Pe care o făgăduise mai înainte prin 
proorocii Săi în Sfintele Scripturi.” 
 A cui este Evanghelia? “Evanghelia lui Dumnezeu.” 
 La ce se referă această Evanghelie, sau veste bună? “Ea priveşte pe Fiul Său.” 
 Cine este acest Isus? El a fost “născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, …dovedit cu putere că este Fiul 
lui Dumnezeu.” 
 Care este puterea Sa ca Fiu al lui Dumnezeu? “În ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui 
Dumnezeu, prin învierea morţilor.” 
 Cu ce scop a primit Pavel harul şi apostolia de la Hristos? “Ca să aducem…. la ascultarea credinţei pe toate 
Neamurile” 
 În ce stare binecuvântată se aflau oamenii din Roma? “Prea iubiţi ai lui Dumnezeu.” 
 Cum erau ei numiţi? “Chemaţi să fiţi sfinţi.” 
 Care era cererea Duhului pentru ei? “Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos” 
 
Întrebări pe marginea textului/CAPITOLUL 2 
 
 Ce declaraţie face omului apostolul? “Aşadar, omule…nu te poţi dezvinovăţi.” 
 Care este omul ce nu se poate dezvinovăţi? “Oricine ai fi tu, care judeci pe altul.” 
 De ce omul care judecă pe altul nu se poate dezvinovăţi? “Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur.” 
 De ce se condamnă singur? “Fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.” 
 Ce ştim? “Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri, este potrivită 
cu adevărul.” 
 De aceea ce nu trebuie să creadă omul care judecă pe cei ce fac răul? “Că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu.” 
 Ce întrebare ajutătoare este pusă judecătorului care se îndreptăţeşte singur? “Sau dispreţuieşti tu bogăţiile 
bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungei Lui răbdări.” 
 Ce nu ştie un astfel om? “Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?” 
 Ce îşi adună astfel de oameni? “Îţi aduni o comoară de mânie.” 
 Care este motivul pentru care se adună această mânie? “Împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască.” 
 Pentru când se adună această comoară de mânie? “Pentru ziua mâniei.” 
 Ce se va arăta atunci? “A arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu.” 
 Cum va răsplăti Dumnezeu? “Va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” 
 Cărui grup va da ca răsplată viaţa veşnică? “Celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea.” 
 Ce va da El celor care sunt împotrivitori şi care nu ascultă de adevăr? “Mânie şi urgie…necaz şi strâmtorare.” 
 Peste câţi oameni vor veni acestea? “Peste orice suflet omenesc care face răul.” 
 În ce ordine? “Întâi peste Iudeu, apoi peste Grec.” 
 Este Dumnezeu la fel de imparţial în privinţa răsplăţii ca şi a pedepsei? “Slavă, cinste şi pace va veni însă peste 
oricine face binele: Întâi peste Iudeu, apoi peste Grec.” 
 Ce nu se are în vedere înaintea lui Dumnezeu? “Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.” El 
“judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui” (1 Pet. 1:17). 
 
Întrebări pe marginea textului/CAPITOLUL 4 
 
 Care este tema abordată în acest capitol? Ce “a căpătat, prin puterea lui, strămoşul nostru Avraam”. 
 Ce ar avea Avraam dacă ar fi îndreptăţit prin fapte? “Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce 
să se laude.” 
 Dar poate el să se laude? ”Dar nu înaintea lui Dumnezeu.” 
 Cum se dovedeşte? Prin “Scriptura”. “Căci ce zice Scriptura?” “Avraam a crezut pe Dumnezeu şi aceasta i s-a 
socotit ca neprihănire.” 
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 Ce i s-a socotit lui ca neprihănire? Credinţa sa. 
 Cum ar fi socotită răsplata dacă ar constitui plata pentru lucrul făcut? “Nu ca un har, ci ca ceva datorat.” 
 Pe cine îndreptăţeşte Dumnezeu? “Pe păcătos.” 
 Cine descrie această binecuvântare? “Tot astfel, şi David numeşte fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fără 
fapte, îl socoteşte neprihănit.” 
 Care sunt cuvintele folosite? “Ferice de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite! 
Ferice de omul căruia nu-i ţine Domnul în seamă păcatul!” 
 Ce întrebare importantă se pune aici? “Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei 
netăiaţi împrejur?” 
 Ce determină punerea acestei întrebări? “Căci zicem că lui Avraam credinţa «i-a fost socotită ca neprihănire.»” 
 Cum i-a fost socotită lui? Când era tăiat împrejur sau când era netăiat împrejur? “Nu când era tăiat împrejur, ci 
când era netăiat împrejur.” 
 Ce a primit Avraam? “Apoi a primit ca semn tăierea împrejur.” 
 Care era semnificaţia acestui semn? “O pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă.” 
 Când a avut el această neprihănire prin credinţă? “Când era netăiat împrejur.” 
 De ce i-a fost socotită credinţa ca neprihănire pe când era încă netăiat împrejur? “Pentru ca să fie tatăl tuturor 
celor care cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur.” 
 Al cui tată este el de asemenea? “Tatăl celor tăiaţi împrejur.” 
 Dintre cei tăiaţi împrejur al cui tată este el? “Acelora care, nu numai că sunt tăiaţi împrejur.” 
 Ce trebuie neapărat să aibă copiii lui Avraam în plus faţă de tăierea lui împrejur? “Şi calcă pe urmele credinţei 
aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur.” 
 
Întrebări pe marginea textului/CAPITOLUL 5 
 
 Ce au prezentat capitolele anterioare? Îndreptăţirea prin credinţă. 
 Fiind socotiţi neprihăniţi prin credinţă ce avem? “Avem pace.” 
 Ce pace avem? “Avem pace cu Dumnezeu.” 
 Prin cine avem pace? “Prin Domnul nostru Isus Hristos.” 
 Ce altceva avem prin El? “Prin credinţă, am intrat în această stare de har.” 
 Prin urmare ce facem noi? “Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.” 
 Ce altceva? “Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre.” 
 De ce ne bucurăm în necazurile noastre? “Căci ştim că necazul aduce răbdare.” 
 Ce aduce răbdarea? “Răbdarea aduce biruinţă în încercare.” 
 Ce aduce biruinţa aceasta? “Iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.” 
 Şi ce nu face nădejdea? “Nădejdea aceasta nu înşală.” 
 Prin urmare ce va face nădejdea? Va da îndrăzneală. 
 Cum dă această îndrăzneală? “Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre.” 
 Cum este turnată dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre? “Prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.” 
 Ce dovezi avem că Dumnezeu ne va da toate aceste binecuvântări? “Căci, pe când eram noi încă fără putere, 
Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiţi.” 
 Pentru cine a murit Hristos? “Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiţi.” 
 Care este cea mai mare dragoste pe care o cunosc oamenii? “Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva 
viaţa pentru prietenii săi” (Ioan 15:13). Comparaţi cu Rom. 5:7. 
 Dar care este dragostea lui Dumnezeu faţă de noi? “Pe când eram noi încă păcătoşi.” 
 Deoarece eram păcătoşi în ce relaţie eram noi cu Dumnezeu? “Eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin 
faptele voastre rele” (Col. 1:21) “Umblarea după lucrurile firii pământeşti (mintea carnală – trad. eng.) este 
vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu” (Rom. 8:7). 
 Ce a făcut Hristos pentru noi când eram vrăjmaşi? “A murit pentru noi.” 
 Ce face moartea lui Hristos pentru noi? “Atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin 
moartea Fiului Său.” 
 Dacă atunci când eram vrăjmaşi am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, de ce anume putem fi 
cu mult mai siguri? “Cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.” 
 
Întrebări pe marginea textului/CAPITOLUL 6 
 
 Pentru ce a fost dată Legea? “Legea a venit pentru ca să se înmulţească greşala” (Rom. 5:20). 
 Dar ce se întâmplă atunci când greşala se înmulţeşte? “Unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai 
mult” (Versetul 20). 
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 Ce vom spune atunci? Să continuăm în păcat pentru ca harul să se înmulţească? “Nicidecum.” 
 Şi de ce nu? “Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?” 
 Dacă am fost botezaţi în Isus Hristos, în ce am fost botezaţi? “Toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost 
botezaţi în moartea Lui.” 
 Ce înseamnă botezul? “Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El.” 
 Ce se întâmplă mai departe? “Pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să 
trăim o viaţă nouă.” 
 Dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, ce va urma cu siguranţă? “Vom fi una cu El 
şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.” 
 Ce a avut loc? “Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El.” 
 De ce este “omul cel vechi” răstignit împreună cu Hristos? “Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea 
lui (distrus – trad. eng.).” 
 Şi care va fi rezultatul acestui fapt? “În aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” 
 De ce este eliberat cel care este mort? “Cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.” 
 De ce putem fi noi siguri dacă suntem morţi împreună cu Hristos? “Că vom şi trăi împreună cu El.” 
 De ce avem această încredere? “Întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are 
nici o stăpânire asupra Lui.” 
 De ce nu? “Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna.” 
 Şi ce se întâmplă cu viaţa Lui? “Prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.” 
 Prin urmare deoarece am murit şi înviat împreună cu El, care este starea noastră? “Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-
vă morţi faţă de păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.” 
 
Întrebări pe marginea textului/CAPITOLUL 7 
 
 Cui se adresează apostolul în acest capitol? “Vorbesc unor oameni care cunosc Legea.” 
 Ce este normal ca aceştia să cunoască despre Lege? “Că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăieşte 
el.” 
 În ce fel este ilustrat acest fapt? “Femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el.” 
 Ce se întâmplă când moare bărbatul? “Dar dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei.” 
 Cum ar considera-o Legea dacă atâta vreme cât bărbatul ei trăieşte ea s-a mărita cu un alt bărbat? “Preacurvă.” 
 Dar dacă soţul ar fi mort? “Nu mai este preacurvă, dacă se mărită după altul.” 
 De ce nu? “Este dezlegată de Lege.” 
 Folosind această ilustraţie ce aplicaţie personală se face? “Tot astfel, fraţii mei…. şi voi aţi murit în ce priveşte 
Legea.” 
 Prin ce mijloc? “Prin trupul lui Hristos.” 
 Cu ce scop? “Ca să fiţi ai altuia.” 
 Ai cui? “Ai Celui ce a înviat din morţi.” 
 Pentru ce? “Ca să aducem roadă pentru Dumnezeu.” 
 Ce roade aduceam atunci când eram în firea pământească? “Roade pentru moarte.” 
 Ce producea aceste roade pentru moarte? “Patimile (mişcările – trad. eng.) păcatelor” “lucrau în mădularele 
noastre şi ne făceau să aducem roade pentru moarte”. 
Cine le dădea puterea? “Legea.” 
 Dar acum ce a avut loc, deoarece suntem căsătoriţi cu Cel ce a înviat din morţi? “Dar acum am fost izbăviţi de 
Lege.” 
 Cum este posibil ca să fim căsătoriţi cu altul şi totuşi să fim izbăviţi de Lege? “Suntem morţi faţă de Legea 
aceasta.” 
 Care este deosebirea între slujirea pe care o aducem acum şi cea de atunci? “Pentru ca să slujim lui Dumnezeu 
într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.” 
 Ce vom spune dar? 
 Este Legea ceva păcătos? “Nicidecum!” Departe de aceasta. 
 Ce dovedeşte aceasta? “Păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege.” 
 Care poruncă anume a descoperit grozăvia păcatului? “N-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: «Să 
nu pofteşti!»” 
 
Întrebări pe marginea textului/CAPITOLUL 8 
 
 Care este starea celor ce sunt în Hristos? “Nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus.” 
 Cum trăiesc aceştia? “Nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” 
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 De ce am fost eliberaţi? “De Legea păcatului şi a morţii.” 
 Cine a făcut aceasta? “Legea Duhului de viaţă în Hristos Isus.” 
 Cum L-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său? “Într-o fire asemănătoare cu a păcatului.” 
 De ce? “Din pricina păcatului.” 
 Ce a realizat El prin aceasta? “A osândit păcatul în firea pământească.” 
 În ce scop? “Pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi.” 
 De ce nu putea face Legea acest lucru? “Întrucât firea pământească o făcea fără putere.” 
 Cum se face că aceasta poate fi împlinită în noi prin Hristos? Pentru că noi “trăim nu după îndemnurile firii 
pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.” 
 Ce se spune despre cei care trăiesc după îndemnurile firii pământeşti? “Cei ce trăiesc după îndemnurile firii 
pământeşti, umblă după lucrurile firii pământeşti.” 
 Dar despre cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului? “Cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după 
lucrurile Duhului.” 
 Care este deosebirea între firea pământească şi Duhul? “Sunt lucruri potrivnice unele altora” (Gal. 5:17). 
 Ce înseamnă a umbla după lucrurile firii pământeşti? “Umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte.” 
 Dar umblarea după lucrurile Duhului? “Umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.” 
 De ce umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte? “Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti 
(mintea carnală – trad. eng.) este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu.” 
 În ce constă această vrăjmăşie? “Ea nu se supune Legii lui Dumnezeu.” 
 Nu poate fi supusă mintea carnală Legii lui Dumnezeu? “Şi nici nu poate să se supună.” 
 Deci care este concluzia obligatorie? “Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu.” 
 Care este starea celor în care locuieşte Duhul lui Dumnezeu? “Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, 
dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi.” 
 Ce se spune despre cel care nu are acest Duh? “Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” 
 
Întrebări pe marginea textului/CAPITOLUL 9 
 
 Ce povară spune apostolul că a purtat continuu? “Simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă.” 
 Pentru cine avea el această durere? “Pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti.” 
 Cât de mare era dragostea şi compasiunea sa pentru ei? “Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, 
despărţit de Hristos.” 
 Cine erau aceşti fraţi? “Israeliţi.” 
 Ce privilegii aveau ei? “Înfierea, slava, legămintele, darea Legii, slujba dumnezeiască, făgăduinţele, patriarhii.” 
 Ce alt mare privilegiu aveau ei? “Din ei a ieşit, după trup, Hristosul.” 
 Dacă starea lor era atât de rea, în ciuda tuturor făgăduinţelor, cum poate fi dovedită integritatea cuvântului lui 
Dumnezeu? “Căci nu toţi cei ce se coboară din Israel, sunt Israel.” 
 Care sunt singurii descendenţi ai lui Avraam ce fac parte din sămânţă? “În Isaac vei avea o sămânţă.” 
 Ce se spune despre copiii trupeşti? “Nu copiii trupeşti sunt copii ai lui Dumnezeu.” 
 Cine este sămânţa? “Copiii făgăduinţei sunt socotiţi ca sămânţă.” 
 Care este lucrul care arată despre copii că nu sunt născuţi “din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui 
om, ci din Dumnezeu”? “Tot aşa a fost şi cu Rebeca. Ea a zămislit…măcar că cei doi gemeni nu se născuseră 
încă….s-a zis Rebecii: «Cel mai mare va fi rob celui mic.»” 
 Cum s-a adeverit verdictul acesta în anii următori? “Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.” 
Este atunci nedreptate în Dumnezeu? “Nicidecum.” El “judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui” (1 Pet. 
1:17). 
 Atunci de ce depinde mântuirea fiecărui om? “Aşadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de 
Dumnezeu care are milă.” 
 Care este motivul pentru care a spus Dumnezeu că l-a ridicat pe Faraon? “Ca să-Mi arăt în tine puterea Mea şi 
pentru ca Numele meu să fie vestit în tot pământul.” 
 Care este concluzia? “Astfel, El are milă de cine vrea şi împietreşte pe cine vrea.” 
 

Întrebări pe marginea textului/CAPITOLUL 10 
 

 Care era cea mai mare dorinţă a lui Pavel pentru Israel? “Să fie mântuiţi.” 
 Ce lucru bun mărturisea el că aveau? “Ei au râvnă pentru Dumnezeu.” 
 Dar în ce punct esenţial era aceasta deficitară? Era “fără pricepere”. 
 Ce nu cunoşteau ei? “N-au cunoscut neprihănirea pe care o Dumnezeu.” 
 Ce i-a determinat să facă această ignoranţă? “Au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi.” 
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 Care a fost rezultatul? “Nu s-au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu.” 
 Care este singurul loc în care poate fi găsit sfârşitul Legii? “Hristos este sfârşitul Legii pentru [ca] oricine crede în El.” 
 Cum este descrisă neprihănirea Legii? “Omul care împlineşte neprihănirea pe care o dă Legea va trăi prin ea.” 
 Dar ce spune, pe scurt, neprihănirea pe care o dă credinţa? “Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” 
 Care sunt condiţiile mântuirii? “Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu 
L-a înviat din morţi.” 
 Atunci cum se capătă neprihănirea? “Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea.” 
 Cine va fi mântuit? “Oricine va chema Numele Domnului.” 
 Ce este necesar ca oamenii să cheme pe Domnul? Ca ei să creadă. 
 Şi ce este necesar ca ei să creadă? Să audă. 
 Şi care este singurul mijloc prin care ei pot auzi? Când unii oameni sunt trimişi să predice. 
 A fost satisfăcută această condiţie? “După cum este scris: «Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale 
celor ce vestesc Evanghelia.»” 
 Au ascultat oamenii de această solie a Evangheliei? Isaia spune: “Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?” 
 Cum vine credinţa şi auzirea? “Credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” 
 Cu toate că nu toţi au crezut, nu au auzit cu toţii? “Ba da.” 
 Care este dovada? “Glasul lor a răsunat prin tot pământul şi cuvintele lor au ajuns până la capătul lumii.” 
 Care a fost rezultatul acestei predicări? “Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau 
de Mine.” 
 A lăsat prin urmare Dumnezeu pe Israel să se autodistrugă? “Pe când, despre Israel zice: «Toată ziua Mi-am întins 
mâinile spre un norod răzvrătit şi împotrivitor la vorbă.»” 
 

Întrebări pe marginea textului/CAPITOLUL 12 
 
 Care este adevărul referitor la Domnul? “Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile.” 
 Prin urmare ce este normal ca omul să facă? “Să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu.” 
 Ce se va întâmpla cu noi dacă ne predăm astfel? “Să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre.” 
 Ce spune harul lui Dumnezeu fiecărui om? “Să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine.” 
 Cum ar trebui să se considere oamenii? “Să aibă simţiri cumpătate despre sine.” 
 Ce produce simţiri cumpătate despre sine? “Măsura de credinţă.” 
 De la cine vine credinţa? “Măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu.” 
 Cui a dat Dumnezeu măsura de credinţă? “Fiecăruia.” 
 Care este relaţia dintre oameni în Hristos? “Un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.” 
 Cum trebuie să ne tratăm unii pe alţii? “În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.” 
 Care ar trebui să fie atitudinea creştinilor faţă de persecutori? “Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc.” 
 Care ar trebui să ne manifestăm simpatia? “Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.” 
 În ce măsură este posibil să trăiesc în pace cu toţi oamenii? “Întrucât atârnă de voi.” 
 Cu ce trebuie învins răul? “Prin bine.” 
 

Întrebări pe marginea textului/CAPITOLUL 14 
 
 Cine este cel pe care nu trebuie să-l lipsim de compania noastră? “Primiţi bine pe cel slab în credinţă.” 
 Dar cum nu trebuie să-l primim? “Nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice.” Sau, aşa cum este prezentat în 
nota marginală şi reprodus de unele traduceri: “Să nu-i judecaţi gândurile.” 
 Ce exemplu foloseşte apostolul pentru a ilustra deosebirile de opinie? “Unul crede că poate să mănânce de toate; pe când 
altul, care este slab, nu mănâncă decât verdeţuri.” “Unul socoteşte o zi mai pe sus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la 
fel.” 
 În ce stare ar trebui să fie fiecare om? “Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui.” 
 Cum ar trebui cei care au opinii diferite să se privească unii pe alţii? “Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu 
mănâncă; şi cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă.” 
 De ce nu? “Fiindcă Dumnezeu l-a primit.” 
 Ce face omul care judecă pe altul? El judecă “pe robul altuia”. 
 Faţă de cine este răspunzător robul? “Dacă stă în picioare sau cade este treaba stăpânului său.” 
 Dar va cădea el oare dacă este cu adevărat un rob al lui Dumnezeu? “Va sta în picioare.” 
 De ce? “Căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea.” 
 Care este lecţia pe care trebuie s-o învăţăm din toate acestea? “Nici unul din noi nu trăieşte pentru sine şi nici unul din 
noi nu moare pentru sine.” 
 Pentru cine trăim şi murim? “Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim.” 
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 Prin urmare ai cui suntem în toate împrejurările? “Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.” 
 Pentru ce a murit şi a înviat Hristos? “Ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi şi peste cei vii.” 
 De ce nu trebuie să judecăm sau să dispreţuim pe fratele nostru? “Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată 
al lui Hristos.” 
 Ce dovadă se prezintă în sprijinul acestei afirmaţii? “Fiindcă este scris: «Pe viaţa Mea mă jur, zice Domnul, că orice 
genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu».” 
 Prin urmare ce trebuie să facă fiecare dintre noi? “Fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu.” 
 Deoarece Dumnezeu ne va judeca pe toţi ce îndemn plin de chibzuinţă ni se dă? “Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii.” 
 În schimb ce ar trebui să judecăm? “Să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej 
de păcătuire.” 
 
 
 

Întrebări pe marginea textului/CAPITOLUL 15 
 
 Ce ar trebui să facă cei tari? “Să răbdăm slăbiciunile celor slabi.” 
 Ce ar trebui să nu facă aceştia? “Să nu ne placem nouă înşine.” 
 Ce suntem îndemnaţi să facem pentru fratele nostru? “Fiecare din noi să placă aproapelui.” 
 În ce fel trebui să placem aproapelui? “În ce este bine, în vederea zidirii altora.” 
 Cine ne-a dat un exemplu în această privinţă? “Căci şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui Însuşi.” 
 Ce pasaj din Scripturi este citat pentru a dovedi aceasta? “Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au căzut peste Mine” 
(Vezi Psalm 69:9). 
 Pentru ce a fost scris Vechiul Testament? “Tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră.” 
 Care a fost scopul special urmărit? “Pentru ca, prin răbdare şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem 
nădejde.” 
 Având în vedere exemplul lui Hristos, ce suntem îndemnaţi? “Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi 
aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus.” 
 De ce? “Pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu.” 
 În încheierea acestui pasaj ce îndemn este repetat? “Aşadar, primiţi-vă unii pe alţii” (Vezi capitolul 14:1). 
 Cum trebuie să ne primim unii pe alţii? “Cum v-a primit şi pe voi Hristos.” 
 Pentru ce? “Spre slava lui Dumnezeu.” 
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