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1. Pavel. Înainte numit Saul. În ce priveşte înţelesul numelor, vezi nota suplimentară la Fapte 7. Pavel
a urmat o deprindere antică atunci când şi-a înscris numele ca autor în salutările sale de introducere. De
pildă, vezi Iosif, Antichităţi, XVI. 6. 3,4; Fapte 23,26; 1Macc 11,30.32.
Rob. [„serv”, KJV]. Gr. doulos, literal, „cineva legat”, deci „slujitor legat” sau „sclav”. Pavel
foloseşte adesea termenul acesta pentru a exprima legătura lui de credinţă cu Hristos (Gal 1,10; Filip 1,1; Tit
1,1). Cuvântul cuprinde ideea apartenenţei la un stăpân şi îndeplinirea faţă de el a unui serviciu de rob. Pavel
recunoştea că creştinii aparţin lui Hristos prin răscumpărare (1Cor 6,20; 7,23; Efes 1,7; 1Pet 1,18.19) şi
adesea aplica termenul de doulos la credincioşi (Rom 6,22; 1Cor 7,22; Efes 6,6; cf. 1Pet 2,16; Apoc 19,2.5).
Acesta nu este un titlu de care să ne fie ruşine. Noi ar trebui să recunoaştem de bunăvoie faptul că
suntem proprietatea răscumpărată a lui Hristos şi să ne supunem voii Sale. Un astfel de serviciu absolut este
adevărată libertate (1Cor 7,22; Gal 4,7), deoarece cu cât suntem mai mult legaţi de autoritatea lui Hristos, cu
atât suntem mai liberi de robia faţă de oameni (1Cor 7,23).
Isus Hristos. Cu privire la semnificaţia acestor titluri, vezi Matei 1,1.
Apostol. Gr. apostolos, literal „cineva trimis”, deci „sol”, „trimis”, „cineva trimis într-o misiune
specială”. În Noul Testament, titlul este de obicei restrâns la oameni care au fost personal aleşi şi instruiţi de
Hristos, şi anume cei doisprezece apostoli (Luca 6,13) şi la Pavel, care a fost de asemenea chemat direct de
Domnul (Fapte 9,15; 22,14.15; 26,16.17; Gal. 1,1) şi instruit de El (Gal 1,11.12).
Pus deoparte. [„separat”, KJV]. Gr. aphorizo, „a despărţi de alţii printr-un hotar”. Aphorizo este
folosit pentru a descrie separarea poporului lui Dumnezeu de lume (Lev 20,26, LXX), separarea finală a
celor drepţi de cei nelegiuiţi (Mat 13,49; 25,32) şi separarea apostolilor pentru însărcinări speciale (Fapte
13,2). El este o explicaţie în plus a chemării apostolice a lui Pavel şi implică faptul că el a fost ales din lume
şi dintre semenii lui şi consacrat lucrării de slujitor al Evangheliei.
Evanghelia. Gr. euaggelion, un cuvânt compus din două părţi, „bună” şi „solie” sau „veste” (vezi
Marcu 1,1). Cuvântul „a evangheliza” vine din aceleaşi două rădăcini. Un evanghelist este cel care rosteşte
veşti bune. În scrisoarea către romani, Pavel îşi aduce la îndeplinire însărcinarea de a face cunoscută vestea
cea bună a lui Dumnezeu. Tyndale, în 1525, a înţeles expresia „pentru Evanghelie” [KJV] ca însemnând „să
predice Evanghelia”. El a fost urmat în interpretarea aceasta de un număr de traducători moderni. Alţii
preferă să lase expresia ambiguă. Contextul ar părea să arate că Pavel afirmă aici scopul chemării şi
dedicării sale. El fusese chemat să fie un apostol şi pus deoparte pentru a proclama vestea cea bună cu
privire la Fiul Său (vezi Rom 1,3)
Vezi o hartă a locurilor de unde a fost scrisă Epistola către Romani
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2. Făgăduise mai înainte. Făgăduinţa aceasta fusese făcută mai ales în pasajele Vechiului Testament,
care preziceau venirea lui Mesia, dar era implicită în înţelesul Vechiului Testament. Evanghelia nu era un
gând venit mai pe urmă din partea lui Dumnezeu şi nici nu a fost o schimbare bruscă în planul Său aflat în
desfăşurare pentru om. Ea a fost doar împlinirea făgăduinţei Sale făcute primilor noştri părinţi (vezi Gen
3,15) şi fiecărei generaţii de atunci încolo.
Prin proorocii Săi. Nu numai scriitorii cărţilor profetice ale Vechiului Testament, dar şi alţii, precum
Moise (Deu 18,18), Samuel (Fapte 3,24) şi psalmistul (Psa 40,7), au proorocit despre Evanghelie (cf. Evr
1,1).
Sfintele Scripturi. În toată epistola sa, Pavel se referă în repetate rânduri la pasaje din Vechiul
Testament pentru a arăta că Evanghelia era în deplin acord cu învăţăturile cuvintelor lui Dumnezeu
recunoscute deja (vezi Fapte 26,22.23). El era deosebit de dornic să dovedească conaţionalilor săi că
creştinismul se baza pe temelia propriilor lor profeţi şi pe Sfintele Scripturi.
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3. Ea priveşte pe Fiul Său. KJV a plasat vers. 2 în paranteză, indicând prin aceasta că expresia
„priveşte pe Fiul Său” trebuie să fie legată de ultima expresie a vers. 1, „Evanghelia lui Dumnezeu”. E de
asemenea posibil de a lega expresia aceasta cu „Sfintele Scripturi” sau cu „o făgăduise mai înainte”. RSV
repetă cuvântul „Evanghelie”, în felul acesta cuvintele de deschidere sunând astfel: „Evanghelia cu privire la
Fiul Său”.
[„Isus Hristos, Domnul nostru”, KJV]. În greceşte, cuvintele acestea nu sunt aici în vers. 3, ci la
sfârşitul vers. 4 (vezi comentariul la vers. 4).
Născut. [„făcut”, KJV]. Gr. ginomai, „a deveni”. Cuvântul ar putea însemna „a fi născut” (vezi Gal
4,4; vezi Ioan 8,58).
Sămânţa lui David. Iudeii aşteptau ca Mesia să vină din spiţa regală (Mat 22,42; Ioan 7,42), aşa cum
fusese prezis (Isa 11,1; Ier 23,5). Vezi Matei 1,1.
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4. Duhul sfinţeniei. Unii înţeleg că aceasta înseamnă Duhul Sfânt şi citează cap. 8,11 în susţinerea
acestei interpretări. Totuşi, Duhul Sfânt nu este numit astfel în altă parte. Alţi văd expresia ca un opus al
expresiei „în ce priveşte trupul” (cap. 1,3). Ei notează că după trup Isus descindea din David, dar după duhul
sfinţeniei El era Fiul lui Dumnezeu.
Implicaţiile teologice ale acestui pasaj au fost discutate pe larg de mulţi comentatori. Nu pare însă că
Pavel este preocupat în mod special aici de punerea în contrast a naturii omeneşti cu cea divină a lui Hristos,
ci mai degrabă doreşte să clarifice faptul că Isus este în unul şi acelaşi timp Mesia iudaic făgăduit şi Fiul
divin al lui Dumnezeu.
Dovedit. [„declarat”, KJV]. Gr. horizo, „a demarca printr-un hotar”, deci „a desemna”, „a determina”,
„a defini”. cuvântul este tradus „rânduit” în Fapte 10,42; 17,31. Horizo este rădăcina cuvântului compus
tradus „pus deoparte” din Romani 1,1.
Cu putere. Sau „în putere”. Expresia aceasta poate fi legată ca adverb de „dovedit” sau ca adjectiv de
„Fiul lui Dumnezeu”. Luat ca adverb, pasajul ar însemna că Isus a fost declarat [„dovedit”] a fi Fiul lui
Dumnezeu prin înviere. Luat ca adjectiv, pasajul s-ar referi la starea înălţată a lui Hristos ca „Fiu al lui
Dumnezeu în putere” la sau de la înviere. Ambele interpretări sunt în armonie cu alte texte (vezi Efes
1,19-21). Nici una dintre ele nu acordă susţinere ideii că Isus a fost lipsit de vreo putere sau calitate divină
înainte de învierea Sa.
Învierea morţilor. [„dintre morţi”, KJV; Nitz.]. Pavel prezintă învierea lui Isus ca dovadă divină a
calităţii de fiu. Isus pretinsese că e Fiul lui Dumnezeu (Mat 27,43; Ioan 5,17-30; 10,36) şi prezisese că va
învia a treia zi (Mat 12,40; Ioan 2,19.21). Pavel afirmă că fusese clar dovedit faptul că Isus e Fiu al lui
Dumnezeu prin miraculoasa împlinire a învierii Sale prezise.
În versiunea greacă, cuvintele „Isus Hristos, Domnul nostru” (vers. 3) apar la finele vers. 4. Pavel
identifică în cele din urmă pe Fiul lui David şi pe Fiul lui Dumnezeu cu Isus din Nazaret recunoscut deja ca
Hristos şi Domn de către creştini.
Numele acestea erau pline de sens pentru un iudeu. „Isus”, o transliterare a formei greceşti a
aramaicului Yeshua, Ioşua, înseamnă „Iehova e mântuire” (vezi Mat 1,1). „Hristos”, „unsul” (vezi Mat 1,1),
„Domnul”, un titlu pentru un domn şi stăpân divin, era deja cunoscut din folosirea lui în LXX (vezi Ioan
20,28).
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5. Prin care. Pavel susţine că însărcinarea lui apostolică era de la Hristos Însuşi, nu de la oameni.
Am primit. Pluralul e probabil folosit în locul singularului, o practică obişnuită la oamenii cu
autoritate. Totuşi, e posibil ca Pavel să includă pe ceilalţi apostoli.

Harul şi apostolia. Mulţi comentatori iau aceşti doi termeni împreună ca echivalent al harului sau ca
favoruri ale apostoliei. Pavel vorbeşte adesea despre chemarea lui la apostolie ca „har dat” lui de Dumnezeu
(Rom 15,15.16; Gal 2,7-9; Efes 3,7-9). Alţii, însă, preferă să înţeleagă „harul” ca referindu-se în special la
harul personal al mântuirii, pe care Pavel îl primise la început, pe drumul spre Damasc (Fapte 9,1-16; cf.
1Cor 15,10). În ce priveşte înţelesul termenului „har”, vezi Romani 3,24.
Pentru Pavel, convertirea şi chemarea lui la apostolie având loc aproape simultan, trebuie să fi părut
ca un singur eveniment. De la starea lui de „hulitor... prigonitor... şi batjocoritor” (1Tim 1,13), fusese
chemat de îndată să predice „credinţa pe care căuta s-o nimicească odinioară” (Gal 1,23). Nu e de mirare că
Pavel putea exclama: „prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt” (1Cor 15,10), nu numai un creştin pocăit, ci şi
un apostol în toată regula.
Pentru numele Lui. Însemnând probabil „datorită numelui Său”. Scopul final al misiunii lui Pavel era
să promoveze cunoaşterea de Hristos şi slava Lui. Îndeosebi numele lui Hristos urma să fie preamărit de
ascultarea care vine prin credinţa în el. Pavel era gata să-şi rişte viaţa pentru o astfel de lucrare (Fapte 15,26;
21,13; cf. Fapte 9,16).
Ascultarea credinţei. [„ascultarea faţă de credinţă”, KJV]. Expresia greacă tradusă în felul acesta
apare din nou în cap. 16,26, unde KJV o redă „ascultarea credinţei”. Aceasta este redarea mai literală,
deoarece articolul hotărât nu e prezent în greceşte. În lipsa articolului, „credinţă” nu e probabil echivalent
aici cu „credinţa”, adică un sistem de doctrine care să fie primite şi crezute (vezi Fapte 6,7; Iuda 3, unde
articolul nu apare) Credinţă mai degrabă înseamnă deprinderea şi atitudinea mintală prin care creştinul îşi
arată loialitatea, devoţiunea şi dependenţa faţă Hristos. O astfel de credinţă produce ascultare.
„Ascultarea credinţei” poate fi înţeleasă ca însemnând fie ascultarea de credinţă ca un principiu
conducător sau ascultarea care caracterizează credinţa sau răsare din ea. În oricare caz, faptul însemnat este
că Pavel asociază credinţa cu ascultarea. Marea solie a Epistolei către romani e că neprihănirea vine din
credinţă (cap. 3,22 etc.). Aceasta este vestea cea bună pe care Pavel a fost chemat să o proclame. El priveşte
apostolia ca o însărcinare de a duce printre popoare, adevărul despre ascultarea care vine din credinţă.
Toate neamurile. Expresia aceasta se referă de obicei la neamuri spre deosebire de iudei şi poate să
îndredpte atenţia către propria apostolie a lui Pavel între păgâni (vezi Fapte 22,21; Gal 1,16; 2,7-9; Efes
3,1-8). Aici, însă, expresia poate reflecta însărcinarea iniţială pe care Isus a dat-o ucenicilor Săi (Mat
28,19.20; Marcu 16,15.16) şi însărcinarea dată lui Pavel cu ocazia convertirii (Fapte 9,15) de a duce
Evanghelia lumii întregi.
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6. Între care. Adică printre toate naţiunile sau neamurile, în folosul cărora el primise însărcinarea sa.
Poate că Pavel exprimă prin aceasta autoritatea sa de a se adresa credincioşilor din Roma.
Chemaţi să fiţi ai lui Hristos. [„cei chemaţi în Hristos”, KJV]. Aceasta poate să însemne „cei chemaţi,
care aparţin lui Isus”, „chemaţi de Isus Hristos” sau „chemaţi să aparţină lui Isus Hristos”.
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7. Tuturor care sunteţi în Roma. Prin aceasta, evident, Pavel înţelege toţi creştinii din Roma (vezi
vers. 8).
Iubiţi de Dumnezeu. Dumnezeu îi iubeşti pe toţi oamenii (Ioan 3,16; Efes 2,4.5), dar pentru creştini,
care au fost împăcaţi cu El prin moartea lui Hristos, bariera care îi despărţea de El a fost înlăturată (Rom
5,10; vezi Ioan 16,27).
Sfinţi. Gr. hagioi, literal „sfinţi”. Termenul este obişnuit în Noul Testament pentru a descrie pe
creştini (Fapte 9,32.41; 26,10; Efes 1,1 etc.). El nu desemnează neapărat persoane care sunt deja desăvârşite
în sfinţenie (vezi 1Cor 1,2; cf., 1Cor 1,11), ci mai degrabă pe cei despre care se poate spune, prin
mărturisirea şi botezul lor, că sunt despărţiţi de lume şi consacraţi lui Dumnezeu.
Ideea de bază a lui hagioi este „despărţit de o întrebuinţare de rând şi dat uneia sfinte”. În sensul

acesta, termenul ebraic qodesh sau qadosh era folosit în Vechiul Testament şi aplicat, de exemplu, la cort şi
la mobilierul lui (Exo 40,9). Era folosit cu privire la poporul iudeu ca naţiune (Exo 19,5.6; Deu 7,6), nu ca şi
cum ei erau în mod individual desăvârşiţi sau sfinţi, ca şi cum erau separaţi de alte naţiuni şi puşi deoparte în
slujba adevăratului Dumnezeu, în timp ce alte naţiuni erau devotate închinării la idoli. În felul acesta, el este
folosit aici cu privire la creştinii din Roma, care fuseseră chemaţi să se despartă de alţi oameni şi de alte
feluri de viaţă şi consacraţi slujirii lui Dumnezeu.
Har. Gr. charis, „bunăvoinţă”, nu cuvântul obişnuit de salutare folosit într-o scrisoare grecească.
Cuvântul obişnuit era chairein, care exprima o dorinţă de sănătate şi prosperitate. Chairein apare în Noul
Testament în scrisoarea lui Lisias către guvernatorul Felix (Fapte 23,26) şi în epistola lui Iacov (1,1). În
fiecare caz din acestea e tradus „salutare”. Chairein, aşa cum e folosit în 2 Ioan 10 („bun venit”) arată că
creştinii erau obişnuiţi să se salute unul pe altul în felul acesta (vezi Mat 26,49; 27,29; 28,9; Marcu 15,18;
Luca 1,28; Ioan 19,3, unde chaire şi chairete sunt traduse „plecăciune”).
Dar în loc de chairein, „salutare”, cu ideea lui predominantă de prosperitate temporală, Pavel folosea
pe charis, „har”, un cuvânt care începe să aibă un înţeles creştin unic (vezi Rom 3,24).
Pace. Forma ebraică obişnuită de salut era shalom sau shalom leka „pace vouă” (vezi Gen 29,6; 47,23;
Dan 10,19; Luca 10,5.6 etc.). Aşa a salutat Isus pe ucenicii Săi adunaţi după înviere (Ioan 20,19.26).
Viaţa, moartea şi învierea lui Hristos aduseseră un nou sens ambelor formule vechi de salut. „Har” era
acum cunoscut ca iubirea răscumpărătoare a lui Dumnezeu în Hristos (vezi 2Tim 1,9). „Pace” era acum
pacea cu Dumnezeu prin răscumpărare (Rom 5,1). Cu acest înţeles creştin, „har şi pace” a devenit salutul
obişnuit al lui Pavel în toate epistolele lui (2Cor 1,3; 2Cor 1,2; Gal 1,3; Efes, 1,2; Filip 1,2; Col 1,2; 1Tes
1,1; 2Tes 1,2; Fil 3; cf. 1Tim 1,2; 2âtim 1,2, Tit 1,4). Petru şi Ioan au folosit şi ei formule de salut
asemănătoare (1Pet 1,2; 2Pet 1,2; 2 Ioan 3; Apoc 1,4).
Dumnezeu, Tatăl nostru. Ca şi Creator, Dumnezeu este Tatăl tuturor oamenilor (Fapte 17,28.29), dar
mai ales al creştinilor, care au fost născuţi din Dumnezeu (Ioan 1,12.13; 1 Ioan 5,1; cf. 1 Ioan 3,1.2), care
au fost adoptaţi în familia Lui (Rom 8,15) şi care devin asemenea Lui (Mat 5,43-48).
Salutarea lui Pavel de fapt este o rugăciune ca Dumnezeu să acorde har şi pace credincioşilor din
Roma. Astfel, în toate epistolele lui, salutările sunt mai mult decât o amabilitate trecătoare. Ele au fost
transformate de iubirea creştină într-o rugăciune pentru binecuvântări cereşti.
Domnul Isus Hristos. Isus şi Tatăl sunt aşezaţi laolaltă, ambii fiind socotiţi izvorul harului şi al păcii.
Aceasta este dovada recunoaşterii de către Pavel a dumnezeirii lui Isus (vezi Filip 3,6). În Noul Testament
adesea se face referire la Isus ca Acela care a adus omului pace (Ioan 14,27; 16,33; Fapte 10,36; Rom 5,1;
Efes 2,17).
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8. Mulţumesc. Pavel începe multe din scrisorile Sale mulţumind lui Dumnezeu cu privire la cititorii
săi (vezi 1Cor 1,4; Filip 1,3; Col 1,3; 1Tes 1,2; 2Tes 1,3; 2Tim 1,4). Pavel recunoştea şi era recunoscător
pentru progresul deja făcut de unii pe calea creştină, chiar şi dacă s-ar fi putut să aibă nevoie de mustrare
(vezi 1Cor 1,4.5.11). În felul acesta, el încuraja pe credincioşi şi câştiga atenţia lor înţelegătoare asupra
învăţăturii care urma să fie dată.
Dumnezeul meu. Expresia aceasta scoate în evidenţă natura personală a legăturii lui Pavel cu
Dumnezeu ca apostol şi creştin (cf. 1Cor 1,4; Filip 1,3; 4,19; Fil 4).
Prin Isus Hristos. În mulţumire, ca şi în rugăciune, ne putem apropia de Dumnezeu prin Hristos (vezi
Efes 5,20; evr 13,15).
Credinţa voastră. Adică loialitatea şi devoţiunea voastră faţă de Hristos, creştinismul vostru. Un raport
la fel de bun este menţionat în cap. 16,19: „ascultarea voastră este cunoscută de toţi”.
Toată lumea. Aceasta poate fi echivalentul cu „pretutindeni” (vezi Ioan 12,19; cf. Fapte 17,6; Col 1,6)

sau poate fi înţeleasă ca reprezentând Imperiul roman. Întrucât Roma era capitala şi călătorii treceau fără
încetare prin ea în drumurile lor către diferite părţi ale lumii, e uşor de observat cum veşti despre religia
nouă a creştinilor romani puteau să se răspândească în „toată lumea”. Îndeosebi veştile acestea urmau să fie
duse şi primite cu interes de membrii altor biserici creştine din tot imperiul. S-ar putea ca Pavel să fi gândit
la acestea în mod deosebit ca modalităţile de proclamare a credinţei şi a ascultării de care dădeau dovadă
fraţii lor în credinţă din Roma.
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9. Dumnezeu... îmi e martor. [„Dumnezeu e martorul meu”, KJV]. Numai Dumnezeu putea cunoaşte
adevărul acestei afirmaţii, şi apostolul apelează la El ca martor (cf. 2Cor 1,23; 11,31; Gal 1,20; Filip 1,8;
1Tes 2,5.10). Pavel scrie scrisoarea sa din Corint, unde sinceritatea lui fusese de curând pusă în mod serios
la îndoială, mai ales din cauza amânării vizitei făgăduite (2Cor 1,15-24). Acum e pe punctul de a pleca la
Ierusalim, după cât s-ar părea întorcând spatele bisericii din Roma. E posibil ca sinceritatea lui să fie din nou
pusă la îndoială. S-ar putea chiar bănui că lui îi este ruşine să predice Evanghelia la Roma. Deocamdată,
Pavel nu e în situaţia de a proba contrariul. El nu poate decât să-şi afirme iubirea, multele lui rugăciuni, via
lui dorinţa de a-i vedea şi să cheme pe atoştiutorul Dumnezeu ca martor că spune adevărul (Rom 1,9-16).
În duhul meu. [„cu duhul meu”, KJV]. Slujirea lui Pavel nu este numai o funcţie ceremonială, ci una
spirituală, o consacrare personală în slujba lui Dumnezeu răspândirea Evangheliei lui Hristos.
Pomenesc. [„fac amintire”, KJV]. Pavel nu văzuse niciodată comunitatea din Roma, dar nu a încetat
să o amintească în rugăciunile sale.
Neîncetat. [„fără încetare”, KJV]. Pavel dovedea aceeaşi grijă pentru alte biserici (vezi Efes 1,15.16,
Filip 1,3.4; Col 1,3.4; 1Tes 1,2.3; 2,13). Înaintarea Evangheliei pretutindeni era interesul care-l consuma.
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10. Totdeauna. [în KJV, vers. 9]. Mulţi preferă să pună o virgulă după „vă”, legând astfel pe
„totdeauna în rugăciunile mele” cu vers. 10, „totdeauna în rugăciune mele fac cerere... să vin la voi”.
În sfârşit. Sau „în cele din urmă”. Pavel dorise de mult să viziteze Roma (vezi vers. 13).
Voia lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaşte sfârşitul de la început. De aceea e înţelept ca totdeauna să ne
supunem voii şi îndrumării Lui. Aceasta a fost totdeauna practica lui Pavel în lucrarea sa (vezi Fapte
16,7.9.10) şi suntem îndrumaţi să facem şi noi acelaşi lucru (Iacov 4,15). Prin voia lui Dumnezeu cererea lui
Pavel de a vizita a fost ascultată mai târziu, dar nu în felul în care se aştepta apostolul. El a sosit acolo ca un
întemniţat, în lanţuri (Fapte 28,14-16.20).
Fericirea să vin la voi. [„să am o călătorie prosperă”, KJV; „să am parte”, Nitz.]. Mai bine „să
propăşesc”. Înţelesul literal al cuvântului grec este „să am o călătorie bună”, dar în Noul Testament cuvântul
era de obicei folosit pentru a arăta prosperarea în general (vezi 1Cor 16,2; 3 Ioan 2).
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11. Dar. Gr. charisma, „un dar din favoare sau din har”, de la cuvântul charis, „har”. Darul acesta
spiritual pe care Pavel dorea să-l împartă personal cu credincioşii din Roma era evident binecuvântarea
încurajării şi creşterea în credinţa creştină, aşa cum este explicat mai departe în vers. 12.
Întărirea voastră. [„să fiţi întăriţi”, KJV]. Pavel nu spune „ca să vă pot întări”. El ştie că e numai un
instrument prin care Dumnezeu Însuşi va întări viaţa spirituală a creştinilor romani (vezi Rom 16,25; 2Tes
2,17).
Romani 1:12
12. Sau. [„încredere”, KJV]. Cu toată umilinţa şi amabilitatea creştină, Pavel se grăbeşte să corecteze
orice impresie pe care ar fi putut să o facă prin cele spuse în vers. 11, adică pentru el numai să dea şi pentru
ei numai să primească. Nu e intenţia lui să aibă „stăpânire” peste credinţa lor (2Cor 1,24). El recunoaşte că
cititorii săi sunt creştini, şi el însuşi se aşteaptă să aibă un folos prin împărtăşirea credinţei pe care o aveau
„împreună” [„credinţa comună”].

Să ne îmbărbătăm. [„să fiu mângâiat”, KJV; „să fiu împreună îndemnat”, Nitz.]. Sau „încurajat”. Vers
12 pare să fie mai mult decât o simplă expresie a tactului şi a amabilităţii. Apostolul experimentat se uneşte
cu credincioşii din Roma deoarece are nevoie să fie nu mai puţin încurajat prin credinţa lor, cum ei au
nevoie să fie încurajaţi prin credinţa lui. Desăvârşirea creştină nu e de găsit în izolare sau separare de
ceilalţi. Ea e dezvoltată atunci când credinţa creştinilor este încurajată şi stimulată de aceea a celorlalţi
credincioşi.
Romani 1:13
13. Să nu ştiţi. [„să nu fiţi necunoscători”, KJV]. O expresie favorită a lui Pavel când doreşte să
atragă atenţia asupra vreunui punct important (vezi Rom 11,25; 1Cor 10,1; 12,1; 2Cor 1,8; 1Tes 4,13).
Să culeg vreun rod. [„să am oarecare rod”, KJV]. Pavel spera să culeagă ceva roade dintre ei, oameni
aduşi la cunoaşterea lui Hristos sau la vreun spor de credinţă şi fapte bune. Isus îndrumase pe ucenicii Săi să
meargă şi să aducă roade în propria lor viaţă şi în viaţa altora (Ioan 15,16; cf. Ioan 4,36). „Roadă” [„rod”]
este o imagine des întâlnită în Noul Testament. Pavel o foloseşte ca să reprezinte atât rezultatele bune, cât şi
pe cele rele (Rom 6,21.22; 7,4.5; Gal 5,22; Filip 1,22; 4,17, Col 1,6).
Neamuri. Sau „naţiuni” (vezi vers. 5). Cuvintele „printre voi ca printre celelalte neamuri” sugerează
că biserica din Roma provenea, la origini, mai ales dintre neamuri.
Am fost împiedicat. Adică stânjenit, oprit. Pavel dă mai departe dovadă de dorinţă sinceră de a vizita
biserica din Roma. Fusese nu numai dorinţa lui, dar adesea intenţia lui precisă de a-i vedea (Fapte 19,21).
Dar într-un fel sau altul fusese împiedicat să facă această călătorie (Rom 15,22; cf. 1Tes 2,18; Fapte 16,6.7).
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14. Dator. Pavel simţea că un „trebuie” fusese pus asupra lui de a predica Evanghelia (1Cor 9,16).
Obligaţia aceasta resimţită de a face cunoscut Evanghelia pe cât posibil tuturor naţiunilor pământului se
poate să se fi datorat în parte însărcinării lui speciale pentru neamuri (Fapte 9,15; Rom 11,13). Dar o
obligaţie asemănătoare apasă pe umerii tuturor creştinilor de pretutindeni, care au primit binecuvântările
cunoaşterii mântuirii (vezi MB 135).
Grecilor. Pavel adoptă împărţirea convenţională greacă a întregii omeniri, în greci şi ne-greci. Grecii îi
considerau barbari pe toţi oamenii care nu vorbeau greaca. Termenul nu este în mod necesar unul de blam.
Deosebirea este, în primul rând, una de limbă şi de neam, (vezi 1Cor 14,11). La Roma, marea metropolă,
erau reprezentanţi ai tuturor naţiunilor şi ai tuturor nivelurilor de cultură şi învăţătură. Pavel declară ca fiind
datoria lui de a predica Evanghelia întregii lumi, indiferent de neam şi de cultură.
Învăţaţi. [„înţelepţi”, KJV]. Evanghelia are o solie pentru toţi. Filosofii erau înclinaţi să ia în râs
mulţimea ignorantă. Cărturarii iudei îi considerau blestemaţi pe cei care nu cunoşteau legea (Ioan 7,49). Dar
Evanghelia este pentru toţi oamenii. De fapt, ea pare să fi fost primită cu plăcerea cea mai mare, în primul
rând, de poporul de rând (1Cor 1,26-29). Dar nici „înţelepţii” [„învăţaţii”] nu trebuia să fie trecuţi cu
vederea. Grecii se mândreau cu înţelepciunea lor şi umblau asiduu după ea (1Cor 1,22). Cu toate acestea,
Evanghelia era şi pentru ei. Pavel însuşi era foarte învăţat. Oamenii pot să difere în privinţa limbii, a culturii
şi a inteligenţei, dar Evanghelia este una pentru toţi. Legătura în care oamenii stau faţă de Hristos este mai
profundă decât deosebirile naţionale sau personale.
Romani 1:15
15. În ce mă priveşte pe mine. Idiomul grec este dificil. Mulţi comentatori înţeleg prima parte a
acestui verset ca însemnând „atât cât mă priveşte pe mine şi pe cât am eu prilej, sunt gata să vă predic
Evanghelia şi vouă”. RSV traduce prima parte a propoziţiei simplu: „sunt plin de râvnă”. Alţii sugerează: „e
dorinţa mea”.
Din Roma. Pavel predicase deja în marile oraşe Efes, Atena şi Corint. Acum dorea să proclame
Evanghelia în capitala imperiului.
Romani 1:16

16. Nu mi-e ruşine. Iudeii îl considerau pe Pavel un apostat. El fusese dispreţuit şi persecutat printre
neamuri. Fusese izgonit din cetate în cetate şi socotit „gunoiul lumii”, „lepădătura tuturor” (1Cor 4,13). El
îşi dădea bine seama că predicarea crucii era o „nebunie” pentru greci şi o „piatră de poticnire” pentru iudei
(1Cor 1,23). Dar deoarece Pavel era deplin convins de adevărul Evangheliei şi fiindcă avea el însuşi o
experienţă deplină în ce priveşte binecuvântarea şi puterea ei, nu numai că nu se ruşina de nici o parte a ei,
ci chiar se lăuda cu ceea ce era atât de jignitor pentru mulţi, crucea lui Hristos (Gal 6,14).
Lui Hristos. Dovezi textuale atestă (cf. pag. 10) omiterea acestor cuvinte. Totuşi, omiterea nu schimbă
sensul pasajului.
Puterea lui Hristos. Evanghelia este felul în care Dumnezeu exercită puterea Sa pentru mântuirea
oamenilor. Oriunde Evanghelia găseşte inimi credincioase, ea este o putere dumnezeiască prin care sunt
înlăturate toate obstacolele din calea mântuirii omului. Pavel afirmă un lucru despre care ştie că e adevărat
din propria sa experienţă. El simţise „puterea lui Dumnezeu” în propria sa viaţă şi fusese martor la efectul ei
asupra altora (1Cor 1,18,24; 2,1-5).
Care crede. Evanghelia este pentru toţi oamenii (1Tim 2,4), dar e „puterea lui Dumnezeu spre
mântuire” numai pentru cei care o primesc cu bucurie. Aceasta primire voioasă este credinţa însăşi (vezi
Ioan 3,16.17).
Întâi a iudeilor. Pavel pune totdeauna pe iudei pe primul loc, în privinţa privilegiilor şi a răspunderii
(cap, 2.9.10). Lor le fuseseră încredinţate cuvintele lui Dumnezeu (cap. 3,1.2). Ei avuseseră legea şi
serviciile tipice ale Templului. Mesia venise prin ei (cap. 9,5). Era numai natural ca Evanghelia să le fie
predicată lor mai întâi. De fapt, aceasta era ordinea în care Evanghelia a fost predicată lumii (Fapte 13,46;
cf. Mat 10,5.6; 21,43; Luca 24,47; Fapte 18,6). Pavel de obicei îşi începea lucrarea în sinagogi (Fapte
17,1.2; 18,4.6; 19,8). Una dintre cele dintâi lucrări ale sale după întemniţarea la Roma a fost să prezinte
Evanghelia conducătorilor iudei (Fapte 28,17.23).
A grecului. Gr. Hellen, aici echivalent cu „neamuri”, ca în Romani 2,9.10; 3,9; vezi Ioan 7,35. „Iudeu
şi grec” era denumirea iudaică a întregii omeniri după religie (vezi Fapte 14,1; 1Cor 10,32). „Grec şi barbar”
era delimitarea pe care o făceau grecii după naţionalitate şi cultură (vezi Rom 1,14).
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17. În ea. Adică în Evanghelie.
Descoperită. Sau „se descoperă”. Timpul prezent arată acţiune continuă. Neprihănirea lui Dumnezeu a
fost în mod special descoperită în moartea lui Hristos (cap. 3,21-26), dar descoperirea e repetată în
proclamarea continuă a Evangheliei şi în experienţa spirituală a fiecărei persoane care aude Evanghelia şi
crede în ea (Gal 1,16). Omul n-ar fi putut să conceapă această neprihănire divină sau să ajungă la ea prin
propria sa raţiune şi filozofie. Neprihănirea lui Dumnezeu este o descoperire de la El.
Prin credinţă şi care duce la credinţă. [„din credinţă la credinţă”, KJV]. Comparaţi cu „din slavă în
slavă” (2Cor 3,18) şi „din putere în putere” (Psa 84,7). Neprihănirea lui Dumnezeu e primită prin credinţă şi
când e primită are ca rezultat o credinţă care creşte mereu. Când credinţa este exercitată, suntem în stare să
primim din ce în ce mai mult din neprihănirea lui Dumnezeu, până când credinţa devine o atitudine
permanentă faţă de El.
După cum este scris. Aici, ca şi în vers. 2 şi în multe alte pasaje din epistolă, Pavel caută să
dovedească faptul că solia evanghelică este în acord cu învăţăturile Vechiului Testament.
Cel neprihănit va trăi prin credinţă. [„neprihănitul va trăi prin credinţă”, KJV; „neprihănitul prin
credinţă va fi viu”, Nitz.]. Sau „cel care prin credinţă este neprihănit va trăi”. Expresia „prin credinţă” poate
fi legată cu „neprihănitul” sau cu „va trăi”. Citatul e din Habacuc 2,4: În timpul invaziei, caldeene, Habacuc
a fost mângâiat prin asigurarea că cel neprihănit e păstrat în siguranţă prin credinţa şi încrederea lui în
Dumnezeu (vezi Habacuc 2,4). Un sens asemănător poate fi văzut în folosirea de către Pavel a citatului
acestuia în Romani 1,17. Omul neprihănit nu va trăi prin ajutorul dat de propriile sale fapte şi merite, ci prin
încrederea şi credinţa în Dumnezeu.

Alţii preferă să lege expresia „prin credinţă” cu „cel neprihănit” ca exprimând mai exact tema
epistolei, neprihănirea prin credinţă. Pavel încearcă să arate că numai prin credinţă un om poate să fie
neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Numai persoana care, prin credinţă, e neprihănită, va trăi. Luat în ambele
feluri, înţelesul este în mod esenţial acelaşi. În ambele cazuri, accentul se pune pe credinţă.
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18. [„Căci”, KJV; Nitz.]. Aici începe discuţia principală a epistolei. Pavel caută în primul rând să
arate că toţi oamenii, neamuri şi iudei deopotrivă, au nevoie de neprihănirea care se descoperă în
Evanghelie. Deoarece toţi oamenii sunt păcătoşi şi, deci, expuşi mâniei lui Dumnezeu, fie neamuri (cap.
1,13-32), fie iudei (cap. 2,1 la 3,20).
Mânia lui Dumnezeu. Adică neplăcerea divină faţă de păcat, având ca rezultat final pierderea vieţii
(vezi Rom 6,23; Ioan 3,36). Mânia nemărginitului Dumnezeu nu trebuie să fie comparată cu pasiunea
omenească. Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4,8) şi, deşi urăşte păcatul, iubeşte pe păcătos SC 54). Totuşi,
Dumnezeu nu-Şi impune iubirea acelora care nu sunt dispuşi să primească îndurarea Lui (vezi DA 22, 466,
759). În felul acesta, mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului este exercitată prin retragerea prezenţei Sale
şi a puterii Sale dătătoare de viaţă de la cei care au ales să rămână în păcat şi în felul acesta să aibă parte de
consecinţele lui inevitabile (vezi Gen 6,3; cf. DA 107, 763, 764; SC 17, 18).
Lucrul acesta este ilustrat de experienţa teribilă a iudeilor după ce L-au lepădat pe Hristos. Întrucât se
împietriseră în nepocăinţa lor încăpăţânată şi refuzaseră ultimele oferte ale îndurării, „Dumnezeu Şi-a retras
atât protecţia Sa de la ei cât şi puterea care-i împiedica pe Satana şi îngerii lui, iar naţiunea a fost lăsată sub
stăpânirea conducătorului pe care şi-l aleseseră” (GC 28).
Când mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului a căzut asupra lui Hristos ca înlocuitor al nostru, ceea
ce I-a produs un chin atât de mare a fost despărţirea de Tatăl Său. „El nu trebuia să exercite puterea Sa
divină ca să scape de acest chin de moarte. Ca om, El trebuia să sufere consecinţa păcatului omului. Ca om,
El trebuia să îndure mânia lui Dumnezeu împotriva fărădelegii” (DA 686). În cele din urmă, pe cruce,
„mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, teribila manifestare a neplăcerii Sale din cauza nelegiuirii au
umplut sufletul Fiului Său de consternare... Retragerea feţei divine de la Mântuitorul în ceasul acela de chin
suprem i-a copleşit inima cu o întristare care nu va putea fi înţeleasă niciodată pe deplin de om” DA 753).
Astfel, aşa cum Pavel explică în Romani 1,24.26.28, Dumnezeu descoperă mânia Sa lăsându-i pe
oamenii nepocăiţi pradă rezultatelor inevitabile ale răzvrătirii lor. Această împotrivire stăruitoare în faţa
iubirii şi îndurării lui Dumnezeu culminează cu descoperirea finală a mâniei Sale, în ziua când Spiritul Său
este, în cele din urmă, retras. Pentru că nu se află la adăpostul harului divin, nelegiuiţii n-au nici o protecţie
în faţa celui rău. Când îngerii lui Dumnezeu vor înceta să mai ţină în frâu vânturile turbate ale pasiunii
omeneşti, toate elementele de luptă vor fi eliberate” (GC 614). Atunci focul va coborî de la Dumnezeu din
cer, şi păcatul împreună cu păcătoşii va fi nimicit pentru totdeauna (Apoc 20,9; cf. Mal 4,1; 2Pet 3,10).
Dar chiar şi această descoperire finală a mâniei lui Dumnezeu prin nimicirea nelegiuiţilor nu e un act
al puterii arbitrare. „Dumnezeu este izvorul vieţii, şi când cineva alege să slujească păcatului, el se desparte
de Dumnezeu şi în felul acesta renunţă la viaţă” (DA 764). Dumnezeu dă oamenilor viaţă pentru un timp,
aşa că ei îşi dezvoltă caracterul. Când lucrul acesta s-a realizat ei primesc rezultatele propriei lor alegeri.
„Printr-o viaţă de răzvrătire, Satana şi toţi cei ce se unesc cu el se lipsesc singuri de armonia cu Dumnezeu,
aşa încât chiar prezenţa Lui este pentru ei un foc mistuitor” (Ibid., cf. GC 543).
Se descoperă. [„e descoperită”, KJV]. Vezi vers. 17. Deplina manifestare a mâniei lui Dumnezeu se
va vedea la sfârşitul lumii (Rom 2,5; 1Tes 1,10, 2Tes 1,7-9; Apoc 6,16.17). Dar neplăcerea lui Dumnezeu
faţă de păcat se descoperă şi în starea omenirii. Viciile înjositoare şi nelegiuirea voită la care s-a dedat
păcătosul (Rom 1,24-32) dovedesc condamnarea şi pedepsirea din partea lui Dumnezeu a păcatului. Predica
lui Pavel cu privire la neprihănirea lui Dumnezeu care se dă pe faţă în Evanghelie (vers. 17) serveşte de
asemenea la descoperirea mai clară ca oricând, a mâniei lui Dumnezeu.
Din cer. Descoperirea mâniei divine vine ca o solie de avertizare de la tronul lui Dumnezeu.

Oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Gr. asebeia, „lipsă de cinstire a lui Dumnezeu”, „lipsa religiei”
(vezi vers. 21).
Nelegiuiri. Gr. adikia, „lipsă de purtare neprihănită”, „ticăloşie” (vezi vers. 29).
Înăbuşe. [„împiedică”, KJV]. Gr. katecho, „a poseda”, „a reţine”, „a ţine înapoi”, „a împiedica”, „a
înăbuşi”. Contextul arată aici că înţelesul „a ţine înapoi” e de preferat. Comparaţi cu folosiri asemănătoare
ale cuvântului în Luca 4,42; 2Tes 2,6.7 .
Adevărul. Acesta se referă mai ales la cunoştinţa de Dumnezeu (vezi Rom 1,19.25; vezi Ioan 8,32).
În nelegiuire. În şi prin nelegiuirea lor, oamenii înăbuşeau adevărul cu privire la Dumnezeu. În
hotărârea lor de a practica nelegiuirea, oamenii nu erau dispuşi să păstreze cunoştinţa unui Dumnezeu curat
şi sfânt despre care ştiau că era împotriva unor astfel de fapte şi le pedepsea. Făcând aşa, ei nu numai că
înăbuşeau adevărul în propriile lor inimi, dar şi ascundeau adevărul pentru alţii.
Romani 1:19
19. Ce se poate cunoaşte. Sau „este cunoscut”.
În ei. Adică în inimile şi conştiinţa lor (vezi cap. 2,15).
Le-a fost arătat de Dumnezeu. [„Dumnezeu le-a arătat”, KJV]. Dumnezeu Se descoperă omului în trei
moduri: printr-o descoperire lăuntrică, raţiunii şi conştiinţei omului (Rom 2,15; cf. Ioan 1,9), printr-o
descoperire exterioară, în lucrările creaţiunii (Rom 1,20) şi prin descoperiri speciale din Scripturi şi în
persoana şi lucrarea lui Hristos, care confirmă şi completează celelalte descoperiri. Pavel se referă aici la
primele două. Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni cu raţiune şi conştiinţă. El i-a făcut în stare să vadă şi să
cerceteze lucrările Lui. El a întins înaintea lor dovada bunătăţii, înţelepciunii şi puterii Sale. În felul acesta,
Dumnezeu a făcut cu putinţă ca atât neamurile, cât şi iudeii să-L cunoască.
Romani 1:20
20. Însuşirile nevăzute. [„cele nevăzute”, KJV]. Adică „puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui”, aşa
cum e menţionat mai departe. În orbirea lor, oamenii au pus cele văzute în locul acestor atribute nevăzute ale
lui Dumnezeu.
Dumnezeirea. Gr. theiotes, „natura divină”, „divinitatea”, „dumnezeirea”. Aceasta este singura
apariţie a lui theiotes în Noul Testament. Apostolul vorbeşte aici despre esenţa divină şi despre manifestarea
însuşirilor divine, nu ale Sfintei Treimi ca atare. Comparaţi cuvântul theotes din Coloseni 2,9, care înseamnă
„Dumnezeire”.
Se văd lămurit. [„văzute clar”, KJV]. Lucrurile nevăzute ale lui Dumnezeu pot fi văzute clar cu
mintea, cu ajutorul lucrărilor create în natură. Deşi sunt atinse de păcat, „lucrurile făcute” mărturisesc despre
Cineva cu puteri nemărginite care a creat pământul acesta. De jur împrejurul nostru vedem dovezi suficiente
despre bunătatea şi iubirea Lui. În felul acesta este posibil ca şi păgânii chiar să recunoască şi să admită
puterea Creatorului.
De la facerea lumii. [„de la creaţiune”, KJV]. Adică totdeauna, fără încetare de la creaţiune.
Nu se pot dezvinovăţi. [„fără scuză”, KJV]. Descoperirea lui Dumnezeu prin conştiinţă şi natură e
suficientă pentru a lumina pe oameni cu privire la cerinţele divine. În faţa acestei descoperiri, ei sunt fără
scuză faţă de neîmplinirea datoriei, adică pentru idolatria lor şi pentru prin faptul că pun piedici în calea
adevărului.
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21. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. [„când au cunoscut pe Dumnezeu”, KJV]. Sau „deşi au
cunoscut pe Dumnezeu”, şi anume prin descoperirea conştiinţei şi a naturii (vezi vers. 20). În plus, oameni
temători de Dumnezeu, precum Noe şi fiii săi, au cunoscut pe Dumnezeu, şi cunoştinţa aceasta au transmis-o
mai departe copiilor lor. Dar din cauza neglijenţei păcătoase, mintea celor mai mulţi din descendenţii lor s-a

întunecat curând, iar cunoştinţa de Dumnezeu în cea mai mare măsură s-a pierdut printre neamuri.
Nu L-au proslăvit. Lipsa dorinţei de a-L cinsti pe Dumnezeu ca şi Creator divin a fost sursa
întunecării minţii şi a faptelor urâte ale neamurilor. A-L proslăvi pe Dumnezeu înseamnă a-L cinsti, a-L iubi
şi a-L asculta.
Nu i-au mulţumit. [„nici recunoscători n-au fost”, KJV]. Lipsa dorinţei de a-I mulţumi lui Dumnezeu
pentru iubirea şi bunătatea Sa faţă de oameni este una dintre cauzele stricăciunii şi idolatriei. Nerecunoştinţa
înăspreşte inima şi face pe oameni să uite Fiinţa căreia nu sunt dispuşi să-I arate recunoştinţă.
S-au dedat la gânduri. [„imaginaţii”, KJV]. Gr. dialogismoi, „raţionamente”, „gândiri”, „speculaţii”.
Pavel foloseşte termenul pentru a se referi la ideile şi speculaţiile zadarnice pe care neamurile ajunseseră să
le susţină cu privire la Dumnezeu în opoziţie cu adevărul pe care îl cunoscuseră cândva şi care le era încă
pus la dispoziţie prin lucrările create de Dumnezeu (vers. 20).
Deşarte. [„au devenit zadarnici”, KJV; „amăgiţi”, Nitz.]. Gr. mataioo, „a deveni nechibzuit” sau „a
deveni zadarnic”. Născocind lucruri deşarte, neamurile au ajuns nechibzuite şi amăgite. Mintea omului care
se închină la idoli muţi de lemn sau la forme din piatră devin ca şi lucrurile la care se închină (Psa 115,8).
Comparaţi cu kenos, tradus de asemenea „zadarnic” (vezi 1Cor 15,10), dar însemnând „gol”, „sec”, „lipsit
de conţinut”.
Inima. Un termen cuprinzător folosit pentru toate facultăţile de gândire ale omului (Rom 10,6), voinţă
(1Cor 4,5) sau sentiment (Rom 9,2). Iudeii considerau inima sediul vieţii lăuntrice a omului. Ea poate fi
sălaşul Duhului Sfânt (cap. 5,5) sau al dorinţelor rele (Rom 1,24; cf. Marcu 7,2-23).
Fără pricepere. [„neînţelepte”, KJV]. Gr. asunetos, literal, „fără înţelegere” (vezi Mat 15,16), de unde
„neînţeleaptă”, „neînţelegătoare”.
Întunecat. Oamenii s-au afundat atât de mult în ignoranţă şi păcat, încât mintea lor s-a întunecat şi a
ajuns fără putere de pricepere, iar ei n-ai mai priceput sau înţeles adevărul. Producerea unui astfel de
întuneric a fost totdeauna scopul lui Satana în marea luptă. Dumnezeu a dat fiecărui om „individualitate,
putere de a gândi şi a acţiona” (Ed 17). Salvarea depinde de dreapta exercitare şi dezvoltare a puterii
acesteia prin alegerea de a avea credinţă în Dumnezeu şi a asculta de voia Lui. În consecinţă, timp de şase
mii de ani a fost scopul premeditat al lui Satana de a slăbi şi a distruge această putere dată de Dumnezeu
pentru ca oamenii să devină iremediabil incapabili să recunoască, să primească şi să trăiască adevărul.
De aceea, una dintre primele şi cele mai necesare făgăduinţe ale Evangheliei este că Dumnezeu va da
omului o inimă nouă şi o minte nouă sau un gând nou (Ezech 36,26; cf. Ioan 3,3). „Cuvintele: ‚vă voi da şi o
inimă nouă...’ înseamnă ‚vă voi da o minte nouă’ (CT 452). Solia lui Pavel în Epistola către romani e că
această minunată transformare a inimii şi a minţii a fost făcută posibilă pentru oricine are credinţă în
Hristos.
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22. Că sunt înţelepţi. Pavel nu se referă aici doar la pretenţiile filozofiei greceşti, deşi nu aprecia prea
mult o astfel de înţelepciune (1Cor 1,18-25). El descrie îngâmfarea celor a căror înţelepciune e legată de o
abatere voită de la adevărul divin şi din care trebuie să fi apărut de prima dată idolatria în multiplele şi
complicatele ei forme. Oamenii s-au abătut în presupusa lor înţelepciune de la cunoaşterea de Dumnezeu, iar
rezultatul inevitabil a fost păgânismul.
Au înnebunit. Culmea nebuniei lor a fost idolatria (vezi Ier 10,14.15), fiindcă ce nebunie putea fi mai
mare decât închinarea în faţa unui animal şi nu în faţa lui Dumnezeu?
Romani 1:23
23. Au schimbat. Mai degrabă „au pus în loc” sau „au pus în schimb”. În nebunia lor, oameni au
schimbat închinarea la Dumnezeu cu aceea la chipuri. În loc să privească în sus, către o Fiinţă îmbrăcată în
mărire şi putere, ei s-au închinat la reptile şi la animale. Ei au pus în locul unei persoane slăvite ceva
degradant şi umilitor (vezi Psa 106,20; Ier 2,11). Omul a fost rânduit ca domn al animalelor (Psa 8,6-8), iar

el se înjoseşte aducând închinare făpturilor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să-i slujească (cf. Osea 8,6).
Nesupus putrezirii. [„incoruptibil”, KJV]. Adică nesupus morţii şi, în felul acesta, nesupus putrezirii
cum sunt toate făpturile. Pavel pune în contrast „neputrezirea” lui Dumnezeu cu „putrezirea” omului. Numai
Dumnezeu este neschimbător, indestructibil, nemuritor şi un obiect vrednic de închinare (1Tim 1,7).
Asemănarea icoanei. Oamenii n-au fost mulţumiţi să se închine lui Dumnezeu „în duh” (Ioan
4,23.24). Ei nu erau mulţumiţi cu descoperirea personală a lui Dumnezeu în natură (Rom 1,20). Ei au ales
să-L reprezinte prin chipuri care seamănă cu oameni, păsări, animale sau târâtoare. Pavel pare să marcheze
studiile degradării morale şi intelectuale a păgânilor, sfârşind prin reprezentarea viului Dumnezeu al cerului
prin reptile şi alte vieţuitoare necurate care se târăsc pe pământ.
Zei cu chip omenesc erau ceva obişnuit în religia greacă şi în cea romană. Închinarea la tot felul de
vieţuitoare, precum tauri, crocodili, şerpi; era pretutindeni în Egipt. Imitând idolatria Egiptului, israeliţii
şi-au făcut viţelul de aur (Exo 32,4). Mai târziu, Ieroboam a aşezat doi viţei de aur la Dan şi la Betel şi le-au
adus jertfe (1Re 12,28-32).
Unii dintre păgâni mai culţi se poate să fi privit chipurile numai ca reprezentări simbolice, dar mulţi
dintre oamenii de rând vedeau în idoli chiar pe zei. Biblia nu ia în consideraţie o astfel de deosebire, ci pur şi
simplu condamnă pe orice închinători la chipuri ca idolatri (Exo 20,4.5; Lev 26,1; Mica 5,13; Hab 2,18.19).
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24. I-a lăsat pradă. [„i-a predat”, KJV]. Când păgânii s-au abătut voit de la Dumnezeu şi L-au exclus
din mintea şi inima lor, Dumnezeu i-a lăsat să umble în propriile lor căi de autodistrugere (Psa 81,12; Fapte
7,42; 14,16). Aceasta este parte a preţului libertăţii noastre morale. Dacă oamenii stăruie în căile lor rele,
Dumnezeu le îngăduie să facă lucrul acesta, retrăgându-Şi ajutorul plin de îndurare şi înfrânare, apoi ei sunt
lăsaţi să culeagă rezultatele răzvrătirii lor printr-o robie tot mai grea sub puterea păcatului (vezi Rom
1,26.28, cf. GC 431).
Necurăţiei. Adică întinării morale, aşa cum e specificat în vers. 26.27. Imoralitatea făţişă însoţeşte de
obicei idolatria şi în antichitate era consacrată ca parte a religiei.
Să urmeze poftele. [„prin poftele”, KJV]. Sau „în poftele”. Aceasta se referă la starea morală în care
oamenii ajunseseră deja când Dumnezeu i-a lăsat în voia înclinaţiilor şi dorinţelor lor stricate.
Îşi necinstesc singuri trupurile. Trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt, dar demnitatea aceasta
este pierdută prin imoralitate (1Cor 6,15-19; 1Tes 4,3.4). Păgânismul îşi lasă amprenta pe trupurile, dar şi în
sufletul bărbaţilor şi femeilor.
Romani 1:25
25. Au schimbat adevărul. Au schimbat adevărul cu privire la Dumnezeu cu o contrafacere.
În minciună. [„o minciună”, KJV]. Comparaţi cu Ieremia 10,14. Idolii sunt minciuni întrupate. Omul
trebuie să-i facă şi totuşi se presupune că-L reprezintă pe Cel care l-a făcut pe om (Isa 40,18-29). Ei au ochi,
dar nu pot vedea. Au gură, dar nu pot vorbi (Psa 115,5-7; 135,15-17).
Au slujit şi s-au închinat. [„s-au închinat şi au slujit”, KJV]. Primul termen se poate referi la cult, în
general, al doilea la cult prin diferite ritualuri şi jertfe.
Făpturii. Adică oricărei fiinţe create sau oricărui lucru creat.
În locul. [„mai mult decât”, KJV]. Mai degrabă „decât”. Ei au respins pe Creator pentru ca să se
închine lucrului creat.
Binecuvântat. Gr. eulogetos, un cuvânt diferit de cel folosit în Fericiri (vezi Mat 5,3), o expresie de
laudă şi slavă adesea, ca aici, aduse lui Dumnezeu (vezi Psa 89,52, LXX; Rom 9,5; 2Cor 1,3; 11,31).
Atribuirea e deosebit de potrivită aici pentru a arăta propria loialitatea a lui Pavel faţă de Dumnezeu în

contrast cu apostazia păgânilor, pe care o descrie apostolul.
Romani 1:26
26. I-a lăsat. Vezi vers. 24.
Patimi scârboase. [„simţăminte stricate”, KJV; „patimi de necinste”, Nitz.]. Literal, „patimi de
necinste”. Istoria confirmă relatarea despre viciile nefireşti ale societăţii păgâne. De fapt, în contrast cu
libertatea scriitorilor păgâni ai timpului său, Pavel descrie imoralitatea păgânilor cu o considerabilă rezervă.
El consideră chiar o ruşine să vorbească despre astfel de lucruri (Efes. 5,12).
Romani 1:27
27. Parte bărbătească cu parte bărbătească. Pavel se referă aici la practicile depravate ale sodomiei şi
homosexualităţii.
Cuvenită. Răsplătirea pentru idolatria lor era degradarea fizică, mintală şi spirituală. Aceasta era
pedeapsa pentru ceea ce făcuseră.
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28. N-au căutat. [„nu le-a plăcut”, KJV]. Literal, „nu au aprobat”. Aceasta lasă să se înţeleagă că
lepădarea din partea lor a lui Dumnezeu nu era inconştientă. Ei refuzau să-L recunoască. În loc să-şi
sporească cunoştinţa de Dumnezeu (vers. 21), înăbuşeau adevărul (vers. 18) şi astfel deveneau „neamurile
care nu cunosc pe Dumnezeu” (1Tes 4,5).
Cunoştinţa. Gr. epignosis, „cunoaştere deplină”.
I-a lăsat în voia. Vezi vers. 24.
Blestemate. Gr. adokimos, „dezaprobate”. Un cuvânt înrudit, dogimazo „a aproba”, e tradus „căutat”
[„plăcut”] către începutul versetului. Întrucât oamenii nu au „aprobat” să aibă cunoştinţă de Dumnezeu, El
i-a lăsat în voia unei minţi „dezaprobate” [„blestemate”]. Drept urmare a hotărârii lor de a-L uita, Dumnezeu
i-a lăsat pradă minţii rele, pe care El nu o putea aproba.
Neîngăduite. Adică necuvenite, indecente.
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29. Nelegiuire. [„neneprihănire”, KJV]. Un termen general deja folosit pentru a descrie starea
împotriva căreia se manifestă mânia lui Dumnezeu (vers. 18). Comparaţi cu lista păcatelor din Galateni
5,19-21; 1 Timotei 1,9.10; 2 Timotei 3,2-4.
Curvie. [„adulter”, KJV]. Se pot cita dovezi textuale importante (cf. pag. 10) pentru omiterea acestui
cuvânt.
Viclenie. Gr. poneria, un termen general pentru ticăloşie, josnicie, răutate, viclenie, meschinărie.
Lăcomie. Gr. pleonexia, „dorinţa de a avea mai mult”. Pavel descrie în altă parte păcatul acesta ca
idolatrie (Col 3,5).
Răutate. [„înrăire”, Nitz.]. Gr. kakia, în sens cumva similar cu poneria (vezi mai sus la „viclenie”).
Unii sugerează că poneria reprezintă nelegiuirea activă în contrast cu kakia, care subliniază starea lăuntrică a
nelegiuirii.
Pizmă. [„invidie”, KJV]. Gr. phthonos. Pizma se află enumerată între roadele firii pământeşti (Gal
5,19-21).
Ceartă. Gr. eris, ceartă. Pavel nu se referă la dezbateri în înţelesul modern al cuvântului. Cuvântul
grec scoate în evidenţă, în primul rând, elementele de ceartă, de neînţelegere şi mânie (vezi şi Rom 13,131;
1Cor 1,11; 3,3; 2Cor 12,20; Gal 5,20; Filip 1,15; 1Tim 6,4; Tit 3,9, unde acelaşi cuvânt este altfel tradus în

KJV ca „ceartă”, „sfadă”, „dezbatere” sau „neînţelegere”).
Înşelăciune. Gr. dolos, „viclenie”, „înşelăciune”, tradus „vicleşug” în Matei 24,4; Fapte 13,10; Ioan
1,47; „viclenie” în 1Tesaloniceni 2,3 etc.
Porniri răutăcioase. [„răutate”, KJV; „viclenie”, Nitz.]. Gr. kakoetheia, „răutate”, „pică”, „rea-voinţă”,
„subtilitate”.
Şoptiri. Gr. psithuristai, „purtători de minciuni”, „bârfitori”.
Romani 1:30
30. Bârfitori. Adică calomniatori.
Urâtori de Dumnezeu. Gr. theostugeis, care poate fi redat şi „odioşi pentru Dumnezeu”. În greaca
clasică, acest cuvânt apare de obicei la timpul pasiv, „urâţi de Dumnezeu”. Totuşi, mulţi comentatori
consideră timpul activ, „urând pe Dumnezeu”, mai potrivit în lista păcatelor.
Obraznici. [„dispreţuitori”, KJV, „semeţi”, Nitz.]. Adică insolenţi. Pavel foloseşte termenul pentru a
descrie propria sa purtare înainte de convertire (1Tim 1,13, tradus „batjocoritor”).
Trufaşi. [„mândri”, KJV]. Gr. huperephanoi, „arătându-se mai presus de alţii”, „aroganţi”, „făloşi”.
Lăudăroşi. Gr. alazones, „snobi”.
Născocitori de rele. Adică născocitori de noi forme de viciu şi dedare la satisfacere de sine, pentru
care Nero era un exemplu (vezi pag. 81-84; DA 37).
Neascultători de părinţi. Că păcatul acesta trebuie să fie cuprins în listă îl arată lumina în care Pavel
privea neascultarea de părinţi (cf. Mal 4,5; Luca 1,17).
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31. Fără pricepere. Gr. asunetoi, forma singulară a ceea ce e tradus „fără pricepere [neînţeleaptă]” în
vers. 21.
Călcători de cuvânt.. [„călcători de legământ”, KJV]. Adică falşi faţă de cuvântul dat.
Fără dragoste firească. Pruncuciderea şi divorţul erau obişnuite pe vremea lui Pavel. Când prin
răzvrătire constantă împotriva lui Dumnezeu oamenii întristează şi alungă Duhul Sfânt (Efes 4,30), viaţa lor
dă pe faţă lipsa de iubire şi de afecţiune naturală. Dumnezeu nu impune oamenilor Duhul Său dătător de
iubire. Când ei stăruie în opoziţia lor faţă de voia lui Dumnezeu, El îi lasă în voia propriilor lor înclinaţii
nenaturale şi egoiste (Rom 1,24.26.28).
Neînduplecaţi. [„implacabili”, KJV]. Pot fi citate dovezi textuale importante (cf. pag. 10) pentru
omiterea acestui cuvânt. Acelaşi cuvânt grec apare totuşi în lista păcatelor din 2 Timotei 3,3 şi e tradus
„neînduplecaţi”.
Fără milă. Adică fără milă şi compătimire. Satisfacţia morbidă pe care spectatorii o aveau urmărind
uciderea gladiatorilor şi martirilor în Roma arată cât de puţină milă şi compătimire erau în inima oamenilor
din vremea aceea. Isus învăţa că a fi lipsit de milă este dovada unui caracter corupt, care nu e pregătit pentru
cer (Mat 25,41-43).
Romani 1:32
32. Ştiu. [„cunoscând”, KJV]. Cuvântul lasă să se înţeleagă „cunoaştere deplină” (cf. celor de la vers.
28).
Hotărârea. [„judecata”, KJV]. Gr. dikaioma, „ordonanţă”, „decret”. Pavel se referă la hotărârea
dreaptă a lui Dumnezeu care face cunoscut ce e bine şi ce e rău şi leagă moartea cu păcatul şi viaţa cu

neprihănirea. Hotărârea aceasta e descoperită nu numai în Vechiul Testament, dar şi în conştiinţa fiecărui
om (cap. 2,14-16). Pavel a arătat clar în acest prim capitol că păcatele păgânilor erau comise în contextul
unei cunoaşteri considerabile de Dumnezeu (vers. 19-21.25.28).
Fac. [„comit”, KJV]. Mai bine „practică”. Versiunea greacă implică acţiune repetată şi continuată.
Vrednici de moarte. Aceasta nu se referă la justiţia civilă, ci mai degrabă la consecinţele fatale ale
păcatului (cap. 6,23).
Găsesc de buni. [„au plăcere”, KJV]. Sau „aprobă din inimă”, „aplaudă”. Cuvântul descrie mai mult
decât o consimţire pasivă la rău; el sugerează un consimţământul activ şi o aprobare activă (vezi Fapte 8,1;
22,20). Punctul culminant al listei de păcate este nelegiuirea depravată de a stoarce satisfacţie din purtarea
rea a altora. Atât de degenerat ajunge omul când refuză să-L cunoască şi să-L onoreze pe adevărul
Dumnezeu.
Tabloul întunecat pe care îl prezintă Pavel cu privire la stricăciunea păgână poate fi verificat în
scrierile vechi ale secolului I. Una dintre descrierile cele mai des citate despre nelegiuirea care predomina pe
vremea lui Pavel este aceea a lui Seneca, un contemporan al lui Pavel, care în lucrarea lui De Ira II. 9. 1
declară: „Orice loc e plin de crimă şi de viciu; mult prea multe crime se săvârşesc pentru a putea fi vindecate
de vreo oprelişte posibilă. Oamenii se luptă într-o mare rivalitate a nelegiuirii. În fiecare zi, dorinţa de a face
răul e mai mare şi teama de el e mai mică. Orice respect faţă de ceea ce este bine şi neprihănit este alungat,
desfrâul se năpusteşte încotro vrea şi crimele acum nu mai sunt pe ascuns, Ele păşesc cu aroganţă în faţa
ochilor noştri şi nelegiuirea a ajuns la o stare atât de publică, a câştigat atâta putere asupra inimii tuturor,
încât inocenţa nu este numai rară, ea este inexistentă” (ed. Loeb, Eseuri morale, vol. I, pag. 183). Vezi şi
Înţelepciunea lui Solomon, 14,22.30. Compară cu DA 36, 37.
De 4 000 mi de ani se continuă susţinerea că omul se poate mântui singur, prin propriile sale fapte.
„Principiul că omul poate să se mântuiască prin propriile sale fapte stă la temelia oricărei religii păgâne”
(DA 35). Acum devenise complet clar că se cerea un alt plan de mântuire: „Satana tresălta de bucurie că
izbutise să strice chipul lui Dumnezeu în om. Atunci Isus a venit să refacă în el chipul Făcătorului său” (DA
37,28; vezi Gal 4,4.5). Vestea cea bună că starea omului nu este fără nădejde, şi că neprihănirea e la
îndemâna tuturor celor care au credinţă în Hristos era solia de speranţă a lui Pavel către lumea păgână.
Aceasta este „Evanghelia lui Hristos”, tema acestei epistole către credincioşii din Roma.
Comentarii Ellen G. White
4 DA 600
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1. Aşadar. Sau „din cauza aceasta”. Referirea poate fi sau la judecata declarată în cap. 1,32, „cei ce
fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte” sau la ideea fundamentală a întregii secţiuni, vers. 18-32.
Pavel îşi continuă argumentaţia că există o nevoie universală de puterea mântuitoare cuprinsă în
descoperirea neprihănirii lui Dumnezeu prin credinţă (vers. 16.17). El a trasat deja drumul descendent al
omului de la prima lepădare voită a cunoaşterii lui Dumnezeu prin toate stadiile idolatriei şi viciului. În cele
din urmă, în vers. 32, el a descris acel ultim stadiu al degradării omeneşti în care oamenii nu numai că pierd
ei înşişi orice virtute, dar a spus că în starea aceasta aprobă viciul altora. Ei poartă responsabilitatea
vinovăţiei şi a mizeriei lor, deoarece cunosc dreapta hotărâre a lui Dumnezeu care e rostită împotriva
acelora care fac lucruri de felul acesta.
Pavel începe acum să explice că iudeii nu sunt mai puţin vinovaţi decât neamurile şi că şi ei au nevoie
de prevederile aceluiaşi plan de mântuire. El arată că iudeii s-au bucurat de mai multă lumină decât păgânii
şi cu toate acestea au făcut aceleaşi lucruri. Mare parte din ceea ce s-a spus cu privire la neamuri în cap.
1,18-32 se aplică şi iudeilor, deoarece şi ei au păcătuit împotriva cunoştinţei şi a conştiinţei.
Oricine ai fi. Pavel începe tratarea eşecului iudeilor de a ajunge la neprihănirea lui Dumnezeu cu o
afirmaţie generală aplicabilă tuturor oamenilor. El a început tratarea eşecului neamurilor tot cu o afirmaţie
generală (cap. 1,18). Poate că aceasta este o dovadă a iscusinţei apostolului în arta argumentaţiei. Ar fi
ridicat opoziţie imediat din partea iudeilor dacă Pavel s-ar fi referit la ei în primul rând. El a ales mai
degrabă să se apropie de subiect treptat şi în termeni generali. Apoi, după prezentarea dovezilor, face o
aplicaţie specifică la iudei (cap. 2,17).
Judeci. Gr. krino. Cuvântul acesta nu înseamnă prin el însuşi „a condamna”, ci mai degrabă „a
separa”, „a distinge”, „a alege”, „a dovedi preferinţă pentru”, „a determina”, „a aproba”, „a rosti judecata”
şi, acolo unde textul o cere, „a condamna”. În cazul acesta, contextul vers. 1-3 arată sensul condamnării.
Pe altul. Literal, „pe celălalt”.
Nu te poţi dezvinovăţi. [„eşti de neiertat”, KJV]. Iudeii se grăbeau să condamne neamurile, dar
întrucât ei fuseseră atât de mult favorizaţi timp de secole cu mai multă lumină decât aceştia, erau fără scuză
în faţa comiterii aceloraşi păcate. Vezi vol. IV, pag. 30-34.
Te osândeşti. Gr. katakrino, o formă a verbului „a judeca”, prin care în mod clar lasă să se înţeleagă
judecata sau condamnarea ostilă. Argumentaţia lui Pavel este asemănătoare cu aceea a profetului Natan când
i s-a adresat regelui David (2Sam 12,5-7). Pavel spunea iudeilor că prin însuşi faptul că se ocupă cu
judecarea semenilor lor rosteau sentinţă asupra lor înşişi. Ei declară ca vinovate fapte de care ei înşişi sunt
vinovaţi.
Faci. Gr. prasso, un cuvânt care denotă practică obişnuită.
Un exemplu de iudei care deplâng imoralitatea păgânilor şi înalţă în slăvi propria lor curăţie se găseşte
în Scrisoarea lui Aristeas: „Deoarece cei mai mulţi dintre ceilalţi oameni se murdăresc cu legături de
amestecătură, săvârşind prin aceasta mare nelegiuire, şi ţări şi cetăţi întregi se fălesc cu astfel de vicii.
Deoarece ei nu numai că au relaţii cu bărbaţi, dar întinează pe propriile lor mame şi chiar surori. Dar noi am
fost ţinuţi departe de astfel de păcate” (citat de R. H. Charles, Apocrifele şi Pseudepigrafele Vechiului
Testament în engleză, vol. 2, pag. 109). Că starea morală a iudeilor nu era chiar atât de aproape de ideal, aşa
cum este indicat aici, se vede din referiri incidentale în scrieri rabinice la viciile neobişnuite practicate
printre iudei, ca şi din reglementări preventive în legile rabinice cu privire la aceste vicii. Situaţia reală e
probabil reflectată cu acurateţe corespunzătoare în ceea ce urmează din Testamentele celor doisprezece
patriarhi (vezi R.H. Charles, Apocrifele şi Pseudepigrafele, vol. 2), o lucrare pseudoepigrafică iudaică cam
din secolul II î.Hr.: „Şi în săptămâna a şaptea vor deveni preoţi, [care sunt] idolatri, adulteri, iubitori de bani,

mândri, nelegiuiţi, imorali, abuzând de copii şi de animale” (Testamentul lui Levi 17,11). „Aceste lucruri vi
le spun, copiii mei, căci am citit în scrierile lui Enoh că voi înşivă vă veţi depărta de Domnul, lucrând după
toată nelegiuirea neamurilor şi veţi lucra potrivit nelegiuirii Sodomei (Testamentul lui Neftali 4,1).
Este o observaţie comună faptul că cei care sunt grabnici să critice şi să acuze pe alţii sunt ei înşişi
adesea vinovaţi de aceleaşi fapte rele. Uneori oamenii sunt deosebit de zeloşi să se ridice împotriva acelor
fapte rele pe care ei înşişi le practică în ascuns. Exemplul clasic pentru aceasta este josnica ipocrizie dată pe
faţă de acuzatorii pioşi ai femeii prinse în adulter. „Aceşti pretinşi apărători ai justiţiei împinseseră chiar ei
victima lor în păcat” (DA 461). David a osândit prompt presupusa neîndreptăţire relatată de Natan (2Sam
12,1-6).
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2. Ştim. [„suntem siguri”, KJV]. Literal, „cunoaştem”. Pavel consideră că judecata lui Dumnezeu este
un adevăr admis şi că el poate, deci, să-şi bazeze argumentaţia pe el.
Judecata. Gr. krima, implicând o hotărâre luată, bună sau rea, în cazul acesta o condamnare.
Potrivită cu adevărul. Scoţând în evidenţă adevărata normă de măsură la judecata lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu judecă după aparenţe (vezi Ioan 9,24). Judecarea fără părtinire a oamenilor de către El este
bazată pe cunoaşterea motivelor şi a adevăratei naturi a purtării lor (Rom 2,11). Chiar şi cele mai tainice
păcate sunt cercetate minuţios înaintea Lui (Ecl 12,14).
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3. Şi crezi tu? [„gândeşti tu?”, KJV]. Îţi închipui tu că, datorită cunoaşterii mai mari a adevărului sau
a legăturii tale cu strămoşi evlavioşi sau cu poporul ales, vei fi scutit de judecată? Această nădejde
înşelătoare este o formă obişnuită de auto-înşelare. Ea stă în contrast cu adevărul judecăţii imparţiale a lui
Dumnezeu a tuturor păcătoşilor. Totuşi, pare să fi fost o părere populară printre iudei că atâta vreme cât ei
ţineau ritualurile şi ceremoniile religiei lor, Dumnezeu nu-i va judeca atât de sever ca pe neamurile
desfrânate şi idolatre. Ei credeau că naţionalitatea lor le asigura o consideraţie specială la judecată. Părerea
aceasta greşită a fost mustrată de Ioan Botezătorul. „Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră. Şi să nu
credeţi că puteţi zice în voi înşivă: ‚Avem ca tată pe Avraam!’” (Mal 3,8.9; cf. Ioan 8,33; Gal 2,15). Păcatul
e păcat, oriunde şi de către oricine ar fi comis. Şi nici nu devine mai puţin păcătos prin faptul că e săvârşit în
mijlocul privilegiilor religioase. Poporul lui Dumnezeu nu are o autorizaţie specială de a păcătui, ca şi cum
Dumnezeu nu ar fi atât de strict să noteze vinovăţiile celor care pretind că-L slujesc. Dimpotrivă, Biblia
învaţă că cele mai serioase păcate printre oameni sunt acelea comise de poporul care mărturiseşte că Îi
aparţine lui Dumnezeu (vezi Isa 1,11-17; 65,2-5; Mat 21,31.32).
Că vei scăpa? Pronumele este emfatic în limba greacă.
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4. Dispreţuieşti tu. Iubirea şi răbdarea lui Dumnezeu produc numai un sentiment sfidător de siguranţă
în inima unei persoane împietrite în păcat. „Fiindcă hotărârea pentru fapta rea nu se îndeplineşte pe dată, de
aceea inima fiilor oamenilor este plină de facere de rele” (Ecl 8,11; cf. Psa 10,11.13, Nitz). Iudeii erau
obişnuiţi să folosească argumentul că întrucât Dumnezeu încă îi binecuvântează, deci nu-i priveşte ca
păcătoşi (vezi Luca 13,1-5; Ioan 9,2). Cât de uşor cădem în aceeaşi cursă astăzi! Întrucât Dumnezeul cel
îndurător continuă să ne acorde timp şi ocazie să ne pregătim pentru revenirea Lui, noi abuzăm orbeşte de
îndurarea şi răbdarea Lui continuând, mulţumiţi de noi înşine, să urmăm căile noastre păcătoase. Nu reuşim
să recunoaştem scopul toleranţei şi îndelungii Lui răbdări.
Bogăţiile. Un cuvânt favorit al lui Pavel pentru a descrie calitatea darurilor lui Dumnezeu şi a
atributelor lor (vezi Rom 11,33, Efes 1,7.18; 2,7; 3,8.16; Filip 4,19; Col 1,27 etc.).
Bunătăţii. Gr. chrestotes, „excelenţă”, „bunătate”, „blândeţe”, „amabilitate”.
Îngăduinţei. [„toleranţei”, KJV]. Gr. anoche, literal, „o reţinere”. În greaca clasică, termenul acesta era
folosit pentru un armistiţiu militar. El implică ceva temporar, care poate trece când condiţiile se schimbă.
Astfel, e folosit pentru a descrie „îndelunga răbdare” a lui Dumnezeu în legătură cu „trecerea cu vederea” a

păcatelor (cap. 3,25). În îngăduinţa Sa, Dumnezeu Şi-a reţinut mânia, ca şi cum ar fi încheiat un armistiţiu
cu păcătosul. Aceasta nu înseamnă că mânia Lui nu va fi, în cele din urmă, lăsată să acţioneze. Dimpotrivă,
se lasă de înţeles că ea va fi cu siguranţă lăsată să acţioneze, dacă păcătosul nu se foloseşte de acest timp de
armistiţiu ca să se pocăiască.
Îndelungii Lui răbdări. Deşi Dumnezeu urăşte păcatul, totuşi, în îndelunga Lui răbdare, El nu
pedepseşte păcatul în clipa în care acesta e săvârşit. Dimpotrivă, El cruţă pe oameni zi după zi pentru a le da
ocazia să se pocăiască şi să fie mânuiţi (2Pet 3,9). Oamenii „dispreţuiesc” îndelunga răbdare a lui Dumnezeu
trăgând concluzia că El nu intenţionează să pedepsească vreodată păcatul şi că, în consecinţă, ei pot stărui
fără grijă în păcat.
Nu vezi tu? [„necunoscând”, KJV]. Expresia lasă să se înţeleagă că este vorba despre o ignoranţă
voluntară (cf. Osea 2,8).
Te îndeamnă. [„te mână”, KJV]. Versiunea greacă poate fi interpretată ca exprimând un efort care
poate să nu-şi ajungă scopul. Propoziţia ar suna astfel: „are de scop să te îndemne”, „încearcă să te
îndemne”.
Pocăinţă. Gr. metanoia. Ca şi în altă parte a Noului Testament, cuvântul acesta lasă să se înţeleagă o
întoarcere radicală, o schimbare a gândurilor, a scopurilor şi a vieţii. Ea înseamnă mai mult decât o simplă
întristare pentru păcat (vezi Psa 32,1).
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5. Dar cu. [„după”, KJV]. Gr. kata, „potrivit cu”, „din cauza”.
Împietrirea. Sau „îndărătnicia”, „încăpăţânarea”. Iudeii erau într-o stare sufletească şi mintală în care
bunătatea şi îngăduinţa lui Dumnezeu nu aveau efect.
Inimii tale, care nu vrea să se pocăiască. [„inimă impenitentă”, KJV; „inimă nepocăită”, Nitz.]. Adică
o inimă care refuză să se pocăiască. N-a avut loc o schimbare de atitudine a inimii. Împietrirea este o
atitudine voluntară continuată şi sporită, în ciuda îndemnului lui Dumnezeu.
Îţi aduni o comoară de mânie. [„îţi aduni mânie”, KJV]. În contrast cu bogăţiile bunătăţii lui
Dumnezeu (vers. 4) şi comoara cerească (Mat 6,20). Lepădarea bogăţiilor bunătăţii are neprihănit urmare o
comoară de mânie. Un om care respinge iubirea lui Dumnezeu nu e în aceeaşi stare ca acela care n-a
cunoscut niciodată harul dumnezeiesc. Fiecare binecuvântare acordată şi fiecare privilegiu aduc o
răspundere corespunzătoare. Rezistenţa stăruitoare faţă de iubirea lui Dumnezeu adună treptat o comoară de
mânie pentru ziua socotelilor (vezi Deu 32,34.35). Ca în Romani 1,18 (vezi comentariul de referinţă), mânia
este neplăcerea divină faţă de păcat, care are drept rezultat abandonarea omului pe seama judecăţii mâniei.
Pavel nu zice: „Dumnezeu adună o comoară de mânie”, ci „voi vă adunaţi o comoară de mânie”.
Pentru ziua mâniei. Literal, „în ziua mâniei”.
Neprihănitei judecăţi. „Ziua mâniei” va descoperi oamenilor şi îngerilor, şi celor buni şi celor răi, că
Dumnezeu e un judecător neprihănit. Această descoperire va consta din faptul că El va da fiecărui om
potrivit cu faptele lui (vezi DA 763, 764; GC 668).
Această descoperire finală, care are loc la sfârşitul tuturor lucrurilor, urmează să fie pusă faţă în faţă
cu descoperirea mâniei şi cu dreapta judecată a lui Dumnezeu, aşa cum e văzută în starea decăzută a
omenirii (cap. 1,18).
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6. Va răsplăti. [„va da”, KJV]. Pavel citează Proverbe 24,1 sau Psalm 62,12. Că oamenii vor fi
judecaţi după ceea ce au făcut este învăţătura constantă a Scripturilor (vezi Ier 17,10; Mat 16,27; 2Cor 5,10;
Apoc 2,23; 20,12, 22,12). Fiecare, inclusiv iudeul privilegiat, va fi răsplătit sau osândit potrivit cu viaţa lui
actuală şi cu adevăratul lui caracter.

Unii au găsit o dificultate în reconcilierea pasajului acestuia cu doctrina că „omul e îndreptăţit prin
credinţă fără faptele legii” (Rom 3,28). Însă, Pavel nu pune aici în contrast credinţa şi faptele, ci ceea ce este
un om cu adevărat şi ceea ce pretinde el că este. Pavel susţine că Dumnezeu judecă un om potrivit cu faptele
reale ale neprihănirii sau nelegiuirii. Mai târziu în epistolă, Pavel explică faptul că simplele fapte ale legii, în
contrast cu faptele credinţei (vezi 1Tes 1,3; 2Tes 1,11) nu sunt fapte reale ale neprihănirii (Rom 9,31.32).
Faptele sunt recunoscute la judecata finală ca dovezi ale credinţei. Credinţa în harul lui Dumnezeu nu este
ceva care să înlocuiască purtarea bună şi vieţuirea sfântă. credinţa poate să-şi dovedească realitatea şi
sinceritatea numai prin astfel de manifestări (Iacov 2,18). Dumnezeu va răsplăti fiecărui om potrivit cu
această manifestare.
Romani 2:7
7. Viaţa veşnică. Gramatical, aşa cum arată clar versiunea greacă, expresia aceasta este legată de
propoziţia „care va da” (vers. 6). astfel: „care va da viaţă veşnică acelora” etc. Dumnezeu va da viaţă
veşnică celor care o caută pe calea arătată.
Stăruinţa. [„stăruinţă răbdătoare”, KJV]. Gr. hupomone, „răbdare”, „stăruinţă”, „răbdare stăruitoare”.
Pavel nu vorbeşte despre o resemnare pasivă , ci despre o răbdare activă.
În bine. [„în facerea de bine”, KJV]. Literal, „a lucrării bune”. Întreaga propoziţie ar putea fi tradusă
„stăruinţă în lucrare bună”. Biblia nu învaţă că Dumnezeu va da viaţă veşnică celor care ocazional fac fapte
bune. El o va da celor care continuă şi stăruie în săvârşirea binelui, încât devine evident că ascultarea de El
este felul lor de viaţă (vezi Mat 10,22; Apoc 2,10).
Caută. Gr. zeteo, care poate să însemne o străduinţă plină de râvnă, ca în „căutaţi mai întâi împărăţia
lui Dumnezeu” (Mat 6,37). Comparaţi cu „am căutat îndată să ne ducem în Macedonia „ (Fapte 16,10).
Acelaşi verb este folosit în aceste pasaje. Nu e de-ajuns doar să dorim viaţa veşnică. „Nu e posibil să fim
duşi de val la cer. Nici un trândav nu poate să intre acolo. Dacă nu ne străduim să obţinem intrarea în
împărăţie, dacă nu căutăm cu râvnă să cunoaştem care sunt legile ei, nu suntem calificaţi să avem parte de
ea” (COL 208).
Slava, cinstea şi nemurirea. Acestea sunt acordate cu ocazia învierii (vezi 1Cor 15,42.43; cf. 1Pet
1,4-7). În starea lui iniţială, lipsită de păcat, omul era încoronat „cu slavă şi cu cinste” (Evr 2,7). Toate
acestea vor fi restituite celor care le „caută” cu stăruinţă.
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8. Mânie şi urgie. [„indignare şi mânie”, KJV; „mânie şi aprindere”, Nitz.]. Gramatical, aceste
cuvinte nu sunt legate de expresia „care va da”, cum sunt cuvintele „viaţă veşnică” (vezi vers. 7). E necesar
de adăugat cuvinte precum „va fi”. Pavel va fi intenţionat această schimbare de construcţie pentru a exprima
distincţia clară că, deşi Dumnezeu este izvorul şi dătătorul vieţii veşnice, El nu este în mod strict şi în primul
rând autorul pedepsei veşnice. Nimicirea este rezultatul necesar al purtării proprii a păcătosului (vezi cap.
1,18). O distincţie similară se poate să fi fost intenţionată de schimbarea în construcţie la cap. 9,22.23, de la
pasivul „făcute pentru pieire”, [„îngădui”, Nitz.], la activul „pregătit mai dinainte pentru slavă”. Dumnezeu
Însuşi a pregătit vasele îndurării pentru slavă, dar vasele mâniei sunt „făcute” [„îngăduite”] să se facă pe
sine pentru nimicire (vezi GC 543).
Ordinea cuvintelor în versiunea greacă este „mânie şi indignare”. Cuvântul grec tradus „mânie” (orge)
e înţeles ca exprimând sentimentul şi înclinaţia hotărâte. Comparaţi „mânia lui Dumnezeu rămâne asupra
lui” (Ioan 3,36). Cuvântul pentru „indignare” [„mânie”] (thumos) exprimă impulsul de moment sau
izbucnirea spontană a sentimentului de mânie, ca în ziua nimicirii finale (Apoc 14,10). În ce priveşte
însemnătatea mâniei dumnezeieşti, vezi Romani 1,18.
Duh de gâlceavă. [„fac zavistii”, KJV]. Gr. eritheia, „un spirit mercenar, egoist”. Eritheia mai are şi
sensul de „muncă pentru plată”. Mai târziu, termenul a ajuns să însemne „ambiţie egoistă sau certăreaţă”,
„intrigă”, „rivalitate”. În altă parte a Noului Testament acelaşi cuvânt e folosit pentru a se referi la intrigă şi
duh de partidă (2Cor 12,20; Gal 5,20; Filip 1,16; 2,3; Iacov 3,14.16). În cele mai multe din aceste cazuri,
KJV traduce eritheia cu „ceartă”, evident pe temeiul susţinerii că acest cuvânt e derivat din altă rădăcină cu
sunet aproximativ asemănător, eris, care înseamnă „controversă”, „dispută”, „gâlceavă” (vezi Rom 1,29).

În contrast cu cei drepţi, care stăruie în facerea binelui, cei nedrepţi sunt descrişi aici ca egoişti şi
gâlcevitori în atitudinea lor faţă de Dumnezeu şi adevăr. Acelaşi duh i-a făcut pe mulţi iudei să se
împotrivească Evangheliei (vezi Fapte 13,45 etc.). Atitudinea lor legalistă, mercenară faţă de religie şi
concepţia lui egocentrică în ce priveşte mântuirea i-au determinat să lepede calea lui Dumnezeu de
îndreptăţire prin credinţa în Hristos şi, în felul acesta, să-L lepede chiar pe Dumnezeu Însuşi.
Se împotrivesc adevărului. [„nu ascultă adevărul”, KJV; „nu se supun adevărului”, Nitz.]. Comparaţi
cu experienţa celor care „înăbuşe adevărul în nelegiuirea lor” (cap. 1,18). Cei gâlcevitori şi egoişti nu se
preocupă să fie loiali adevărului. Fiind „iubitori de sine” (2Tim 3,2), ei nu au primit „dragostea adevărului,
ca să fie mântuiţi (2Tes 2,10). Preferă să găsească „plăcere în nelegiuire” (2Tes 2,10.12).
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9. Necaz. [„suferinţă”, Nitz.]. Gr. thlipsis, denotând apăsarea unei poveri zdrobitoare, ca în necazuri
şi calamităţi şi în acest caz o pedeapsă pentru păcat.
Strâmtorare. [„chin”, KJV]. Gr. choristeno, literal, „loc îngust”. Ideea este de constrângere. În
traducerea LXX la Deuteronom 28,53.57, cuvântul descrie strâmtorarea unui asediu. Aici descrie neliniştea
şi necazul prin care trece un om când e presat din toate părţile de nenorocire şi încercări sau de pedeapsă şi
nu ştie încotro să se îndrepte ca să scape. Comparaţi cu descrierea des întâlnită în Vechiul Testament a stării
de bucurie asemenea aducerii într-un loc larg (2Sam 22,20, Psa 118,5).
Peste orice suflet omenesc. Adică asupra oricărei fiinţe omeneşti. Versetul acesta a fost folosit pentru
a susţine ideea că sufletul şi nu trupul urmează să sufere pedeapsa. Totuşi, cuvântul pentru „suflet” (psuche)
desemnează adesea persoana ca întreg (vezi Rom 13,1; cf. celor de la Psa 16,10; mat 10,28).
Întâi peste iudeu. După cum iudeul este primul la privilegii şi oportunităţii, tot aşa este primul la
răspundere şi vinovăţie (vezi Rom 1,16; cf. Luca 12,47.48).
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10. Slavă, cinste şi pace. Compară cu „necaz şi strâmtorare” care urmează să fie partea celor care fac
răul.
Face binele. Aceste cuvinte sunt în contrast cu „face răul” (vers. 9). În ce priveşte legătura faptelor
bune cu mântuirea, vezi cap. 3,28. (488)
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11. Nu se are în vedere faţa omului. Gr. prosopolempsia, literal, „o căutare la faţă”, însemnând
„părtinire”. Cuvântul acesta apare în altă parte în Noul Testament numai în Coloseni 3,25, Efes 6,9; Iacov
2,1. Prosopolemptes, „cineva care e părtinitor”, apare în Fapte 10,34 şi prosopolemteo, „a judeca cu
părtinire”, în Iacov 2,9. Nici una dintre cele trei forme nu apare în LXX sau în scrieri necreştine; de unde se
crede că e de origine creştină. În Vechiul Testament, expresia ebraică corespunzătoare înseamnă sa a face o
primire favorabilă unui solicitant sau reclamant (Gen 12,21; Iov 42,8) sau a da pe faţă părtinire (Lev, 1915;
2Cron 19,7). În Noul Testament, cuvântul are totdeauna sensul rău, de părtinire. Lipsa de părtinire face parte
din caracterul lui Dumnezeu ca drept Judecător (Deu 10,17; 2Cron 19,7; Iov 34,19).
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12. Toţi cei. [„căci câţi”, KJV; „câţi da”, Nitz.]. Din cauza privilegiilor lor, iudeii puseseră la îndoială
posibilitatea ca principiul: „căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului” (vers. 11) să li se
aplice lor. Până aici, abuzaseră de poziţia lor favoriză încât ajunseseră că se simtă liberi să condamne
crimele altora, în timp ce ei înşişi săvârşeau aceleaşi păcate (vers. 1-3). Acum, Pavel începe să explice cum
Dumnezeu va exercita nepărtinire la judecarea iudeului privilegiat şi a celui dintre neamuri, mai puţin
privilegiat. Fiecare va fi judecat după metoda corespunzătoare cazului său, iudeului după legea scrisă, faţă
de care a păcătuit, şi cel dintre neamuri, după legea nescrisă a conştiinţei faţă de care a păcătuit.
Fără lege. Această expresie, evident, înseamnă fără lege specific revelată sau scrisă, deoarece păgânii
nu sunt fără legea nescrisă a conştiinţei (vers. 14.15). Neamurile nu vor fi judecate după o lege pe care nu o

au. Cu toate acestea, dacă încalcă legea nescrisă a conştiinţei vor fi pierduţi la fel ca cei care au păcătuit
împotriva unei lumini mai mari. Pavel a explicat deja că păcatele neamurilor sunt de neiertat, deoarece au
lepădat descoperirea lui Dumnezeu faţă de ei în natură şi în conştiinţă (cap. 1,19.20.32). Lipsa de lumină
mai mare nu le dă dreptul să păcătuiască faţă de o lumină mai mică. Păgânii care păcătuiesc vor fi pierduţi,
chiar dacă nu au legea lui Dumnezeu sub formă scrisă. Ei au păcătuit faţă de legea pe care o au, şi pedeapsa
urmează ca o consecinţă inevitabilă.
Având lege. [„în lege”, KJV]. Literal, „în lege”, adică în afara legii, sub autoritatea legii. În această
afirmare generală a principiului judecăţii lui Dumnezeu, Pavel foloseşte termenul „lege” fără articolul
hotărât. În Epistola către romani „legea” apare de vreo 35 de ori cu articol şi cam de 40 de ori fără articol.
Problema identificării legii la care se face referire în fiecare pasaj a fost subiectul unor mari discuţii timp de
mulţi ani. Atât pare sigur, că nici o decizie finală nu trebuie să fie bazată numai pe prezenţa sau pe absenţa
articolului, pentru a se determina dacă e vorba de Cele zece porunci, legea ceremonială sau o altă formă a
legii. Totuşi, pare să se fi ajuns, în general, la acordul că în absenţa articolului, accentul este pus pe „lege”,
în primul rând, ca principiu abstract şi universal. Când e prezent articolul, accentul este pe „lege” ca un cod
special şi concret.
În lipsa unei reguli precise şi simple pentru determinarea identităţii cuvântului „lege” cu ajutorul
folosirii sau nu a articolului hotărât, va fi poate lucrul cel mai înţelept de a ne sprijini mai ales pe context
pentru a indica identificarea particulară care trebuie făcută. În fiecare pasaj însemnat, unde apare termenul
„lege” sau „legea”, se va face menţiunea cu privire la faptul prezenţei sau absenţei în versiunea greacă a
articolului. Apoi va fi cercetat contextul pentru a determina dacă referirea este la legea morală sau la cea
ceremonială, la lege ca principiu sau la alte aspecte ale acesteia.
În versetul acesta, întrucât articolul nu este prezent, pasajul poate fi înţeles ca o afirmare de principiu
că cei care au păcătuit împotriva legii vor fi judecaţi după lege. Cei care au păcătuit fără lege vor pieri fără
lege. Totuşi, este evident din context că Pavel face aluzie şi la codul revelat sau scris, moral, împotriva
căruia iudeii au păcătuit. Fundamental, acesta este legea morală a Celor zece porunci, dar Pavel se poate să
fi avut în minte şi întregul sistemul vechi-testamental de învăţătură, reguli şi norme de purtare morală, bazat
pe Cele zece porunci (vezi PP 464). Cei care fuseseră privilegiaţi să cunoască legea aceasta şi totuşi
păcătuiseră împotriva unei exprimări atât de clare a voii lui Dumnezeu urmează să primească o mai mare
pedeapsă decât cei care fuseseră luminaţi mai puţin. Severitatea pedepsei corespunde măsurii vinovăţiei, şi
măsura vinovăţiei depinde de cantitatea oportunităţii. Că sunt diferite grade de pedeapsă e clar arătat în
Biblie (Mat 11,21-24; 12,41,42; Luca 12,47-38).
Judecaţi după lege. Paralela „vor pieri” sugerează că aceasta este o judecată de condamnare. Cuvântul
„judecăţi” poate avea înţelesul acesta acolo unde contextul arată explicit acest lucru (vezi Ioan 3,18; 2Tes
2,12; Evr 13,4, unde KJV traduce respectiv „condamnat”, „osândit”, „judecat”). Ambele categorii de
păcătoşi vor fi condamnate; ambele vor pieri. Dar judecata „după lege” e menţionată numai cu privire la cei
care au legea.
Romani 2:13
13. Nu cei ce aud Legea, Iudeii aveau ocazia să audă legea citită cu regularitate în sinagogi (Fapte
15,21). Dar ei ajunseseră să-şi închipuie că a cunoaşte teoretic a legea constituia în ea însăşi neprihănire.
Păreau că nu recunosc necesitatea ascultării desăvârşite şi continue. Isus a mustrat pe iudei pentru această
atitudine faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa
veşnică; ... şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa” (Ioan 5,39.40; cf. DA 211). „Iudeii aveau
Scripturile la îndemână şi îşi închipuiau că prin simpla cunoaştere superficială a Cuvântului aveau viaţa
veşnică” (DA 212). Aceeaşi părere greşită că numai cunoaşterea aduce neprihănire şi mântuire încă mai este
prezentă printre iudei şi creştini astăzi. Faptul că voia lui Dumnezeu nu numai să trebuie să fie cunoscută, ci
şi ascultată este dată ca învăţătură şi în Matei 7,21.24; Luca 6,47-49; Iacov 1,22.
Legea. Literal „lege”. Articolul hotărât lipseşte în versiunea greacă. Cei care au o lege de care pot să
asculte şi de care pot să fie călăuziţi trebuie să o respecte, dacă doresc să fie „îndreptăţiţi” la judecată.
Contextul arată că în ceea ce-i priveşte pe iudei, Pavel face încă aluzie la norma de purtare morală pentru ei,
normă descoperită în Vechiul Testament şi îndeosebi în Cele zece porunci.

Socotiţi neprihăniţi. Sau „socotiţi neprihăniţi”, „declaraţi neprihăniţi”. Pavel pune încă în contrast
poziţia la judecată a celor care cunosc voia lui Dumnezeu şi totuşi nu sunt dispuşi să asculte de ea cu poziţia
celor care nu numai că cunosc voia lui Dumnezeu, dar şi îi dau deplină ascultare. Faptul că o astfel de
ascultare poate să vină numai prin credinţă a fost deja menţionat în epistolă (cap. 1,5.17; cf. cap. 3,20).
Versetul acesta dă un accent în plus faptului că oamenii sunt judecaţi nu prin ceea ce pretind a cunoaşte sau
a fi, ci prin ceea ce au făcut de fapt (cap. 2,6).
Romani 2:14
14. Când neamurile. Literal, „ori de câte ori neamurile”. Lipsa articolului hotărât atrage atenţia asupra
caracterului lor de ne-iudei.
N-au lege. [„n-au legea”, KJV]. Literal, „n-au lege”, adică n-au un cod de purtare morală revelat, aşa
cum au iudeii. Pavel e pe punctul să explice că neamurile au o lege, dar de un alt fel.
Fac din fire. Adică fac spontan, neacţionând conştient potrivit cerinţelor unei legi externe, ci potrivit
cu îndemnurile conştiinţei (vers. 15). „După cum prin Hristos fiecare fiinţă omenească are viaţă, tot aşa prin
El fiecare suflet primeşte o rază de lumină divină. Nu numai o putere intelectuală, dar şi una spirituală, o
percepţie a neprihănirii, o dorinţă după bunătate există în fiecare inimă” (Ed 29). Aceia din mijlocul
neamurilor care au recunoscut descoperirea lui Dumnezeu în lucrările creaţiunii (cap. 1,19.20) şi au răspuns
impulsului sădit de Dumnezeu de a face binele, au făcut „din fire” lucrurile cuprinse în lege (vezi COL 385).
Legii. În cazul acesta, „legea” este traducerea literală. Articolul este prezent în versiunea greacă (vezi
vers. 12). Pavel se referă destul de evident la principiile legii morale, aşa cum sunt special descoperite în
Cele zece porunci. Neamurile nu puteau săvârşi „din fire” multitudinea de ritualuri şi ceremonii prescrise în
întreaga lege mozaică, dar ele puteau împlini „din fire” cerinţele legii morale. Pavel explică mai târziu că
„iubirea este împlinirea legii” (cap. 13,10). Vezi DA 638.
Toate acestea sunt în comentariul la vers. 13, şi anume că numai „împlinitorii legii” vor fi socotiţi
neprihăniţi. Neamurile ignorante, care au arătat prin spiritul lor de iubire că sunt „împlinitori ai legii”, „sunt
neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu”, în timp ce iudeii şi creştinii cunoscători şi privilegiaţi, care arată prin
lipsa lor de iubire că sunt numai „auzitori ai Legii” nu sunt îndreptăţiţi.
Îşi sunt singuri lege. Nevoia şi impulsul de a face binele care există în raţiune şi în conştiinţă sunt,
într-un anumit sens, o normă şi o lege pentru fiecare om, aşa cum e explicat în vers. 15 (cf. Iacov 4,17).
Romani 2:15
15. Lucrarea Legii, Adică lucrarea pe care o cere Legea, purtarea pe care o cere legea. Expresia a mai
fost înţeleasă ca însemnând efectul practic al lucrării Legii însăşi în statornicirea deosebirii dintre ceea ce
este drept şi ceea ce este nedrept.
Scrisă în inimile lor. Chiar dacă neamurile nu cunosc legea scrisă, ori de câte ori dau pe faţă iubire
faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii lor arată că ceea ce cere lege e scris în inimile lor (vezi Ier 31,33; Evr
10,16). În ce priveşte înţelesul cuvântului „inimă”, vezi Romani 1,21. „Oriunde este un impuls de iubire şi
simpatie... e descoperită lucrarea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu” (COL 385; cf. Gal 5,22). În nici un caz
Duhul Sfânt nu este dat numai iudeilor şi creştinilor, ci El lucrează asupra minţii şi inimii oamenilor de
pretutindeni. Pasajul acesta trebuie să fi fost o doctrină pe care cu greu o puteau admite iudeii. Ea nu e mai
puţin necesară creştinilor astăzi, care sunt ispitiţi să cultive o concepţie prea îngustă şi prea egoistă cu
privire la mântuire (vezi Ioan 3,16; 1Tim 2,4).
Mărturiseşte. Pavel atrage atenţia asupra funcţiei pe care o are conştiinţa pentru neamuri, ca o dovadă
în plus că ei tot mai aveau o oarecare cunoştinţă despre voia lui Dumnezeu, în ciuda faptului că nu
cunoşteau legea scrisă.
Cugetul. [„conştiinţă”, KJV; „ştiinţă de sine”, Nitz.]. Gr. suneidesis, „împreună cunoaştere”, o a doua
cunoaştere pe care un om o are despre calitatea actelor sale, împreună cu cunoaşterea actelor în sine. Pavel
foloseşte suneidesis de peste 20 de ori în epistolele sale. Oamenii au facultatea de a judeca gânduri, cuvinte
şi fapte. Conştiinţa poate să fie foarte scrupuloasă (1Cor 10,25) sau arsă „cu fierul roşu” din cauza abuzului

(1Tim 4,2). Ea poate fi luminată prin cunoaşterea continuă a adevărului (1Cor 8,7) şi reacţionează după
lumina pe care o are.
Gândurile. Sau „cugetările”, „raţionamentele”.
Sau se învinovăţesc. Cuvintele acestea şi restul cuvintelor din vers. 15 au fost explicate în diferite
moduri. „Între timp” [KJV] e tradus de la un cuvânt care înseamnă, literal, „în mijloc”. Legând acest cuvânt
cu „un altul” e posibil să se ajungă la înţelesul „între ele”. Unii înţeleg aceasta ca referindu-se la
considerarea noţiunilor de bine şi rău [„cercetarea de sine”, G. Gal]. RSV traduce pasajul „gândurile lor în
conflict se acuză sau poate se scuză”. Unii iau pe „între ele” ca însemnând neamurile cu neamurile şi trag
concluzia că Pavel se referă aici la acuzaţii sau justificări care există între neamuri.
Luat în ambele sensurile, pasajul acesta arată că Pavel îşi întăreşte susţinerea că neamurile nu erau
lipsite de o oarecare înţelegere a binelui şi a răului. Ei urmează să fie judecaţi după îndemnurile conştiinţei.
Romani 2:16
16. În ziua. Adică timpul judecăţii finale (Fapte 17,31). KJV leagă versetul acesta de Romani 2,12,
punând vers. 13-15 în paranteză. Totuşi, nu este necesar ca vers. 13-15 să fie privite ca parantetice. Versetul
16 poate fi privit ca rezumând întreaga argumentaţie precedentă.
După Evanghelia mea. Unii au înţeles lucrul acesta ca însemnând că era atât de încrezător în adevărul
soliei Sale încât putea să susţină că Evanghelia sa urma să fie norma la judecata finală (vezi 1Cor 15,1; Gal
1,6-9). Totuşi, Pavel se poate să fi vrut să spună că faptul notat, şi anume că oamenii nu numai că vor fi
judecaţi, dar vor fi judecaţi de Isus Hristos, este arătat în Evanghelie. Judecata viitoare este clar arătată în
Vechiul Testament (Dan 7,9-12.26.27). Dar una din învăţăturile distincte ale Evangheliei este că Acela care
a trăit şi a murit pentru ca să mântuiască pe oameni urmează şi să-i judece (2Cor 5,10).
Prin Isus Hristos. Biblia învaţă lămurit că Isus este nu numai Mântuitorul, ci şi Judecătorul nostru
(Mat 25,31-46; Ioan 5,22.27; Fapte 10,42; 17,31; 2Tim 4,1).
Lucrurile ascunse. [„secretele”, KJV]. Tocmai prin aceste lucruri ascunse se descoperă cu adevărat
caracterul (Prov 7,19). Întrucât Dumnezeu are un raport exact al fiecărui lucru ascuns din viaţa noastră (Ecl
12,14; cf. Mat 10,26; Luca 8,17; 1Cor 4,5), El poate să judece fără să aibă „în vedere faţa omului” (Rom
2,6.11; cf. GC 486). „Căci toată fapta o va aduce Dumnezeu înaintea judecăţii, cu toate cele ascunse” (Ecl
12,14, Nitz.). Versetul acesta explică mai mult argumentul principal din Romani 2. Iudeul favorizat, cu toată
cunoştinţa sa din lege, era înclinat să privească de sus la omul dintre neamurile ignorante şi să-l declare
nevrednic de mântuire. Dar numai Dumnezeu, care poate citi viaţa lăuntrică, e în situaţia să ia astfel de
hotărâri. Înclinaţia iubitoare, graba de a asculta de legea conştiinţei sunt lucruri pe care numai Dumnezeu le
poate cunoaşte deplin. Totuşi, acestea sunt lucruri esenţiale care constituie cu adevărat respectarea Legii lui
Dumnezeu. Acestea sunt calităţi ale caracterului pe care Dumnezeu le aşteaptă şi de la iudeu şi de la cel
dintre neamuri, iar la judecata finală, nici o umbră de evlavie exterioară nu va compensa lipsa lor.
Romani 2:17
17. [„Iată”, KJV; „dacă”, Nitz.]. Gr. ide. Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) expresia ei de, „dar
dacă”. Ide şi ei de sunt foarte asemănătoare în scris şi în vorbire. Expresia „dar dacă” întăreşte legătura
dintre vers. 17-20 şi 21-24.
În epistola sa, până aici, Pavel a arătat că neamurile au păcătuit. El a explicat că iudeii şi neamurile
sunt deopotrivă supuşi judecăţii imparţiale a lui Dumnezeu. El caută acum să arate că iudeii sunt vinovaţi de
aceleaşi păcate şi vicii pentru care sunt atât de porniţi să condamne neamurile. În felul acesta, Pavel
dovedeşte că toţi oamenii de pretutindeni sunt sub condamnare şi că au nevoie de îndreptăţirea şi de
mântuirea descoperite în Evanghelie.
Te numeşti. [„eşti numit”, KJV]. Sau „porţi numele de”. Pavel spune: „să zicem că eşti iudeu”, „ce e
dacă pretinzi numele de iudeu”.
Iudeu. Titlul de „iudeu” apare pentru prima dată în 2 Regi 16,6 (vezi comentariul de acolo). După

captivitatea babiloniană, el a devenit numele naţional al poporului evreu. Iudeii pare să se fi mândrit mult cu
numele şi naţionalitatea lor (Gal 2,15; Apoc 2,9; 3,9). A fi iudeu însemna a fi deosebit de păgâni şi a te
bucura de privilegii speciale (Rom 9,4; Gal 2,15). În discuţia sa cu privire la iudei, Pavel admite iniţial
privilegiul cu care se făleau ei (Rom 2,17.18) şi pretinsa lor superioritate faţă de alţii (vers. 19.20). Mai
târziu, el scoate în evidenţă inconsistenţa flagrantă dintre mărturisirea lor mândră de credinţă şi purtarea lor
inconsecventă.
Te reazimi pe o Lege. [„te odihneşti în lege”, KJV]. Literal, „te odihneşte pe lege”. Iudeii ajunseseră
să se sprijine pe simpla posedare a legii ca de o asigurare a graţiei lui Dumnezeu. Ei se sprijineau pe faptul
că aveau legea şi erau, în felul acesta, deosebiţi de alţii, în loc să ia legea ca o normă pentru viaţă şi ca o
lumină pentru conştiinţă. Acelaşi cuvânt grec tradus aici „reazimi” apare în LXX la Mica 3,11: „mai
îndrăznesc apoi să se bizuiască pe Domnul şi zic: ‚oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate
atinge nici o nenorocire’”.
Te lauzi cu Dumnezeul tău. Literal, „te făleşti în Dumnezeu” sau „te slăveşti în Dumnezeu”. Iudeii
pretindeau să aibă o legătură specială cu Dumnezeu, dar în locul acestei legături care se manifestă printr-o
dependenţă smerită şi o ascultare credincioasă, ei manifestau îngâmfare şi aroganţă faţă de oamenii din alte
naţiuni. Aceasta era o pervertire a laudei pe care o recomandă Dumnezeu: „Cel ce se laudă să se laude că are
pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi îndreptăţire pe pământ”
(Ier 9,24). E adevărat că iudeii fuseseră foarte privilegiaţi prin cunoaşterea de Dumnezeu (Deu 4,7). Lucrul
acesta ar fi trebuit să fie motiv de recunoştinţă şi nu de mândrie deşartă. Din nefericire, e mult mai obişnuit
să ne lăudăm cu privilegiile decât să fim recunoscători pentru ele. Nu e dovadă de evlavie din partea unui
om ca să se laude că-L cunoaşte pe Dumnezeu. Un duh de recunoştinţă smerită pentru faptul că are o astfel
de cunoştinţă, o recunoştinţă care-l îndeamnă să dorească ca şi alţii să aibă aceleaşi privilegii e dovada
adevăratei evlavii în viaţa creştinului.
Romani 2:18
18. Voia Lui. Adică voia lui Dumnezeu.
Ştii să faci deosebire. [„aprobi”, KJV; „încuviinţezi”, Nitz.]. Gr. dokimazo, „a încerca”, „a pune la
probă”, „a discerne” (vezi Rom 12,2; 1Cor 3,,13; 11,28; 2Cor 8,8) sau „a aproba” ca rezultat al punerii la
probă (vezi Rom 14,22; 1Cor 16,3; 1Tes 2,4).
Între lucruri. [„lucrurile care sunt mai bune”, KJV; „cele bune”, Nitz.]. Literal, „lucrurile care se
deosebesc”, prin urmare, lucrurile care sunt excelente din punctul de vedere al cuiva care le aprobă. Pasajul
acesta se referă fie la capacitatea iudeilor de a face deosebire cu ajutorul legii între bine şi rău, fie la faptul
că iudeii aprobau în teorie lucrurile care excelează. Ei erau mândri de acest rafinament al preceptelor lor
morale, ca şi cum simpla aprobare fără ascultare constituia ie neprihănirea. Este clar că Pavel face pregătirea
pentru a pune în antiteză iluminarea spirituală a iudeilor cu eşecul lor spiritual (vers. 21-24).
Învăţat. [„instruit”, KJV]. gr. katecheo. Verbul apare în papirusuri cu sensul implicit de instruire
legală. Comparaţi cu folosirea lui în Luca 1,4; Fapte 18,25; 1Cor 14,19; Gal 6,6. Katecheo este sursa
cuvântului „a catehiza”. Iudeii erau învăţaţi cu grijă învăţăturile legii încă din tinereţe şi în restul vieţii
ascultau în mod regulat citirea şi explicarea Vechiului Testament.
Romani 2:19
19. Te măguleşti.. Era scopul lui Dumnezeu ca iudeii să fie martori ai adevărului şi învăţători ai
adevărului în lume. Păcatul lor consta mai ales în faptul că se mândreau cu privilegiul lor fără să
împlinească misiunea care le revenea.
Călăuze oarbe. Vezi Matei 15,14; vezi cap. 23,16.
Romani 2:20
20. Povăţuitorul. [„instructorul”, KJV]. Sau „corectorul”. Cuvântul grec atinge atât înţelesul de
învăţătură, cât şi pe cel de disciplină.
Celor neştiutori. [„pruncilor”, KJV]. Adică al persoanelor care sunt imature din punct de vedere

religios. Aşa priveau iudeii pe cei dintre neamuri, prozeliţi ai iudaismului. Isus folosea termenul pentru a se
referi la oamenii de rând care-L ascultau bucuros (Mat 11,25). Aşa descria Pavel pe proaspeţii convertiţi
corinteni (1Cor 3,1).
Dreptarul [„forma”, KJV; „icoana”, Nitz.]. Gr. morphosis, „o formă”, „o schiţă”, „o asemănare”.
Pavel se referă la schiţă fără conţinut. Acest cuvânt mai apare în Noul Testament în 2 Timotei 3,5, unde
„forma de evlavie” este pusă în contrast cu „puterea ei”. În Romani, Pavel vorbeşte despre schiţa, cadrul,
întruparea cunoştinţei şi adevărului pe care iudeii le aveau la îndemână în lege. Dumnezeu intenţionase ca
această „formă” nu numai să fie o călăuză pentru iudei, ci la rândul lor ei să o folosească pentru a învăţa pe
neamuri cu privire la adevărurile Evangheliei.
În lege. Poate o referire generală la învăţăturile Vechiului Testament ca tot (vezi vers. 12).
Romani 2:21
21. Tu, deci. Întrucât iudeii făcuseră atât de mândri o mărturisire de evlavie şi ridicaseră pretenţia că
sunt superiori, era numai drept ca să se aştepte mult de la ei. Dar Pavel descrie acum inconsistenţa dintre
pretenţiile şi adevărata lor purtare. „Ei zic, dar nu fac” (Mat 23,3).
Furi? O astfel de inconsistenţă nu era ceva nou printre iudei. Cu multă vreme înainte, psalmistul
descrisese decăderea morală a poporului său (Psa 50,16). Când făcea acuzaţia de furt, fără îndoială că Pavel
avea în minte, printre altele, metodele necinstite de încheiere a tranzacţiilor, aşa cum erau practicate chiar în
zona Templului cu aprobarea şi colaborarea preoţilor şi conducătorilor (vezi Mat 21,12; vezi şi DA 155).
Acuzaţia de adulter se poate să fi cuprins în sine o referire specială la practica neglijentă a divorţului (vezi
Mat 5,31.32). Cu privire la situaţia morală între iudei, vezi Romani 2,1.
Romani 2:22
22. Preacurveşti? [„comiţi adulter”, KJV]. Vezi vers. 1.
Ţi-e scârbă. Gr. bdellusso, „a detesta”, „a se întoarce cu dezgust”.
Jefuieşti templele. [„comiţi sacrilegiu”, KJV]. Aceasta este, în general, explicată ca jefuire a templelor
păgâne, însemnând că Pavel se referă aici la inconsistenţa jefuirii de temple în ciuda mărturisitei întinări prin
contactul cu idolatria. Faptul că iudeii erau cunoscuţi pentru astfel de fapte se poate deduce oarecum din
Fapte 19,37-41, unde dregătorul oraşului Efes disculpă pe Pavel şi pe tovarăşii săi de învinuirea de a fi
jefuitori de temple. Păcatul acesta era interzis de iudei, în armonie cu Deuteronom 7,25. Iosif Flavius
parafrazează în felul următor interdicţia aceasta: „Nimeni să nu hulească zeii pe care alte cetăţi îi respectă,
să nu jefuiască temple străine şi nici să nu ia vreun tezaur care a fost dedicat în numele vreunui zeu”
(Antichităţi, iv. 8.10 [207]).
Totuşi, este posibil ca Pavel să se refere la profanarea de către iudei a templului şi a serviciilor
acestuia. Esenţa idolatriei este profanarea lui Dumnezeu şi de lucrul acesta iudeii erau în mare măsură
vinovaţi. Ei făceau din casa lui Dumnezeu „o peşteră de tâlhari” (Mat 21,13; Marcu 11,17; Luca 19,46).
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23. Te făleşti cu Legea. Un rezumat al vers. 17-20. (493)
Necinsteşti. Vezi vers. 24.
Prin călcarea Legii. Un rezumat al ideilor prezentate în vers. 21.22.
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24. Este hulit. Sau „se vorbeşte profan de el”, „este insultat”. Neamurile judecau religia iudeilor după
inconsecvenţa vieţii închinătorilor ei şi, în felul acesta, erau făcuţi să hulească pe Dumnezeu, Autorul
religiei. Iudeii se făleau cu Legea, dar din cauza neascultării lor, aduceau dezonoare asupra Legiuitorului.
Purtarea rea şi făţărnicia iudeilor făceau pe neamuri să dispreţuiască o religie care părea să n-aibă nici un
efect asupra curăţirii şi înfrânării celor care mărturiseau că o respectă. Iudeii erau atât de geloşi pentru
numele lui Dumnezeu încât nici nu rosteau numele prea sfânt al Lui (vezi vol. I, pag. 171, 172). Totuşi,

trăiau în aşa fel încât neamurile erau făcute să hulească numele Lui.
Este scris. Referirea este probabil la Isaia 52,5, deşi se poate ca Pavel să fi avut în minte şi 2 Samuel
12,14; Ezechiel 36,21-24. El aplică pasajul dându-i un nou sens. Isaia vorbea despre dispreţul pe care
vrăjmaşii îl aveau faţă de numele lui Dumnezeu, pentru că se îngăduise ca Israel să cadă în mâinile lor.
Pavel spune că pricina acestei necinstiri este viaţa duplicitară a iudeilor.
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25. Tăierea împrejur. [„circumcizia”, KJV]. Iudeii dădeau o mare însemnătate ritualului
circumciziunii, ca şi cum simpla ceremonie garanta o favoare divină specială. Dumnezeu instituise ritualul
acesta ca semn al legământului Său cu Avraam şi cu urmaşii lui (Gen 17,9-14; Fapte 7,8). Ca semn şi ca
amintire a acestei legături, circumcizia ar fi putut să fie o binecuvântare pentru iudei. Dar întrucât într-o
măsură atât de mare nu trăiseră potrivit cerinţelor esenţiale ale legământului, circumciziunea devenise nici
mai mult, nici mai puţin decât o formă lipsită de conţinut.
Legea. În versiunea greacă nu există articol (vezi vers. 12), de aceea expresia „dacă împlineşte legea”
e probabil echivalent cu „dacă eşti un păstrător al legii”. Cel ce respectă legea e pus în contrast cu cel care
încalcă legea din propoziţia următoare. Versiunea greacă pune accentul pe practica obişnuită a ascultării.
Bunăvoinţa sinceră de a respecta Legea lui Dumnezeu a fost totdeauna condiţia pe temeiul căreia Dumnezeu
era de acord să împlinească făgăduinţele Sale de îndurare faţă de iudei (Exo 19, 5.6; Deu 26,16-19; Ier 4,4).
Dacă tu calci Legea. [„dacă eşti călcător al Legii”, KJV]. Sau „un călcător de Lege”. Aici, „Legea nu
are articol în versiunea greacă (vezi vers. 12). „Călcător” derivă dintr-un vechi cuvânt grec parabates, care
înseamnă „cineva care calcă peste o linie”, de unde vine „transgresor” [„călcător”], aşa cum, este tradus
cuvântul în Galateni 2,18; Iacov 2,11 etc. Sunt multe şi felurite cuvinte greceşti în Noul Testament pentru a
exprima diferitele aspecte ale păcatului. Parabates lasă să se înţeleagă pe cineva care calcă o poruncă
explicită sau clară.
Ajunge. [„e făcută”, KJV]. Literal, „a devenit”.
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26. Cel netăiat împrejur. Adică cel necircumcis, cel dintre neamuri.
Socoti. [„socotit”, KJV]. Dacă cineva dintre neamuri ascultă de cerinţele legii, necircumcizia lui nu
face ascultarea mai puţin acceptabilă. Tăierea împrejur era un ritual simbolic care avea intenţia să-i ajute pe
copiii lui Israel să dezvolte un fel de viaţă în completă armonie cu Legea lui Dumnezeu. Dacă neamurile,
fără beneficiul acestui ritual simbolic, au făcut lucrurile cuprinse în lege, ele vor avea de asemenea parte şi
de făgăduinţele date iudeilor (vezi Mat 8,11). Compară cu 1 Corinteni 7,19; Galateni 5,6; vezi vol. IV, pag.
27.28.
Păzeşte poruncile Legii. Gr. dikaiomata, „cerinţele” sau „precepte” (vezi cap. 8,4). Pavel explicase că
era posibil ca neamurile să împlinească ceea ce cerea legea (vezi cap. 2,14.15).
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27. Din naştere. [„de la natură”, KJV]. Necircumciziunea, care e de la natură, poate fi considerată
contrariul expresiei „iudei din fire” (Gal 2,15). Cuvintele ar însemna deci „în starea lui firească de netăiere
împrejur”. Sau expresia poate fi privită ca echivalent al „necircumciziunii fizice”, în acord cu argumentaţia
din Romani 2,28.29, că adevărata circumciziune nu e ceva exterior şi fizic, ci mai degrabă o chestiune a
inimii, spirituală şi nu literală.
Osândi. [„judeca ”, KJV]. În sensul de condamnare. Ideea poate fi aceea de ruşinare prin contrast (cf.
Mat 12,41.42).
Slova. Gr. gramma. Acest cuvânt este folosit cu privire la scriere sau la documente de toate tipurile
(vezi Luca 16,6.7; Fapte 29,21). În contextul acesta, el se referă evident la legea scrisă, în general. Accentul
este pus asupra faptului că iudeii aveau legea în scris, în contrast cu neamurile, care nu erau atât de mult
favorizate (Rom 2,14). Iudeii au călcat voia lui Dumnezeu, deşi aveau avantajele legii scrise şi erau

circumcişi. În felul acesta, ei sunt condamnaţi de ascultarea acelora care împlinesc legea în împrejurări mai
puţin favorabile.
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28. Iudeu nu este. Simpla conformare exterioară faţă de Lege nu face dintr-o persoană un iudeu real,
potrivit cu definiţia Bibliei, chiar dacă e descendent al lui Avraam şi a fost circumcis.
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29. Înlăuntru. [„lăuntric”, KJV]. Literal, „în secret” (cf. Mat 6,4). Iudei reali sunt cei care posedă
spiritul şi caracterul care împlineşte scopul lui Dumnezeu în chemarea lor de a fi poporul Său ales.
Dumnezeu îi despărţise nu doar pentru a săvârşi anumite ritualuri exterioare, ci pentru a fi un popor sfânt în
inimă şi viaţă (Deu 6,5; 10,12; 30,14; Psa 51,16.17; Isa 1,11-20; Mica 6,8).
A inimii. Fundalul spiritual al circumciziunii, fără de care ceremonia exterioară este lipsită de valoare,
este clar susţinut în Vechiul Testament (vezi Deu 10,16; 30,6; Ier 4,4; 9,26; Ezech 44,9; vezi şi Fapte 7,51;
Filip 3,3; Col 2,11). Scopul tăierii împrejur era ca ea să fie un semn de despărţire de lumea păgână şi de
consacrare faţă de adevăratul Dumnezeu. Ritualul cuprindea în sine renunţarea la toate păcatele şi părăsirea
lor, lepădarea a tot ce era supărător pentru Dumnezeu. O astfel de lucrare era clar „a inimii”.
În duh. [„în duhul”, KJV]. Adică în viaţa lăuntrică, spirituală.
Nu în slovă. Comparaţi cu aceeaşi expresie din Romani 7,6; 2 Corinteni 3,6-8. Adevărata tăiere
împrejur cuprinde în sine o lucrare lăuntrică, spirituală, de supunere faţă de Dumnezeu şi e mai mult decât o
simplă împlinire exterioară a unei cerinţe rituale.
Lauda. Aceasta poate fi privită ca un joc de cuvinte. Numele „iudeu” e derivat din „Iuda”, care, în
ebraică, e construit în jurul unei rădăcini de cuvânt care înseamnă „laudă” (vezi Gen 29,35). În Romani 2,17,
Pavel a început analiza stării spirituale a iudeilor, referindu-se la numele de care erau atât de mândri. În vers.
29, el a descris felul de persoană vrednică de acest nume. E potrivit ca Pavel să adauge că iudeul adevărat
este persoana a cărei laudă nu e de la oameni, ci de la Dumnezeu. Compară cu 1 Samuel 16,7.
Mare parte din ceea ce a fost spus cu privire la iudei în capitolul acesta poate fi aplicat celor care se
pretind a fi creştini. Cineva care are Cuvântul lui Dumnezeu şi îşi înţelege datoria este mult privilegiat.
Cunoştinţa aceasta poate duce la sfinţenie şi fericire în viaţa aceasta şi la viaţă veşnică în viitor. Dar e un
lucru îngrozitor pentru creştini să neglijeze privilegiile de care se bucură. Ei vor fi judecaţi după lumina pe
care au primit-o. Simpla mărturisire a religiei nu-i poate mântui, indiferent cât de corespunzătoare ar putea fi
doctrina lor. Aprecierea pe care oamenii ar putea-o da evlaviei lor aparente nu e adevărata măsură a
adevăratului lor caracter şi a adevăratei lor poziţii faţă de Dumnezeu. Ritualurile şi ceremoniile exterioare
sunt mult mai puţin importante decât starea minţii şi a inimii. Faptul în sine că cineva a fost botezat nu-l va
salva. Faptul că cineva e înscris în registrul membrilor bisericii sau că s-a născut într-o familie de oameni
evlavioşi nu-i garantează mântuirea. Creştinul adevărat este cel care e creştin în interior, deoarece religia
este o chestiune a inimii.
În toată viaţa sa zilnică, creştinul trebuie să facă din lauda lui Dumnezeu ţinta străduinţelor sale. Noi
nu trebuie să ne facem slujba „ca şi cum” am vrea să plăcem „oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care
fac din inimă voia lui Dumnezeu” (Efes 6,6; cf. Col 3,22). Hristos este pilda noastră în privinţa aceasta. El a
zis: „Totdeauna fac ce-I este plăcut” (Ioan 8,29). La fel Pavel mărturisea că place nu oamenilor, ci lui
Dumnezeu (1Tes 2,4).
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1. Care este deci întâietatea? [„ce folos?”, KJV; „care este mai multul?”, Nitz.]. Literal, „care este
surplusul?” Ce privilegiu sau avantaj special are iudeul în comparaţie cu cel dintre neamuri? Întrucât iudeul
adevărat este cel lăuntric, care este avantajul apartenenţei la poporul ales? Dacă un om dintre neamuri
necircumcis, care împlineşte cerinţele Legii, e privit ca şi cum ar fi circumcis (cap. 2,26), la urma urmei ce
folos este din a fi circumcis? Un creştin poate la fel întreba: dacă botezul şi calitatea de membru al bisericii
în şi de la sine nu aduc nici un avantaj special (vezi cap. 2,29), care este, la urma urmei, folosul faptului de a
fi botezat şi de a te ataşa bisericii?
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2. Mai întâi de toate. [„mai ales”, KJV]. Pavel pomeneşte numai un folos în pasajul acesta şi nu
merge mai departe pentru a enumera altele. El răspunde la întrebare mai mult în cap. 9,4.5.
Lor le-au fost încredinţate. Sau „lor le-au fost date în grijă” cuvintele (vezi mai jos).
Cuvintele. [„oracolele”, KJV]. Gr. logia, literal „scurte rostiri”. Cuvântul apare numai de patru ori în
Noul Testament (vezi Fapte 7,38; Evr 5,12; 1Pet 4,11). În contextul acesta, evident că Pavel îl foloseşte
pentru a numi Scripturile Vechiului Testament, deşi se poate ca el să se fi referit îndeosebi la făgăduinţele şi
poruncile lui Dumnezeu pentru poporul Său Israel. Cel dintâi folos pe care l-au avut iudeii a fost că lor li se
încredinţase descoperirea directă a lui Dumnezeu cu privire la voia Sa pentru om. Aceasta a fost o mare
cinste şi un mare privilegiu, care purta cu sine o obligaţie corespunzătoare de a împărtăşi această descoperire
dumnezeiască cu restul lumii (vezi Deu 4,6-8). Dacă iudeii ar fi recunoscut şi ar fi apreciat privilegiul şi
răspunderea care le fuseseră încredinţate, Dumnezeu ar fi putut lucra prin ei pentru mântuirea lumii (vezi
vol. IV, pag. 26).
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3. N-au crezut. Sau „au fost fără credinţă” sau „au fost necredincioşi”. Există o asemănare
fundamentală între cuvintele greceşti traduse de obicei „a fi de părere”, „părere” şi „credinţă” în KJV. „A
crede” este pisteuo. „Părere” este pistis. „Credinţă” este tot pistis. „A nu crede” este apisteo, iar „necredinţă”
este apistia.
Referirea este fără îndoială la lipsa de încredere şi de credinţă în descoperirea lui Dumnezeu şi mai
ales la lipsa de credinţă în Isus, Mântuitorul făgăduit. Poate că e o referire la necredincioşia generală a
iudeilor, la eşecul lor de a trăi pe măsura cunoştinţei şi a învăţăturii care le fuseseră încredinţate. Pavel nu
spune că iudeii erau credincioşi sau necredincioşi. „Unele ramuri au fost tăiate” (vezi cap. 11,17). Totuşi,
„unii” (tines) poate reprezenta marea majoritate (cf. Evr 3,16).

Necredinţa. Sau „lipsa de credinţă”.
Va nimici. [„va face fără efect”, KJV; „va desfiinţa”, Nitz.]. Gr. katargeo, „a face nul şi neavenit”.
Cuvântul acesta apare adesea în epistolele lui Pavel şi e redat diferit, fie „desfiinţăm” (Rom 3,31),
„nimicească” (1Cor 1,28), „am lepădat” (1Cor 13,11), „înlăturat” (Efes 2,15), „s-a dus” (Gal 5,11) etc.
Înţelesul de bază este „a face fără temei”. Eşecurile iudeilor nu fac să se înţeleagă că Dumnezeu nu Şi-a ţinut
făgăduinţele faţă de ei. Făgăduinţa mântuirii este încă valabilă, dar totdeauna şi numai pentru cei care au
credinţă (Rom 1,16). În zilele noastre, unii pot fi ispitiţi să considere lunga amânare a revenirii lui Hristos ca
un eşec al lui Dumnezeu de a-Şi împlini făgăduinţele faţă de poporul Său. Dar făgăduinţele Sale sunt
condiţionate (vezi Ezech 12,27). Propriul nostru păcat şi propria noastră lipsă de credinţă sunt cele care L-au
împiedicat pe Dumnezeu să-Şi împlinească făgăduinţa cu privire la revenirea Lui. Aceleaşi păcate care au
oprit vechiul Israel să intre în ţara Canaanului au amânat intrarea Israelului spiritual în Canaanul ceresc. „În
nici un caz nu erau de vină făgăduinţele lui Dumnezeu. Ceea ce ne-a ţinut în lumea aceasta de păcat şi
durere atât de mulţi ani sunt necredinţa, spiritul lumesc, lipsa consacrării şi cearta din mijlocul poporului
care pretinde că este al Domnului” (Ev 696). Vezi vol. IV, pag. 30-34.
Credincioşia lui Dumnezeu. [„credinţa lui Dumnezeu”, KJV]. Sau „credincioşia lui Dumnezeu”, adică
fidelitatea lui Dumnezeu faţă de făgăduinţele Sale. Cu privire la credincioşia lui Dumnezeu, vezi 2 Timotei
2,13; Evr 10,23; 11,11; 1 Ioan 1,9.
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4. Nicidecum. [„ferească Domnul”, KJV; „să nu fie”, Nitz.]. Gr. me genoito, literal: „să nu se
întâmple!” Pavel foloseşte expresia aceasta de 14 ori, totdeauna pentru a indica un sentiment de puternică
aversiune. Expresia ebraică corespunzătoare este chalilah, literal, „un lucru profan, abominabil, de
neînchipuit” (vezi 1Sam 20,2).
Dumnezeu să fie găsit adevărat. [„fie Dumnezeu iubitor de adevăr”, Nitz.]. Sau „să fie găsit
Dumnezeu adevărat”, „să continue Dumnezeu de a fi adevărat” sau „dovedească-Se Dumnezeu adevărat”.
Chiar dacă oameni s-au dovedit falşi faţă de cele încredinţate lor, Dumnezeu să fie văzut şi recunoscut că e
adevărat (vezi 2Tim 2,13).
Toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi. [„fiecare om un mincinos”, KJV; „orice om un mincinos”, Nitz.].
Cuvintele din Psalm 116,11 în LXX.
După cum este scris. Citatul este luat din LXX , Ps 51,4. În psalmul acesta, David exprima adâncimea
pocăinţei sale pentru păcatul cu Bat-Şeba şi recunoştea că Dumnezeu este neprihănit în condamnarea şi
pedepsirea păcatului. Pavel face apel la aceste cuvinte ale lui David în sprijinul argumentaţiei sale din vers.
3, că necredincioşia oamenilor nu a desfiinţat în vreun fel oarecare credincioşia lui Dumnezeu, ci mai
degrabă numai a slujit pentru a statornici îndreptăţirea Sa.
Neprihănit. Sau „recunoscut neprihănit” sau „declarat neprihănit”. Acesta este unicul înţeles al
cuvântului care putea fi aplicat lui Dumnezeu, care este neprihănit în toate.
Vei fi judecat. [„eşti judecat”, KJV]. Sau „să se judece”. Vezi 1Cor 6,1.6), unde acelaşi termen grec e
tradus în felul acesta. Pavel se poate ca aici să se refere la subiectul central în marea controversă dintre bine
şi rău. Caracterul şi neprihănirea lui Dumnezeu au fost, ca să zicem aşa, judecate de oameni şi de întregul
univers (vezi Rom 3,25.26).
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5. Pune în lumină. [„recomandă”, KJV; „învederează”, Nitz.]. Gr. sunistemi. Cuvântul acesta şi
formele lui înrudite sunt folosite în Noul Testament cu două nuanţe ca înţeles: (1) „a recomanda” (2Cor
12,11), şi (2) „a statornici”, „a dovedi” (Rom 5,8; Gal 2,18 tradus „zidesc”). Sensul ultim se aplică probabil
în acest pasaj. Pavel se pregăteşte să întâmpine obiecţiunea că dacă păcatul omului tinde numai să
recomande şi să statornicească neprihănirea lui Dumnezeu, pentru ce să fie pedepsit păcatul acela?
Neprihănirea lui Dumnezeu Vezi cap. 1,17. În contextul acesta ar părea că Pavel scoate în evidenţă
mai ales desăvârşirea caracterului divin.

Ce vom zice? O expresie comună în scrierile lui Pavel (cap. 4,1; 6,1 etc.).
Dumnezeu este nedrept? În versiunea greacă, forma acestei întrebări lasă să se înţeleagă că răspunsul
trebuie să fie negativ.
Îşi dezlănţuie mânia. Literal, „care provoacă mânia”, adică provoacă neplăcerea divină faţă de păcat
(vezi cap. 1,18).
Vorbesc în felul oamenilor. [„vorbesc ca un om”, KJV]. Comparaţi cu Romani 6,19; Gal 3,17.
Simţământul de respect al lui Pavel părea să reclame scuze pentru analogia lui explicită dintre cele omeneşti
şi cele divine.
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6. Nicidecum. Vezi vers. 4.
Cum va judeca Dumnezeu? Faptul că Dumnezeu va judeca lumea este admis ca neavând nevoie de
dovadă. Cu siguranţă, Pavel nu avea nevoie să convingă pe iudei de acest adevăr fundamental (vezi de ex.,
Ecl 12,14). De aceea, întrucât este în general admis că Dumnezeu va fi judecătorul lumii, concluzia sugerată
în vers. 5, că El este drept când pedepseşte păcatul, trebuie să fie respinsă. Deoarece dacă este drept ca
Dumnezeu să osândească şi să pedepsească păcatul deoarece păcatul a servit indirect ca să statornicească
neprihănirea Lui, cum poate El, la urma urmei, să judece?
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7. Adevărul lui Dumnezeu. Adică credincioşia lui Dumnezeu faţă de făgăduinţele Sale.
Minciunea mea. Adică falsitatea mea, necredincioşia mea, faţă de cerinţele lui Dumnezeu şi ale
conştiinţei, tăgăduirea mea virtuală a adevărului făgăduinţelor lui Dumnezeu, mai ales prin lepădare de către
mine a ofertei Lui de mântuire prin Hristos. Pavel reia contrastul dein vers. 4, dar de data aceasta, poate de
dragul argumentaţiei, el vorbeşte ca şi cum el însuşi ar ridica obiecţiunea (cf. 1Cor 4,6).
Străluceşte şi mai mult. [„abundă şi mai mult”, KJV; „a prisosit”, Nitz.]. Veridicitatea lui Dumnezeu
nu putea fi sporită, dar ar putea prisosi mai mult spre slava Lui, fiind mai mult manifestată.
Judecat. Sau „condamnat” (vezi cap. 2,1). Dacă necredinţa sau falsitatea mea serveşte ca să dea la
iveală adevărul lui Dumnezeu, de ce mai sunt eu condamnat ca păcătos? Cum poate un act care tinde să
promoveze slava lui Dumnezeu să fie considerat rău? Şi dacă obiecţiunea aceasta e valabilă, de ce să nu
continuăm să păcătuim, ca să rezulte şi mai mult bine? Pavel nu se opreşte pentru a explica falsitatea
evidentă a unui atare raţionament, atât de distrugător pentru moralitate. E de la sine înţeles că păcătosul nu
merită nici o cinste pentru binele care, contrar intenţiei sale, este produs de păcatul său.
Romani 3:8
8. Ne vorbea de rău. [„suntem defăimaţi”, Nitz.]. Literal, „suntem huliţi”. Relatarea mincinoasă era o
grosolană expunere greşită a credinţei şi doctrinei lui Pavel şi totul era „afirmat” că apostolul ar fi spus
astfel de lucruri. Acuzaţia că Pavel şi, în general, creştinii ar fi fost vinovaţi de învăţarea unei astfel erori era
aparent o deducţie trasă din învăţături ca aceea că omul e îndreptăţit prin credinţă şi nu prin faptele legii
(cap. 3,20.28) şi că „unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult” (cap. 5,20). Deplina
respingere a acestei acuzaţii e prezentată în cap. 6.
Osânda. Adică judecata sau condamnarea. Nu e clar dacă ultima clauză se referă la batjocoritorii mai
sus amintiţi sau la cei care îndrăznesc să spună: „să facem răul, ca să vină binele” sau la cei care vorbesc şi
lucrează potrivit unui astfel de principiu dăunător. Ultima interpretare pare să se potrivească mai bine
contextului, deoarece aluzia lui Pavel la batjocoritori este numai întâmplătoare faţă de scopul său principal
din vers. 5-8, de a le tăia iudeilor orice pretenţie posibilă că sunt scutiţi de judecata lui Dumnezeu.
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9. Ce urmează atunci? Întrebarea exprimă o tranziţie în argumentaţia lui Pavel. Aici se referă înapoi

la vers. 1.2.
Suntem noi mai buni decât ei? Gr. proechometha, pe care unii l-au redat „suntem noi mai răi decât
ei?” Totuşi, contextul pare să fie contrar unei astfel de traduceri. Pavel a declarat deja în vers. 2 că iudeii
aveau avantaje importante faţă de neamuri. Cu toate acestea, privilegii mai mari atrag răspunderi mai mari
şi, în sensul acesta, este adevărat că iudeii luminaţi merită o pedeapsă mai mare decât neamurile neluminate
(Luca 12,47.48). Restul versetului clarifică faptul că, indiferent de avantaje sau dezavantaje, atât iudeii cât şi
neamurile se găsesc la fel sub păcat şi au nevoie de îndreptăţire.
Nicidecum. [„nu, nicidecum”, KJV]. Adică nu, în nici un fel, nici în cea mai mică măsură.
Am dovedit. [„am dovedit mai înainte”, KJV]. Mai bine „deja am învinuit”. Învinuirea era făcută cu
privire la neamuri în cap. 1,18-32 şi cu privire la iudei în cap. 2,1-29.
Greci. [„neamuri”, KJV]. Literal, „greci”, însemnând însă neamuri (vezi cap. 1,16).
Sub păcat. Adică sub puterea sau controlul păcatului. Expresia denotă supunere faţă de păcat ca o
putere care domneşte în viaţa tuturor oamenilor, în viaţa lor firească, neînnoită prin harul lui Dumnezeu
(vezi Rom 7,14; Gal 3,22).
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10. După cum este scris. Pavel se referă acum la Scripturi pentru a susţine acuzaţia de păcătoşenie
universală, pe care deja a făcut-o pe alte temeiuri. Aceste dovezi biblice scot în mod deosebit în evidenţă
faptul că şi poporul ales e părtaş la nevoia universală de îndreptăţire. Seria următoare de citate e luată din
Psalmii 14,1-3; 53,1-3; 5,9; 140,3; 10,7; Isaia 59,7, Psalm 36,1. Textele sunt, în general, în acord cu LXX,
deşi cu anumite deosebiri. Pavel nu specifică unde pot fi găsite aceste pasaje, admiţând evident că cititori săi
iudei erau cunoscători ai Scripturilor Vechiului Testament. La fel foloseşte citate compuse în Romani
9,25-28; 11,26.34.35; 12,19.20; 2Cor 6,16-18.
Nu este nici un om neprihănit. [„nu e nimeni neprihănit”, KJV]. Din Psalm 14,1 sau 53,1. În loc de „să
facă binele”, Pavel foloseşte termenul „neprihănit”, în felul acesta dând acelaşi sens, dar într-o formă care se
încadrează mai bine în argumentaţia lui cu privire la neprihănirea prin credinţă. Propoziţia aceasta este un
rezumat a tot ceea ce urmează.
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11. Nici unul care să aibă pricepere. [„nimeni care să înţeleagă”, KJV]. Din Psalm 14,2. Scurtând
pasajul, Pavel exprimă înţelesul negativ implicit în original. Lipsa universală de pricepere e datorată
întunecării şi pervertirii intelectului de către păcat (Rom 1,31). Lucrurile lui Dumnezeu au devenit nebunie
pentru omul nerenăscut (1Cor 2,14; cf. Efes 4,18). Psalmul din care citează Pavel începe cu declaraţia:
„nebunul zice în inima lui: nu este Dumnezeu”.
Care să caute. Literal, „caută să dea la iveală”, adică umblă după. Nu există dorinţă spirituală sau efort
spiritual de a-L cunoaşte pe Dumnezeu (cf. cap. 1,28).
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12. S-au abătut. Un citat din Psalm 14,3 în acord cu LXX, unde apare ca psalm 13,3; vezi vol. III,
pag. 627.
Au ajuns nişte netrebnici. [„au devenit fără folos”, KJV; „netrebnici s-au făcut”; Nitz.]. Expresia
echivalentă ebraică din psalmul citat înseamnă „a fi stricat” (vezi Psa 14,3). Versiunea greacă înseamnă „a
deveni fără folos”.
Binele. Gr. chrestotes. În Noul Testament, cuvântul acesta apare numai în scrierile lui Pavel. E tradus
„bunătate” în Efeseni 2,7; Coloseni 3,12 şi în Galateni 5,22, unde este pusă între roadele Duhului. Cuvântul
poate fi definit ca o dispoziţie plină de amabilitate faţă de aproapele. Când oamenii nu au dorinţa de a-L
cunoaşte pe Dumnezeu şi priceperea lor s-a întunecat, n-au amabilitate (vezi Rom 1,28-31).

Nici unul măcar. [„nu, nici unul”, KJV; „nu este până la unul”, Nitz.]. Se poate obiecta că Biblia şi
istoria relatează viaţa multor bărbaţi nobili şi femei nobile care au trăit în temere de Domnul. După afirmaţia
aceasta, psalmistul însuşi se referă la „neamul neprihănit” (Psa 14,5). Luca, ucenicul şi însoţitorul personal
al lui Pavel (vezi Fapte 16,10), nu ezită să spună că Zaharia şi Elisaveta „erau neprihăniţi înaintea lui
Dumnezeu şi păzeau fără pată toate poruncile şi rânduielile Domnului” (Luca 1,6). Dar „neamul neprihănit”
s-ar fi grăbit să fie de acord cu Pavel că „toţi au păcătuit” (Rom 3,23) şi că ei nu constituie o excepţie de la
această descriere a păcătoşeniei generale. Ei erau primii care să recunoască faptul că fuseseră cândva sub
dominaţia păcatului şi că neprihănirea de care se bucurau acum venise de la Dumnezeu prin credinţă.
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13. Mormânt deschis. După cum mormântul deschis va fi curând umplut cu moarte şi stricăciune, tot
aşa gâtlejul celor nelegiuiţi, deschis să vorbească, e umplut cu falsităţi stricate şi ucigătoare. Comparaţi cu
Ieremia 5,16, unde tolba caldeenilor e numită de asemenea mormânt deschis. Unii explică imaginea ca
însemnând că vorbirea lor este ca duhoarea unui mormânt de curând deschis (vezi Ioan 11,39).
Ca să înşele. [„au folosit înşelăciunea”, KJV, „vicleneau”, Nitz.]. Literal, „înşelau. Timpul denotă
stăruire în practicarea înşelăciunii. Textul ebraic din Psalmul 5,9 înseamnă, literal, „ei şi-au făcut limbile
netede”, adică au folosit cuvinte mieroase, linguşitoare.
Venin de aspidă. Această parte a versetului este identică cu LXX la Psalmul 140,3. Otrava falsităţii
este tot atât de toxică şi de ucigătoare ca şi veninul şarpelui.
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14. Gura. Vezi Psalm 10,7. „Gâtlej, limbă, buze” (Rom 3,13) pot fi considerate ca stadii succesive cu
ajutorul cărora e produsă vorbirea. „Gura” adună totul într-un singur tot.
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15. Picioarele. Versetele 15-17 sunt un citat prescurtat din Isaia 59,7.8, unde proorocul zugrăveşte
caracterul naţiunii iudaice de pe vremea sa.
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18. Frica de Dumnezeu nu este. [„nici o frică de Dumnezeu”, KJV]. Un citat din Psalm 36,1. Pavel a
început seria aceasta de citate cu o afirmaţie generală cu privire la starea de păcat a tuturor oamenilor. Apoi
s-a referit la unele din feluritele manifestări ale păcatului. În cele din urmă, citează o afirmaţie cu privire la
originea păcatului. Nelegiuirea se naşte din lipsa de respect faţă de Dumnezeu. Acolo unde nu e respect sau
cinstire pentru caracterul, autoritatea şi onoarea lui Dumnezeu, nu e restricţie de la rău (vezi şi Rom 1,32).
Citatele acestea din Vechiul Testament au servit ca să susţină afirmaţia lui Pavel că iudeii sunt departe
de a fi scutiţi de starea generală de păcat a omului. Având în vedere aceste descrieri ale situaţiei poporului
iudeu, cu certitudine un iudeu nu putea fi mântuit doar pentru că era iudeu. Şi dacă aşa era caracterul
poporului ales, cu toate privilegiile şi avantajele lui, care trebuie să fi fost starea păgânilor mai puţin
privilegiaţi? Astfel, nu e dificil să credem teribila descriere a lumii păgâne din cap. 1. Într-adevăr, întreaga
lume e cuprinsă de păcat şi toţi locuitorii ei sunt mânjiţi, ruinaţi şi neajutoraţi. Pe bună dreptate, ruina ar fi
putut face pe oricine să ajungă disperat dacă Dumnezeul îndurărilor nu S-ar fi milostivit de noi în starea
decăzută şi nu ar fi iniţiat un plan prin care omul pierdut şi decăzut să poată fi înălţat în „slavă, cinste şi
nemurire” (cap. 2,7).
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19. Ştim. O expresie obişnuită la Pavel, cu referire la ceva admis în general (vezi cap. 2,2; vezi cap.
7,14; 8,22 etc.).
Legea. Articolul este prezent şi în versiunea greacă (vezi cap. 2,12). Referirea este general
recunoscută ca fiind la Scripturile Vechiului Testament, din care Pavel scosese citatele anterioare. Vechiul
Testament era împărţit în trei colecţii de cărţi, Legea, Profeţii şi Psalmii sau Scrierile (vezi vol. I, pag. 37).
Dar titlul întreg, aşa cum apare în Luca 24,44, era rareori folosit, şi cele trei subîmpărţiri puteau fi pomenite
ca legea şi profeţii (Rom 3,21; cf. Mat 5,17; 22,40 etc.) sau simplu legea (vezi Ioan 10,34). Pentru a face pe
iudei să înţeleagă mai direct dovada Scripturilor şi pentru a preveni orice încercare din partea lor de a

împinge referirea de la ei la neamuri, Pavel atrage atenţia la faptul că Vechiul Testament, din care citase,
vorbeşte mai ales celor cărora le fusese dat. Iudeii recunoşteau inspiraţia divină a Vechiului Testament, care
denunţa atât de specific păcatele naţiunii iudaice. De aceea, cu greu ar fi putut să fugă de concluzia lui Pavel
că ei trebuia să fie priviţi, pe bună dreptate, ca împărtăşindu-se împreună cu neamurile de vinovăţia
universală a omului.
Spune..., spune. Primul „spune” e traducerea gr. lego, care aici scoate în evidenţă subiectul celor ce
sunt spuse. Al doilea „spune” e traducerea gr. laleo, care se referă la expresia legii. Primul cuvânt e aplicabil
în mod deosebit materialului cuprins în lege, în timp ce al doilea se referă îndeosebi la proclamarea ei.
Deosebirea dintre cele două cuvinte e ilustrată în traducerea „tot ce zice legea e adresat celor care sunt
supuşii legii”.
Sub lege. [„în lege”, Nitz.]. Literal, „în lege”, adică supuşi autorităţii legii (vezi cap. 2,12).
Să fie astupată. [„să fie oprită”, KJV; „să fie închisă”, Nitz.]. Având în vedere dovezile prezentate,
oamenii nu au nici o scuză de oferit (Rom 2,1; cf. Psa 63,11).
Toată lumea. Şi iudei şi neamuri împreună. Pavel a afirmat deja responsabilitatea păgânilor în cap.
1,20.32.
Vinovată. Gr. hupodikos, un cuvânt care apare numai aici în Noul Testament şi nu se găseşte în LXX.
În greaca clasică, înseamnă „supus urmăririi” şi poate fi urmat de o referire la legea călcată, la partea
vătămată sau la reclamantul îndreptăţit. Pasajul poate fi redat „să devină răspunzătoare înaintea lui
Dumnezeu”. Dumnezeu este astfel reprezentat ca având o ceartă cu păcătoşii (vezi Ier 25,31). Aici, Pavel
poate vorbeşte despre Dumnezeu ca fiind nu numai parte vătămată, dar şi judecător (Rom 2,5.6.16).
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20. Căci. [„de aceea”, KJV]. Mai degrabă „pentru că”. Ceea ce urmează introduce motivul pentru
care fiecare gură va fi închisă şi toată lumea va fi socotită că trebuie să dea socoteală lui Dumnezeu (vers.
19).
Nimeni. [„nici un trup”, KJV]. Adică nici o fiinţă omenească. Fără îndoială că Pavel face aluzie la
Psalmul 143,2.
Socotit neprihănit. [„a face neprihănit”, KJV]. Gr. dikaioo, „a aşeza neprihănit”, „a considera că e
neprihănit”, „a declara că e neprihănit”, „a trata ca fiind neprihănit”, „a prezenta ca neprihănit”. Cuvântul
apare de 39 de ori în Noul Testament, 27 din acestea fiind în scrierile lui Pavel. Însemnătatea lui dikaioo e
uneori umbrită prin traducerea „a face neprihănit”. În limba greacă dikaioo, „ a face neprihănit”, dikaios,
„neprihănit”, dikaiosune, „neprihănire” sunt toate construite pe aceeşi rădăcină şi legătura dintre ele este clar
văzută.
Aşa cum e folosit în Noul Testament cu referire la fiinţele omeneşti, a face neprihănit arată actul prin
care o persoană e adusă într-o situaţie dreaptă în legătură cu Dumnezeu. Prin actul acesta, Dumnezeu achită
un om care este vinovat de o faptă rea sau tratează ca neprihănit pe cineva care este nelegiuit. Înseamnă
anularea acuzaţiilor care se găsesc împotriva credinciosului la curtea cerească. „Dacă te predai Lui şi-l
primeşte ca Mântuitor, atunci oricât de păcătoasă ar fi fost viaţa ta, din consideraţie pentru El, tu eşti socotit
neprihănit” (SC 62; vezi cap. 3,28; 4,25; 5,1).
Prin faptele Legii. Literal, „din lucrări ale legii”, adică lucrări arătate de lege. În limba greacă, „lege”
este fără articol (vezi cap. 2,12). Pavel afirmă un adevăr general care e aplicabil atât grecilor, cât şi iudeilor.
Îndreptăţirea prin faptele legii a fost temelia oricărui sistem religios fals şi a devenit chiar şi principiul
religiei iudaice (DA 35, 36). Dar faptele săvârşite în ascultare de oricare lege, fie că legea aceea e făcută
cunoscut prin raţiune, conştiinţă sau descoperire [revelaţie], nu pot îndreptăţi un păcătos înaintea lui
Dumnezeu (Gal 3,2). Pavel a arătat deja că neamurile călcaseră legea descoperită lor în natură şi în
conştiinţă (Rom 1). La fel el a dovedit că iudeii călcaseră legea descoperită lor în Vechiul Testament şi mai
ales în Cele zece porunci (cap. 2). Şi iudeul şi cel dintre neamuri au aceeaşi nevoie de îndreptăţire. Dar legea
nu are putere să îndreptăţească. Ea poate numai să arate păcătoşenia păcatului în adevăratele lui aspecte.

Neprihănirea nu poate fi căpătată decât pe o singură cale.
Nu e contradicţie între cele afirmate în cap. 2,13, „cei ce împlinesc legea vor fi socotiţi neprihăniţi
[drepţi]” şi pasajul acesta, „nimeni nu va fi socotit neprihănit [neprihănit] înaintea Lui, prin faptele legii”.
Primul subliniază faptul că vor fi îndreptăţiţi numai cei care se predau în aşa măsură lui Dumnezeu încât
sunt dispuşi să împlinească orice porunceşte El, în felul acesta fiind nu numai „auzitori ai Legii”. Al doilea
accentuează faptul la fel de adevărat că faptele bune de ascultare nu pot, în nici un caz, să cumpere
mântuirea. Ele pot, în cel mai bun caz, să fie dovada credinţei prin care e căpătată îndreptăţirea.
Prin lege. În versiunea greacă, expresia nu este articulată (vezi cap. 2,12).
Cunoştinţa. Gr. epignosis, un termen care înseamnă clar şi exact cunoaştere (vezi Rom 1,28; 10,2;
Efes 4,13), un cuvântul obişnuit pentru cunoştinţă (gnosis). Legea este norma faptelor neprihănite, şi orice
nu ajunge să corespundă legii este păcat, deoarece păcatul este nelegiuire, neascultare de lege (1 Ioan 3,4).
Cu cât cineva ajunge să cunoască mai bine acest standard, cu atât mai mult îi vor fi sporite conştienţa şi
simţul păcatului. Aceasta este cauza pentru care omul nu poate fi îndreptăţit prin faptele legii. În ce priveşte
îndreptăţirea, legea a făcut tot ce a putut când păcătosul a fost adus pe punctul de a exclama: „O, nenorocitul
de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (vezi Rom 7,24). Legea ţine oglinda în faţa
vinovatului, dar nu poate să îndepărteze vinovăţia.
Versetul acesta, împreună cu afirmaţia lui Pavel că legea urmează să ne ducă la Hristos (Gal 3,24),
arată clar legătura dintre lege şi Evanghelie. Evanghelia, în nici un caz, nu a înlăturat funcţia necesară a
legii. Doctrina îndreptăţirii prin credinţă „prezintă Legea şi Evanghelia, legându-le pe cele două într-un tot
desăvârşit” (TM 94).
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21. Dar acum. Acest „acum” poate fi înţeles fie în sensul lui temporal, „în timpul de faţă” sau în
sensul lui logic, „în această stare a cazului”. În ce priveşte folosirea lui cu sensul din urmă, comparaţi cu
Romani 7,17; 1 Corinteni 13,13. Pavel a arătat nevoia universală de îndreptăţire (Rom 1,18 la 3,20) şi acum
trece de la latura negativă la cea pozitivă a temei propuse în cap. 1,17.
O neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Vezi cap. 1,17. În contrast cu păcătoşenia universală a omului
şi zadarnicele lui încercări de a câştiga îndreptăţirea prin faptele legii, Pavel începe să descrie îndreptăţirea
lui Dumnezeu, o îndreptăţire pe care El este gata să o acorde tuturor acelora care au credinţă în Isus Hristos.
Fără lege. Literal, „separat de lege”. În versiunea greacă nu este articol (vezi cap. 2,12). Cuvintele
acestea sunt în contrast cu „prin faptele legii” din cap. 3,20. Ele scot în evidenţă că neprihănirea lui
Dumnezeu a fost descoperită fără nici o referire la lege. Adică neprihănirea lui Dumnezeu a fost manifestată
cu totul separat de tot principiul legii şi de întreaga concepţiei a ascultării legale, ca un fel de a obţine
neprihănirea , sau cu totul aparte de sistemul legalist pe care iudeii îl prezentau ca bază a neprihănirii.
S-a arătat. [„e manifestată”, KJV]. Literal, „a fost manifestată”. Cuvântul poate implica faptul că ceea
ce s-a manifestat acum, a fost anterior ascuns (vezi Rom 16,25.26; Col 1,26). Deşi neprihănirea lui
Dumnezeu fusese descoperită într-o anumită măsură în Vechiul Testament, deplina manifestare a
neprihănirii Sale a venit în persoana lui Hristos (vezi PP 373).
Despre ea mărturisesc. Adică fiind dată mărturie cu privire la, fiind atestată.
Legea şi proorocii. Adică Scripturile Vechiului Testament (vezi pag. 19). În versiunea greacă,
articolul apare împreună cu „lege” (vezi cap. 2,12). Nu e contradicţie în Vechiul şi Noul Testament. Deşi
această manifestare a neprihănirii lui Dumnezeu este separată de lege, ea nu este în nici un fel în opoziţie cu
legea şi proorocii. Dimpotrivă, ea a fost anticipată de ele (vezi Ioan 5,39). Vechiul Testament este în
substanţă profetic cu privire la neprihănirea care urma să fie descoperită în Hristos şi primită prin credinţă,
aşa cum e relatat în Noul Testament (vezi Fapte 10,43; 1Pet 1,10.11). Pavel a citat deja Habacuc 2,4:
„Neprihănitul va trăi prin credinţă” (Rom 1,17). În toată epistola, Pavel se referă în mod stăruitor la Vechiul
Testament pentru confirmarea tezei sale că îndreptăţirea este prin credinţă (vezi cap. 4; 10,6.11). Scopul
central al legii ceremoniale a fost de a învăţa că un om putea fi îndreptăţit nu prin ascultarea de legea

morală, ci prin credinţa în Mântuitorul care avea să vină (vezi PP 367).
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22. Prin credinţa în Isus Hristos [„prin credinţa lui Isus Hristos”, KJV]. Versiunea greacă poate fi
înţeleasă în ambele feluri. În Marcu 11,22, unde versiunea greacă spune literal: „aveţi credinţă de la
Dumnezeu”, KJV spune: „Aveţi credinţă în Dumnezeu”. La fel, literalul „credinţă a numelui Său” e tradus
„credinţă în numele Său” (Fapte 3,16). Literalul „cel din credinţa lui Isus „ e tradus „cel ce crede în Isus”
(Rom 3,26). Sfinţii sunt cei care ţin poruncile lui Dumnezeu şi au credinţa lui Isus (Apoc 14,12; TM 58).
Unii au preferat să înţeleagă „credinţa lui Isus” ca însemnând aici credinţa pe care a exercitat-o Isus
Însuşi, credincioşia Lui, viaţa sfântă pe care a trăit-o El şi caracterul desăvârşit pe care L-a dezvoltat El, care
e dat ca un dar fără plată tuturor celor care Îl primesc (vezi DA 762). Comparaţi cu „credincioşia lui
Dumnezeu” (vezi Rom 3,3). Mai mult, „credinţa” Lui ar include credincioşia Lui în moartea lui de bună
voie, ispăşitoare (Rom 3,25.26; cf. Filip 2,8).
În orice lucrare a îndreptăţirii, amândouă aspectele acestea sunt operative. „Credinţa lui Isus” e ceea
ce face cu putinţă ca Dumnezeu „să fie neprihănit [neprihănit]” şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce
crede în Isus (rom 3,26). „Credinţa în Isus” e canalul prin care persoana în sine ajunge în posesia
binecuvântărilor îndreptăţirii (vezi E.G. White, Material suplimentar la cap. 4,3-5).
Totuşi, neprihănirea nu este primită ca o răsplătire a credinţei noastre în Hristos, ci mai degrabă ea
este mijlocul de a ne însuşi neprihănirea . Când în iubire şi recunoştinţă credinciosul în Isus se predă fără
rezerve îndurării şi voii lui Dumnezeu, neprihănirea îi este pusă în socoteală. Când el continuă zilnic în
această experienţă de încredere, predare şi comuniune, credinţa lui sporeşte, făcându-l în stare să primească
tot mai mult din neprihănirea împărtăşită a sfinţirii dată în dar.
Credinţa este, ca să zicem aşa, braţul pe care păcătosul îl întinde pentru a primi „darul fără plată” al
îndurării lui Dumnezeu (cap. 5,15). Dumnezeu este mereu gata şi doritor să ne acorde acest dar, nu ca o
răsplătire pentru ceva ce am face noi, ci pur şi simplu datorită iubirii Sale fără margini. Nouă ne revine
sarcina să primim darul, iar el e primit „prin credinţă”.
Peste toţi. Dovezile textuale sunt împărţite (cf. pag. 10) în ceea ce priveşte apartenenţa sau nu a
acestor cuvinte la manuscrisul original. Omiterea lor nu afectează înţelesul în mod practic.
Cred. Sau „au credinţă” (vezi vers. 3).
Nici o deosebire. Sau „nici o distincţie”. Neamurile şi iudeii sunt cu toţii cuprinşi în aceeaşi metodă de
mântuire. Motivul pentru care nu e făcută deosebire între ei este că toţi au aceeaşi nevoie (vers. 23).
Romani 3:23
23. Toţi au păcătuit. Literal, „toţi păcătuiră”. Păcatul lui Adam a stricat chipul divin din om (vezi cap.
5,12; cf. GW 80) şi fără încetare de la căderea omului, toţi urmaşii lui Adam au continuat să fie lipsiţi de
chipul şi slava lui Dumnezeu (vezi mai jos, la „slavă”). Pavel îndeamnă şi pe iudei şi pe neamuri să
recunoască faptul vital că toate dovezile experienţei şi ale istoriei arată clar că omul căzut, în natura lui
stricată, e cu totul incapabil să împlinească cerinţele Legii lui Dumnezeu şi să câştige propria sa
neprihănirea . Singura cale posibilă de a căpăta neprihănirea este credinţa în Isus Hristos. Prin această
experienţă a credinţei, oamenii sunt din nou într-o relaţie corectă cu Dumnezeu (cap. 3,24), au o inimă nouă
şi în felul acesta sunt făcuţi în stare, prin credinţă, să trăiască din nou în ascultare de Legea lui Dumnezeu
(vezi cap. 5,1).
Sunt lipsiţi. [„sunt insuficienţi”, KJV]. Gr. hustereo, folosit în altă parte cu înţelesul de „să fiu în
lipsă” (Filip 4,12), „lipsiţi” (Evr 11,37), „ducă lipsă” (Luca 15,14). În relatarea nunţii din Cana, hustereo e
folosit pentru a arăta că rezerva de vin se terminase (Ioan 2,3). Versiunea greacă arată că păcătoşii continuă
să fie lipsiţi. Mai mult, în versiunea greacă, forma aparte a verbului poate să arate nu numai faptul lipsei, dar
şi conştienţa lipsei. Dacă acesta este cazul aici, verbul ar putea să fie tradus „conştient continuă să fie
lipsiţi”. Acest simţ al lipsei a îndemnat pe oamenii de pretutindeni să-şi câştige propria lor neprihănirea prin
faptele legii.

Slava. Gr. doxa. În Biblie, doxa pare să aibă două sensuri principale şi oarecum diferite, deşi ambele
sunt bazate pe înţelesul iniţial, în greaca antică, de „opinie”, „părere”, „faimă”. Este adesea folosit pentru a
semnifica „onoare”, „faimă”, „recunoaştere” (Ioan 5,44; 7,18 etc.) În sensul acesta, e opus lui „necinste”
(1Cor 11,14.15; 15,43; 2Cor 6,8). În sensul acesta, poate fi căutată (Ioan 5,44; 7,18; 1Tes 2,6), primită (Ioan
5,41.44), dată (Luca 17,18; Ioan 9,24), atribuită lui Dumnezeu (Luca 2,14; Apoc 1,6).
Dacă aceasta este întrebuinţarea pe care o dă Pavel termenului aici, în Romani 3,23, atunci „slava lui
Dumnezeu” înseamnă onoare, laudă sau aprobarea pe care o dă Dumnezeu şi de care oamenii au ajuns să
ducă lipsă. Întrucât Pavel se ocupă în pasajul acesta de poziţia omului înaintea lui Dumnezeu şi se referă în
versetul următor la îndreptăţire, singurele mijloace prin care un om poate primi din nou aprobarea lui
Dumnezeu, acest înţeles al termenului „slavă” poate fi dat în acest context.
Pe de altă parte, „slavă” este folosit în Biblie şi pentru a însemna „strălucire”, „înfăţişare care atrage
ochiul” (vezi Mat 4,8; Luca 12,27; Fapte 22,11). E uneori folosit într-un sens paralel cu „chip”,
„asemănare”, „formă”, „înfăţişare” (vezi Rom 1,23; cf. LXX la Num 12,8, care folosedşte doxa pentru
„chip”). Slava descoperită lui Moise (Exo 33,18.22) era caracterul lui Dumnezeu: bunătate, îndurare, iertare
(vezi GW 417). Slava aceasta poate de asemenea fi reflectată în acele făpturi ale lui Dumnezeu care sunt
capabile să cunoască, să iubească şi să crească asemenea Făcătorului lor. Astfel, Pavel vorbeşte despre om
ca fiind „chipul şi slava lui Dumnezeu” (1Cor 11,7), fără îndoială pentru că e capabil să primească şi să
reflecte slava Sa. Deplina descoperire a slavei şi desăvârşirii Lui este „slava lui Dumnezeu pe faţa lui Isus
Hristos” (2Cor 4,6).
Când această slavă a lui Dumnezeu, descoperită în Hristos, străluceşte din Evanghelie în inima şi
mintea credinciosului, ea îl transformă în „lumină în Domnul” (Efes 5,8). Astfel, „noi toţi privim cu faţa
descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă,
prin Duhul Domnului” (2Cor 3,18). Nădejdea şi aspiraţia creştinului constă din dorinţa de a participa tot mai
mult la slava lui Dumnezeu (vezi Rom 5,2; 1Tes 2,12; 2Tes 2,14).
Poate că aceste două interpretări nu se exclud una pe alta, ci ambele dau un înţeles clar al versetului.
Romani 3:24
24. Fiind socotiţi neprihăniţi. Întrucât oamenii nu au nimic cu ce să se aşeze într-o stare neprihănită
înaintea lui Dumnezeu, îndreptăţirea trebuie să vină ca un dar fără plată. Numai când un om este pregătit, în
toată smerenia, să recunoască faptul că e lipsit de slava lui Dumnezeu şi că nu are nimic în sine care să-l
recomande înaintea lui Dumnezeu, doar atunci e făcut în stare, prin credinţă, să accepte îndreptăţirea ca un
dar fără plată.
Fără plată. Gr. dorean, „gratuit”, ca un dar”. Comparaţi cu folosirea cuvântului în Matei 10,8; 2
Corinteni 11,7; Apoc 21,6; 22,17.
Harul. Gr. charis, apare de vreo 150 de ori în Noul Testament. Pavel a folosit acest termen însemnat
mai mult decât oricare alt scriitor al Noului Testament, şi anume de aproximativ 100 de ori în epistolele sale.
Asociatul său apropiat, Luca, a folosit cuvântul de vreo 25 de ori în Luca şi în Fapte, cei doi bărbaţi purtând
răspunderea pentru aproximativ 80% din toate apariţiile din Noul Testament. „Har”, însă, nu era nicidecum
un cuvânt inventat de apostoli. El era larg folosit într-o varietate de sensuri asociate, în LXX şi în literatura
clasică şi greacă târzie. Totuşi, Noul Testament pare adesea să dea o semnificaţie specială cuvântului „har”,
semnificaţie care nu e găsită pe deplin în altă parte.
În primul rând, „har” înseamnă „ceea ce dă bucurie sau plăcere”, incluzând ideea de frumuseţe,
graţiozitate, drăgălăşenie, ceva ce delectează pe privitor. Comparaţi cu „harul este turnat pe buze” (Psa 45,2,
LXX; cf. Prov 1,9; 3,22). Aceeaşi idee este prezentată în unele din apariţiile din Noul Testament. Când Isus
a vorbit în Nazaret, ascultătorii Săi „se mirau de cuvintele pline de har, care ieşeau din gura Lui” (Luca
4,22). Pavel sfătuia pe credincioşii din Colose ca „vorbirea” lor „să fie totdeauna cu har” (Col 4,6).
„Har” purta de asemenea ideea unui sentiment frumos sau agreabil, simţit sau exprimat faţă de un
altul, ca de pildă, amabilitatea, favoarea, bunăvoinţa. Iosif a căpătat „trecere”, literal, „har” înaintea lui

Faraon (Fapte 7,10; cf. vers. 46). Când predicau, ucenicii erau „plăcuţi”, literal, „aveau har”, înaintea
întregului norod (Fapte 2,47). Pe când Isus era prunc, „harul lui Dumnezeu era peste El” (Luca 2,40). Cu
siguranţă definiţia: „favoare nemeritată” este atribuită cuvântului nu este potrivită aici. „Har” trebuie înţeles
în sensul din Luca 2,52, „era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor”, „creştea în har înaintea
lui Dumnezeu şi a omului”.
Ca o expresie a sentimentului de bunăvoinţă, „har” era la fel folosit cu privire la recunoştinţă. Astfel,
„va rămâne el îndatorat faţă de rolul acela?” [mulţumeşte el slugii aceleia?, KJV] (Luca 17,9) e, literal: „are
el har faţă de sluga aceea?”. „Har” e adesea folosit în sensul acesta în expresia „mulţumiri fie aduse lui
Dumnezeu”, literal, „har Domnului” (1Cor 15,57; 2Cor 8,16; cf. Rom 6,17; 2Cor 2,14; 9,15). Cu siguranţă
acesta nu este „favoarea nemeritată”, oferită de muritori lui Dumnezeu.
Ca o expresie substanţială de bunăvoinţă, „har” era folosit şi cu privire la un dar, o favoarea făcută, un
avantaj. Iudeii au venit la Festus şi au dorit un „hatâr”, literal, „har” împotriva lui Pavel (Fapte 25,3). Pavel
vorbeşte despre darul pe care-l adunaseră bisericile pentru săracii din Ierusalim ca fiind, literal, „har” (1Cor
16,3; cf. 2Cor 8,4.6.7.19).
Nici una din întrebuinţările acestea de mai sus nu diferă de acelea aflate în literatura greacă. Sensul
distinctiv dat termenului „har” în Noul Testament şi mai ales în scrierile lui Pavel este acela al iubirii
îmbelşugate, mântuire a lui Dumnezeu faţă de păcătoşi, aşa cum e descoperită în Isus Hristos. Evident,
întrucât toţi oamenii „au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Rom 3,23), o astfel de favoare şi o
astfel de amabilitate din partea lui Dumnezeu sunt cu totul nemeritate de omul păcătos. Oamenii au trăit în
ură şi răzvrătire faţă de Dumnezeu (cap. 1,21.39.32), au pervertit adevărul Lui (vers. 18.25), au preferat să
se închine la dobitoace şi la târâtoare (vers. 23), au mânjit chipul Lui în propriile lor corpuri (vers. 24-27),
I-au hulit numele (cap. 2,24) şi chiar au dispreţuit pe Dumnezeu pentru răbdarea şi îngăduinţa Lui (vers. 4).
În cele din urmă, ei L-au ucis pe Fiul Lui, trimis ca să-i mântuiască (Fapte 7,25). Şi cu toate acestea,
Dumnezeu a continuat să-l privească pe om cu iubire şi bunătate, ca descoperirea bunătăţii Lui să-l îndemne
la pocăinţă (Rom 2,4).
Acesta este harul lui Dumnezeu în înţelesul particular al Noului Testament. Nu e numai favoarea lui
Dumnezeu faţă de cei care ar putea să merite aprobarea Sa. El este iubirea Lui nemărginită,
atotcuprinzătoare, transformatoare faţă de oamenii păcătoşi. Iar vestea cea bună a harului Său, aşa cum e
descoperită în Isus Hristos, este „puterea lui Dumnezeu spre mântuire” (cap. 1,16). Nu e numai îndurarea şi
bunăvoinţa lui Dumnezeu de a ierta, el este o putere de mântuire activă, dătătoare de energie şi
transformatoare. În felul acesta, el poate să umple pe cineva (Ioan 1,14), poate să fie dat (Rom 12,3.6), este
îndestulător (2Cor 12,9; cf. Rom 5,20), domneşte (Rom 5,21), învaţă (Tit 2,11.12), întăreşte inima (Evr
13,9). În unele cazuri, „harul” pare să fie aproape echivalent cu „Evanghelia (Col 1,6) şi cu lucrarea lui
Dumnezeu, în general (Fapte 11,23; 1Pet 5,12). „Harul divin este măreţul element al puterii mântuitoare”
(GW 70). „Hristos Şi-a dat viaţa pentru a face cu putinţă ca omul să fie refăcut după chipul lui Dumnezeu.
Ceea ce atrage pe oameni laolaltă în ascultare de adevăr este puterea harului Său” (CT 249).
Răscumpărarea. Gr. apolutrosis, literal, „răscumpărare”, „eliberare prin răscumpărare”. Cuvântul grec
constă din două părţi, apo „din” şi lutrosis, înrudit cu lutron, „răscumpărare”. Lutron este un termen obişnuit
în scrierile vechi pentru a descrie preţul de răscumpărare pentru eliberarea sclavilor. Termenul e folosit
pentru a desemna eliberarea din robie, din captivitate sau dintr-un rău oarecare, ideea plătirii unui preţ fiind
de obicei cuprinsă. Cuvântul englez redeem vine de la un verb latin care înseamnă „a plăti înapoi”, „a
răscumpăra”.
În Vechiul Testament, marele act tipic care simboliza răscumpărarea a fost eliberarea din Egipt.
Iehova, ca răscumpărător sau eliberator, făgăduise: „Vă voi scăpa [răscumpăra] cu braţ întins” (Exo 6,6; cf.
cap. 15,13). Scopul răscumpărării era consacrarea lui Israel în slujba lui Dumnezeu (Exo 6,7). Pentru a avea
parte de răscumpărare, israeliţilor li se cerea să săvârşească un act de credinţă prin consumarea mielului
pascal şi prin stropirea sângelui (Exo 12).
Tipurile acestea sunt împlinite în răscumpărarea omului din păcat şi moarte. Isus este „Mielul care a
fost junghiat” (Apoc 5,12; cf. Ioan 1,29; 1Cor 5,7; 1Pet 1,18.19). Faptul că s-a plătit o răscumpărare sau un
preţ pentru răscumpărarea noastră e clar învăţat în Noului Testament. Isus Însuşi declara că „Fiul omului a

venit... ca să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru mulţi” (Marcu 10,45). Pavel vorbeşte despre
Hristos ca despre Cineva „care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi” (1Tim 2,6).
Creştinii sunt înfăţişaţi ca fiind „cumpăraţi” (2Pet 2,1) sau „cumpăraţi cu un preţ” (1Cor 6,20). „Hristos ne-a
răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi” (Gal 3,13). Astfel, într-un anumit înţeles,
îndreptăţirea nu e fără plată, deoarece pentru ea s-a plătit un preţ foarte mare prin suferinţele şi moartea lui
Hristos. Dar ea e fără plată pentru noi, întrucât preţul ei nu e plătit de noi, ci a fost plătit de Însuşi Fiul lui
Dumnezeu.
Răscumpărarea aceasta ne iartă păcatele (Efes 1,7; Col 1,14; Tit 2,14; Evr 9,15; 1Pet 1,18.19), ne
salvează de la putrezire şi moarte (Rom 8,23) şi, până la urmă, din starea cea rea prezentă, ducându-ne la
una de slavă şi strălucire (Luca 21,28; Efes 4,30). Prin indreptăţire, Hristos ne răscumpără de sub pedeapsa
păcatului, prin şi la data celei de-a doua veniri şi la înviere, de prezenţa păcatului.
Ca în cazul israeliţilor în eliberarea din Egipt, tot aşa acum participarea la planul divin de
răscumpărare de sub păcat cer exercitarea credinţei, o recunoaştere şi o acceptare a lui Isus,
Răscumpărătorul nostru, cu tot ceea ce implică un astfel de pas.
În Hristos Isus. Isus „a fost făcut de Dumnezeu, pentru noi, înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi
răscumpărare” (1Cor 1,30). El este şi Răscumpărător (Tit 2,14) şi preţ de răscumpărare (1Tim 2,6). Nu e de
mirare că Pavel putea să exclame: „Hristos este tot şi în toţi” (Col 3,11). Apostolul nu-şi pune ţinte mici
când declara hotărârea lui de a nu şti „între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit” (1Cor 2,2).
Deoarece a-L cunoaşte pe El înseamnă a cunoaşte întregul plan şi program de restaurare a lui Dumnezeu
pentru om. Înţelepciune mai mare ca aceasta nu există.
Romani 3:25
25. L-a rânduit mai dinainte. [„L-a înfăţişat”, KJV; „L-a pus la privire”, Nitz.]. Gr. protithemi. Acest
verb grec e capabil de două înţelesuri oarecum asociate. Un înţeles posibil e de „a pune la privire”.
Comparaţi cu „pâine punerii înainte”, literal, „pâinile pentru a pune la privire” (vezi Marcu 2,26). Al doilea
înţeles posibil, derivat din ideea de a pune ceva înainte, este „a determina un scop”, „a decreta”, „a
intenţiona”. Acelaşi cuvânt e tradus „pus în gând” din Romani 1,13. Al doilea sens ar fi în acord cu
învăţătura lui Pavel din altă parte (vezi Efes 3,11; 2Tim 1,9), dar contextul pare să arate că expunerea
publică a sacrificiului lui Hristos este punctul subliniat în versetul acesta. Comparaţi cu „înaintea ochilor
cărora Isus Hristos a fost zugrăvit” [„public”, RSV; „ca dinaintea ochilor”, G.Gal.] ca răstignit” (Gal. 3,1) şi
„după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului” (Ioan 3,14).
Scopul lui Dumnezeu în expunerea publică a sacrificiului lui Hristos era „să-Şi arate neprihănirea”. Şi
această declarare publică a neprihănirii lui Dumnezeu nu era numai spre folosul omenirii, ci şi pentru
întregul univers, pentru ca problemele cuprinse în marea luptă să poată fi mai clar înţelese de toţi cei care ar
fi putut să fie ispitiţi să pună la îndoială desăvârşirea caracterului lui Dumnezeu (vezi DA 626, 758, 759).
Prin credinţa în sângele Lui. Sau „prin credinţă, în sângele Lui”. Legătura acestor expresii cu restul
versetului poate fi înţeleasă în moduri diferite. Aşa cum e redat în KJV, pasajul acesta înseamnă că jertfa lui
Isus Hristos aduce iertare şi împăcare acelora care au credinţă în sângele Lui. Totuşi, e posibil a lega pe
„prin credinţă” şi pe „în sângele Lui” separat cu „jertfă de ispăşire”, înţelesul în felul acesta fiind: „pe care
Dumnezeu L-a pus la privire prin vărsarea sângelui Său să fie o jertfă de ispăşire prin credinţă”. Gramatical,
e posibilă oricare dintre interpretări. Cea din urmă poate fi preferabilă în contextul acesta, arătând mai clar
jertfa lui Hristos ca mijloc prin care e săvârşită ispăşirea. Jertfa ispăşitoare devine lucrătoare prin credinţa
care şi-o însuşeşte. Afară de cazul că iertarea oferită este primită prin credinţă, ispăşirea nu e de nici un folos
în împăcarea minţii şi inimii celor pentru care a fost făcută jertfa.
Noul Testament pune un accent puternic pe sângele lui Hristos în legătură cu lucrarea de
răscumpărare. Isus a vorbit despre propriul Său sânge ca fiind „vărsat pentru mulţi” (Marcu 14,24). Suntem
„socotiţi neprihăniţi [îndreptăţiţi] prin sângele Lui” (Rom 5,9). „Avem răscumpărarea prin sângele Lui”
(Efes 1.7). Hristos a făcut „pace prin sângele crucii Lui” (Col 1,20). Cei care fuseseră „despărţiţi” au „fost
apropiaţi prin sângele lui Hristos” (Efes 2,13). Biserica lui Dumnezeu a fost câştigată „cu însuşi sângele
Său” (Fapte 20,28). Suntem spălaţi „de păcatele noastre cu sângele Său” (Apoc 1,5).

În Vechiul Testament, sângele e privit ca reprezentând viaţa (vezi Lev 17,11). Dumnezeu a interzis
oamenilor să mănânce „carne cu viaţă ei, care este sângele ei” (Gen 9,4). Vărsarea şi stropirea sângelui în
serviciile sanctuarului Vechiului Testament însemnau luarea şi jertfirea vieţii animalelor sacrificate. În felul
acesta, vărsarea antitipică a sângelui Isus înseamnă aducerea vieţii Lui ca jertfă. Sângele lui Hristos
reprezintă viaţa Lui oferită ca jertfă ispăşitoare pentru păcatele lumii.
Reprezentând viaţa desăvârşită a lui Isus dată pentru om, sângele lui Hristos este lucrător nu numai ca
„jertfă de ispăşire” (Rom 3,25), îndreptăţire (cap. 5,9) şi împăcare (Efes. 2,13). „Numai primind viaţa adusă
pentru noi pe crucea de pe Golgota putem să trăim viaţa de sfinţenie” (DA 660).
Jertfă de ispăşire. [„ispăşire”, KJVM „ispăşitor”, Nitz.]. Gr. hilasterion. Acest cuvânt important a fost
discutat pe larg de mulţi comentatori şi a fost interpretat în diferite feluri. Dificultatea pare să fie nu numai
de a descoperi înţelesul exact al termenului grecesc, dar şi de a găsi un cuvânt sau o expresie
corespunzătoare pentru a reprezenta acest înţeles.
Hilasterion apare aici şi în Evrei 9,5, unde se referă clar la acea parte a chivotului legământului
cunoscută de obicei sub numele de „scaunul milei”. Aceasta folosire a cuvântului este obişnuită în LXX ca o
traducere a cuvântului ebraic rethkappo, care descrie capacul sau acoperământul chivotului. Pe acest loc se
stropea sângele în Ziua ispăşirii (Lev 16,14.15) şi „de unde, pe temeiul ispăşirii, era acordată iertarea
păcătosului pocăit” (PP 319). Întrucât această cea mai sfântă dintre ceremoniile ebraice era tipică pentru
lucrarea de ispăşire a lui Hristos, o înţelegere a însemnătăţii acestui nume, kapporeth, pentru locul central în
ceremonia tipică de ispăşire poate arunca o oarecare lumină asupra folosirii lui de către Pavel cu privire la
sacrificiul lui Hristos.
Acest cuvânt ebraic pentru aşa-numitul „scaun al milei” e derivat dintr-un cuvânt (kaphar) însemnând
fundamental „a acoperi”. Totuşi, numai o singură dată în Vechiului Testament kaphar, în forma lui cea mai
simplă, este folosit pentru acoperire în sens obişnuit (Gen 6,149. Cel mai adesea apare într-o altă formă şi e
folosit în sens figurat, acela de „a acoperi păcatul”, de unde „a ierta”, „a fi îndurător”, „a ispăşi”. Pentru
kapporeth, Luther a folosit numele de Gnadenstuhl, „scaunul milei”. Mai târziu, Tyndale a preluat cuvântul,
care din versiunea lui a trecut mai departe în multe versiuni majore engleze ale Bibliei. Unii au sugerat
traducerea „locul ispăşirii” ca reprezentând mai clar lucrarea de răscumpărare şi împăcare care se săvârşea
acolo.
Evident că traducătorii LXX şi-au dat seama de această însemnătate a numelui când au ales să-l
reprezinte prin cuvântul grec hilasterion. Înţelesul lui e luminat mai mult printr-o comparaţie a altor cuvinte
înrudite care apar în Noul Testament. Hilaskomai e folosit în rugăciunea: „Dumnezeule, ai milă de mine,
păcătosul!” [„Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosul”, KJV] (Luca 18,13) şi în descrierea lucrării lui Isus
ca „să facă ispăşire pentru păcatele poporului” (Evr 2,17). O altă formă înrudită, hilasmos, apare de două ori
în descrierile lui Hristos ca „jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (1 Ioan 2,2; 4,10).
Aşa cum este folosit aici, în Romani 3,25, şi în acest context descriind oferta de îndreptăţire şi
răscumpărare prin Hristos, hilasterion, „ispăşire”, pare să reprezinte împlinirea a tot ce era preînchipuit prin
hilasterion, „scaunul milei”, în Sanctuarul Vechiului Testament. Prin moartea Sa ca jertfă, Isus a fost
înfăţişat ca mijloc de ispăşire, de expiere (vezi DA 469; SC 15), împăcare. Nu există probabil un cuvânt în
limba noastră care să poată zugrăvi corespunzător tot ce implică această noţiune. Şi chiar şi unora din
termenii menţionaţi mai sus le-au fost date anumite definiţii de către teologi care sunt în destulă contradicţie
cu adevărata natură a ispăşirii. Trebuie să se manifeste grijă în folosirea acestor termeni, ca nu cumva să li
se atribuie nuanţe de înţeles necorespunzător.
Indiferent ce cuvânt ar fi folosit, e clar că moartea ispăşitoare a lui Isus Hristos a răspuns la pedeapsa
pentru păcat şi a făcut posibile iertarea şi împăcarea tuturor celor care au credinţă în Hristos. Fireşte că
aceasta nu trebuie să fie înţeleasă în sensul că jertfa lui Hristos a fost adusă, ca şi sacrificiile păgâne, pentru
a îmbuna un dumnezeu ofensat şi a-l determina să privească favorabil pe păcătoşi. „Ispăşirea lui Hristos nu a
fost făcută pentru a-L determina pe Dumnezeu să-i iubească pe cei pe care altfel îi ura; n-a fost făcută ca să
producă o iubire care nu exista; ci a fost făcută ca o manifestare a iubirii care deja era în inima lui
Dumnezeu” (EGW, ST 30 mai 1895, cf. SC 15). De fapt, Dumnezeu S-a sacrificat pe Sine în Hristos pentru
răscumpărarea omului. „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2Cor 5,19; cf. DA 762).

Ca să-Şi arate neprihănirea. Literal, „pentru arătarea neprihănirii Sale”, adică să-Şi arate neprihănirea
. O astfel de arătare era necesară datorită lucrării Sale de iertare a păcatelor care sunt de-acum de domeniul
trecutului. Scopul ei este explicat mai departe în vers. 26.
Căci. Gr. dia, „din cauză că”, „datorită faptului că”. Acesta introduce raţiunea pentru care era necesară
manifestarea neprihănirii lui Dumnezeu.
Trecuse cu vederea . [„pentru iertarea păcatelor”, KJV]. Gr. paresis, unica apariţie 507) a acestui
cuvânt grec în Noul Testament. E diferit de cuvântul tradus „iertare” (aphesis) în altă parte (vezi Mat 26,28
etc.). Înţelesul nu e în primul rând acela de iertare, ci mai degrabă de trecere cu vedere sau trecere pe alături.
În manuscrisele veci, paresis e folosit pentru remiterea pedepsei şi a datoriei.
Păcatele. Gr. hamartema. Nu cuvântul pentru păcat ca noţiune abstractă, hamartia (cf. celor de la Mat
18,15), adică păcat şi păcătoşenie (1 Ioan 3,4). Hamartema se referă la fapte individuale de păcat şi
neascultare. Cuvântutul mai apare în Marcu 3,28; 4,12; 1 Corinteni 6,18.
Săvârşite mai înainte. [„trecute”, KJV]. Adică făcute mai înainte. În contextul acesta, reiese că Pavel
nu vorbeşte, în primul rând, despre păcatele indivizilor înainte de convertire, ci despre păcatele lumii înainte
de moartea ispăşitoare a lui Hristos. Dumnezeu îngăduise neamurilor „să umble în căile lor” (Fapte 14,16).
El trecuse cu vederea sau „închisese ochii faţă de” timpurile acestei neştiinţe (Fapte 17,30). Din această
cauză, dreptatea şi neprihănirea lui Dumnezeu fuseseseră oarecum întunecate, de unde nevoia unei
manifestări sau demonstrări publice. Acum, în sfârşit, „în vremea de acum” (Rom 9,26), o astfel de
manifestare fusese dată prin jertfa lui Hristos. Compară cu cele de la Ioan 15,22; Fapte 17,33; Iacov 4,17.
Îndelungii răbdări. Gr. anoche, literal, „reţinere”, „ţinere înapoi”. Cuvântul apare în Noul Testament
numai aici şi în cap. 2,4 (vezi comentariul de acolo). În iubirea Lui pentru omul păcătos şi în acord cu planul
Lui de a descoperi pe deplin iubirea Lui faţă de toate fiinţele inteligente din univers, Dumnezeu a ocrotit cu
răbdare şi cu îndurare pe oameni de rezultatul definitiv al păcatului lor (vezi DA 764). Această aparentă
trecere cu vederea a păcatului a dus la o serioasă concepţie greşită a caracterului lui Dumnezeu (vezi Psa
50,21; Ecl 8,11). E adevărat că moartea stăpânea şi că avusese loc o revelaţie a neplăcerii divine faţă de
păcat (Rom 1,18.32). E adevărat de asemenea că sistemul de ceremonii fusese instituit pentru a arăta prin
jertfele lui felul cum vedea Dumnezeu grozăvia păcatului şi care a fost preţuit nemărginit care a trebuit să fie
plătit pentru răscumpărarea omului de sub pedeapsa şi puterea păcatului. Dar marea demonstrare a
neprihănirii lui Dumnezeu şi a urii Lui faţă de păcat a făcută prin viaţa şi moartea lui Isus. Nu mai trebuia ca
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu să fie confundată cu nepăsarea faţă de păcat.
Felul îndurător în care Dumnezeu i-a tratat pe păcătoşii vinovaţi nu înseamnă că Lui îi place vina şi
păcatul, deoarece şi-a exprimat neplăcerea faţă de o astfel de întinare prin sacrificiul ispăşitor al Fiului Său.
Când admite pe păcătoşii care fuseseră răzvrătiţi şi le oferă prietenia Sa şi cerul, aceasta nu înseamnă că le
aprobă purtarea şi caracterul din trecut, deoarece a arătat cât de mult urăşte păcatele lor dându-L pentru ei pe
Fiul Său la o moarte de ocară.
Romani 3:26
26. În vremea de acum. [„în timpul de faţă”, KJV; „în timpul de acum”, Nitz.]. Literal, „în sezonul
actual”, de unde „în timpul prezent”. Timp de secole, Dumnezeu „trecuse cu vederea” păcatele oamenilor
(Fapte 17,30), dar acum, în cele din urmă, „la împlinirea vremii” (Gal 4,4; Efes 1,10), neprihănirea Lui a
fost arătat prin descoperirea Fiului Său.
Neprihănit. [„neprihănit”, KJV]. Gr. dikaios, „neprihănit”. Cuvintele „drept” şi „neprihănit” din Noul
Testament sunt traduceri ale aceluiaşi cuvânt grec. Înţelesul expresiei este „ca Dumnezeu să poată fi văzut
că este neprihănit”.
Să socotească neprihănit. [„îndreptăţind”, Nitz.]. Literal „şi îndreptăţind”. Legătura cu neprihănirea
lui Dumnezeu ar fi mai clară dacă această parte a versetului ar fi redată „ca El să poată fi neprihănit şi
socotind neprihănit”. Versetele acestea reflectă problema centrală a marii lupte, problema centrală a planului
de răscumpărare (vezi vers. 4). Satana declarase că dreptatea nu se poate împăca în nici un caz cu îndurarea

şi dacă legea e călcată, ar fi imposibil ca păcătosul să fie iertat (DA 761). Răzvrătirea ulterioară a omului şi
păcatul lui au procurat o nouă ocazie pentru Satana să aducă acuzaţii arogante împotriva lui Dumnezeu şi a
guvernării Sale. „Dumnezeu, susţinea el, „nu putea fi drept şi totuşi să arate milă faţă de păcătos” (DA 761).
Timp de câteva mii de ani, Dumnezeu a răbdat acuzaţiile lui Satana şi starea de revoltă a omului. Între
timp, fără încetare, El a desfăşurat treptat planul Său minunat, un plan care urma nu numai să facă posibilă
iertarea şi restatornicirea păcătoşilor, dar şi să demonstreze pentru totdeauna perfecţiunea absolută a
propriului Său caracter şi unirea desăvârşită dintre dreptate şi iubire în guvernarea divină.
Toate acestea au fost anticipate prin tip, simbol şi profeţie în tot Vechiul Testament. Demonstraţia
supremă a fost făcută prin întruparea, viaţa, suferinţele şi moartea propriului Fiu al lui Dumnezeu.
Dumnezeu stătea acum pe deplin îndreptăţit înaintea universului pentru aparenta Lui trecere cu vederea a
păcatelor anterioare ale oamenilor şi pentru îndreptăţirea din partea Sa a acelora care aveau credinţă. Viaţa
şi moartea lui Isus au dovedit pentru veşnicie cum priveşte Dumnezeu păcatul (2Cor 5,19; cf. DA 762). Ele
au dovedit pentru veşnicie iubirea îmbelşugată a lui Dumnezeu faţă de toate făpturile Sale, o iubire care
putea nu numai să ierte, dar şi să-i facă pe păcătoşii căzuţi să se predea Lui, să manifeste credinţă şi
ascultare desăvârşită. În felul acesta, acuzaţiile lui Satana erau respinse şi pacea universului era făcută sigură
pentru totdeauna. Caracterul lui Dumnezeu era îndreptăţit înaintea universului (vezi PP 68, 69).
Pe cel ce crede în Isus. Literal, „cel din credinţa lui Isus”. Adică cel care are credinţă în Isus (vezi
vers. 22). Îndreptăţirea este numai pentru cel care acceptă descoperirea în Isus a neprihănirii şi iubirii lui
Dumnezeu, care se recunoaşte ca fiind o fiinţă pierdută şi condamnată, având nevoie de un Răscumpărător şi
care, după ce L-a găsit, Îl recunoaşte cu încredere şi predare din toată inima.
Romani 3:27
27. Unde este dar pricina de laudă? Întrucât toţi au păcătuit şi toţi au dat greş în a câştiga o
neprihănire proprie prin faptele legii, întrucât toţi sunt la fel de dependenţi de harul lui Dumnezeu pentru
obţinerea îndreptăţirii, orice motiv de mândrie omenească este clar îndepărtat. Aceasta probabil se referă
îndeosebi la pretenţiile iudeilor, care se mândreau cu privilegiile lor speciale (vezi cap. 2,17.23).
S-a dus. [„este exclusă”, KJV]. Literal, „împiedicată”.
Prin ce fel de lege? [„prin ce lege?”, KJV]. Literal, „prin ce fel de lege?” În versiunea greacă, „lege”
aici e fără articol (vezi cap. 2,12). Prin „lege”, Pavel înţelege aici lege în sens de principiu.
A faptelor? Adică o lege sau un principiu că neprihănirea vine prin ascultarea de lege. Un astfel de
principiu n-ar exclude lauda, căci dacă un om ar putea pretinde neprihănire şi îndreptăţire pe temeiul
faptului că ar fi săvârşit faptele cerute de lege, ar fi putut să aibă anumite motive de mândrie şi laudă (vezi
Rom 4,2; Efes 2,9). N-ar fi loc pentru har.
Prin legea credinţei. Literal, „printr-o lege a credinţei”. Nu există articol în versiunea greacă (vezi cap.
2,12). Pavel se referă la principiul Evangheliei că îndreptăţirea şi neprihănirea vin prin credinţă. Credinţa
primeşte smerit şi recunoscător ceea ce oferă Dumnezeu, şi aceasta nu lasă loc pentru laudă. „Ce este
îndreptăţirea prin credinţă? E lucrarea lui Dumnezeu de a arunca în ţărână slava omului şi de a face pentru
om ceea ce nu e în puterea acestuia să facă pentru sine” (TM 456).
Romani 3:28
28. Pentru că. [„de aceea”, KJV]. Dovezile textuale sunt împărţite (cf. pag. 10) între expresia aceasta
şi „pentru că”. „Pentru că” pare mai corespunzător aici. Pavel confirmă afirmaţia din vers. 27 că lauda nu
este inclusă în principiul credinţei.
Credem. Gr. logizomai. Acelaşi cuvânt e folosit cu sensul „a crede” (cap. 2,3), „a socoti” (cap. 4,3.4,
8,18), „a numi (cap. 4,6), „a şti” (cap. 14,14). Sensul aici pare să fie „a considera”, „a susţine”.
Omul. [„un om”, KJV]. Gr. anthropos, termenul general pentru orice membru al neamului omenesc.
Socotit neprihănit prin credinţă. [„îndreptăţit prin credinţă”, KJV]. Faptul că îndreptăţirea e prin

credinţă lasă se înţeleagă clar că ea nu este o simplă aranjare a situaţiei legale a omului înaintea lui
Dumnezeu. Credinţa în Hristos cuprinde în sine o legătură personală cu Răscumpărătorul. Ea cuprinde o
atitudine de iubire şi recunoştinţă faţă de Mântuitorul, ca răspuns la iubirea Lui pentru noi, păcătoşii. E
bazată pe admiraţia profundă faţă de Isus pentru tot ceea ce este El, cu dorinţa sinceră de a-L cunoaşte mai
bine şi a deveni asemenea Lui. Înseamnă să ne sprijinim şi să ne încredem în Hristos în aşa fel încât să fim
dispuşi să-L credem pe cuvânt fără rezerve şi să-I urmăm învăţăturile, oriunde ne-ar conduce El.
Fără o astfel de credinţă nu poate exista îndreptăţire. Dumnezeu nu e preocupat numai de iertarea
păcatelor trecute. El e preocupat mai ales de refacerea omului, şi aceasta poate fi experimentată numai prin
mijlocirea unei astfel de credinţe în Isus Hristos. De aceea, îndreptăţirea nu poate fi separată de experienţele
transformatoare ale convertirii, renaşterii şi ulterior a creşterii în sfinţenie. Numai credinţa care acceptă
voios şi intră bucuros în fiecare fază a programului lui Dumnezeu pentru refacerea noastră poate să să
pretindă să-i fie pusă în socoteală neprihănirea lui Hristos prin îndreptăţirea Sa (vezi vers. 22, cap. 4,25;
5,1).
Fără faptele legii. Literal, „fără lucrările legii”. În versiunea greacă, „lege” nu are articol (vezi cap.
2,12). Înţelesul acestei expresii este clar în contextul întregului capitol. Baza fiecărui sistem religios fals a
fost ideea greşită că îndreptăţirea poate fi obţinută prin ascultarea de lege. Dar faptele legii nu pot face
ispăşire pentru păcate trecute. Îndreptăţirea nu poate fi câştigată prin merite personale. Ea nu poate fi decât
primită prin credinţa în jertfa ispăşitoare a lui Hristos. De aceea, în sensul acesta, faptele legii nu au nimic
de-a face cu îndreptăţirea. A fi îndreptăţit fără fapte înseamnă a fi îndreptăţit fără a face ceva în tine însuţi
care să merite îndreptăţirea.
Lucrul acesta nu poate fi interpretat ca însemnând că omul care a fost îndreptăţit este prin aceasta
eliberat de ascultarea de lege sau de săvârşirea de fapte bune (nu mai trebuie de-acum să asculte de lege şi să
facă fapte bune). Credinţa prin care a fost îndreptăţit se va da pe faţă în ascultare. De repetate ori Pavel
scoate în evidenţă locul faptelor bune în viaţa creştinului (1Tim 5,10; 6,18; 2Tim 3,17; Tit 2,7.14; 3,18 etc.)
. Dar el clarifică la fel de bine că aceste fapte bune nu dau îndreptăţire (vezi Rom 4,2.6; 9,32; 11,6; Gal 2,16;
3,2.5.10; Efes 2,9; 2Tim 2,9).
Romani 3:29
29. Numai Dumnezeul iudeilor? [„al iudeilor numai”, KJV]. Întrucât îndreptăţirea este prin credinţă
şi nu prin faptele legii, ea este fără plată şi la îndemâna neamurilor, care nu au legea scrisă, aşa cum e pentru
iudei, care au fost mai privilegiaţi. Mântuirea e oferită neamurilor şi iudeilor în aceleaşi condiţii. Dumnezeu
a dat pe Fiul Său pentru că a iubit „lumea” (Ioan 3,16), nu numai pe iudei. El vrea ca „toţi oamenii să fie
mântuiţi” (1Tim 2,4). concepţia aceasta a iubirii atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu nu era uşor de înţeles
pentru unii din conducătorii iudei ai bisericii creştine timpurii (vezi Fapte 10,28.34; 11,1-3.17.18;
15,1.8-11). La Dumnezeu nu există nici un fel de părtinire (Rom 2,11).
Romani 3:30
30. Deoarece Dumnezeu este unul singur. Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) formula „dacă
lucrurile sunt aşa că Dumnezeu este unul”. Pavel ştie că afirmaţia lui cu privire la unicitatea lui Dumnezeu
este tot atât de sigură pentru cititorii săi cum e pentru sine, dar el o pune în forma aceasta pentru a face mai
eficientă logica argumentaţiei sale. Cea mai importantă dintre toate doctrinele iudaice era că Iehova este
Dumnezeu singur şi Dumnezul tuturor împăraţilor de pe pământ (Deu 6,4; 2Re 19,15; Isa 44,6; 1Cor 8,4-6;
1Tim 2,4-6). „El a făcut” pe „toţi oamenii, ieşiţi dintr-un singur” [„El a făcut dintr-un singur sânge toate
naţiunile de oameni”] (vers. 28). Acest acelaşi şi unul singur Dumnezeu oferă îndreptăţire tuturor oamenilor
de pretutindeni, fără „căutare la faţă”, pe temeiul credinţei.
Tăiaţi împrejur. [„circumciderea”, KJV]. Adică cei circumcişi, iudeii (vezi Gal 2,9).
Prin credinţă. Literal, „prin credinţa”, adică prin credinţa la care s-a făcut referire la începutul
versetului. Nu e lucru sigur că trebuie să se dea importanţă diferenţei dintre expresia aceasta şi expresia
„prin credinţă”. Uni le-au privit ca având acelaşi înţeles. Accentul este pus pe credinţă. Credinţa şi nu
circumciziunea va aduce îndreptăţirea iudeului. La fel cineva dintre neamuri, chiar dacă e circumcis, va fi
îndreptăţit prin aceeaşi credinţă care e cerută iudeului.

Romani 3:31
31. Desfiinţăm. [„facem neavenită”, KJV]. Gr. katargeo, „a face nulă şi neavenită”. Vezi vers. 3.
Prin credinţă desfiinţăm noi Legea? În versiunea greacă, „lege” e fără articol (vezi cap. 2,12). Pavel a
spus deja că îndreptăţirea lui Dumnezeu s-a manifestat separat de lege (cap. 3,21) şi că un om este
îndreptăţit prin credinţă, în afara faptelor legii (vers. 28). Dându-şi, pe cât se pare, seama că aceste afirmaţii
ar putea duce la ideea greşită că credinţa desfiinţează principiul legii, Pavel pune întrebarea aceasta retorică
şi îi dă răspuns printr-o imediată şi categorică negare. E adevărat că Pavel a făcut „nulă şi neavenită” părerea
iudaică privitoare la lege ca mijloc de a ajunge la îndreptăţire şi insistenţa iudeilor că neamurile trebuie să
urmeze aceeaşi metodă (Fapte 15,1; Gal 2,16-19). Dar legea, în adevăratul ei rol e întărită şi nu desfiinţată
prin metoda rânduită de Dumnezeu a îndreptăţirii păcătoşilor (vezi Rom 3,28).
Nicidecum. Vezi vers. 4.
Dimpotrivă. [„ba chiar ”, KJV]. Pavel scoate în evidenţă locul legii ca principiu şi îndeosebi în
contextul acestui capitol, aşa cum este încorporat în legea revelată a Vechiului Testament. El a vorbit deja
despre mărturia Vechiului Testament despre învăţăturile care în curând urmau să devină cunoscute ca Noul
Testament (vers. 21). Acum el afirmă că legea, văzută ca o revelaţie a voii sfinte a lui Dumnezeu şi a
principiilor veşnice ale moralităţii, e pe deplin îndreptăţită şi statornicită de Evanghelia neprihănirii prin
credinţa în Isus Hristos. Isus a venit pe acest pământ pentru a preamări legea (Isa 42,21; cf. Mat 5,17) şi
pentru a descoperi prin viaţa Sa de ascultare desăvârşită că creştinii pot, prin harul dătător de putere al lui
Dumnezeu, să asculte de legea Lui. Planul îndreptăţirii prin credinţă descoperă aprecierea lui Dumnezeu
pentru legea Sa prin cererea şi oferirea jertfei ispăşitoare. Dacă îndreptăţirea prin credinţă desfiinţează legea,
atunci nu era nevoie de moartea ispăşitoare a lui Hristos pentru a-i elibera pe păcătoşi de păcatele lor şi, în
felul acesta, de a readuce pacea cu Dumnezeu.
Mai mult, adevărata credinţă implică în sine o voinţă fără rezerve de a împlini voia lui Dumnezeu
într-o viaţă de ascultare de Legea Lui (vezi Rom 3,28). Adevărata credinţă, întemeiată pe iubirea din toată
inima a Mântuitorului, poate duce numai la ascultare. Faptul că Hristos a suportat o astfel de suferinţă din
cauza călcării Legii lui Dumnezeu este unul dintre motivele cele mai puternice pentru ascultare. Noi nu
repetăm cu uşurinţă şi grabnic un fel de purtare care-i acoperă pe prietenii noştri de pe pământ cu
nenorocire. La fel nu putem face altceva decât să urâm păcatele care au pricinuit atâta chinuri celui mai bun
Prieten al tuturor. Una dintre principalele măreţii ale planului de mântuire este că, deşi el face posibilă
îndreptăţirea păcătosului prin credinţă, oferă în acelaşi timp influenţe puternice pentru a produce în acesta
dorinţa de a asculta.
Planul neprihănirii prin credinţă aşează legea în adevărata ei poziţie. Rolul legii este de a convinge de
păcat (vers. 20) şi de a descoperi marele etalon al neprihănirii. Păcătosul care e confruntat cu legea vede nu
numai păcatele sale, vede şi lipsa calităţilor pozitive. Legea conduce, în felul acesta, la Hristos şi la
Evanghelie (Gal 3,24). Atunci credinţa şi iubirea dau naştere unei atitudini noi, de ascultare faţă de legea lui
Dumnezeu, ascultare ce izvorăşte din credinţă (Rom 1,5; 16,26), ascultarea iubirii (cap. 13,8.10).
Conflictul final în marea luptă dintre Hristos şi Satana se va concentra asupra acestei chestiuni a
autorităţii şi funcţiei legii lui Dumnezeu. Faptul că acum nu mai e necesar să dăm ascultare deplină fiecărui
precept al legii lui Dumnezeu constituie marea amăgire pe care Satana o va aduce asupra lumii (Apoc 12,17;
14,12; cf. DA 763).
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1. Ce vom zice dar? O expresie obişnuită la Pavel, legând ceea ce urmează cu pasajul anterior (vezi şi
cap. 6,1; 7,7; 9,14.30). Dacă planul neprihănirii prin credinţă exclude orice laudă (cap. 3,27) şi nu face nici o
deosebire între iudeu şi cel provenit dintre neamuri (vers. 22.23), ce vom spune atunci cu privire la cazul lui
Avraam? Cu siguranţă, iudeii puteau susţine că tatăl poporului ales era acceptat înaintea lui Dumnezeu
datorită marelui său merit. Pavel începe acum să explice, pe temeiul autorităţii Scripturii Vechiului
Testament, că până şi Avraam a fost îndreptăţit pe acelaşi temei pe care este oferită păgânilor îndreptăţirea.
Mai mult, Avraam s-a bucurat de această experienţă înainte ca să fie tăiat împrejur (cap. 4,10). În felul
acesta nu se putea aduce acuzaţia că Pavel prezenta vreo doctrină nouă şi străină susţinând că îndreptăţirea
vine prin credinţă. Pe bună dreptate putea susţine că se menţinea cu stricteţe în spiritul religiei Vechiului
Testament, învăţând că lumea neamurilor, deşi necircumcisă, putea şi ea să fie îndreptăţită prin credinţă.
Raportul credinţei lui Avraam din Geneza 15,6 oferă un caz de neprihănirea „fără lege” şi, totuşi,
„mărturisită de lege” (Rom 3,21).
A căpătat. [„a găsit”, KJV]. Pot fi citate dovezi textuale (cf. pag. 10) pentru omiterea acestei expresii.
Fie că luăm sau nu în considerare aceste cuvinte, scopul lui Pavel este clar. La întrebarea generală: „care
este deci întâietatea [folosul] iudeului sau care este folosul tăierii împrejur?” (cap. 3,1), se răspunde printr-o
privire asupra experienţei marelui patriarh. În ce constă, de fapt, superioritatea de netăgăduit a lui Avraam?
Prin firea lui. [„în ce priveşte după trup”, KJV]. A fost o oarecare incertitudine dacă această expresie
ar trebui să fie legată cu „a căpătat” sau cu „strămoşul nostru”. Prima legătură ar suna astfel: „Ce vom spune
că Avraam, strămoşul nostru, a căpătat cu privire la firea lui?” Adică: A fost Avraam îndreptăţit prin ceva ce
ar fi aparţinut firii? Cealaltă legătură posibil ar zice: „Ce vom spune că a căpătat Avraam, strămoşul nostru
după trup?” Aceasta ar fi cu referire la Avraam ca strămoş prin descendenţă naturală. Amândouă formulările
se potrivesc în contextul acesta. Unii văd cu putinţă o a treia legătura: „Ce vom spune deci? Că am aflat pe
Avraam [că e] strămoşul nostru [numai] după trup?” (Lenski).
Strămoşul nostru, Avraam. [„Avraam, părintele nostru”, KJV]. Dovezile textuale sunt împărţite (cf.
pag. 10) între formula aceasta şi următoarea: „Avraam, strămoşul nostru”. Iudeii se făleau că au pe Avraam
ca strămoş al lor şi un exemplu luat din viaţa şi din purtarea lui ar fi fost deosebit de puternic (vezi Mat 3,9;
Ioan 8,39.40.53).
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2. A fost socotit neprihănit. [„a fost îndreptăţit”, KJV]. Dacă Avraam ar fi fost îndreptăţit ca răsplată
pentru faptele sale de ascultare, într-adevăr ar fi avut ceva cu care să se laude. Dar, de fapt, Avraam nu avea
cu ce să se laude înaintea lui Dumnezeu. Pavel explică motivul în vers. 3-5. Adevărul e că Avraam nu şi-a
primit îndreptăţirea absolut deloc ca o răsplătire pentru fapte, ci la fel ca toţi ceilalţi credincioşi.
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3. Scriptura. Pasajul citat e din Geneza 15,6. Formularea este cea din LXX. În Geneza apare ca un
comentariu la credinţa lui Avraam în făgăduinţa că descendenţii lui urmau să fie numeroşi ca stelele.
A crezut. Gr. pisteno, forma verbală a substantivului pistis, „credinţă” (vezi cap. 3,3). De unde citatul
ar putea fi redat: „Avraam a avut credinţă în Dumnezeu” sau „Avraam şi-a pus credinţa în Dumnezeu”.
Credinţa lui Avraam nu era o credinţă în ceva impersonal, ci o încredere personală în Dumnezeu (vezi cap.
3,22).

I s-a socotit. Gr. logizomai. Acelaşi cuvânt e tradus „socoteşte” (vers. 4) şi „puse în socoteală” ([KJV]
(vers. 6). În greaca clasică şi în manuscrisele vechi, termenul e folosit în legătură cu ţinerea conturilor.
Credinţa lui Avraam a fost înscrisă la credit pentru neprihănire. Cuvântul ebraic folosit la Geneza 15,6
(chashab) înseamnă „a gândi!, „a privi”, „a considera”, „a socoti”. El apare la 1 Samuel 1,13: „Eli socotea
[gândea] că este beată.” Comparaţi cu folosirea lui chashab în Geneza 38,15; 2 Samuel 19,19; Psalm 32,2;
Isaia 10,7; Ieremia 36,3; Osea 8,12.
Ca neprihănire. Implicaţiile legale ale socotirii credinţei lui Avraam ca neprihănirea au fost sursa unor
serioase dezbateri din partea multor cercetători ai Bibliei. Dar ar fi bine să se observe aici că e posibil să se
discute subiectul neprihănirii prin credinţă în termeni atât de legalişti, încât ea să ajungă să nu mai fie deloc
neprihănirea prin credinţă. Iudeii au primit principiile neprihănirii prin credinţă la Muntele Sinai, dar din
cauza atitudinii lor legaliste faţă de planul acesta pentru restatornicirea lor, ei au transformat-o curând în
neprihănirea prin fapte.
Faptul că credinţa lui Avraam i-a fost socotită ca neprihănire nu înseamnă că aceasta posedă în sine
vreun merit care poate câştiga îndreptăţirea (vezi EGW, Material suplimentar la cap. 4,3-5). Ceea ce i-a fost
socotit ca neprihănire a fost credinţa în Dumnezeu. Ea cuprinde în sine o reacţie promptă de a primi cu
bucurie orice ar descoperi Dumnezeu şi de a face cu bucurie orice ar spune Dumnezeu. Avraam Îl iubea pe
Dumnezeu şi se încrederea în El şi asculta de El, deoarece Îl cunoştea şi era prietenul Lui (Iacov 2,21-23).
Credinţa lui era o legătură autentică de iubire, încredere şi supunere. Mai mult, Avraam cunoştea Evanghelia
mântuirii, ştia că îndreptăţirea lui depindea de jertfa ispăşitoare a Aceluia care urma să vină (Gal 3,8; cf.
Ioan 8,56). La data încheierii legământului, planul răscumpărării i-a fost „descoperit în moartea lui Hristos,
jertfa cea mare, şi venirea Lui în slavă” (PP 137). Avraam credea făgăduinţa cu privire la Mesia şi „credinţa
îi era sprijinită pe Răscumpărătorul care avea să vină” (PP 154). Ceea ce i-a fost pus în socoteală ca
îndreptăţire a fost acceptarea recunoscătoare şi plină de încredere de către Avraam a ispăşirii şi neprihănirii
lui Hristos în locul propriei sale lipse de neprihănire. Aceasta este experienţa de îndreptăţire prin credinţă de
care se bucură fiecare creştin care crede.
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4. Celui ce face fapte. [„celui ce lucrează”, KJV]. Adică nădăjduind prin aceasta să merite
îndreptăţirea. Pavel scoate ilustraţia din viaţa de zi cu zi. Verbul acesta era folosit de obicei ca să exprime
practicarea unei meserii pentru câştigarea existenţei (vezi Fapte 18,3; 1Cor 9,6; 2Tes 3,12).
Plata. Gr. misthos, „plată”, „leafă”, „răsplată câştigată” (vezi Mat 20,8; Iacov 5,4).
Se socoteşte. Gr. logizomai (vezi vers. 3). Cuvântul acesta poate fi folosit cu privire la trecerea în
socoteala unei persoane a ceva ce poate i se cuvine sau nu. În versetul acesta, plata faptelor e „socotită” sau
„pusă în socoteală” ca fiind neprihănirea sa legală. În vers. 8, Pavel vorbeşte despre faptul că păcatul „nu se
ţine în seamă” sau „nu se socoteşte” păcătosului.
Ca un har. Adică un dar (vezi cap. 3,24).
Ceva datorat. „Vrednic este lucrătorul de plata sa” (Luca 10,7). Dacă e necesar, el o poate cere
înaintea unui tribunal. Aceasta reprezintă metoda legalistă de a căuta mântuirea. Dacă îndreptăţirea este o
plată pentru fapte, Îl facem pe Dumnezeu debitorul nostru. Harul n-are aici nici un amestec.
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5. Celui ce nu face fapte. [„celui care nu lucrează”, KJV]. Adică persoana care nu încearcă să
cumpere îndreptăţirea prin faptele sale. Aceasta nu neagă necesitatea faptelor bune (vezi cap. 3,28). Pavel
scoate din nou în evidenţă adevărul fundamental că omul e îndreptăţit nu prin fapte, ci prin credinţa care-l
face părtaş la viaţa şi neprihănirea lui Dumnezeu şi, în felul acesta, dă naştere faptelor bune şi le inspiră.
Crede în Cel. [„crede în Acela”, KJV]. Sau „are credinţă în El”, „se încrede în El” (vezi cap. 3,3).
Credinţa aceasta nu este doar o credinţă în bunătatea lui Dumnezeu, ci e încredere în Dumnezeu Însuşi ca
îndreptăţind pe cei care, în cazul în care îndreptăţirea ar fi pusă în aplicare fără milă, n-ar putea fi
îndreptăţiţi. Ea implică nu numai încredere în făgăduinţele lui Dumnezeu, dar şi o deplină predare de sine a
inimii şi a vieţii Aceluia în care credinciosul s-a deprins să se încreadă. Credinţa în El înseamnă mai mult

decât a privi Cuvântul Lui ca adevărat. Ea arată o legătură personală (vezi cap. 4,3).
Păcătos. [„necinstitorul”, KJV; Nitz.]. Gr. asebes, un cuvânt mai tare decât „lipsit de neprihănire”. El
descrie pe cineva care nu se închină adevăratului Dumnezeu, ca de pildă un păgân şi, într-un sens mai
general se referă la o persoană nereligioasă, neevlavioasă. Se poate ca Pavel să fi ales cuvântul acesta pentru
a spori contrastul dintre om, în nevrednicia lui, şi îndurarea lui Dumnezeu, în îndreptăţirea lui.
Credinţa pe care o are îi este socotită. [„credinţa lui e socotită”, KJV]. Aceasta e credinţa unei
persoane care, recunoscându-se pe sine ca „păcătos” [necinstitor de Dumnezeu], nevrednic şi incapabil să se
îndreptăţească singur prin propriile sale fapte, se încrede deplin în îndurarea lui Dumnezeu pentru a fi
îndreptăţit. În contrast cu încrederea pe care o are omul în sine însuşi, care are îndrăzneala să pretindă
îndreptăţirea ca o răsplată pentru faptele sale bune, credinţa care e pusă în socoteală ca neprihănire cuprinde
în însăşi esenţa ei renunţarea la orice merit. Prin credinţă, păcătosul care se pocăieşte prezintă lui Dumnezeu
meritele lui Hristos, şi Domnul pune în contul lui ascultarea Fiului Său (EGW, Material suplimentar la cap.
4,3-5).
Iarăşi cuvântul „credinţă” implică nu numai o aranjare legală, ci începutul unei vieţi noi de iubire,
ascultare şi transformare. Neprihănirea lui Hristos descoperită în viaţa lui desăvârşită şi în moartea Lui ca
jertfă a făcut cu putinţă ca Dumnezeu să fie drept înaintea universului în timp ce îndreptăţeşte pe cel ce-şi
pune credinţa în Isus (vezi cap. 3,26). Primirea neprihănirii lui Hristos prin credinţă face cu putinţă ca
trecutul vinovat al păcătosului să fie acoperit şi fiinţa sa păcătoasă să fie transformată.
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6. Tot aşa şi David. [„chiar ca David”, KJV]. Citatul e din Psalm 32,1.2 şi e în acord mai degrabă cu
LXX decât cu textul masoretic. Afirmaţia lui David e citată de Pavel pentru a confirma şi pentru a explica
mai departe interpretarea pe care o dă el experienţei lui Abrram şi pe care o rezumă în Romani 4,9. În felul
acesta se dau dovezi suplimentare că doctrina îndreptăţirii prin credinţă, fără fapte, e bine susţinută de
Vechiul Testament şi era înţeleasă de cei mai mari conducători iudei.
Numeşte fericit. [„descrie fericirea”, KJV; „rosteşte lauda fericirii”, Nitz.]. Literal, „spune
binecuvântarea”, de unde şi traducerea preferată de mulţi comentatori: „David rosteşte o binecuvântare”
(vezi RSV). Alţii, însă, preferă să pună în socoteala lui Dumnezeu rostirea binecuvântării, printr-o traducere
precum: „David de asemenea vorbeşte despre binecuvântare”.
Fără fapte. David nu foloseşte expresia aceasta, dar ideea este implicită în psalmul acesta. Faptele nu
sunt de absolut nici un folos pentru ispăşirea nelegiuirii trecute (vezi cap. 3,28).
Îi este socotită. [„i se pune în socoteală”, KJV]. Gr. logizomai (vezi vers. 3). A pune în socoteală
neprihănirea este în principiu acelaşi lucru cu a îndreptăţi. Scopul Psalmului 32, din care citează Pavel, e de
a arăta fericirea omului care este iertat, ale cărui păcate nu-i sunt puse în socoteală şi care, deci, e tratat ca o
persoană neprihănită. El nu mai e socotit un păcătos rebel, ci un prieten al lui Dumnezeu.
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7. Ferice. Gr. makarioi, care poate fi tradus şi „fericit”. Acelaşi cuvânt grec e folosit şi în Fericiri
(vezi Mat 5,3).
Fărădelegi. Gr. anomiai, literal, „nelegiuiri”, „călcări ale legii”.
Păcate. Gr. hamartiai, „greşeli”, „abateri”, păcate şi abateri de orice fel.
Acoperite. Gr. epikalupto, literal, „acoperite ca şi cu un linţoliu”, „voalate”. Cuvântul apare numai
aici în Noul Testament.
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8. Căruia. Dovezile textuale sunt împărţite (cf. pag. 10) între formularea aceasta şi „ale cărui”. Ultima
formulare face posibilă traducerea: „Ferice de omul de al cărui păcat Domnul nu va ţine socoteală”.

Nu-i ţine Domnul în seamă păcatul. [„nu-i va pune în socoteală păcatul”, KJV]. Adică Domnul nu-i va
pune în socoteală sau nu-i va socoti păcatul săvârşit. Aceasta este partea negativă a neprihănirii, iertarea
păcatului din trecut. Latura pozitivă, aşa cum e exprimată în vers. 3.5.6.9.11.22, este împărtăşirea
neprihănirii. Cele două sunt inseparabile. A o accentua numai pe prima, a gândi despre îndreptăţire ca fiind
numai iertare şi trecere cu vedere, înseamnă a jefui această experienţă de puterea ei de împăcare şi dătătoare
de viaţă. Înţelegerea pozitivă că Dumnezeu nu numai că m-a iertat, dar că mi-a şi împărtăşit neprihănirea lui
Hristos mă umple şi de recunoştinţă, dar şi de nădejde şi aspiraţii înalte pentru viitor. Dumnezeu e preocupat
nu numai de iertarea mea, dar şi de restatornicirea comuniunii mele cu El. A gândi cu privire la îndreptăţire
că e doar iertare înseamnă poate a privi prea mult la trecut. Dumnezeu doreşte ca eu să ştiu că El nu numai
că m-a iertat, dar e pregătit să mă trateze ca şi cum n-am păcătuit niciodată. Trecutul nu-mi va mai fi pus în
faţă. De acum înainte urmează să fiu tratat ca un prieten, ba chiar ca un fiu (1 Ioan 3,1.2). În felul acesta,
primesc un început nou. El a făcut totul cu putinţă pentru deplina mea reconciliere. Şi această conştientizare
prin credinţă despre înţelesul acestei experienţe a îndreptăţirii îmi inspiră curaj şi hotărâre pentru viitor. Ştiu
că desăvârşitul caracter al lui Hristos, care mi-a fost pus în socoteală prin îndreptăţire, îmi poate fi dat de
aici înainte în sfinţire, pentru a transforma caracterul meu într-unul ca al Lui. Astfel, în timp ce îndreptăţire
se ocupă în primul rând de trecut, ea reprezintă nu numai sfârşitul vieţii de înstrăinare şi de răzvrătire, dar şi
începutul unei vieţi noi de iubire şi de ascultare, care este chiar mai important.
Catehismul evanghelic Heidelberg, publicat prima dată în 1563, explică îndreptăţire în acest cuvinte:
„Cum eşti tu neprihănit înaintea lui Dumnezeu? RĂSPUNS: Numai prin credinţă adevărată în Isus Hristos;
adică, deşi conştiinţa mea mă acuză că am păcătuit grozav împotriva tuturor poruncilor lui Dumnezeu şi că
n-am ţinut niciodată nici una din ele şi că sunt mereu înclinat spre rău, totuşi Dumnezeu, fără nici un merit
din partea mea, numai prin har, îmi acordă şi-mi pune în socoteală deplina mulţumire, îndreptăţire şi
sfinţenie a lui Hristos, ca şi cum niciodată n-aş fi comis şi nici n-aş fi avut vreun păcat şi aş fi împlinit toată
ascultarea pe care a împlinit-o Hristos pentru mine, cu o singură condiţie, ca eu să accept un astfel de
beneficiu cu o inimă care crede”. Comparaţi cu EGW, Materialul suplimentar la Romani 4,3-5.
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9. Fericirea aceasta este? [„vine această fericire?”, KJV; „deci lauda acestei fericiri este?” Nitz.]. Sau
„este această declaraţie de fericire?” În versiunea greacă nu e nici un verb. Pavel se pregăteşte acum să
răspundă la obiecţiunea posibilă că, deşi evident trebuie să se admită că îndreptăţirea este prin credinţă şi nu
prin fapte, cu siguranţă faptul că David şi Avraam ascultaseră de legea circumciziunii trebuie să fi avut de-a
face cumva cu îndreptăţirea lor. Dacă se admite că lucrurile stau aşa, atunci cu siguranţă cei care sunt
circumcişi trebuie să fi avut vreun avantaj în acest plan de îndreptăţire. Pavel răspunde la aceasta atrăgând
atenţia asupra faptului că Avraam fusese îndreptăţit înainte de a fi circumcis. De fapt, Avraam a fost
circumcis când era de 99 de ani (Gen 17,1.10.11.24) şi fiul său, Ismael, era de 13 ( vers. 25). Experienţa de
credinţă a lui Avraam în făgăduinţa lui Dumnezeu a avut loc înainte ca Ismael să fi fost născut (Gen. 15,6).
Cei tăiaţi împrejur. Adică cei care sunt circumcişi, iudeii.
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10. Dar cum? [„cum a fost?”, KJV]. Adică în ce împrejurări era Avraam când a fost îndreptăţit? A
avut el această experienţă înainte sau după ce a fost circumcis? Vechiul Testament relatează clar că
îndreptăţirea lui a precedat cu mult timp circumciziunea lui (Gen 15,6; cf. cap. 17,24).
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11. Semn tăierea împrejur. [„semnul circumciziunii”, KJV; „semn de tăiere împrejur”, Nitz.]. Adică
circumciziunea ca semn. Instituind circumciziunea, Dumnezeu a zis: „Ea va fi un semn [semeion, „semn”,
LXX] al legământului între Mine şi voi” (Gen 17,11).
O pecete. Gr. sphragis. Cuvântul acesta este folosit pentru anumite semne prin care contractele şi
înţelegerile erau confirmate sau autentificate sau cu privire la instrumentele cu care se făceau semnele (vezi
1Cor 9,2; 2Tim 2,19; Apoc 5,1; 17,2). În felul acesta, circumciziunea era un semn exterior care însemna
ratificarea legământului făcut cu Avraam şi confirmarea experienţei lui anterioare de îndreptăţire prin
credinţă. În consecinţă, circumciziunea nu putea fi privită ca motivul primirii unui om şi al favoarei înaintea
lui Dumnezeu. Ea era numai un semn şi o pecete pentru Avraam şi descendenţii lui cu privire la
neprihănirea care vine prin credinţă. Circumciziunea nu conferea neprihănirea ci numai dădea dovada

exterioară a existenţei ei. La fel pentru creştin, botezul nu aduce neprihănirea , ci rânduiala aceasta poate să
fie privită ca un semn şi un sigiliu al credinţei şi îndreptăţirii experimentate înainte de botez.
Acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credinţă. Sau „neprihănirea prin credinţă”. Comparaţi cu
expresia „ascultarea credinţei” (cap. 16,26).
Tatăl. Adică părintele spiritual. Avraam este strămoşul celor care au credinţă. Ca atare, el este un
model şi un exemplu. Cei care merg pe urmele lui sunt priviţi ca fiii lui spirituali (vezi Luca 19,9; Ioan 8,39;
Gal 3,7.29).
Cred. Darul mântuirii este oferit tuturor oamenilor de pretutindeni în aceleaşi condiţii, fie că sunt sau
nu circumcişi (cap. 3,29.30). Avraam şi toţi copiii săi adevăraţi au împlinit aceste condiţii. Unica legătură
existentă în această familie spirituală este aceea a credinţei. Unii membri ai familiei au semnul exterior al
credinţei, alţii nu. Calitatea de membru nu e determinată de posedarea semnului, ci de posedarea a aceea ce
semnul era menit să reprezinte.
Dacă semnificaţia originară a circumciziunii n-ar fi fost pierdută, iudeilor le-ar fi adus totdeauna
aminte de scopul universal al planului de mântuire, prin care punerea în socoteală a neprihănirii este oferită
tuturor celor care cred. În felul acesta, ei urmau să fie mai pregătiţi să conlucreze cu Dumnezeu la împlinirea
sensului spiritual al făgăduinţelor Sale către Avraam, că el avea să fie tatăl multor neamuri (Gen 17,4) şi că
în el urmau să fie binecuvântate toate familiile pământului (cap. 12,3).
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12. Tatăl celor tăiaţi împrejur. („părintele circumciziunii”, KJV]. Adică tatăl celor circumcişi.
Aceasta trebuia să fie legată cu „pentru ca să fie” (vers. 11). Era intenţia lui Dumnezeu ca Avraam să
transmită ritualul circumciziunii tuturor descendenţilor săi fizici pentru a fi un semn al credinţei pe care ei
trebuiau să o împartă cu el. Pavel nu a minimalizat însemnătatea circumciziunii, bine înţeleasă (vezi cap.
3,1.2). Era un privilegiu de a fi membru al neamului ales şi de a purta semnul neprihănirii prin credinţă.
Nu numai că sunt tăiaţi împrejur. În timp ce era strămoşul după trup al tuturor iudeilor circumcişi,
Avraam era tatăl, în sensul în care termenul este folosit în acest context, numai al celor care primiseră
circumcizia în acelaşi spirit şi cu aceeaşi credinţă ca el. Simpla circumcizie nu era de nici un folos, doar
circumcizia legată de o credinţă ca a lui Avraam marca pe cei care erau cu adevărat descendenţii lui (cap.
2,28.29; 9,6.7).
Calcă. [„umblă”, KJV; „merg”, Nitz.]. Gr. stoicheo, „a urma o persoană [sau un lucru]”, „a fi în rând
cu”, „a fi de acord cu”, „a se spune la”. Ca termen militar înseamnă „a înainta în linie”. Comparaţi cu
folosirea lui stoicheo în Galateni 5,25; Filipeni 3,16. Avraam este părintele celor care nu numai că sunt
circumcişi, dar şi „calcă pe urmele” lui, urmează pilda credinţei pe care el o avea înainte de a fi circumcis.
Exemplul credinţei lui Avraam aruncă mai multă lumină asupra sensului credinţei adevărate. Credinţa lui nu
era o experienţă de moment, ci experienţa unei vieţi întregi, dându-se pe faţă în ascultare consecventă şi
fapte bune. Dumnezeu Însuşi a mărturisit că „Avraam a ascultat de cuvântul Meu şi a păzit ce i-am dat de
păzit, poruncile Mele, orânduielile Mele şi legile Mele” (Gen 26,5).
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13. Va moşteni lumea. [„moştenitor al lumii”, KJV]. Expresia aceasta exactă nu apare în nici una din
făgăduinţele făcute lui Avraam. Este posibil ca Pavel să rezume foarte făgăduinţele în această expresie
cuprinzătoare sau să se refere îndeosebi la cea mai cuprinzătoare dintre toate făgăduinţele: „în sămânţa sa
toate naţiunile pământului vor fi binecuvântate” (Gen 22,18). Aceasta era „făgăduinţa făcută lui Avraam”
care trebuia să se extindă şi la neamuri prin Isus Hristos (Gal 3,29). Întrucât împărăţia lui Hristos va umple
întreg pământul, Avraam şi sămânţa lui sunt într-adevăr moştenitori ai lumii. Făgăduinţa va fi împlinită
literal când împărăţiile acestei lumi vor fi date poporului Celui Prea Înalt şi când Hristos va domni cu sfinţii
Săi în etern (Dan 7,27).
Pe temeiul Legii. [„prin lege”, KJV]. Literal, „prin lege”. În versiunea greacă nu există articol (vezi
cap. 2,12). În plus, în versiunea greacă expresia aceasta vine la începutul versetului, probabil pentru accent:
„căci nu prin lege a fost făgăduinţa dată lui Avraam” etc. Argumentaţia lui Pavel de aici se aseamănă

îndeaproape cu aceea din Galateni 3,18. Acolo, „lege” fără articol (vezi Rom 2,12) e expusă ca un principiu
opus „făgăduinţei”. Moştenirea nu poate fi dependentă de lege, deoarece Dumnezeu a acordat-o lui Avraam
prin făgăduinţă. Aici, în cap. 4,13, „legea” şi „neprihănirea credinţei”, ambele fără articol, sunt cele două
principii contrare. Pavel afirmă că făgăduinţa urmează să fie realizată şi însuşită „nu prin lege” (cf. vers.
14.15), ci „prin neprihănirea credinţei” (cf. vers. 16.17).
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14. De lege. [„din lege”, KJV]. Literal, „din lege”. În versiunea greacă nu există articol (vezi cap.
2,12). Cei descrişi aici sunt cei care se sprijină pe propria lor ascultare pentru a căpăta îndreptăţirea, adică
legaliştii.
Este zadarnică. [„făcută nulă”, KJV]. Dacă legaliştii ar moşteni împărăţia, atunci credinţa ar pierde tot
înţelesul şi atunci nu ar exista motiv pentru lauda adusă de Dumnezeu lui Avraam.
Nimicită. [„făcută fără efect”, KJV]. Gr. katargeo, „făcută fără temei”, „făcută fără rost” (vezi cap.
3,3). Dacă împlinirea făgăduinţei depindea de ascultarea noastră legalistă, ea nu putea fi împlinită deloc. În
cap. 4,15, Pavel explică de ce (vezi şi Gal 3,17-19).
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15. Legea aduce mânie. [„legea lucrează mânie”, KJV]. Legaliştii care depind de ascultarea de lege
pentru îndreptăţirea din păcat îşi bazează aşteptările pe o falsă presupunere. Funcţia legii e de a scoate la
iveală păcatul (cap. 3,20) şi de a-l arăta ca încălcare a voii lui Dumnezeu. Departe de a îndreptăţi pe cel
păcătos sau de a-i aduce pace, ea îl condamnă şi atrage mânia lui Dumnezeu asupra lui. Întrucât Pavel a
dovedit deja că toţi oamenii au păcătuit (cap. 1,2.3), urmează că oricine încearcă să fie îndreptăţit prin lege
se va alege numai cu mânie şi condamnare. În felul acesta, legea poate produce exact opusul a ceea ce este
intenţionat prin făgăduinţă.
Prin versetul acesta Pavel nu tăgăduieşte în nici un caz necesitatea legii. El clarifică numai funcţia
legii în planul de mântuire (vezi Rom 3,20.31; vezi Gal 3,21).
Nici călcare de lege. Adică nici o neascultare faţă de o poruncă deja cunoscută. Pavel pare să
folosească această afirmaţie negativă pentru a confirma adevărul aserţiunii sale pozitive că acolo unde există
lege, există şi călcare de lege şi mânia ameninţă. El încearcă să explice legaliştilor că dacă îndreptăţirea nu e
prin credinţă, ci prin lege, nu e nădejde de mântuire. Deoarece iudeii au o lege şi ei toţi au călcat cerinţele ei,
în consecinţă, ei sunt acum expuşi penalităţii călcării şi dacă făgăduinţa îndreptăţirii fără faptele legii nu se
extinde asupra lor, ei sunt cu totul deznădăjduiţi.
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16. De aceea... prin credinţă. Literal, „din cauza acestei credinţe”. Referirea poate fi cu privire la
făgăduinţă (vers. 13) sau la moştenire (vers. 14) sau în general, la modalitatea de obţinere a mântuirii.
Întrucât legea aduce numai condamnare, îndreptăţirea şi mântuirea trebuie să vină aşa cum au venit pentru
Avraam, prin credinţă (vezi Gal 3,11.12).
Prin har. Vezi cap. 3,24. În capitolul acesta, Pavel pune în contrast legea, faptele şi meritul, pe de o
parte, şi făgăduinţa, credinţa şi harul pe de altă parte. Legalismul încearcă să obţină mântuirea cu ajutorul
primelor trei. Dar sistemul e sortit eşecului pentru motivele deja explicate. Mântuirea nu poate să vină decât
prin har, făgăduinţă şi credinţă, deoarece Dumnezeu trebuie să facă faţă stării de neajutorare totală a omului.
Mai mult, harul şi iubirea lui Dumnezeu sunt cele care câştigă pe cel păcătos înapoi la împăcare şi la o viaţă
de credinţă.
Pentru ca. „În scopul”, „pentru ca”.
Chezăşuită. [„sigură”, KJV]. Gr. bebaios, „tare”, „stabilită”, opusă lui „nimicită” [fără efect] (vers.
14). Dacă făgăduinţa ar fi depins de conformarea perfectă a omului faţă de lege, ea n-ar fi fost sigură,
deoarece numai Hristos a dat dovadă de o astfel de ascultare. Dar făgăduinţa e tare pentru toată sămânţa lui
Avraam, atât pentru iudei, cât şi pentru neamuri, deoarece unica ei condiţie este răspunsul credinţei la harul
lui Dumnezeu.

Toată sămânţa. Adică toţi cei care cred (Gal 3,29). Pavel îi împarte în două categorii.
Sub lege. [„din lege”, KJV]. Adică cei credincioşi dintre iudei, care aveau Legea. În versiunea greacă,
există articol (vezi cap. 2,12).
Are credinţa. [„din credinţă”, KJV]. Adică neamurile care cred.
Tatăl nostru al tuturor. Iudeii credincioşi şi neamurile credincioase constituie familia al cărui părinte
spiritual este Avraam (vezi vers. 11).
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17. Este scris. Citatul este din Geneza 17,5. Pe vremea când a fost făcută făgăduinţa, numele lui
Avram a fost schimbat în Avraam (vezi Geneza 17,5). Pavel interpretează făgăduinţa ca referindu-se la
paternitatea lui Avraam.
Te-am rânduit. [„te-am făcut”, KJV]. Gr. tithemi, „a rândui”, „a constitui”. Verbul folosit în ebraică la
Geneza 17,5 poate fi tradus la fel. În ce priveşte folosirea similară a cuvântului grec în altă parte a Noului
Testament, vezi Matei 24,51; Ioan 15,16; Fapte 13,47; 1 Timotei 2,7, unde e tradus „va pune”, „rânduit”, şi
respectiv „pus” de două ori.
Înainte. Mai degrabă, „în prezenţa Lui”. Expresia aceasta poate fi legată de cuvintele care preced
imediat citatul din Geneza 17,5, făcând în felul acesta ca pasajul să spună: „care stă ca părintele nostru al
tuturor în prezenţa acelui Dumnezeu în care a crezut”. Sau expresia poate fi legată de prima parte a
versetului anterior, scoţând astfel în evidenţă asigurarea sau garantarea făgăduinţei înaintea feţei lui
Dumnezeu (vezi RSV).
Se poate ca Pavel să reamintească prilejul conversaţiei lui Avraam cu Dumnezeu, când, în prezenţa
Domnului, Avraam a primit prin credinţă făgăduinţa divină că va fi tatăl multor neamuri (Gen 17,1-4). În
ochii oamenilor, făgăduinţa era imposibil de împlinit. Dar Avraam, ca prieten al lui Dumnezeu, stătea în
prezenţa atotputernicului Dumnezeu al creaţiunii, care putea să prezică viitorul şi să facă să se împlinească
poruncile Sale. În timp ce Avraam era acolo, a fost rânduit să fie tatăl multor neamuri.
Experienţa lui Avraam preînchipuia pe aceea a tuturor credincioşilor. Dumnezeu făgăduieşte
desăvârşita refacere a păcătosului şi, omeneşte vorbind, nu pare cu putinţă ca făgăduinţa să poată fi
împlinită. Cu toate acestea, făgăduinţa e sigură, deoarece ne este dată chiar în prezenţa Aceluia care ne vede
şi ne cunoaşte pe toţi, Dumnezeul Acela care are puterea creatoare capabilă să ne transforme din nou după
chipul Său. Tot ceea ce se cere de la noi e să acceptăm aceasta prin credinţă, aşa cum a făcut Avraam.
Înviază morţii. Adică dă viaţă celor morţi. Puterea lui Dumnezeu de a face minuni e adesea
reprezentată în Biblie ca fiind puterea care poate să aducă pe morţi la viaţă (vezi Deu 32,39; 1Sam 2,6; Isa
26,19; Ioan 5,21; 2 Cor 1,9).
Nu este destul de clar motivul pentru care Pavel face referire în versetul acesta la puterea de a învia a
lui Dumnezeu. Pare să fie admis, în general, că Pavel se gândeşte în primul rând la împrejurările naşterii lui
Isaac (Rom 4,19) şi apoi la învierea lui Hristos (vers. 24). Comparaţi cu Evrei 11,19.
Cheamă cele ce nu sunt. Partea de încheiere a versetului spune literal: „cheamă lucrurile nefiind ca
fiind”. Aceasta poate fi înţeleasă ca însemnând că Dumnezeu cheamă la fiinţă lucrurile care nu există sau că
Dumnezeu vorbeşte despre cele inexistente ca şi cum ar exista. S-ar mai putea să fie şi o referire îndepărtată
la chemarea neamurilor care, deşi nu sunt încă poporul lui Dumnezeu, sunt cuprinse în făgăduinţă, ca şi cum
ar fi. „Voi numi ‚popor al Meu’ pe cel ce nu este poporul Meu şi ‚prea iubită’ pe cea care nu este ‚prea
iubită’” (Rom 9,25; cf. Osea 1,9.10).
Toate aceste interpretări pot lăsa, de fapt, să se înţeleagă acelaşi lucru. Dumnezeu făgăduieşte lui
Avraam că va fi tatăl multor neamuri, care, de fapt, încă nu existau, la data când Avraam însuşi încă nu avea
un moştenitor şi când trecuse de vârsta când putea să se aştepte că va avea unul (Rom 4,19). Dar Avraam are

credinţă suficient ca să creadă că Dumnezeu poate să dea viaţă trupului său mort şi să cheme la existenţă
cele făgăduite, despre care Dumnezeu vorbeşte în precunoaşterea Sa ca şi cum acestea ar exista deja.
Credinţa creştinului nu trebuie să fie mai mică, şi în versetele următoare Pavel scoate în evidenţă credinţa lui
Avraam ca exemplu.
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18. Împotriva oricărei nădejdi. În ciuda împrejurărilor aparent fără nădejde, Avraam a continuat să
exercite nădejde şi credinţa. „Împotriva oricărei nădejdi” se referă la faptul că vârsta făcea ca împlinirea
făgăduinţei să fie, în mod natural, imposibilă. A doua „nădejde” era cea inspirată de cuvântul făgăduinţei lui
Dumnezeu.
Astfel a ajuns. [„ca să poată ajunge”, KJV]. Sau „aşa că a ajuns”. Lucrul acesta se poate înţelege că se
referă la rezultatul credinţei lui Avraam „şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri”. Sau se poate referi la scopul
lui Dumnezeu pentru Avraam, „el a crezut pentru ca, potrivit cu intenţia lui Dumnezeu, să poată deveni tatăl
multor naţiuni” sau la propria nădejde şi aspiraţie a lui Avraam de a deveni tot ce era făgăduit. El a crezut cu
toată inima că va deveni ceea ce făgăduise Dumnezeu, „tatăl multor neamuri”.
Cum i se spusese. Adică făgăduinţa din Geneza 15,5, că sămânţa lui Avraam urma să fie tot atât de
numeroasă ca stelele.
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19. N-a fost slab în credinţă. [„nefiind slab în credinţă”, KJV]. Mai bine „el n-a slăbit în credinţă”.
Nu s-a uitat. Dovezi textuale pot fi citate (cf. pag. 10) pentru omiterea cuvântului „nu”. Dacă „nu” e
păstrat, expresia poate fi înţeleasă ca referindu-se la naraţiunea din Geneza 15,1-6. Cu ocazia aceea, se
relatează că Avraam nu a ţinut seamă de dificultăţile care însoţeau făgăduinţa, ci a primit-o de îndată. Dacă
„nu” este omis, expresia poate fi înţeleasă ca referindu-se la experienţa relatată în Geneza 17,17, din care se
pare că Pavel a împrumutat câteva cuvinte. De data aceasta, pe bună dreptate Avraam s-a uitat la
împrejurările nefavorabile, faptul că el şi Sara erau cu totul trecuţi de vârsta normală de a avea copii, dar
credinţa lui nu a slăbit. O credinţă care rezistă chiar şi în faţa dificultăţilor recunoscute e cu adevărat mai
mare decât o credinţă care pur şi simplu le trece cu vederea.
Îmbătrâni. [„mort”, KJV; „amorţit”, Nitz.]. Adică incapabil să dea naştere la copii (cf. Evr 11,12). Pot
fi citate anumite dovezi textuale (cf. pag. 10) pentru omiterea lui „acum” [KJV]. Prima făgăduinţă cu privire
la un fiu fusese făcută lui Avraam înainte de naştere lui Ismael (Gen 15,3.4), şi Avraam era în vârstă de 86
de ani când s-a născut Ismael (cap. 16,16). A doua făgăduinţă a venit când Avraam era de 99 de ani (Gen
17,1), deşi el zicea că are o sută de ani, şi Sara avea probabil 89 de ani (vers. 17).
Nu mai putea să aibă copii. [„amorţeală”, KJV]. Vezi Gen 18,11.
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20. Nu s-a îndoit. [„nu s-a alăturat”, KJV; „nu şovăi în necredinţă”, Nitz.]. Sau „nu a şovăit”, „nu s-a
îndoit”. Versiunea greacă lasă să se înţeleagă o luptă la nivelul minţii.
Întărit prin credinţa lui. [„a fost tare în credinţă”, KJV; „împuternicit în credinţă”, Nitz.]. Literal, „ a
fost întărit în credinţa [lui]” sau „a fost întărit de credinţa [lui]”. Aceasta poate fi înţeleasă ca însemnând că
credinţa lui Avraam a fost întărită. Credinţa lui a crescut pe măsură ce a fost exercitată. Sau ar putea să
însemne că Avraam însuşi a primit putere prin credinţa sa. Necredinţa nu l-a făcut să se clatine, ci
dimpotrivă credinţa lui l-a făcut tare. Pavel afirmă în alt loc că „prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei
trecută, a primit putere să zămislească” (Evr 11,11). Aceasta ar părea să confirme a doua interpretare, deşi
prima este fără îndoială adevărată cu privire la experienţa lui Avraam.
A dat slavă lui Dumnezeu. Aceasta nu lasă în mod necesar să se înţeleagă o exprimare verbală de
laudă, ci se poate referi la orice este menit să dea slavă lui Dumnezeu, în gând, cuvânt, sau faptă (vezi Ios
7,19; Ier 13,16; Luca 17,128; Ioan 9,24; Fapte 12,23). Avraam a dat slavă lui Dumnezeu prin ferma lui
încredere în făgăduinţele lui Dumnezeu. În felul acesta, el a recunoscut atotputernicia lui Dumnezeu. În felul
acesta, toţi cei care cred în făgăduinţele divine aduc cinste lui Dumnezeu. Ei dau mărturie că Dumnezeu e

vrednic de încredere. Tot aşa Avraam a dat slavă lui Dumnezeu în fapte, ca şi în gândire prin ascultarea lor
neîntârziată (Gen 17,22.23).
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21. Deplin încredinţat. Gr. pleraphoreo, „a satisface pe deplin”. În forma folosită aici înseamnă a fi
plin de convingere, a fi pe deplin convins. Pavel foloseşte acelaşi cuvânt pentru a îndemna pe Timotei prin
cuvintele „împlineşte-ţi bine slujba” (2Tim 4,5) şi pentru a exprima scopul lui Dumnezeu ca prin El
Evanghelia „să fie vestită pe deplin” (vers. 17). În Luca 1,1, el descrie acele lucruri „adeverite cu
desăvârşire” [Nitz.], „care sunt cât se poate de sigur crezute”.
Credinţa reală înseamnă convingere. Viaţa de credinţă este o viaţă de încredere şi asigurare. Astfel că
Pavel putea spune: „Ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce I-am
încredinţat, până în ziua aceea” (2Tim 1,12). E o eroare de a presupune că lipsa unei astfel de convingeri e o
dovadă de umilinţă. Dimpotrivă, a pune la îndoială făgăduinţele lui Dumnezeu sau iubirea Lui înseamnă a-L
dezonora pe El, deoarece a pune la îndoială înseamnă a pune la îndoială caracterul şi cuvântul Lui (vezi TM
518, 519). E mai greu pentru mulţi să creadă că Dumnezeu îi poate iubi şi ierta, în ciuda păcătoşeniei lor,
decât îi era patriarhului înaintat în vârstă să creadă că urma să fie tatăl multor neamuri. Dar încrederea în
Dumnezeu că El poate face ceea ce nouă ne pare imposibil e tot atât de necesar într-un caz ca şi în altul.
Păcătosul Îl onorează pe Dumnezeu încrezându-se în harul Său, tot atât de mult cât a făcut Avraam prin
încrederea în puterea Lui.
Că El ce făgăduieşte. [„ce a făgăduit”, KJV]. Adică ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Întrucât El era Cel
care făcea făgăduinţa, Avraam a crezut-o fără să o pună la îndoială. Credinţa în Dumnezeu este în esenţa ei
o legătură sigură între două persoane. Cunoaşterea de către Avraam a lui Dumnezeu şi încrederea lui în
Dumnezeu erau de aşa natură încât patriarhul era gata să primească tot ce Dumnezeu spunea şi să asculte de
tot ce Dumnezeu poruncea.
Poate. [„e în stare”, KJV; „puternic este”, Nitz.]. Gr. dunatos, care poate să aibă un înţeles mai
puternic decât doar „a fi în stare”. Este redat „puternic” în Luca 24,19; Fapte 18,24; 2 Corinteni 10,4. Ocazia
acceptării de către Avraam a făgăduinţei nu era singura în care a arătat o astfel de încredere în puterea lui
Dumnezeu. Credinţa lui a fost la fel de implicită şi de puternică atunci când i s-a poruncit să jertfească pe
fiul său făgăduit (Evr 11,19).
Scopul discursului despre Avraam este de a arăta, cu referire la Geneza 17,15-22; 18,9-15, cum
credinţa lui Avraam în făgăduinţa unui urmaş prin Sara corespunde în esenţă cu credinţa noastră „în Cel ce a
înviat din morţi pe Isus, Domnul nostru” (Rom 4,24). Credinţa lui Avraam într-o putere divină mai presus de
natură, în cineva care era în stare să dea viaţă celui care, omeneşte, era mort. Şi după cum credinţa lui
Avraam în naşterea făgăduită cerea o credinţă mai mare în împlinirea prin Isaac a tuturor făgăduinţelor, tot
aşa credinţa creştinului în învierea lui Hristos cuprinde în sine credinţă în tot ceea ce este exemplificat şi
asigurat prin aceasta. Nu numai în experienţa descrisă aici, ci şi în întreaga lui viaţă, aşa cum e relatată în
Geneza, Avraam iese în evidenţă ca un exemplu de credinţă capabilă să treacă dincolo de cele văzute în
realitatea lucrurilor nepieritoare.
Romani 4:22
22. De aceea. Aceasta se referă la contextul anterior (vers. 18-21). Ceea ce i-a fost pus în socoteală
lui Avraam ca îndreptăţire era credinţa lui statornică în faptul că Dumnezeu putea să împlinească şi urma să
împlinească ce făgăduise. Analiza făcută de Pavel experienţei lui Avraam oferă noi dovezi cu privire la felul
de credinţă care poate fi pusă astfel în socoteală. Credinţa pe care o avea Avraam nu era numai credinţa că
Dumnezeu spunea adevărul. Viaţa lui de încredere şi ascultare consecventă, în ciuda dovezilor naturale care
ar fi putut să-l ispitească să gândească şi să procedeze altfel, dă pe faţă faptul că credinţa lui era de fapt o
legătură personală adevărată cu Dumnezeu. Avraam a crezut pe Dumnezeu (vers. 3.17). Adică Avraam şi-a
fixat credinţa în Dumnezeu, nu în ceva impersonal. Credinţa lui nu era într-o doctrină sau într-un crez, ci
într-o Persoană. În felul acesta, era posibil ca Avraam să accepte orice ar fi făgăduit sau poruncit Domnul şi
să asculte de acestea, chiar dacă omeneşte vorbind ar fi iraţional să se presupună că astfel de făgăduinţe şi
porunci ar fi putut fi cumva împlinite.
Credinţa creştinului de astăzi nu trebuie să fie mai mică decât aceasta (COL 312). Credinţa noastră

trebuie să fie ca a lui Avram şi viaţa noastră va demonstra dacă ne bucurăm sau nu de o astfel de experienţă.
În nici unul din versetele acestea care vorbesc despre punerea în socoteală a neprihănirii sau despre
socotirea credinţei ca neprihănire nu se spune lămurit că neprihănirea lui Hristos este pusă în socoteala
credinciosului. Aceasta este însă subînţeleasă în sensul deplin al experienţei îndreptăţirii prin credinţă în
lumina întregului plan al lui Dumnezeu pentru refacerea omului (vezi vers. 3.5.8; cf. cap. 3,25.26.28). Legea
cere neprihănire, ceea ce omul nu e în stare să dea. Dar Isus, pe când era pe pământ, a trăit o viaţă
neprihănită şi a dezvoltat un caracter desăvârşit. El le oferă pe acestea ca un dar celor care le doresc. Viaţa
Lui stă în locul vieţii oamenilor (vezi DA 762; EGW, Material suplimentar la cap. 4,3-5). Datorită vieţii
desăvârşite a lui Hristos, culminând cu moartea Lui ispăşitoare, e posibil ca eu să fiu tratat ca şi cum aş fi
împlinit cerinţele legii. În felul acesta, neprihănirea Lui Hristos îmi este pusă în socoteală.
Romani 4:23
23. Nu numai pentru El. [„nu numai datorită Lui”, KJV; „pentru dânsul numai”, Nitz.]. Pavel e
preocupat de interpretarea istorică a Scripturii, dar şi de aplicarea ei practică în viaţa creştinului.
Romani 4:24
24. Ci şi pentru noi. Nu numai ca un fapt istoric şi ca un exemplu (vezi Rom 4,21; vezi Rom 15,4;
1Cor 10,11), ci îndeosebi pentru a ne asigura că neprihănirea ne va fi pusă în socoteală în acelaşi fel.
Celor ce credem. [„dacă credem”, KJV]. Mai degrabă „celor ce cred”. Aceasta descrie categoria celor
cărora credinţa le va fi socotită ca neprihănire.
În Cel. Pavel scoate în evidenţă faptul că credinţa care este pusă în socoteală ca neprihănire trebuie să
fie pusă în Dumnezeu ca persoană. În felul acesta, credinţa nu e doar o convingere cu privire la adevărul
unui fapt istoric. Ea este o legătură între două persoane. Aceeaşi Persoană la care Avraam a privit pentru
împlinirea făgăduinţei este Cel a cărui putere şi credincioşie au fost manifestate într-o epocă mai târzie în
învierea lui Hristos şi pe care, deci, creştinii se sprijină cu încredere.
A înviat din morţi pe Isus. Credinţa creştinului e asemănătoare celei a lui Avram nu numai prin faptul
că e o credinţă personală în Dumnezeu, ci şi prin aceea că ea exercită puterea de a aduce viaţă din moarte.
După cum Avram şi-a fixat credinţa într-o făgăduinţă divină pe care numai puterea dătătoare de viaţă şi
creatoare a lui Dumnezeu o putea împlini (vers. 17), tot aşa creştinii se încred pentru îndreptăţire şi
răscumpărare în Cel care a înviat deja pe Isus dintre morţi chiar cu scopul acesta.
Readucerea omului căzut la asemănarea cu chipul lui Dumnezeu, după care el fusese creat la început,
e posibilă numai prin exercitarea puterii creatoare a lui Dumnezeu. Învierea lui Isus este asigurarea supremă
că puterea dătătoare de viaţă a lui Dumnezeu poate birui moartea şi că prin credinţă aceeaşi putere creatoare
ne stă la îndemână pentru refacerea chipului lui Dumnezeu în noi. Învierea lui Hristos a fost un triumf al
puterii atotputernice a lui Dumnezeu, asemănătoare naşterii lui Isaac din trupul „mort” al lui Avraam,
fiindu-i totuşi superioară. Prin credinţa în minunea învierii, cu tot ce implică ea, învierea este repetată în noi,
când ajungem făpturi noi în Hristos şi umblăm cu El într-o viaţă nouă (vezi Rom 6,4; Efes 1,19.20; Col 3,1).
Romani 4:25
25. A fost dat. Gr. paradidomi. Acest cuvânt înseamnă fundamental „a înmâna altuia”. El e folosit în
evanghelii cu privire la trădarea lui Hristos (Mat 10,4; 17,22, Ioan 6,64.71).
Din pricina. [„pentru”, KJV; Nitz.]. Sau „din cauza”. Aceasta ar putea însemna că Isus a fost dat din
cauza abaterilor noastre, adică drept urmare a lor, sau pentru a face ispăşire pentru vinovăţia noastră. De
fapt, şi una şi alta sunt subînţelese, deoarece moartea lui Hristos a fost rezultatul vinovăţiei noastre, întrucât
era scopul lui Dumnezeu ca prin moartea aceea să facă ispăşire pentru păcatele noastre.
Fărădelegilor. Gr. paraptomata, „paşi greşiţi”, „greşeli”, „gafe”. Cuvântul e tradus „greşeli” în Matei
6,14 şi „greşeală” în Galateni 6,1.
Din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi. [„pentru neprihănirea noastră”, KJV: Nitz.]. Sau „datorită
neprihănirii noastre”, adică „având în vedere neprihănirea noastră”. Afirmaţia lui Pavel că îndreptăţirea

noastră depinde nu numai de moartea lui Hristos, dar şi de învierea Lui aduce un plus de lumină asupra
sensului experienţei de a fi socotiţi drepţi de către Dumnezeu (vezi cap. 3,20.28). Dumnezeu nu e preocupat,
în primul rând, de trecutul păcătos al omului, ci de refacerea lui viitoare. Îndreptăţirea nu este numai iertare,
ci şi împăcare, statornicirea unei legături noi, a unei experienţe noi cu Dumnezeu. O astfel de experienţă e
cu putinţă numai prin credinţa în Hristos cel viu, care „trăieşte pururea ca să mijlocească” pentru noi (Evr.
7,25). Îndreptăţirea este dată numai celor care acceptă întregul plan al lui Dumnezeu de neprihănire prin
credinţa în Hristos şi care se încredinţează acestui plan. Acesta înseamnă a iubi pe Hristos cel viu şi a privi
la El pentru mijlocire şi putere transformatoare. Pe cruce, Domnul S-a dat pe Sine pentru noi. Prin înviere,
El ni Se dă nouă chiar pe Sine Însuşi.
Mai mult, învierea lui Hristos ne asigură că ceea ce a făcut El pentru răscumpărarea noastră a fost
aprobat de Tatăl (Fapte 2,36; 3,13-15; 1Cor 15,15.17.18) şi scopurile lui Dumnezeu prin El sunt împlinite
(Fapte 17,31). Învierea dovedeşte adevărul susţinerilor lui Hristos cu privire la Sine (vezi Rom 1,4) şi
certitudinea făgăduinţelor Sale cu privire la mântuirea păcătosului (Ioan 5,40; 6,33.63; 10,10; 11,25.26;
1Cor 15,20.22; 2Cor 4,14).
Comentarii Ellen G. White
1–5 COL 401
3 MH 21; PP 137; 5T 526
11 PP 138, 140
13 PP 170
15 4T 13
17 Ed 254
25 5T 221
Romani 5:1
1. Deci [„De aceea” KJV]. Adică, având în vedere afirmaţia din versetul precedent şi a întregii
argumentări şi a tuturor dovezilor din cap. 1 – 4, Pavel a arătat lămurit că toţi oamenii, iudei şi neamuri la
fel, sunt păcătoşi sub condamnare şi având nevoie de neprihănire. El a dovedit că această nevoie de
neprihănire nu poate fi satisfăcută legalist prin fapte de ascultare (cap. 3,20). Dar, aşa cum s-a descoperit în
vestea cea bună a Evangheliei, Dumnezeu a făcut ce era necesar pentru a satisface nevoia omului.
Dumnezeu oferă oricui, ca un dar fără plată al harului Lui deplină iertare şi împăcare prin credinţa în Isus
Hristos, care a trăit, a murit, a înviat iarăşi pentru răscumpărare şi refacerea omului căzut. După ce a făcut
aceasta, a stabilit doctrina neprihănirii prin credinţă ca singura cale pe care iudei şi neamuri împreună pot, ca
şi Avraam, să capete neprihănirea, Pavel caută acum să aplice unele din foloasele celor care s-au împărtăşit
de această experienţă mântuitoare.
Suntem socotiţi neprihăniţi. [„Fiind îndreptăţiţi” KJV, „îndreptăţiţi fiind noi” Nitz]. Sau „întrucât am
fost îndreptăţiţi”. Vezi cap. 3,20.28:4,8.25.
Avem pace. Dovezile textuale sunt împărţite (cf. p. 10) între exprimarea aceasta şi exprimarea „să
avem pace”. Numai dovezile din manuscrise favorizează această din urmă exprimare. Totuşi, mulţi
comentatori şi traducători au obiecţii, pe temeiul că exprimarea nu se încadrează în context. Ei susţin că nu e
probabil ca Pavel să îndemne pe cei care au fost îndreptăţiţi să caute să aibă pace. Ei cred că el asigură pe
credincioşi că ei deja posedă pace ca rezultat la îndreptăţirii lor.
Totuşi, este o cale de a traduce expresia aceasta, traducere care face cu putinţă să se accepte
exprimarea favorizată de manuscrise şi totuşi să se dea o interpretare corespunzătoare contextului. Forma
verbului tradus „să avem” permite traducerea „să stăruim de a avea pace”, însemnând „să ne bucurăm de
pacea pe care o avem”, sau „să ne bucurăm de pace”. Dacă Pavel ar fi vrut să zică „să căpătăm pace”, verbul

grecesc ar fi fost diferit. Apare în forma aceasta diferită în Mat. 21,38 şi e tradus „să punem stăpânire pe
moştenirea lui”. Întrucât îndreptăţirea în sensul ei deplin implică împăcare şi pace, Pavel zice aici: „Întrucât
am fost îndreptăţiţi prin credinţă, să păstrăm [sau să ne bucurăm de o] pace pe care o avem acum.
Dacă totuşi e preferată exprimarea „avem pace”, sensul nu este esenţial diferit. Accentul este pe
binecuvântarea păcii care vine o dată cu experienţa faptului de a fi iertat şi pus în bune raporturi cu
Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos.
Adevărata religie este înfăţişată în Biblie ca o experienţă de pace (Isaia 32,17; Fapte 10,36; Rom. 8,6;
14,17; Gal. 5,22). Pavel numeşte adesea pe Dumnezeu „Dumnezeul păcii” (Rom. 15,33; 1 Tes. 5,23; Evrei
13,20; cf. 2 Cor. 13,11; 2 Tes. 3,16). Păcătoşii sunt descrişi ca vrăjmaşi ai lui Dumnezeu (Rom. 5,10; cf.
Rom. 8,7; Ioan 15,18.24; 17,14; Iacov 4,4). Pentru ei nu este pace, nu este linişte şi siguranţă (Is. 57,20).
Dar efectul prevederii lui Dumnezeu de îndreptăţire prin credinţă e de a aduce pace sufletului păcătosului
mai înainte tulburat şi înstrăinat. Înainte de experienţa îndreptăţirii, păcătosul este într-o stare de vrăjmăşie
faţă de Dumnezeu, aşa cum e arătat de rebeliunea sa faţă de autoritatea lui Dumnezeu şi de călcarea din
partea sa a legilor lui Dumnezeu. Dar după ce e împăcat, are pace cu Dumnezeu. Mai înainte, fiind încă sub
un simţ al vinovăţiei păcatului, el nu are altceva decât temere şi neodihnă în conştiinţa sa. Acum, avându-şi
păcatele iertate, el are pace în inima sa, dându-şi seama că toată vinovăţia sa a fost înlăturată.
Asocierea de către Pavel a păcii cu îndreptăţirea prin credinţă face şi mai clar faptul că îndreptăţirea
nu e numai o simplă aranjare a poziţiei legale a păcătosului faţă de Dumnezeu (vezi Rom. 3,20.28; 4,25).
Singură, iertarea nu aduce în chiar necesar pace. Omul care a fost iertat de vreo faptă rea oarecare poate că
simte recunoştinţă faţă de binefăcătorul său, dar în acelaşi timp poate să fie plin de o aşa ruşine şi
stinghereală, încât caută să evite tovărăşia chiar a aceluia care l-a iertat. Deşi iertat, se poate ca el să nu se
simtă mai bine decât un criminal eliberat. Respectul de sine a dispărut, şi nu e motivare pentru o viaţă de
neprihănire.
Dacă îndreptăţirea nu însemna mai mult decât atât, ea ar fi lucrat de fapt împotriva planului lui
Dumnezeu de restatornicire a noastră. Singura cale în care chipul dumnezeiesc poate fi refăcut în omul
decăzut e printr-o comuniune plină de încredere şi iubire, cu Hristos prin credinţă. De aceea, Dumnezeu nu
numai iartă, dar şi împacă. El ne pune într-o bună poziţie faţă de Sine. El chiar ne tratează ca şi cum n-am fi
păcătuit niciodată, punându-ne în socoteală neprihănirea Fiului Său pentru a acoperi trecutul nostru păcătos
(vezi cap. 4,8). El ne invită la o părtăşie cu Isus care ne va inspira curaj pentru viitor şi ne dă un exemplu
după care să ne modelăm viaţa.
Această înţelegere a îndreptăţirii prin credinţă arată locul convertirii şi renaşterii în experienţa
păcătosului care se pocăieşte. Nu ar fi cu putinţă pentru omul căzut să intre în noua relaţie de pace care îl
îndreptăţeşte şi-i admite neprihănirea, decât datorită schimbării miraculoase săvârşite prin renaşterea
spirituală (Ioan 3,3; 1 Cor. 2,14). De aceea, când Dumnezeu îndreptăţeşte pe păcătosul convertit, creează şi
o inimă curată şi înnoieşte un duh neprihănit înăuntrul lui (vezi Ps. 51,10). În ce priveşte relaţia dintre
convertire, renaştere şi îndreptăţire vezi COL 103; GC 470; SC 53, 53.
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2. Lui Îi datorăm. [„Prin care” KJV; Nitz.] sau „prin care”.
Prin credinţă. Dovezile textuale sunt împărţite (cf. p. 19) cu privire la omiterea sau reţinerea acestei
expresii. Totuşi, dacă Pavel a menţionat credinţa în acest verset sau nu, este evident că noi putem avea acces
la har numai prin credinţă în Acela prin care harul a făcut disponibil.
Am. [„avem” KJV]. Literal, „am avut”. Versiunea greacă arată nu numai căpătarea iertării la
privilegiu, ci stăpânirea dăinuitoare a lui. Noi am avut intrarea aceasta chiar de când am devenit creştini, şi
încă îl mai avem atâta timp cât rămânem creştini.
Intrat. [„Intrare”, KJV]. gr. Prosagoge. Cuvântul acesta e folosit numai de Pavel în NT şi apare numai
aici şi în Ef. 2,18; 3,12. S-ar putea să fie înţeles aici în sensul de introducere, nu fapta noastră de a veni la
Dumnezeu, ci fapta lui Hristos de a ne aduce la El. Aceeaşi idee este la fel exprimată în 1 Petru 3,18:
„Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit pentru cei nelegiuiţi ca să ne aducă

(prosagoge) la Dumnezeu”. Ideea sugerată este aceea a unei camere de audienţă a unui împărat, în care
supuşii nu pot să intre singuri, ci trebuie să fie introduşi de cineva cu autoritate. În cazul acesta, Isus este
acela care ne introduce. Nu putem intra de la noi înşine în camera de audienţă a lui Dumnezeu, deoarece
păcatele noastre vin între noi şi Dumnezeu şi ne-au despărţit de El (Is. 59,2). Dar Hristos, în virtutea
sacrificiului Lui, poate să ne aducă înapoi la Dumnezeu şi să ne introducă în stare de har şi de favoare în
care ne găsim acum (vezi Evrei 10,19).
Prin Hristos facem cea dintâi apropiere de Dumnezeu, şi prin Hristos ne e păstrat privilegiul mai
departe. Şi această intrare la Dumnezeu, această introducere în prezenţa divină urmează să fie considerată ca
un privilegiu dăinuitor. Noi nu suntem aduşi înaintea lui Dumnezeu cu scopul de a avea o întrevedere, ci
pentru a rămâne cu El.
Această stare de har. Adică stare de a fi împăcaţi cu Dumnezeu şi a fi primiţi de El (vezi cap. 3,24).
În care suntem. [„În care suntem” KJV; Nitz.]. Comparaţia 1 Petru 5,12. starea de îndreptăţire e o
stare de siguranţă şi de încredere.
Ne bucurăm. Gr. kauchaoamai, tradus „lauzi” (cap. 2,17) „bucurăm” [„slăvim”] (cap. 5,3). În contrast
cu orice fală mincinoasă, credinciosul se laudă în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Iudeii se făleau cu propriile
lor realizări (cap. 2,17). Creştinul se bucură de ceea ce face Dumnezeu. Adevărata credinţă e adesea descrisă
în Biblie ca producând o astfel de bucurie şi satisfacţie (Is. 12,3; 52,9; 61,3.7; 65,14.18; Ioan 16,22.24;
Fapte 13,52; Rom. 14,17; Gal. 5,22; 1 Petru 1,8).
Versiunea greacă poate fi tradusă sau „ne bucurăm” sau „să ne bucurăm”. Compară „avem” sau „să
avem” (Vezi Rom. 5,1). Adică după cum în vers. 1 „să avem” înseamnă „să stăruim de a avea”, tot aşa aici
„să ne bucurăm” ar însemna „să stăruim în a ne bucura”. În acord cu aceste exprimări, Pavel îndeamnă pe
credincioşi îndreptăţiţi să stăruie în a se bucura de pace cu Dumnezeu şi de a stărui în a se bucura în
nădejdea slavei lui Dumnezeu.
Vesela şi triumfătoarea încredere a credinţei lui Pavel, stă în contrast cu doctrina acelora care cred că
„credinţa” în chip necesar implică faptul că cineva trebuie să fie pururi într-o stare de nelinişte şi
incertitudine nădăjduitoare cu privire la îndreptăţire. Dumnezeu doreşte ca noi să cunoaştem dacă am fost
primiţi, aşa ca să putem avea în realitate pacea care vine dintr-o astfel de apartenenţă (vers. 1; cap. 8,1).
Ioan, de asemenea, spune că noi putem cunoaşte că am trecut de la moarte la viaţă (1 Ioan 3,14). Credinţa nu
înseamnă doar a crede că Dumnezeu poate să ne ierte şi să ne refacă. Credinţa creştină înseamnă a crede că
Dumnezeu prin Hristos ne-a iertat şi a creat o inimă nouă înăuntrul nostru.
Aceasta, natural, nu înseamnă că o dată ce am fost îndreptăţiţi, mântuirea noastră viitoare e prin
această garanţie şi nu mai e nevoie de a stărui în experienţa credinţei şi ascultării. O deosebire importantă
trebuie să fie făcută între asigurarea unei stări prezente de har şi siguranţa răscumpărării viitoare (vezi COL
155). Cea dintâi este implicată în înţelesul adevăratei credinţe, primirea personală a lui Hristos şi a tuturor
binefacerilor Sale. Ultima e o chestiune de nădejde şi trebuie să fie însoţită de o stăruitoare veghere. Chiar
dacă avem bucuria şi pacea îndreptăţirii, trebuie să căutăm să ne întărim chemarea şi alegerea (2 Petru 1,10).
Posibilitatea de a da greş era un puternic stimulent la credincioşie şi sfinţenie chiar în viaţa apostolului Pavel
însuşi. El exercită o strictă stăpânire de sine, ca nu cumva, după ce predicase altora, el însuşi să fie lepădat
(1 Cor. 9,27). În felul acesta, fiecare creştin care acum ar sta în har şi s-ar bucura în nădejdea slavei lui
Dumnezeu ar trebui la fel să ia seama ca nu cumva să cadă (1 Cor. 10,12).
În nădejdea. Sau „pe temeiul nădejdii”.
Slavei lui Dumnezeu. Vezi cap. 3,23.
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3. Ba mai mult. [„Nu numai aşa”; KJV]. Pavel explică acum cum planul lui Dumnezeu de neprihănire
prin credinţă aduce pace şi bucurie nu numai în timpuri de prosperitate, dar şi în timpuri de strâmtorare şi de
necaz. Nădejdea slavei viitoare şi suportarea necazului de acum merg mână în mână. Isus a notat lucrul
acesta când a zis: „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).
Ne bucurăm. [„Ne slăvim”, KJV]. Gr. kauchaomai, care e tradus „bucurăm” în vers. 2 (vezi
comentariul acolo). Expresia poate fi tradusă „să stăruim în a ne bucura”.
În necazurile noastre. [„în necazuri”, KJV]. Literal, „în necazurile”, de unde traducerea posibilă „ în
necazurile noastre”. Gr. thhpsis înseamnă „apăsare”, „zdrobire”, „oprimare” şi e felurit tradus ca
„tulburare”, „suferinţă”. Primii creştini au fost chemaţi să sufere diferite feluri de persecuţii şi suferinţe.
Apostolul nu le putea făgădui credincioşilor vreo scutire de întristare. În schimb, el explica cum credinţa
creştină putea folosi necazurile pentru desăvârşirea caracterului.
Pavel informa pe creştinii din Listra „că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe
necazuri” (Fapte 14,22). Apostolii se bucurau „că au fost învredniciţi să fie batjocoriţi” (Fapte 5,41). Petru
scria că creştini nu trebuie să se mire „de încercarea de foc”, dimpotrivă să se „bucure” (1 Petru 4,12.13).
Isus Însuşi zicea: „Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii” (Mat. 5,10; cf. Rom. 8,17.18.35; 2 Tim.
2,12). Totuşi creştinii nu trebuie să devină fanatici şi să se laude cu suferinţa numai de dragul ei. Ei ar trebui
să se bucure în suferinţe pentru că socotesc o cinste de a suferi pentru Hristos, deoarece îşi dau seama că e o
ocazie de a mărturisi cu privire la puterea Lui de a-i susţine şi a-i elibera, şi pentru ei ştiu că suferinţa când e
îndurată aşa cum trebuie, (vezi Evrei 12,11) e făcută mijlocul propriei lor sfinţiri şi pregătirii de a fi de folos
aici, cât şi pentru cer în viaţa de apoi. Ultimul din aceste motive este cel pe care Pavel îl accentuează în mod
deosebit în contextul acesta. Vezi 3T 416.
Ştim. [„Ştiind”, KJV]. Pavel putea să spună lucrul acesta cu siguranţă, poate că nici un alt creştin nu a
suferit mai mult de cât a suferit el în încercarea de a răspândi Evanghelia (vezi 2 Cor. 11,23-27). Pavel
cunoaşte din experienţă personală că „necazul aduce [„dă naşte la”] la răbdare”.
Aduce. [„Lucrează”, „pricinuieşte”, KJV]. Gr. Katergazomai, „a realiza”, „a face să aibă loc”, „a
produce”. Cuvântul e tradus „duceţi până la capăt”, „desăvârşiţi” în Fil. 2,12.
Răbdare. [„stăruinţă”, Nitz]. Gr. Hupomone. „Răbdare” poate sugera numai rezistenţă pasivă la rău,
supunerea calmă a unui suflet care ne resemnează la suferinţă. Hupomone înseamnă mai mult decât atât, el
înseamnă şi o virtute, o stăruinţă curajoasă şi persistenţă care ne pot fi zugrăvite prin teamă de rău sau de
primejdie. O traducere mai bună ar fi „tărie morală”, „curaj” sau „stăruinţă”. Verbul de la care derivă
substantivul acesta apare deseori în NT şi e de obicei tradus „răbda” (Mat. 10,22; 24,13; Marcu 13,13; 1
Cor. 13,7; 2 Tim. 2,10; Evrei 10,32; 12,7; Iacov 1,12; 5,11).
La omul firesc, necazul şi încercarea adesea produc numai nerăbdare, sau chiar o renunţare la cauza
bună pe care o va fi îmbrăţişat (Mat. 13,21). Dar la cei spirituali, şi în felul acesta sub influenţa Duhului
iubirii, necazul şi încercarea dau naştere la o răbdare mai mare şi la mai multă stăruinţă (1 Cor. 13,7).
Exemplul suprem de tărie morală creştină în necaz şi suferinţă a fost arătat de Isus în cursul ultimelor
Sale ceasuri înainte de moartea Sa. Prin toată cruzimea şi insulta grozavă, Isus S-a purtat cu maiestuoasă
răbdare (Vezi DA 710, 731, 734, 736, 733). Creştinul care doreşte să fie ca Hristos se va bucura în orice
încercări şi suferinţe ar îngădui Dumnezeu să vină asupra lui, ştiind că prin experienţele acestea poate
câştiga mai mult din răbdarea dumnezeiască a lui Hristos şi în felul acesta să-l facă în stare să rabde până la
sfârşit.
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4. Biruinţă în încercare. [ „încercare”, Nitz.]. gr. dokime, de la un verb care înseamnă „a încerca” sau
„a aproba”. Acest cuvânt grec e folosit numai de Pavel în NT. În altă parte e tradus „încercare” (2 Cor. 2,9;
13,3; Fil. 2,22). „necazuri” (2 Cor. 8,2), „dovada” [„experimentul”KJV] (2 Cor. 9,13). Cuvântul se poate
referi la lucrarea de punere la încercare „probare” fie la rezultatul punerii la încercare, „starea de a fi
aprobat”. În contextul acesta sensul ultim pare mai corespunzător, deoarece metoda punerii la încercare deja
fusese pomenită în „necazuri”. Traducerea mai literală ar fi „probă”, „aprobare”, „dovadă prin punere la
încercare”. Încercările şi suferinţele duse cu răbdare dovedesc că religia şi caracterul cuiva sunt autentice.
Nădejdea. Suportarea cu răbdare a necazurilor pune la încercare, confirmă şi curăţă credinţa

creştinului, din acestea iese o tot mai încrezătoare nădejde. Nădejdea iniţială a creştinului de a se împărtăşi
de slava lui Dumnezeu (vezi vers. 2) e ceea ce încurajează să reziste şi când stăruie să reziste câştigă o
siguranţă fermă şi calmă. Nădejdea şi credinţa cresc atunci când sunt puse la probă şi exercitate. De pildă,
credinţa deja existentă a ucenicilor a fost întărită şi sporită de minunea pe care a săvârşit-o Isus la Cana
(Ioan 2,11). Experienţa lui Iov ilustrează cum aspra disciplină a caracterului poate întări credinţa şi nădejdea
unui credincios sincer (vezi Iov 40; 42).
Romani 5:5
5. Nu înşală. [„face de ruşine”, KJV; nu dă de ruşine”, Nitz]. Gr. kataischuno, „a face de ocară”, „a
dezonora”, „a ajunge la nimic”. Compară folosirea lui kataischuno în 2 Cor. 7,14; 9,4). Nădejdea creştină
niciodată nu face de ocară, niciodată nu dezonorează. Se poate că Pavel să se fi gândit la Ps. 22,5: „Se
încredeau în Tine şi nu rămâneau de ruşine”. Aceasta nu este o nădejde obişnuită, deoarece nădejdea este
adesea dezamăgită. Aceasta este nădejdea întemeiată pe conştienţa îndreptăţirii şi este confirmată de
prezenţa Duhului Sfânt în inimă (Rom. 8,16). O astfel de nădejde nu poate dezamăgi sau face de ruşine.
Dragostea lui Dumnezeu. Aceasta poate fi înţeleasă ca iubirea lui Dumnezeu pentru noi sau ca iubirea
noastră pentru Dumnezeu. Versetele următoare par a arăta că aceasta e iubirea lui Dumnezeu faţă de noi, pe
care Dumnezeu a descoperit-o în Hristos. Nădejdea creştinului nu e bazată pe nimic din creştinul însuşi, ci
pe siguranţa iubirii neschimbătoare a lui Dumnezeu pentru el. Această înţelegere a iubirii Lui ne conduce la
rândul ei să iubim pe Dumnezeu (1 Ioan 4,19) şi să iubim pe oamenii noştri (vers. 7), iar această experienţă
de iubire întăreşte încrederea şi nădejdea noastră pentru viitor. Baza siguranţei noastre că nădejdea noastră
nu ne va face de ocară în dezamăgire este iubirea lui Dumnezeu faţă de noi.
A fost turnată. [e turnată”, KJV]. Literal „a fost turnată”. Conferirea binecuvântărilor spirituale e
adesea descrisă ca o „turnare”. „Voi turna Duhul Meu asupra seminţei tale, şi binecuvântările mele asupra
odraslelor tale” (Is. 44,3; cf. Ioel 2,28.29; Ioan 7,38.39; Fapte 2,17.18.33; 10,45; Tit 3,5.6). Figura aceasta ar
fi deosebit de plină de înţeles în Orientul Apropiat, având în vedere căldura şi frecventa lipsă de apă.
„Turnată” ar mai sugera şi bogăţia şi abundenţa iubirii şi binecuvântării lui Dumnezeu.
Inimile. Vezi cap. 1,21.
Duhul Sfânt. Aceasta este cea dintâi menţionare de către Pavel, în această epistolă, a Duhului Sfânt,
despre a cărui prezenţă şi activitate în viaţa de creştin el are de spus mai multe mai târziu (vezi mai des cap.
8). Duhul Sfânt toarnă iubire în inimile noastre, mărturisind despre Isus (Ioan 15,26; 16,14), şi când privim
slava şi desăvârşirea şi iubirea lui Isus, suntem schimbaţi după chipul Său prin influenţa Duhului (2 Cor.
3,18).
Care ne-a fost dat. [„care e dat”, KJV]. Sau „care a fost dat”, „care fusese dat”. s-ar putea ca pare să se
refere în deosebi la darul din Ziua Cincizecimii (Fapte 2,1-4.16.17), dar în plus, la experienţa fiecărui
credincios (vezi fapte 8,15; 19,2; 2 Cor. 1,22; 5,5; Gal. 4,6; Ef. 1,13; 4,30). Duhul Sfânt e reprezentat ca
locuind în noi (1 Cor. 3,16; 6,19).
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6. Căci pe când. Pavel caută să dea noi dovezi că nădejdea creştină, întemeiată pe iubirea lui
Dumnezeu, nu poate să dea greş. El descrie mărimea predominantă a acelei iubiri aşa cum e descoperită de
faptul că Hristos a murit pentru noi pe când noi încă eram în stare noastră deznădăjduită şi netemătoare de
Dumnezeu.
Fără putere. Sau „slabi”, „neajutoraţi”. Vorbeşte despre starea neajutorată explicată în capitolele
anterioare. În versiunea greacă cuvântul folosit aici este adesea aplicat la cei care sunt bolnavi şi slabi din
punct de vedere firesc (vezi Mat. 25,39; Luca 10,9; fapte 5,15). În Fapte 4,9 e tradus „neputincios”, o
descriere necorespunzătoare a stării păcătosului înainte de primirea din partea lui a harului mântuitor şi a
puterii lui Dumnezeu. Referirea lui Pavel la starea de neputinţă şi neajutorare a păcătosului nerenăscut stă în
contrast cu tabloul făcut de el al credinciosului îndreptăţit, care se bucură acum când devine tot mai tare în
nădejde, în răbdare, în caracter şi în siguranţa iubirii lui Dumnezeu.
La vremea cuvenită. [„la timpul cuvenit”, KJV]. Sau „la timpul cuvenit”, „la timpul corespunzător”.

Aceasta este esenţial aceeaşi cu „plinirea vremii” (Gal. 4,4, cf. Marcu 1,15). Timp de mii de ani
experimentul de a obţine neprihănirea prin fapte a fost îngăduită să se desfăşoare. Dar cei mai zeloşi legalişti
dintre iudei şi cei mai iluminaţi intelectuali dintre greci şi romani dăduseră greş în a intui un plan care să
poată vindeca bolile omenirii şi să salveze pe om de la păcat şi de la moarte. Dimpotrivă, păcatul şi
degradarea aduseseră pe oameni la treapta cea mai de jos când Isus a venit pe pământul acesta. În unele
cazuri, bărbaţi şi femei se predaseră cu totul lui Satana, şi însăşi amprenta demonilor era aşezată pe chipurile
lor. În felul acesta, era clar demonstrat universului că separată de Dumnezeu, omenirea nu putea să fie
refăcută. Dacă nu se acordă un oarecare element nou de viaţă şi putere de către Creatorul, nu era nădejde ca
omul să fie mântuit. (Is. 36,37). Tocmai în momentul acesta hotărâtor, Isus a venit să moară pentru cei
neevlavioşi.
Acesta era de asemenea timpul cuvenit prin aceea că era timpul prezis de proorocul Daniel ca Mesia
să moară (Dan. 9,24-27; cf Ioan 13,1; 17,1).
Mai era timpul cuvenit prin aceea că stările din lume pregătiseră inimile multor oameni pentru a primi
bucuria veştii celei bune a Evangheliei. Pretutindeni în lume erau bărbaţi şi femei care se săturaseră de
ritualul nesfârşit şi gol de conţinut al religiei legaliste şi doreau după eliberare de păcat şi de puterea lui. Mai
mult, în providenţa lui Dumnezeu, lumea era atunci unită sub o singură cârmuire, o singură limbă era larg
vorbită, şi poporul iudeu fusese împrăştiat printre neamuri, făcând astfel cu putinţă rapida răspândire a
veştilor mântuirii.
Astfel Hristos a venit şi a murit atunci când lumea avea cea mai mare nevoie de El, la timpul prezis şi
la timpul când sacrificiul Lui putea cel mai bine să-şi împlinească scopul, descoperind neprihănirea şi
iubirea lui Dumnezeu pentru salvarea omului decăzut. Vezi Gal. 9,4).
Pentru cei nelegiuiţi. Literal „pentru oameni nelegiuiţi”. Pentru sensul cuvântului „nelegiuit” vezi cap.
4,5. Pavel nu sugerează că Hristos a murit „pentru cei nelegiuiţi” ca o categorie deosebită de cei „evlavioşi”,
ci pentru toţi ca fiind nelegiuiţi. Lucrul acesta este arătat prin neîntrebuinţarea articolului în versiunea
greacă, Hristos a murit pentru noi oamenii nelegiuiţi. Dacă pretindem că nu facem parte dintre cei nelegiuiţi,
ne excludem de la beneficiile ispăşirii lui Hristos, aşa cum au făcut iudeii (vezi Luca 5,31; 1 Ioan 1,10).
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7. Ca greu. Gr. molis, „cu dificultate”, „cu greu”, „nu uşor”. Scopul versetului 7 şi 8 este de a ilustra
mărimea iubirii lui Dumnezeu prin compararea cu ceea ce ar putea fi dispuşi oamenii să facă cel mai mult.
În timp ce printre oameni este greu de conceput că cineva ar fi dispus să-şi dea viaţa chiar pentru o persoană
dreaptă, minunea iubirii pe care Hristos a avut-o pentru noi e că El a fost gata să moară pentru păcătoşii
neevlavioşi.
Binefăcătorul. [„Un om bun”, KJV; „cel bun”, Nitz,]. Literal „[omul] bun”. Potrivit cu diferiţi
comentatori, Pavel face deosebire între „un om neprihănit” şi „un om bun”, deşi exacta deosebire
intenţionată nu e certă. Pare că e în general căzut de acord că omul „neprihănit” e cel care e strict neprihănit
şi nevinovat şi e atent să împlinească toate datoriile ce i se cer. Omul „bun” nu e numai neprihănit, dar şi
pururi voios să facă fapte în favoarea alora. De aceea, Pavel zice că deşi cineva cu greu ar fi dispus să moară
pentru omul care e o persoană doar cinstită sau strict dreaptă, care poate impune respect, cineva ar putea fi
eventual dispus să-şi dea viaţa pentru persoana nobilă şi amabilă care inspiră iubire şi afecţiune.
„Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi” (Ioan 15,13). Dar Pavel
scoate în evidenţă că acesta e lucrul extrem ce poate fi aşteptat de la iubirea omenească. E greu cu putinţă ca
cineva să fie dispus să se sacrifice pentru un iubit prieten care e destul de bun sau amabil. Dar atât de mare
este iubirea lui Dumnezeu pentru făpturile Sale vinovate de greşeli încât Isus a murit pentru noi pe când noi
eram vrăjmaşi neevlavioşi şi rebeli.
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8. Îşi arată. [„recomandă”, KJV; „învederează”, Nitz]. Gr. Sunistemi, care poate fi redată şi
„statorniceşte”, „dovedeşte” (vezi cap. 3,5). De unde pasajul poate fi redat: „Dumnezeu ne dă probe de
iubirea Sa pentru noi”. Cuvântul grecesc poartă de asemenea înţelesul de „a recomanda” (vezi Rom. 10,1; 2
Cor. 4,2). De unde „recomandă” din KJV ar putea să fie corespunzător aici ca referindu-se la ambele sensuri

posibile şi amândouă pot fi implicate în contextul acesta. Moartea lui Hristos pentru păcătoşi nu numai că
dovedeşte că iubirea lui Dumnezeu este un fapt real dar, de asemenea, ne înfăţişează această iubire în toată
mărimea şi desăvârşirea ei.
Forma cuvântului în greceşte arată că Dumnezeu continuă să dovedească şi să recomande iubirea Sa
pentru noi. Jertfa lui Hristos rămâne ca cea mai mare demonstraţie a iubirii Sale. Isus a murit o dată pentru
toţi, dar în rezultatele dăinuitoare ale morţii sale avem dovezi pururi prezente de iubirea lui Dumnezeu
pentru fiecare dintre noi.
Dragostea Sa. Literal, „propria Sa iubire”. Iubirea lui Dumnezeu Tatăl a fost desfăşurată în moartea
lui Hristos. Faptul acesta vital trebuie recunoscut pentru o înţelegere corectă a ispăşirii (vezi cap. 3,25).
Hristos nu a murit pentru a domoli pe Tatăl Său sau pentru a-L determina să ne iubească. Tocmai iubirea
dumnezeiască a conceput planul ispăşirii şi mântuirii la început şi Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt au conlucrat în
perfectă armonie pentru a-l pune în practică (vezi Ioan 31,6; 10,30; 14,16.26; 15,26; 17,11.22.23; Rom.
3,24; 8,32; Efes. 2,4-7; 2 Tes. 2,11; 1 Ioan 4,10).
Unii găsesc că e dificil de a împăca această concepţie a iubirii veşnice a lui Dumnezeu cu deseori
menţionata mânie a lui Dumnezeu. Dar mânia lui Dumnezeu este adversitatea lui Dumnezeu faţă de păcat,
având ca rezultat ultim completa eradicare a păcatului din univers. Atâta vreme cât oamenii aleg să rămână
sub dominaţia păcatului, ei sunt inevitabil cuprinşi în mânia lui Dumnezeu (vezi Rom. 1,18). Propria Sa
iubire pentru păcătoşi a determinat pe Dumnezeu să dea pe Fiul Său să moară, şi El S-a dat pe Sine în jertfa
aceea ispăşitoare (2 Cor. 5,19).
Încă păcătoşi. Nu era nimic în om care să merite iubirea lui Dumnezeu. „Omul bun” ipotetic din vers.
7 era binevoitor şi amabil şi inspira afecţiune. Dar iubirea pe care Dumnezeu a exercitat-o faţă de noi nu a
fost un răspuns la vreo iubire pe care noi am fi avut-o pentru El, căci eram vrăjmaşii Lui. „Şi iubirea stă nu
în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi” (1 Ioan 4,10).
Pentru. Gr. huper. Care poate fi luat ca însemnând „în folosul”, sau „în locul”. Pavel nu spune numai
că Hristos a murit „în locul nostru” ca „jertfă de ispăşire” (cap. 3,25), „ca un prinos şi ca o jertfă” pentru noi
(Ef. 5,2) şi „ca preţ de răscumpărare pentru toţi” (1 Tim. 2,6). Dacă moartea lui Hristos ar fi fost fără
bunăvoinţa Sa, ar fi fost de ajuns să se spună că El a murit „în locul nostru”. Dar Pavel spune şi că Hristos a
murit „pentru noi”, „în favoarea noastră”. În calitate de Apărător, Prieten şi Frate al nostru, El în mod
deliberat şi voit Şi-a dat propria Sa viaţă în favoarea noastră, pentru că ne-a iubit (Ef. 5,2). Prin jertfa
aceasta, El a devenit Reprezentantul nostru, deoarece „dacă Unul a murit pentru toţi, toţi deci au murit” (2
Cor. 5,14). Astfel este corect de a zice că Hristos a murit „în locul nostru” şi „în favoarea noastră” şi simplul
cuvânt „pentru” pare să fie o alegere corespunzătoare pentru a cuprinde amândouă ideile.
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9. Deci cu atât mai mult. Dacă Hristos a murit pentru noi pe când noi eram păcătoşi, e lucru cert că El
ne va mântui acum când suntem îndreptăţiţi. Dacă iubirea Lui a fost atât de mare pentru vrăjmaşii Lui, cu
siguranţă El va mântui pe prietenii Lui de sub mânie (vezi vers. 10).
Prin sângele Lui. Adică, prin moartea Sa,. Prin darea vieţii Sale desăvârşite ca jertfă ispăşitoare (vezi
cap. 3,25). În versetul acesta, Pavel vorbeşte despre îndreptăţire ca fiind „prin sângele Lui” şi nu „prin
credinţă”, deoarece el consideră aici îndreptăţirea din punctul lui Dumnezeu de vedere. Credinţa noastră nu
adaugă nimic la darul lui Dumnezeu, ci numai îl acceptă. Preţul fără de margini care a fost plătit pentru
răscumpărarea noastră dă la iveală nu numai iubirea minunată a lui Dumnezeu, dar şi înalta valoare pe care
Dumnezeu o acordă sufletului omenesc. Pavel raţionează că întrucât Dumnezeu ne iubeşte atât de mult încât
a fost binevoitor să plătească un preţ nemărginit pentru îndreptăţirea noastră, cu siguranţă El va păstra ceea
ce a fost cumpărat cu un preţ atât de mare.
De mânia. [„de mânie”, KJV]. Literal, „de mânia”, adică de mânia viitoare a lui Dumnezeu (vezi 1
Tes. 1,10; vezi Rom. 1,18; 2,5).
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10. Vrăjmaşi. Pavel repetă şi dezvoltă argumentul din vers. 9.

Împăcaţi. Gr. katallsso. Cuvântul înseamnă în primul rând „a schimba”, şi deci a schimba relaţia
dintre părţi ostile într-o relaţie de pace. El poate fi folosit atât cu privire la vrăjmăşie mutuală, cât şi la cea
unilaterală, şi contextul trebuie să determine care e cel intenţionat. Păcatul a înstrăinat pe om de Dumnezeu
şi inima lui era în război cu principiul Legii lui Dumnezeu (cap. 1,18 la 3,20; 8,7). Totuşi, Dumnezeu a dat
pe Fiul Său pentru ca omul păcătos şi răzvrătit să poată fi împăcat (Ioan 3,13).
Biblia nicăieri nu vorbeşte despre faptul că Dumnezeu ar fi împăcat cu omul. E adevărat că moartea
lui Hristos a făcut cu putinţă ca Dumnezeu să facă pentru om ceea ce El altfel nu ar fi putut să facă (vezi
Rom. 3,25.26). Suferind pedeapsa pentru călcarea Legii, Hristos a procurat o cale prin care oamenii să poată
fi repuşi în favoarea lui Dumnezeu şi să fie aduşi înapoi în căminul lor edenic (vezi PP. 69) şi dacă nu ar fi
fost jertfa lui Hristos, toţi oamenii ar fi secerat rezultatele inevitabile ale păcatului şi răzvrătirii în nimicirea
finală sub mânia lui Dumnezeu (Rom. 2,5; 3,5; 5,9; 1 Tes. 1,10). Dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu
avea nevoie să fie împăcat. Înstrăinarea era cu totul de partea omului (vezi Col. 1,21), şi Dumnezeu e Cel
care, în marea Sa iubire, iniţiază împăcarea: „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (2 Cor.
5,19; cf. Ef. 2,16; Col. 1,20). Deşi Dumnezeu urăşte cu putere păcatul, iubirea Lui pentru păcătoşi e şi mai
mare şi El nu a cruţat nimic, oricât de scump, pentru a face să aibă loc o împăcare (vezi DA 57). Hristos nu a
murit pentru a câştiga iubirea lui Dumnezeu pentru om, ci pentru a câştiga înapoi pe om la Dumnezeu (vezi
Rom. 5,8). De fapt, planul şi prevederea lui Dumnezeu pentru împăcarea omului fusese concepută în trecut
în veşnicie, chiar înainte ca omul să fi păcătuit (Apoc. 13,8; cf. PP 63; DA 834). Astfel, în anticiparea jertfei
de ispăşire, a fost cu putinţă ca credinţa lui Avraam să fie socotită ca neprihănire (Rom. 4,3) şi ca patriarhul
să fie privit ca prieten al lui Dumnezeu (Iacov 2,23) cu multă vreme înainte ca Hristos să fi murit pe cruce.
Argumentaţia lui Pavel în această primă parte a lui Rom. 5 este că, întrucât avem dovezi atât de
covârşitoare cu privire la iubirea nemărginită a lui Dumnezeu chiar pentru păcătoşi înstrăinaţi, ce temei
sigur avem noi pe care să ne bazăm pacea, bucuria şi nădejdea mântuirii finale.
Referirea la împăcare în versetul acesta, ca paralelă la îndreptăţire în vers. 9, dă o nouă confirmare
ideii că îndreptăţirea e nu numai iertare, dar şi înnoirea unei relaţii de iubire (vezi cap. 3,20; 4,25; 5,1).
Prin viaţa Lui. Literal „cu viaţa Lui”. Aceasta se poate înţelege că înseamnă că noi suntem mântuiţi
prin unire personală cu Mântuitorul viu, care trăieşte pururi ca să facă mijlocire pentru noi (Evrei 7,25; cf.
Rom. 4,25). Isus spunea: „Pentru că Eu trăiesc şi voi veţi trăi” (Ioan 14,19; cf. Rom. 8,11; Gal. 2,20). Dacă
moartea lui Hristos avea o astfel de putere mântuitoare săvârşind împăcarea noastră, cu cât mai mult viaţa
Lui înviată va avea putere să ducă mântuirea noastră la o fericită împlinire.
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11. Şi nu numai atât. Pavel menţionează un alt rezultat al îndreptăţirii prin credinţă. El spusese deja
că noi ne bucurăm în necazuri şi nădejdea slavei lui Dumnezeu (vers. 2,3). El acum adaugă că „ne şi
bucurăm în Dumnezeu”.
Bucurăm. Gr. kauchaomai (vezi vers. 2, 3).
În Dumnezeu. Nu e motiv ca noi să ne lăudăm cu privire la noi înşine (cap. 3,27; 4,2), dar există o
mulţime de motive ca să ne lăudăm în Dumnezeu, mai ales datorită iubirii Lui mântuitoare (Ier. 9,23.24;
Rom. 5,5-10; 1 Cor. 1,31; 2 Cor. 10,17).
Creştinul se bucură în binecuvântarea lui Dumnezeu şi în faptul că universul este sub administraţia lui
Dumnezeu. Păcătosul este potrivnic lui Dumnezeu şi nu găseşte nici o plăcere în El. El se teme de El sau Îl
urăşte. O dovadă că suntem cu adevărat convertiţi şi împăcaţi cu Dumnezeu e că ne bucurăm în El şi găsim
plăcere în contemplarea desăvârşirii Lui aşa cum sunt descoperite în Scriptură.
Prin Domnul nostru. În toate faptele şi experienţele vieţii creştine, mijlocirea lui Hristos este pururi
scoasă la iveală de scriitorii NT. Ne bucurăm în Dumnezeu prin Isus Hristos, care ne-a descoperit adevăratul
caracter al Tatălui Său şi ne-a împăcat cu El.
Împăcarea. [Împăcare, KJV]. Gr. katallage, „împăcare”. Verbul „ a împăca” este katallasso (vezi vers.

10). În fiecare din celelalte trei aparţii ale cuvântului katallage în NT el e tradus „împăcând” sau „împăcare”
(Rom. 11,15; 2 Cor. 5,18.19). Pavel face referire aici nu la mijloacele prin care a fost săvârşită împăcarea
(Rom. 3,25), ci la faptul împăcării (cap. 5,10). Cuvântul grec pentru jertfa de ispăşire este cu totul diferit
(vezi cap. 3,25).
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12. De aceea. Pasajul introdus aici a fost considerat de mulţi ca fiind cel mai dificil din NT, dacă nu
din întreaga Biblie. Totuşi, dificultatea aceasta pare să fi fost datorată în cea mai mare măsură încercării de a
folosi pasajul acesta pentru scopuri cu totul altele decât cele intenţionate de Pavel. Scopul principal al
apostolului pare să fie de a scoate în evidenţă rezultatele mult cuprinzătoare ale lucrării lui Hristos,
comparând şi contrastând consecinţele actului Său care îndreptăţeşte cu efectul păcatului lui Adam.
„De aceea” probabil se referă în trecut la descrierea din vers. 1-11 a lucrării mântuitoare a lui Hristos
în împăcarea şi îndreptăţirea păcătosului şi în păstrarea înaintea ochilor lui a nădejdii mântuirii finale.
După cum printr-un singur om. Cu aceste cuvinte, Pavel începe comparaţia dintre efectele păcatului
lui Adam şi efectele răscumpărării săvârşite de Hristos, dar el dă numai prima parte a comparaţiei. După ce a
prezentat aceasta, se opreşte în felul lui caracteristic pentru a discuta o problemă cuprinsă în ceea ce fusese
spus deja. Digresiunea e marcată prin paranteze în KJV pentru vers. 13-17. Totuşi, Pavel pare să reia
argumentaţia sa principală în vers. 15.
Dacă Pavel ar fi completat comparaţia, ar fi sunat cam aşa: „După cum printr-un singur om păcatul a
intrat în lume, şi moartea prin păcat, şi astfel moartea s-a întins la toţi oamenii pentru că toţi au păcătuit; tot
aşa printr-un singur om, Isus Hristos, neprihănirea a intrat în lume şi prin neprihănire viaţa, aşa că toţi fiind
îndreptăţiţi prin credinţă, să poată fi mântuiţi”. Philip Schaff a observat bine că „apostolul ar fi putut să cruţe
pe comentatori de mult necaz, dacă, potrivit cu regulile obişnuite ale compunerii, mai întâi ar fi exprimat
comparaţia cu totul, şi apoi ar fi dat explicaţiile şi calificaţiile; dar dificultăţi de acestea gramaticale din
Scriptură sunt în general depăşite de o mai profundă cercetare şi lămurire a sensului (notă editorială în
Comentariul Lange [Scribner’s 1870] la Rom. 5,12).
În pasajul acesta, punctele principale de comparaţie pe care Pavel le subliniază sunt că după cum
păcatul şi moartea, ca principiu şi putere, au pornit de la Adam la întregul neam omenesc, tot aşa
neprihănirea şi viaţa ca un principiu, şi o putere contracarantă şi biruitoare, au pornit de la Hristos la
întreaga omenire. Şi, după cum moartea a trecut la toţi oamenii care se fac părtaşi de păcatul lui Adam, tot
aşa viaţa a trecut la toţi cei care participă la neprihănirea lui Hristos. Totuşi, paralela nu e desăvârşită.
Deoarece, deşi participarea la păcatul lui Adam este universală, participarea la neprihănirea lui Hristos e
limitată la credincioşi. Toţi oamenii sunt păcătoşi, dar deşi neprihănirea lui Hristos e la fel de universală în
putere şi scop, nu toţi sunt credincioşi. Mai mult, ceea ce Hristos a câştigat e mai mare decât ceea ce s-a
pierdut prin Adam (vezi DA 25).
Păcatul. Pavel aici personifică păcatul. El „a stăpânit, dând moartea” (vers. 21), „a dat moartea”
[lucrează moartea] în noi (cap. 7,13), are stăpânire peste noi (cap. 6,14), lucrează tot felul de „pofte” (cap.
7,8), amăgeşte şi loveşte cu moartea pe păcătos (cap. 7).
Comparaţi cap. 5,12.13.20.21 cu vers. 15-18. Prin „păcatul” [greşeală] lui Adam a intrat în lume
principiul „păcatului”. „Păcatul”, la rândul lui, a devenit sursa a nenumărate „greşeli”. În toată reacţia
aceasta se poate vedea o distincţie între „păcat” ca principiu şi esenţa nelegiuirii (vezi 1 Ioan 3,4) şi fapte
concrete de păcat, aici tradus „vinovăţii”.
A intrat în lume. Pavel reprezintă păcatul ca venind din afară în lumea omenirii. Termenul „lume” este
adesea folosit pentru a denota neamul omenesc (Rom. 3,19; 11,15; cf. Ioan 3,16.17). Dincolo de aceasta,
Pavel nu discută originea răului. Primul om a călcat Legea lui Dumnezeu, şi în felul acesta păcatul a fost
introdus între oameni.
Şi prin păcat a intrat moartea. Înainte de a fi intrat păcatul, Dumnezeu avertizase pe Adam că moartea
urma să fie rezultatul păcatului (Gen. 2,17). După păcat, Dumnezeu a rostit sentinţa: „Ţărână ieşti, şi în
ţărână te vei întoarce” (Gen. 3,19). Biblia vorbeşte de trei feluri de morţi: 1) moartea spirituală (vezi Ef.

2,1); 2) moartea fizică (Ioan 11,11-14; Apoc. 2,10; 12,11); 3) Moartea veşnică, „moartea a doua” (vezi Mat.
10,28; Iacov 5,20; Apoc. 2,11; 20,6.14; 21,8). A fost considerată discuţia cu privire la felul de moarte care a
urmat din păcatul lui Adam, şi mai ales la felul de moarte care trecut mai departe asupra posterităţii (vezi
mai jos la „moartea a trecut”). Mare parte a acestei dificultăţi s-a datorat neînţelegerii generale cu privire la
natura morţii. Pavel însă, nu pare să fie preocupat cu probleme de felul acesta în acest context. El doar
afirmă faptul istoric că păcatul a intrat în lume prin Adam, şi că moartea a fost urmarea. Nu fusese nici
păcat, nici moarte în lume înainte de greşeala lui Adam. După aceasta au fost amândouă. De acea, abaterea
lui Adam a fost cauza şi a unuia şi a celeilalte. Contrastul important este între moarte ca rezultat al păcatului
lui Adam şi viaţă ca rezultat al neprihănirii lui Hristos. Argumentul lui Pavel este că darul vieţii şi
binefacerile realizate prin Hristos sunt mult mai mari decât efectele păcatului lui Adam. Nota cheie a
pasajului acestuia este „harul s-a înmulţit şi mai mult” (Rom. 5,20).
Moartea a trecut. Gr. dieschomai, „a se întinde”, „a se infiltra”, „a pătrunde”, propoziţia poate fi
tradusă „moartea a trecut pretutindeni asupra tuturor oamenilor”. Cuvântul sugerează că moartea şi-a făcut
drum până la fiecare membru al familiei omeneşti.
Asupra tuturor oamenilor. Echivalent cu precedentul „în lume”, dar diferă de el întrucât părţile
concrete sunt distincte faţă de totul abstract. „A trecut pretutindeni” (vezi mai sus la „moartea a trecut”)
diferă de precedentul „a intrat” după cum mergea din casă în casă diferă de intrarea într-un oraş.
Afirmaţia aceasta că sentinţa rostită asupra lui Adam a trecut asupra tuturor oamenilor arată că
sentinţa lui Adam (Gen. 2,17) nu s-a referit la „moartea a doua” (vezi mai sus la „şi prin păcat a intrata
moartea”; GC 544). A doua moarte nu poate fi transmisă altora, deoarece vine ca rezultat al judecăţii finale,
cu privire la care e clar arătat că „au fost judecaţi [fiecare] după faptele lor” (Apoc. 20,12.13). Judecata
finală a lui Dumnezeu şi sentinţa finală a morţii veşnice, sunt bazate pe răspunderea personală, individuală
(Rom. 2,6). Toţi oamenii la fel intră în mormânt şi în privinţa aceasta toţi oamenii au parte la pedeapsa
pentru abaterea lui Adam. Viaţa a fost pierdută prin călcarea poruncii. Adam nu putea să transmită ceea ce
nu avea (vezi GC 533). În acest sens se întâmplă că „toţi mor în Adam” (1 Cor. 15,22). Dacă nu ar fi fost
planul mântuirii, rezultatul păcatului lui Adam ar fi fost moartea veşnică. Dar prin procedeele acestui plan,
toţi membrii familiei lui Adam, fie buni sau răi, vor fi scoşi din mormintele lor (Fapte 24,15; cf. 1 Cor.
15,22). La data aceea va fi clar văzut şi recunoscut de către toţi aceia care urmează să fie pierduţi că sunt
într-o astfel de condiţie numai ca rezultat al propriului lor păcat. Ei nu vor fi în stare să blameze pe Adam
pentru starea lor. Cei care „au făcut binele” care prin credinţă au acceptat neprihănirea lui Hristos, şi şi-au
însuşit-o, vor ieşi la înviere „pentru viaţă” (Ioan 5,29). „Asupra lor a doua moarte nu are putere” (Apoc.
20,6). Cei ce au făcut „cele rele”, care au respins neprihănirea lui Hristos şi care nu au căpătat iertare prin
pocăinţă şi iertare vor ieşi la înviere „pentru judecată” (Ioan 5,29). Aceştia vor primi pedeapsa pentru
abatere, finală „plată a păcatului” (Rom. 6,23) „moartea a doua” (vezi GC 544).
Din pricină. Gr. eph’ho. Expresia aceasta a fost sursa a multă controversă teologică şi a fost tradusă în
diferite feluri. Pare clar, însă că înţelesul este simplu „deoarece”, sau „întrucât”. În greaca clasică expresia
însemna „cu condiţia ca” dar aceasta nu pare să reprezinte uzul ei NT. Comparaţi folosirea lui în 2 Cor. 5,4;
Fil. 3,12; 4,10.
Toţi au păcătuit. Literal „toţi păcătuiră”. Forma verbului este aceeaşi ca în cap. 3,23. Pavel nu scoate
aici în primul rând în evidenţă faptul că toţi oamenii individual au „păcătuit” şi că pentru motivul acesta toţi
au gustat moartea (vezi cap. 5,13). O astfel de interpretare nu se încadrează în context, întrucât în vers 14,
Pavel adaugă că, până la Moise, oamenii „nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui
Adam”.
Când Adam şi Eva s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu, ei nu numai că au pierdut dreptul la pomul
vieţii, care a avut ca rezultat în mod ireversibil moartea lor şi transmiterea morţii la descendenţii lor, dar prin
păcat au ajuns şi să se strice în ce priveşte firea lor, în felul acesta slăbindu-le puterea de a se împotrivi
răului (PP 61). În felul aceasta, Adam şi Eva au transmis posterităţii lor o tendinţă spre păcat şi o răspundere
pentru pedepsirea lui, moartea. Prin călcarea lor de lege, păcatul a fost introdus ca o putere infecţioasă în
natura omenească potrivnică lui Dumnezeu, şi infecţia aceasta a dăinuit fără încetare după aceea. Datorită
acestei infectări a naturii, venită pe urma păcatului lui Adam, e nevoie ca oamenii să fie născuţi din nou
(vezi cap. 3,23; 5,1).

Cu privire la transmiterea unei naturi păcătoase de la tată la fiu, trebuie să se reţină următoarele: „E de
neînlăturat ca copiii să sufere din cauza urmărilor faptelor rele ale părinţilor, dar ei nu sunt pedepsiţi pentru
vina părinţilor, afară de cazul că participă la păcatele lor. Totuşi, se întâmplă ca copiii să meargă pe urmele
părinţilor lor. Prin moştenire şi exemplu, fiii devin părtaşi la păcatul tatălui. Înclinaţii rele, apetituri stricate
şi moravuri stricate ca şi boală şi degenerare fizică, sunt transmise ca o moştenire de la tată la fiu până la a
treia şi a patra generaţie” (PP. 306).
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13. Înainte de lege. [„Până la lege”, KJV, Nitz]. Literal, „până la lege” (vezi cap. 12). Adică între
perioada dintre Adam şi Moise (cap. 5,14). Deşi în contextul acesta „lege” se referă clar la Legea dată pe
vremea lui Moise, articolul hotărât este omis. Toţi sunt la fel cuprinşi în moarte. Pavel caută să arate că mai
e ceva la lucru în afară de vinovăţia indivizilor pentru păcate personale. Acel ceva e rezultatul şi efectul
căderii lui Adam. Toţi urmaşii lui Adam se împărtăşesc de efectul căderii lui, deoarece moartea şi înclinaţia
spre păcat sunt rele moştenite.
Păcatul era în lume. Pavel aici afirmă un adevăr pe care cititorii săi nu-l vor combate.
Nu este ţinut în seamă. [„Nu e pus în socoteală”, KJV]. Gr. ellogeo, un cuvânt diferit de cel tradus
„socotit”, „pus în socoteală” (vezi cap. 4,4-6; etc.) în NT el apare numai aici şi în Filimon 18, şi înseamnă „a
pune la contul cuiva”. Sensul lui e ilustrat în papirusuri acolo unde două femei scriu administratorului lor:
„Pune în contul nostru tot ce cheltuieşti cu cultivarea proprietăţii”.
Pavel nu vrea să spună că neamurile, care nu aveau legea scrisă, erau fără de păcat. El deja notase că
toţi iudei şi neamuri „au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Rom. 3,23) şi iarăşi în cap. 5,12 că
„toţi au păcătuit”. În felul acesta, neamurile nu erau fără de păcat. Ele erau sub obligaţia de a asculta de lege
în măsura în care ea le fusese descoperită (vezi cap. 1,20; 2,14.15) păcatul fusese în lume fără încetare de la
păcatul originar al lui Adam. El poate fi definit ca o lipsă de conformitate faţă de voia lui Dumnezeu fie în
faptă, dispoziţie, sau stare.
Subiectul lui Pavel în acest pasaj e că, indiferent dacă oamenii au avut sau nu o cunoaştere clară a
voinţei lui Dumnezeu (cap. 5,14), „toţi au păcătuit” şi toţi au parte de moştenirea morţii (cf. vers. 12). Actul
de păcătuire al lui Adam a făcut ca păcatul ca principiu şi putere să intre în lumea aceasta. Chiar şi în
absenţa abaterilor personale, ca în cazul pruncilor nou-născuţi, oamenii sunt supuşi morţii. Pavel scoate în
evidenţă universalitatea păcatului şi a morţii aşa că prin contrast el poate să scoată în evidenţă
universalitatea harului.
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14. Moartea a domnit. Pavel personifică moartea aşa cum personificase mai înainte păcatul (vezi vers.
12). El atrage atenţia la domnia universală a morţii ca dovadă a efectului păcatului lui Adam care se întinde.
Şi această tiranie a morţii ar fi fost veşnică dacă nu ar fi fost Evanghelia.
Asemănătoare. [„după asemănarea” KJV]. Adică, în acelaşi fel cum a păcătuit Adam în faţa unei
porunci precise. Chiar dacă oamenii aveau numai o slabă cunoaştere a voiei lui Dumnezeu, aşa cum le e
descoperită prin natură şi conştiinţă (cap. 1,20; vezi cap. 2,15), ei erau într-o oarecare măsură vinovaţi (Mat.
10,15). Dar cu diferitele grade de vinovăţie individuală, moartea a domnit la fel peste toţi. Chiar şi pruncii
nou-născuţi erau sub stăpânirea ei.
Icoană. [„Figură”, KJV]. Gr. tupos, „tip”. Cuvântul acesta e obişnuit în NT, dar a fost tradus felurit ca
„dreptarul” [forma”] (Rom. 6,17), „sensul” (Ioan 20,25), „chipul” (Fapte 7,44), „cuprins” (Fapte 23,25),
„pilda” (Fil. 3,17), „chipul” (Evrei 8,5). Fundamental înseamnă impresia lăsată de „o matriţă”. De unde a
ajuns să însemne „copie”, „figură”, cum şi „un tipar”, „un exemplu”.
Pavel nu intră în toate implicaţiile posibile a ceea ce spusese, ci se concentrează numai la subiectul
central, şi anume că efectele păcatului lui Adam au fost transferate asupra tuturor oamenilor. Principiul şi
puterea păcatului fuseseră transmise tuturor descendenţilor lui Adam. Pentru că fapta lui a afectat tot
neamul, el este o preînchipuire a Aceluia al cărui act de îndreptăţire a avut ca rezultat transmiterea

principiului şi puterii neprihănirii şi vieţii la toţi aceia care sunt născuţi din nou în familia Lui (Ioan
1,12.13).
Avea să vină. Comparaţia „Acela care are să vină” din Mat. 11,3; Luca 7,19. Adam era un
preînchipuitor al lui Hristos prin aceea că amândoi erau reprezentanţii ai întregii familii omeneşti, el era
reprezentantul şi autorul neamului omenesc căzut. Hristos era reprezentantul şi autorul neamului omenesc
refăcut. Având în vedere lucrul acesta, Hristos e numit „al doilea Adam” [ultimul Adam, KJV] (1 Cor.
15,45), „omul al doilea” (vezi vers. 47; cf. GC 647). Totuşi, nu e numai o asemănare, dar şi o mare
deosebire între lucrarea celor doi Adami, aşa cum explică Pavel mai departe.
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15. Greşeala. Gr. paraptoma. Literal „o alunecare”, „un pas greşit”, „o greşeală”, „o gafă”. Acesta
este un cuvânt potrivit pentru a fi folosit pentru căderea lui Adam din neprihănire.
Darul fără plată. Gr. charisma, derivat de la charis, „har” (vezi cap. 3,24) şi înseamnă „un act de har”,
„un dar din har”. Charisma e folosit pentru puterile supranaturale care sunt date de Duhul Sfânt (2 Cor.
12,4.31). Pavel prefigurează aici primul său contrast între efectul păcatului lui Adam şi acela al lucrării lui
Hristos. Nu e nici o comparaţie între căderea de la neprihănire şi darul harului.
Unuia. [de la unul, KJV]. Literal „a unuia”, adică „a lui Adam”.
Mulţi, literal „cu mulţi” care este echivalentul cu „toţi” cum e arătat de expresia „toţi oamenii” din
vers. 18.
Harul. Vezi cap. 3,24. pentru Pavel harul lui Dumnezeu nu este numai favoarea Lui nemeritată dar şi
puterea mântuitoare a iubirii Sale prin Isus Hristos.
Darul. Definit ca „darul neprihănirii” în vers. 17.
Într-un singur Om. [„Printr-un om” KJV]. Literal „prin Acel singur om”.
S-a dat din belşug. [„abundent” KJV]. Gr. perisseuo, „a fi mai sus şi pe deasupra”. Comparaţi
folosirea cuvântului în Rom. 3,7; 1 Cor. 14,12 („aveţi din belşug”, „a excela”); 2 Cor. 1,5 etc.
Celor mulţi. [„La mulţi”, KJV]. Literal, „la cei mulţi”. Hristos a murit pentru întregul neam omenesc
(2 Cor. 5,14.15; Evrei 2,9; 1 Ioan 2,2). Oferta mântuirii e făcută tuturor oamenilor (Mat. 11,28.29; Marcu
16,15; Ioan 7,37; Apoc. 22,17). În felul acesta s-au luat măsuri pentru a preîntâmpina toate relele căderii lui
Adam, o prevedere tot atât de extensivă în aplicabilitatea ei ca şi ruina pricinuită de păcat.
Totuşi, acest dar al neprihănirii nu e de nici un folos dacă nu e primit prin credinţă (Ioan 3,16) şi nu
toţi oamenii aleg să creadă. Deşi s-au luat ample măsuri pentru salvarea tuturor, numai relativ puţini acceptă
harul oferit (Mat. 22,14). Nu e limită în darul însuşi, ci numai bunăvoinţa omului de a-l primi.
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16. Printr-acel unul care a păcătuit. Literal „prin unul păcătuind”. Pavel spune că nu e comparaţie
între „darul” lui Hristos şi rezultatele păcatului lui Adam.
Judecata. Gr. krima, „decizia dată”, „sentinţa”. Păcatul lui Adam a avut ca rezultat sentinţa şi
condamnarea.
De la unul. [„Prin unul”, KJV]. Literal „de la unul”, „unul” poate fi înţeles ca însemnând „un om”,
referindu-se în felul acesta la „unul care a păcătuit” sau poate fi înţeles ca referindu-se la „o călcare de
lege”, având în vedere paralela cu „multor greşeli”. Şirul gândirii lui Pavel este limpede pe amândouă căile.
Osânda. Adam primise o lege specifică: „Să nu mănânci”. Şi la lege era ataşată o penalitate: „În ziua
în care dintr-însul vei mânca, vei muri” [Nitz] (Gen. 2,17). Păcatul lui deci era o călcare distinctă de lege, şi
a fost de îndată „pusă în socoteală”, sau „luată în consideraţie” (vezi Rom. 5,13). Sentinţa de condamnare a

fost în chip just rostită asupra lui. Dar sentinţa pronunţată acolo asupra primului om s-a extins în efectele ei,
la toţi descendenţii lui.
Darul fără plată. Gr. charisma, „un dar de favoare sau har”, de la charis, „har” (vezi cap. 3,24). Darul
fără plată e definit în cap. 5,17 ca „darul neprihănirii.”
Multor greşeli. Literal, „din multe greşeli”. Greşeala unică a lui Adam a fost urmată de multe greşeli
ale sale şi ale celor care i-au urmat şi fiecare din greşelile acestea merita o condamnare. Dar fiecare a fost o
ocazie pentru o revelaţie a favoarei şi iertării nemeritate şi, în felul acesta, darul fără plată a fost „în urma
multor greşeli”, şi „a adus o hotărâre de iertare spre îndreptăţire” pentru cei care au primit darul.
Iertare. [îndreptăţire, KJV; Nitz]. Gr. dikaioma, în general „un act de îndreptăţire”, „o cerinţă”, „un
decret” (vezi cap. 2,26). Însă aici Pavel pare să folosească pe dikaioma pentru dikaiosis, „îndreptăţire” (vezi
cap, 4,25). Un motiv posibil pentru folosirea lui dikaioma e sugerat de versiunea greacă. Cuvintele pentru
„dar”, „judecată”, „condamnare”, „dar fără plată”, „greşeală” se termină toate în ma. Nu e improbabil ca
Pavel să fi folosit pe dikaioma doar ca un procedeu literar.
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17. Moartea a domnit. Vezi vers. 14.
Cu mult mai mult. Contrastul din acest verset este între călcarea de lege şi har, moarte şi viaţă, acel
unul singur Adam şi acel unul singur Hristos.
Primesc. Neprihănirea este un dar de la Dumnezeu, şi fie că e pusă în socoteală în îndreptăţire sau
transmisă în sfinţire, ea este un dar de primit prin experienţa credinţei în Isus Hristos. Numai cei care sunt
dispuşi să recunoască propria lor neajutorare şi nevoie şi în toată smerenia şi recunoştinţa să primească
neprihănirea ca un dar, vor domni în viaţă.
Vor domni. Întrucât după ce pomenesc de două ori domnia morţii, Pavel pune în contrast domnia
vieţii. Biblia adesea descrie pe sfinţi ca domnind în viaţa viitoare. „Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună
cu El” (2 Tim. 2,12; cf. Luca 22,30; Apoc. 3,21; 20,6; 22,5). Planul răscumpărării restatorniceşte tot ce se
pierduse prin păcat. Când pământul e înnoit şi devine căminul veşnic al celor mântuiţi, scopul originar al lui
Dumnezeu în creaţiunea lumii va fi fost împlinit (vezi GC 679). Stăpânirea pierdută a omului va fi fost
recâştigată (vezi PK 682). „Cei neprihăniţi [drepţi] vor stăpâni [moşteni] pământul şi vor locui în el pe
vecie” (Ps. 37,29).
În viaţă, prin Acel unul singur. Aceste cuvinte scot în evidenţă poziţia pe care Hristos o deţine ca
Mijlocitor în lucrarea de răscumpărare a omului. Prin moartea Sa, credinciosul e îndreptăţit şi prin unirea cu
El, de atunci înainte creştinul primeşte puterea dătătoare de viaţă şi de sfinţire care-i transformă viaţa
prezentă şi-l asigură de viaţa veşnică viitoare.
Romani 5:18
18. Astfel dar. [„De aceea”, KJV]. Gr. ara oun, „aşa deci”, indicând concluzia argumentaţiei. Aceeaşi
expresie greacă apare în cap. 7,3.25; 8,12. Pavel rezumă comparaţiile şi contrastele versetelor anterioare.
O singură greşeală. [„greşeala unuia”, KJV]. Sau „o singură greşeală”. La fel „neprihănirea
unuia”poate fi tradusă „o singură neprihănire”.
A venit o osândă. Aceste cuvinte sunt adăugate în KJV. Tot aşa sunt cuvintele „darul fără plată a
venit”. În versiunea greacă construcţia versetului este extrem de concisă, afirmând curajos paralela şi
contrastele. Versetul poate fi tradus literal: „Aşadar, cum printr-o greşeală la toţi oamenii, spre condamnare,
tot aşa printr-un singur act de neprihănire, la toţi oamenii spre îndreptăţirea a vieţii”.
O singură hotărâre de iertare. [„îndreptăţire”, KJV]. Gr. dikaioma, acelaşi cuvânt e tradus
„îndreptăţire” (KJV] în vers 16 [hotărâre de iertare] (vezi comentariul acolo). Totuşi, aici probabil are
înţelesul de „act de neprihănire” şi e probabil echivalent cu „ascultarea” menţionată în vers. 19. Viaţa
desăvârşită a lui Isus, ascultarea până la moarte (Fil. 2,8). A înlesnit îndreptăţirea tuturor celor care se

îndreaptă spre Isus în credinţă (vezi Rom. 4,8).
Neprihănire care dă viaţă. Probabil însemnând îndreptăţirea care vine ca rezultat în viaţă. Comparaţi
„tot aşa ar putea harul să domnească prin neprihănire spre viaţă veşnică” KJV, (vers. 21), [„tot aşa şi harul
să stăpânească, dând neprihănire, ca să dea viaţa”].
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19. Neascultarea. Gr. parakoe, literal „o ascultare greşită”. Cuvântul acesta apare numai de două ori
în altă parte în NT (2 Cor. 10,6; Evrei 2,2). Verbul „a nu asculta” (parakouo, apare în Mat. 18,17 şi e tradus
„nu vrea să asculte”. Sugestia nepăsării implicată în acest cuvânt poate să scoată în evidenţă primul pas în
căderea lui Adam.
Cei mulţi. [mulţi, KJV]. Literal „ci mulţi” (vezi vers. 15).
Au fost făcuţi. Gr. kathistemi. În Tit 1,5 kathistemi e folosit în sensul de „a numi”, şi anume într-o
slujbă sau un post (KJV, „rânduiţi”). Sensul de bază este cel mai obişnuit în NT (vezi Mat. 24,45; Fapte 6,3;
7,10; Evrei 5,1). Sensul de bază este „a depune”, şi cuvântul e folosit în greaca clasică cu înţelesul de a
aduce o corabie la mal, sau o persoană la altă persoană sau la un loc oarecare. Acesta este înţelesul în Fapte
17,15. De aici vine înţelesul de „a depune ca”, „a face să fie”, „a construi”.
În ce sens au fost făcuţi oamenii păcătoşi prin neascultarea lui Adam? Paralelismul sugerează că ei au
fost făcuţi păcătoşi prin greşeala lui Adam într-un fel asemănător cu acela prin care sunt făcuţi drepţi prin
ascultarea lui Hristos. Întrucât accentul în contextul acesta este pe îndreptăţire şi nu pe sfinţire (Rom.
5,16.18). Cel dintâi accent al lui Pavel pare să fie că oamenii sunt făcuţi drepţi prin rezultatele actului
răscumpărător al lui Hristos aparte de propriile lor eforturi personale (vezi cap. 3,28). La fel, ca rezultat al
neascultării lui Adam, ei au devenit păcătoşi (vezi cap. 5,12-14).
Totuşi, ideea aceasta nu poate fi separată de faptul că la fel cum neascultarea lui Adam a avut ca
rezultat în descendenţii săi trăirea unei vieţi de nelegiuire (vers. 16) tot aşa ascultarea lui Hristos are ca
rezultat vieţuirea de ascultare din partea tuturor acelora care trăiesc în unire cu ei prin credinţă. Acesta este
accentul lui Pavel în cap. 6.
Ascultarea. Gr. hupakoe. Ideea cuvântului este „supunere la ceea ce cineva aude”. Contrastaţi
cuvântul pentru „neascultare” (parakoe) „o neglijare de a auzi” sau „un refuz de a asculta” (vezi mai sus la
„neascultare”). În ce priveşte ascultarea lui Hristos, vezi vers. 18).
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20. Legea. Literal „lege” (vezi cap. 2,12; 5,13). Reiese lămurit din cap. 5,13.14 că Pavel se gândeşte
la timpul lui Moise cu ocazia când a intrat „legea”. La Sinai au fost declarate oficial legile lui Dumnezeu
pentru călăuzirea poporului Său, deşi legea Lui morală a Celor Zece Porunci fusese scrisă în inima lui Adam
la creaţiune.
A venit. [„A intrat”, KJV; „se alătură”, Nitz.]. gr. pareiserchomai, „a se alătura”. Cuvântul acesta
apare în alt loc în NT numai în Gal. 2,4, unde e tradus „furişaţi”.
Să se înmulţească. Acesta nu era scopul prim al legii, care era să dea la iveală norma neprihănirii. Dar
din cauza tradiţiei moştenite şi cultivate a omului spre rău, efectul legii a fost de fapt să multiplice greşeala.
Legea avea efectul acesta deoarece interzicea anumite fapte păcătoase care până la acea dată nu fuseseră
recunoscute ca păcătoase. Dar când legea a fost afirmată formal, continuarea acestor acte a devenit o
păcătuire premeditată. Întrucât legea este spirituală şi sfântă şi interzice pofte păcătoase, ea în mod inevitabil
excită opoziţia în inimile răzvrătite şi în felul acesta devine ocazie de aţâţare a păcatului şi de a înmulţi
greşeala. Dacă inima omului ar fi sfântă, şi dacă ar fi o înclinaţie spre a face binele, legea nu ar avea o astfel
de tendinţă.
S-a înmulţit şi mai mult. Gr. huperperisseuo, „a abunda peste şi mai presus”. Cuvântul apare numai
aici în 2 Cor. 7,4: „înmulţească” şi „înmulţit” de mai la începutul versetului derivă de la gr. pleonazo „a fi
mulţi”, „a înmulţi”. Dumnezeu a îngăduit şi a lăsat ca el să se înmulţească şi apoi l-a dominat pentru a da la

iveală cea mai minunată desfăşurare a slavei şi harului Său, aşa că binefacerile răscumpărării depăşesc cu
mult relele rebeliunii.
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21. Dând moartea. [„Spre moarte”, KJV; „în moarte” Nitz.]. Mai bine „în moarte”, moartea fiind, ca
să zicem aşa, sfera stăpânirii în care s-a exercitat suveranitatea păcatului (cf. vers. 14, 17). Păcatul domneşte
peste o împărăţie a morţii.
Harul să stăpânească. [„Harul stăpâneşte”, KJV]. Harul (vezi cap. 3,24) e aici personificat ca şi
păcatul (vezi cap. 5,12) şi moartea (vezi vers. 14).
Prin Isus Hristos. Pavel a început capitolul acesta prin descrierea bucuriei şi asigurării care vin
credinciosului care a primit neprihănirea prin credinţă în Isus Hristos. Aceasta l-a determinat să vorbească
despre măreţia iubirii şi harului lui Dumnezeu prin aceea că face cu putinţă un plan atât de generos şi iubirea
lui Dumnezeu ca temei al nădejdii şi încrederii creştine. Pavel caută să facă contrastul între abundenţa şi
puterea nemărginită a harului mântuitor al lui Dumnezeu prin Isus Hristos, şi păcătoşenia şi degenerescenţa
omului, rezultând din căderea lui Adam. Dumnezeu a luat măsuri ample de prevedere pentru a preîntâmpina
toate rezultatele groaznice ale marii apostazii a omului.
COMENTARIILE LUI ELLLEN G. WHITE
1 AA 476; DA 337; MB 27; PP 373; 4T 386
1, 2 2T 509
1- 21 TM 94
3, 4 3T 416
3-5 2T 510, 514
5 ML 185; 4T 93; 6T 171; 8T 139
8 MB 76; MH 66, 161; TM 246
9, 10 MB 20
12 GC 533; MYP 69
19 ML 323
20 DA 26; GW 157
Romani 6:1
1. Ce vom zice dar? În ce priveşte folosirea acestei propoziţii, vezi cap. 4,1. În capitolul anterior
Pavel vorbise despre degenerarea universală a omului, rezultând din căderea omului. Dar el asigurase pe
credincios că, în ciuda tendinţelor spre rău ale omului moştenire sau cultivate, harul lui Dumnezeu e mai
mult decât îndestulător pentru a-l salva din păcatul său, pentru a schimba păcătoşenia în neprihănire şi
moartea în viaţă veşnică. Cu cât păcatul s-a înmulţit mai mult, cu atât s-a înmulţit şi harul lui Dumnezeu.
Vrea aceasta să zică, întreabă Pavel, că şi oamenii pot să meargă înainte în păcătuire, aşa ca harul să se
înmulţească şi mai mult?
Să păcătuim mereu? [„Să continuăm în?”, KJV; „să rămânem în păcat?” Nitz.]. Gr. epimeno,
însemnând în primul rând „a rămâne”, „a stărui la”, „a stărui cu” (vezi 1 Cor. 16,8; Fil. 1,24). De asemenea,
înseamnă „a stărui” (vezi Rom. 11,23; Col. 1,23). Întrebarea este: „Să stăruim noi în a păcătui?”
Pavel deja făcuse aluzie la faptul că doctrina îndreptăţirii prin credinţă fără de fapte ale legii era greşit

răstălmăcită de către vrăjmaşi ca o încurajare de a face răul pentru ca să vină binele (vezi Rom. 3,8). Mai era
o primejdie că până şi credincioşii să abuzeze de proaspăt găsita lor libertate (Gal. 5,13). De aceea, întrucât
o astfel de greşită înţelegere a neprihănirii prin credinţă cuprinde un eşec atât de deplin în a înţelege scopul
lui Dumnezeu în planul Său pentru refacerea omului, Pavel explică cu grijă şi vigoare experienţa care
trebuie să vină după o adevărată experienţă a îndreptăţirii şi anume sfinţirea.
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2. Nicidecum! [„Ferească Domnul”, KJV]. Vezi cap. 3,4.
Care am murit faţă de păcat. [„care suntem morţi faţă de păcat”, KJV]. Mai de grabă „care am murit
faţă de păcat”. Versiunea greacă îndreaptă atenţia la un anumit timp sau eveniment, în cazul acesta predarea
credinciosului faţă de Hristos şi renaşterea şi îndreptăţirea lui în consecinţă. Argumentaţia lui Pavel arată că
trăirea în păcat e incompatibilă cu faptul că o dată s-a murit faţă de el.
Cum să mai trăim în păcat? [„Cum să mai trăim în el?”. KJV]. Una e, ca din cauza slăbiciunii firii
pământeşti, a săvârşi un păcat ocazional. E cu totul altceva a trăi în păcat. A trăi în păcat înseamnă că
păcatul este elementul în care trăim, atmosfera pe care sufletele noastre o respiră. O astfel de viaţă este
absolut incompatibilă cu credinţa. Credinţa în Hristos care face cu putinţă îndreptăţirea păcătosului implică
o bunăvoinţă fără de rezerve de a face voia Lui şi o ură faţă de tot ce a cauzat Mântuitorului o suferinţă atât
de mare (vezi cap. 3,28.31). Credinţa care pretinde îndreptăţirea, dar în acelaşi timp, permite o persistenţă în
vechile căi ale păcatului nu e deloc credinţă. Dovada că un om e îndreptăţit născut din nou, şi că a trecut de
la moarte la viaţă e că el acum găseşte plăcere în ascultarea de Legea lui Dumnezeu (1 Ioan 2,1-6; cf. Rom.
13,8). „În naşterea din nou inima este adusă în acord cu Dumnezeu, când e adusă în acord cu legea Lui.
Când această mare schimbare a avut loc în păcătos, el a trecut de la moarte la viaţă” (GC 468).
E adevărat că omul credincios poate uneori cădea în vreun păcat (vezi 1 Ioan 2,1), dar dovada că
cineva a fost cu adevărat născut din Dumnezeu e că el nu mai continuă practicarea păcatului (1 Ioan 3,9)
sau, aşa cum o declară Pavel, el nu mai trăieşte în păcat.
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3. Nu ştiţi? Literal „Sunteţi necunoscători?” în alte cuvinte: „Admiteţi adevărul a ceea ce spun eu, sau
e cu putinţă ca voi să nu vă daţi seama de tot ce cuprinde în sine botezul vostru?”
Botezaţi pentru. [„Botezaţi în”, KJV; Nitz]. Expresia tradusă în felul acesta apare şi în 1 Cor. 10,2
(tradusă acolo „botezaţi în”) cu referire la experienţa israeliţilor cu Moise. Ca rezultat al faptul că au fost
sub nor şi că au trecut prin apele Mării Roşii, israeliţii au fost aduşi în strânsă unire cu conducătorul lor. Ei
„au crezut în Domnul şi în servul Său Moise” (Ex. 14,31). De atunci înainte au avut o mai mare încredere în
Moise. Ei s-au încrezut în el ca eliberator al lor şi l-au urmat ca pe comandantul lor. Unirea credinciosului
creştin cu Mântuitorul său divin este, natural, de o treaptă superioară faţă de aceasta. Ea implică o legătură
de aşa iubire şi încredere implicită, încât credinciosul e de fapt transformat în acelaşi chip de bunătate şi
îndurare ca Răscumpărătorul său (vezi 2 Cor. 3,18; cf. CT 249).
Expresia „în Isus Hristos” [„pentru Isus Hristos”] înseamnă în unire cu Isus Hristos. Aceasta nu
înseamnă că ceremonia scufundării singură produce de fapt această unire; botezul este o proclamare publică
a unei legături spirituale cu Hristos în care s-a intrat înainte ca să aibă loc ceremonia exterioară. Botezul
reprezintă unirea vieţii credinciosului în aşa unire cu viaţa lui Hristos, încât cei doi devin, ca să zicem aşa, o
singură unitate spirituală (vezi 1 Cor. 12,12.13.27; Gal. 3,27).
Concepţia lui Pavel cu privire la unirea cu Hristos descoperă că experiemţa convertirii lui era ceva
mai mult decât o schimbare intelectuală. Acceptarea personală din partea sa a lui Hristos ca Răscumpărător
şi Domn al său a dus la o aşa strânsă şi absorbantă comuniune spirituală încât a ajuns să însemne nu mai
puţin decât o faptică identificare a voinţei (Gal. 2,20). Nu e ceva neobişnuit în cazul unei prietenii ca două
persoane să se împărtăşească de o aşa unitate de scop încât ei par să gândească şi să acţioneze ca şi cum ar fi
aproape una singură. Prietenia cu Hristos e de un nivel mult mai înalt şi legată prin forţe nu numai omeneşti,
ci şi divine.
Pentru moartea Lui [„În moartea Lui”, KJV; Nitz]. Înţelesul acestor cuvinte este dat în versetele care

urmează, mai ales în vers. 10 şi 11 unde Pavel explică faptul că după cum Hristos a murit faţă de păcat, tot
aşa creştinul să se privească pe sine ca mort faţă de păcat. Şi dacă prin botez credinciosul a arătat
participarea sa la moartea lui Hristos faţă de păcat (vers. 10) în favoarea lui, atunci cu siguranţă el nu poate
să continue de a trăi în păcatul care a făcut moartea aceasta necesară (vers. 2).
Pentru ca sacrificiul lui Hristos să îndeplinească mântuirea pentru păcătos, credinciosul individual
trebuie să participe în cunoştinţă de cauză la înţelesul şi experienţa reprezentată de moartea, îngroparea şi
învierea lui Hristos în favoarea lui. Ca o mărturisire publică a acestei experienţe credinciosul se supune la
ceremonia botezului prin scufundare în armonie cu porunca lui Isus (Mat. 28,19).
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4. Botez. Gr. baptismos, de la baptizo, însemnând „a scufunda”, „a afunda în apă” (vezi Mat. 3,6).
Pentru moarte. [„În moarte” KJV]. Expresia aceasta poate fi legată fie cu „îngropaţi”, sau cu „botez”
(cf. vers. 3). Diferenţa nu este importantă. Subiectul lui Pavel este că scufundarea reprezintă faptul că
moartea credinciosului faţă de păcat este tot atât de reală şi completă cum a fost moartea lui Hristos când
zăcea în mormânt. Şi dacă este atât de completă ea cu adevărat ar trebuie să marcheze sfârşitul felului vechi
de viaţă şi începutul unuia nou. E o tăgăduire a sensului şi a scopului botezului ca viaţa veche de păcat să fie
continuată după aceea. Aşa cum îngroparea (sau scufundarea totală) în apa baptismală e urmată de o ridicare
totală, tot aşa moartea cu Hristos faţă de păcat, pe care scufundarea aceea o simbolizează, trebuie să fie
urmată de învierea cu Hristos la un nou fel de viaţă.
Am fost îngropaţi. [„Suntem îngropaţi”, KJV]. Mai de grabă, „am fost îngropaţi”. Gr. sunthapto
înseamnă literal „a îngropa împreună”. Descrierea de către Pavel a botezului ca reprezentând îngroparea este
dovadă că era practica primilor creştini de a boteza prin scufundare (vezi Mat. 3,6). Dacă Pavel s-ar fi referit
la una din celelalte forme de botez care au devenit populare mai târziu, simbolismul lui din acest verset ar fi
fost oarecum forţat, dacă nu lipsit de subiect.
A înviat din morţi. E lucru important de a recunoaşte că botezul simbolizează nu numai moartea şi
îngroparea dar şi învierea. Ritualul arată în două direcţii, înapoi către moartea noastră faţă de păcat şi înainte
către viaţa noastră cea nouă în Hristos. După cum moartea lui Hristos avea în vedere învierea (vezi cap.
4,25), tot aşa lucrarea harului nu se sfârşeşte cu moartea păcătosului faţă de păcat. Dimpotrivă, moartea
aceasta faţă de păcat priveşte către o viaţă mai înaltă, mai sfântă şi mai strălucită. Îndreptăţirea anticipează
deplina sfinţire a creştinului.
Slava. Slava lui Dumnezeu reprezintă toată desăvârşirea şi distincţia divină (vezi cap. 3,23). Ceea ce
s-a manifestat în mod deosebit în învierea lui Hristos (vezi Rom. 1,4; 1 Cor. 6,14; 2 Cor. 13,4; Ef. 1,19.20).
cu privire la învierea lui Lazăr, Isus a spus: „Nu ţi-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui
Dumnezeu?” (Ioan 11,40).
Să trăim [„Să umblăm”, KJV; Nitz]. Literal „să umblăm”, lăsând a se înţelege comportament obişnuit;
de unde „să trăim” (vezi Rom. 8,4; 2 Cor. 5,7; 10,3; Ef. 2,10; 4,1).
Viaţă. Gr. zoe. Notaţi că Pavel nu foloseşte cuvântul bios, care înseamnă felul de viaţă, şi e tradus
„viaţă” sau „vieţuire” în Marcu 12,44; Luca 8,14; 1 Tim. 2,2; 2 Tim. 2,4; 1 Ioan 2,16 etc. Zoe denotă
principiul de viaţă şi e cuvântul folosit în Mat. 19,16; Luca 1,75; 12,15; Ioan 1,9; 3,16; 5,26; Rom. 11,15;
Apoc. 22,1 etc. Purtarea de toate zilele a fost deja amintită ca „umblare”. Când credinciosul a fost născut din
nou din Duhul Sfânt, de aici înainte este animat de un nou element vital (vezi Rom. 8,7-11). Astfel, a
„umbla în înnoire de viaţă” este a umbla „după Duhul” (vers. 4). De unde, purtarea de toate zilele a
creştinului va da la iveală prezenţa şi efectul Duhului vieţii (vezi Col. 3,1-3; 6 T 98,99).
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5. Ne-am făcut una. [„Sădiţi laolaltă”, KJV]. Gr. sumphutoi, „crescuţi împreună”, „sădiţi laolaltă” nu
e o redare precisă a cuvântului grec. Ideea este a fi legat vital. E un tablou al unirii vitale care există între
Hristos şi aceia care au intrat în comuniunea intimă a credinţei cu El. Comparaţi parabola lui Hristos cu Viţa
şi Mlădiţele (Ioan 15,1-8). Afară de cazul că omul credincios intră prin credinţă în această legătură vitală cu
Hristos, e cu neputinţă ca el să umble într-o viaţă nouă, indiferent cât de mult ar dori el să facă lucrul acesta.

Vom fi una cu El şi printr-o. Ultima parte a acestui verset e cu mult mai scurtă în versiunea greacă de
cum arată cuvintele în versiunea KJV. Traduse literal, ele zic: „dar la fel vom fi din înviere”. Unii au aplicat
acest pasaj în primul rând la învierea viitoare. Pavel scoate în evidenţă că aşa după cum credinciosul are
parte la asemănarea morţii lui Hristos prin faptul că el însuşi moare faţă de păcat, tot aşa el trebuie să se
împărtăşească de asemănarea învierii lui Hristos, ridicându-se la o viaţă nouă de neprihănire. În amândouă
experienţele acestea, el dă pe faţă legătura lui vitală cu Mântuitorul.
Este de la sine înţeles că renaşterea şi viaţa spirituală duc la învierea finală şi la viaţa veşnică. De fapt,
pentru cei care umblă în viaţa cea nouă, viaţa veşnică într-un anumit sens a şi început (vezi Ioan 8,51).
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6. Ştim bine. [„ştiind”, KJV]. Construcţia „nu ştiţi?” (vers. 3). Recunoaşterea unirii vitale la care s-a
făcut referire vine dintr-o înţelegere a scopului morţii şi învierii lui Hristos, aşa cum Pavel explică acum mai
departe.
Omul nostru cel vechi. Adică, fostul nostru eu în starea lui stricată şi păcătoasă. Felul cum Pavel
foloseşte expresia aceasta în altă parte iluminează înţelesul lui aici (vezi Ef. 4,22.23; Col. 3,9).
A fost răstignit. [„E răstignit”, KJV]. Mai de grabă „a fost crucificat”. Referirea aici este la experienţa
credinciosului când a primit pe Hristos, a renunţat la trecutul lui rău, şi a murit faţă de păcat. Contrastând
starea lui anterioară cu starea lui prezentă, Pavel şi-a dat seama că era ca o făptură nouă şi trecuse printr-o
schimbare deplină ca şi aceea de la moarte la viaţă. Vechiul său eu pierise. El era acum un om nou în
Hristos, şi Hristos locuia în el (Vezi 2 Cor. 5,17; Gal. 2,20). Pasajul acesta scoate în evidenţă faptul că
adevărata convertire şi renaşterea înseamnă mai mult decât o simplă schimbare de crez, care poate fi
săvârşită numai prin Duhul renăscător al lui Dumnezeu. Planul pentru mântuirea omului aduce nu numai
eliberare de osândă prin acceptarea efectelor jertfei lui Hristos, el aduce şi naşterea sau creaţiunea omului
nou, liber de sclavia păcatului.
Profunda însemnătate a ritualului botezului aşa cum e explicată aici e o dovadă clară că botezul
pruncilor nou-născuţi nicidecum nu împlineşte scopul Domnului la rânduirea acestui ritual. Ceea ce aduce
credinciosului binecuvântarea intenţionată e participarea inteligentă la înţelesul simbolului. „Acum intru în
comuniune cu Hristos în moartea Lui. Când sunt cufundat, sunt îngropat cu Hristos. Când ies afară din apă,
înviez la o viaţă nouă în Hristos. Ceremonia deci nu este o formă exterioară, goală, ci o experienţă de
confirmare şi transformare care e întotdeauna reamintită ca simbolizând sfârşitul vieţii vechi de păcat şi
începutul unei vieţi noi de neprihănire în unirea cu Hristos.
Trupul păcatului. Adică trupul ca reşedinţă a păcatului, trupul care aparţinea puterii păcatului şi era
cârmuit de aceasta, în care membrii sunt unelte ale nelegiuirii (vers. 13). Expresii asemănătoare în altă parte
sunt „trup de moarte” (cap. 7,24), însemnând „trupul care e sortit să moară”; „trupul poftelor firii
pământeşti” (Col. 2,11), însemnând „trupul care e înclinat să servească propriilor sale impulsuri fireşti”. În
felul acesta „trupul păcatului” este echivalent cu „omul nostru cel vechi”. El reprezintă trupul în măsura în
care este sălaşul şi unealta păcatului şi robul păcatului. El trebuie să fie răstignit şi „nimicit”, aşa că păcatul
să nu-l mai folosească asemenea unui rob.
Dezbrăcat de puterea lui. [„Nimicit”, KJV; „desfiinţat”, Nitz]. Gr. katargeo, acelaşi cuvânt folosit în
cap. 3,3, unde este tradus „nimici” [„face fără efect”]. Comparaţi folosirea cuvântului în cap. 3,31; 4,11.
Katargeo implică aducerea trupului păcatului la o stare de inerţie şi incapacitate. Aceasta nu înseamnă,
natural, că trupul fizic urmează a fi nimicit, ci că trupul în legătura lui cu păcatul trebuie să fie făcut tot atât
de inert şi lipsit de mişcare ca şi cum ar fi mort.
Robi ai păcatului. [„Să servim păcatului”, KJV]. Sau „să fim robiţi păcatului” (vezi vers. 17). A trăi în
păcat (vers. 2) înseamnă a fi în robie faţă de puterea lui. Isus învăţa „că oricine trăieşte în păcat, este rob al
păcatului” (Ioan 8,34), dar că adevărul poate să elibereze pe oameni din sclavia lui (Vers. 32). Păcatul îşi
exercită stăpânirea şi ţine pe om sub controlul lui prin impulsiunile firii pământeşti. De aceea, vechiul eu
trebuie să fie „răstignit împreună cu Hristos” (Gal. 2,20) aşa ca urmaşul Său să poată fi eliberat de
stăpânirea păcatului.
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7. Care a murit. Literal „cel care a murit”. În vers. 6 vezi comentariul de acolo) păcătosul este
înfăţişat ca un rob. Numai moartea împreună cu Hristos poate să-l elibereze din robia păcatului. Pavel
ilustrează acum aceasta, arătând spre adevărul evident că atunci când un rob moarte, el încetează de a mai fi
supus controlului stăpânului său, tot aşa şi creştinul când moarte faţă de păcat, e eliberat de stăpânirea
păcatului (cf. 1 Petru 4,1).
Izbăvit de păcat. [„Eliberat de păcat”, KJV]. Literal „îndreptăţit faţă de păcat”.
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8. Dacă am murit. [„Dacă suntem morţi”, KJV]. Literal, „dacă am murit” (cf. vers. 7).
Credem. După cum Avraam a crezut că ceea ce Dumnezeu a făgăduit „El poate şi să împlinească”
(Rom. 4,21; cf. 1 Tes. 5,24; 2 Tes. 3,3; 2 Tim. 2,11).
Vom şi trăi. Aceasta nu se referă în primul rând la viaţa viitoare în slavă, deşi ea este subînţeleasă
(vezi vers. 5). Pavel scoate în evidenţă că moartea care eliberează din sclavia păcatului e urmată de o viaţă
de libertate (vers. 8-11) care nu mai e sub stăpânirea păcatului, ci e devotată slujirii unui stăpân nou (vers.
12-14). Pavel se referă în mod deosebit la „înnoirea de viaţă” (vers. 4) la care urmează să se bucure creştinul
aici pe acest pământ – viaţa lui Hristos în credincios (Gal. 2,20) şi viaţa credinciosului în Hristos (Col. 3,3).
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9. Ştim. [„Ştiind”, KJV]. Credinţa noastră că vom trăi cu Hristos e bazată pe cunoaşterea faptului că
El este pururi viu (Evrei 7,25).
Nu mai moare. Comparaţi cu Apoc. 1,18.
Nu mai are stăpânire. Sau „nu mai e stăpână”. Păcatul e ceea ce a făcut pe Hristos supus stăpânirii
morţii, nu propriul Său păcat, ci ale noastre. În favoarea noastră El S-a supus de bunăvoie (vezi Ioan
10,17.18). Acum, când experienţa Lui de umilire a trecut, El rămâne pururi biruitorul şi stăpânul morţii.
Romani 6:10
10. Prin moartea de care a murit. [„Prin aceea că a murit”, KJV; „ceea ce a murit”, Nitz]. Literal,
„ceea ce El a murit” ceea ce poate fi tradus: „moartea pe care a murit-o”. Comparaţi „viaţa pe care acum o
trăiesc”, literal „ceea ce trăiesc” (Gal. 2,20).
A murit pentru păcat. El S-a făcut „păcat pentru noi, el care nu cunoştea păcatul” (2 Cor. 5,21).
Păcatul pe care El l-a purtat nu era al Său, ci al nostru (vezi 1 Petru 2,22.24). Dar când Hristos S-a smerit şi
S-a făcut ascultător până la moarte (Fil. 2,8), pretenţia asupra Lui ca purtător al nostru de păcat a fost
împlinită. Scopul pentru care fusese întreprinsă supunerea Lui voluntară a fost realizat o dată pentru
totdeauna (vezi Rom. 3,25.26).
Odată. Gr. ephapax, „o dată pentru totdeauna”. Nu e nevoie ca jertfa să fie repetată (vezi Evrei 7,27;
9,12.26.28; 10,10).
Prin viaţa pe care o trăieşte. [„Ceea ce vieţuieşte”, KJV; Nitz.]. Literal „ceea ce trăieşte”, care poate fi
redată „viaţa pe care o trăieşte”. În cuvintele „el trăieşte” avem mărturia cuiva care văzuse pe Domnul. În
lumina orbitoare care strălucise în jurul lui pe drumul către Damasc, Pavel recunoscuse o prezenţă divină şi
întrebase: „Cine eşti Tu, Doamne?”. Apoi a venit descoperirea înmărmuritoare că Isus, pe a Cărui urmaşi el
îi persecuta, era în viaţă (Fapte 9,3-9).
Pentru Dumnezeu. [Faţă de Dumnezeu”, KJV]. Dar Pavel pare să facă o deosebire între viaţa lui
Hristos pe pământ, o viaţă de luptă cu păcatul şi de supunere la moarte, şi viaţa Lui prezentă proslăvită,
înălţată la dreapta Tatălui (Ioan 17,5; Fapte 7,55). Pentru că fusese „făcut păcat” pentru noi (2 Cor. 5,21),
Isus a simţit „mânia Tatălui asupra Sa ca locţiitor al omului” (DA 753). Dar acum El fiind biruitor asupra
păcatului şi morţii, din nou Se bucură de comuniune neîntreruptă cu Tatăl şi trăieşte „pentru Dumnezeu”

[faţă de Dumnezeu].
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11. Socotiţi-vă. Cu scopul de a explica experienţa creştină, Pavel vorbeşte despre credincios ca fiind
alcătuit din nouă euri. Eul cel vechi acum a murit, deoarece a fost răstignit cu Hristos (vers 6). Eul cel nou
este viu, născut din nou din Duhul Sfânt (Vers. 4). În felul acesta, Pavel poate vorbi despre un om ca fiind în
acelaşi timp mort faţă de păcat în legătură cu păcatul şi viu în legătură cu Dumnezeu. Pe lângă aceasta,
Pavel pare să aşeze conştienţa omului separat de eul vechi şi de eul nou, aşa că omul credinţei poate să
decidă conştient la ţinerea eului vechi mort, şi a eului nou, viu.
Vii pentru Dumnezeu. Viaţa cea nouă a credincioşilor aparţine cu totul lui Dumnezeu şi trebuie să fie
devotată cu totul slujbei Lui. După cum Hristos „trăieşte pentru Dumnezeu” [faţă de Dumnezeu] (vers. 10),
tot aşa creştinul trăieşte „pentru [faţă de] Dumnezeu” o viaţă care începe pe pământ în sfinţenie şi va
continua în cer în slavă, cinste şi nemurire.
În Hristos Isus. [„Prin Hristos Isus”, KJV]. Sau „în Isus Hristos”. Aducerea credinciosului la
asemănarea morţii lui Hristos faţă de păcat şi a vieţii Sale faţă de [pentru] Dumnezeu este atinsă nu numai
„prin”, ci „în” Hristos Isus. Experienţa aceasta a fost făcută cu putinţă pentru creştin „prin” Hristos, dar
numai credinciosul care e „în” Hristos poate să participe la ea.
Domnul nostru. Pot fi citate dovezi textuale importante (cf. p. 10) pentru omiterea acestei expresii.
Sensul nu e afectat de omitere.
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12. Domnească. Mai de grabă, „să nu mai tot domnească”, aşa ca în trecut. Folosind cuvântul
„domnească”, Pavel nu lasă a se înţelege o comparaţie între a domni şi numai a exista, ci între a domni şi a fi
complet detronat. Credincioşii mor cu Hristos aşa că păcatul nu mai poate domni asupra lor.
Să nu mai ascultaţi de poftele lui. Pot fi citate dovezi textuale importante (cf. p. 70) pentru omiterea
lui „de”. Totuşi, sensul nu este practric afectat. Deşi „omul nostru cel vechi” e descris ca fiind răstignit cu
Hristos (vers.6) noi suntem încă în trupul nostru „muritor” cu poftele şi patimile lui. Păcatul este încă o
putere. Dacă îngăduim lucrul acesta, păcatul încă mai poate avea stăpânire asupra noastră. Naşterea din
Duhul Sfânt nu desfiinţează poftele firii pământeşti. Totuşi, experienţa aceasta ne pune în legătură cu o
putere superioară prin care noi putem să rezistăm totdeauna cu succes stăpânirii pe care o încearcă păcatul.
Rămâne totuşi de partea noastră să hotărâm dacă vom da mai departe ascultare păcatului sau lui Hristos.
Din cauza aceasta, trebuie să experimentăm o „nouă convertire” în fiecare zi (vezi 1 T 699, 7 T44).
Experienţa noastră de ieri nu e îndestulătoare pentru astăzi. Deşi poate că am murit faţă de păcat ieri, „eul
nostru vechi” poate să-şi ridice din nou capul său hidos astăzi. Numai ţinând eul nostru vechi continuu şi
deplin mort faţă de păcat, aşa cum e reprezentat de botezul nostru, suntem în stare să trăim zilnic faţă de
Dumnezeu. Şi experienţa aceasta este cu putinţă numai prin unirea cu Isus Hristos, printr-o credinţă în El
care este atât de reală şi atât de constantă, încât ca şi El urâm păcatul şi iubim neprihănirea. Comparaţi COL
331. În ce priveşte experienţa de consacrare zilnică a lui Pavel vezi 1 Cor. 15,31; MH 452, 453; cf. 1 Cor.
9,27).
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13. Să nu mai daţi. Cuvântul „daţi” apare de două ori în acest verset, dar formele în greacă sunt
diferite. Cea dintâi implică acţiune continuă, „nu mai stăruiţi în a preda”, sau „încetaţi predarea”. A doua
înseamnă „predaţi-vă o dată pentru totdeauna” (vezi cap. 12,1).
Mădularele. Adică, organele şi facultăţile trupului (vezi Rom. 7,5.23; 1 Cor. 6,15; 12,12.18.20).
Unelte. Gr. hopla. Acelaşi cuvânt e tradus „arme”, în Ioan 18,3; Rom. 13,12; 2 Cor. 6,7; 10,4). În NT
pare să fie folosit în deosebi cu privire la armele de război. Unii comentatori au văzut în versetul acesta un
tablou al păcatului şi neprihănirii în război unele cu altele şi recrutând susţinători în oştirile lor. În timp ce
păcatul se luptă pentru dominaţie, mobilizează o oştire de pofte ale firii pământeşti şi caută să folosească
organele şi facultăţile corpului ca arme prin care poftele pot restabili tirania nelegiuirii. Alţii însă preferă să

înţeleagă că Pavel numai afirmă că mădularele noastre niciodată să nu fie supuse îndrumării poftelor
păcătoase pentru a împlini vreun fel de scop păcătos. Compară 2 T 454.
Daţi-vă. Adică, o dată pentru totdeauna (vezi mai sus la „să nu mai daţi”)
Ca vii. [„Care sunteţi vii”, KJV]. Ca oameni înviaţi pentru viaţă nouă în Hristos (vers. 11).
Unelte ale neprihănirii. În felul acesta, consacrându-şi mădularele lui Dumnezeu, creştinul se predă
pentru ca să lupte, prin Duhul dătător de putere al lui Dumnezeu, pentru cea mai mare desăvârşire cu putinţă
a fiecărui organ al trupului şi însuşire a minţii, pentru ca să poată cunoaşte, iubi şi servi pe Răscumpărătorul
său în mod corespunzător. (vezi COL 330).
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14. Nu va mai stăpâni. [„Nu trebuie să mai aibă stăpânire”, KJV]. Sau, „să nu fie stăpân”. E adevărat
că păcatul va ispiti şi hărţui. Totuşi, el nu va avea stăpânire asupra creştinului adevărat. De aceea,
credinciosul trebuie să se predea cu totul în serviciul lui Dumnezeu, deoarece biruinţa asupra păcatului îi
este făgăduită.
Nu sunteţi sub lege. Literal „nu sub lege”. Articolul definit nu e folosit nici cu „lege”, nici cu „har”
(vezi cap. 2,12). Pavel nu se referă aici în primul rând la vreo anumită lege, ci la lege ca principiu. Subiectul
lui e că oamenii credinţei nu sunt sub lege ca mijloc de mântuire, ci sub har. Legea nu poate să mântuiască
un păcătos, şi legea nu poate nici să pună capăt păcatului sau stăpânirii lui. Legea descoperă păcatul (cap.
3,20). Legea nu poate să ierte păcatul, şi iarăşi legea nu poate să procure vreo putere ca să-l biruiască.
Păcătosul care caută să fie salvat sub lege, va găsi numai condamnate şi o şi mai adâncă înrobire faţă de
păcat. Oriunde se susţine principiul că omul se poate mântui pe sine prin propriile sale fapte, nu există
barieră efectivă împotriva păcatului (DA 35, 36).
Dar creştinul nu caută mântuire în chip legalist, ca şi cum ar fi putut fi mântuit prin propriile sale fapte
de ascultare (vezi cap. 3,20.28). El recunoaşte că e călcător al legii divine, că în propria sa putere e cu totul
incapabil să împlinească cererile ei, că merită pe bună dreptate să fie sub condamnarea ei, şi se predea prin
credinţa în Hristos harului şi îndurării lui Dumnezeu. Atunci, prin harul lui Dumnezeu, (vezi vers. 24)
trecutul lui păcătos e iertat şi el primeşte putere divină pentru a umbla în viaţa cea nouă. Când un om e „sub
lege”, în ciuda celor mai bune eforturi ale sale, păcatul continuă să aibă stăpânire asupra lui, deoarece legea
nu are putere de a-l elibera din robia păcatului. Sub har, însă, lupta contra păcatului nu mai e o nădejde
jalnică, ci un triumf sigur.
Oferta de a fi sub har, de a avea în felul acesta biruinţă asupra păcatului, şi putere care face în stare de
a realiza orice virtute, a fost extinsă fiecăruia dintre descendenţii lui Adam (Ioan 3,16). Dar mulţi au ales
orbeşte să rămână sub lege. Chiar mulţi dintre cei care mărturisesc o dorinţă vie de a fi salvaţi preferă să
rămână sub lege, ca şi cum s-ar putea recomanda lui Dumnezeu să le ofere mântuirea prin propria lor
ascultare de lege. Asemenea iudeilor de pe vremuri, unii creştinii de astăzi, în mândria lor de
autoîndreptăţire nu sunt dispuşi să recunoască propria lor neajutorare şi să se predea cu totul îndrumării şi
puterii transformatoare a lui Dumnezeu.
Pavel spune că atâta vreme cât un om rămâne sub lege rămâne şi sub stăpânirea păcatului, deoarece
legea nu poate mântui pe cineva nici de la condamnare, nici de sub puterea păcatului. Dar cei care sunt sub
har, primesc nu numai eliberare de sub condamnare (Rom. 8,1) dar şi putere de a birui (cap. 6,4). Astfel
păcatul nu va mai avea stăpânire asupra lor.
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15. Să păcătuim? [„Să mai păcătuim?”, KJV]. Vezi vers. 1. Forma verbului în greacă poate sugera
actul ocazional al păcatului, comparat cu continuarea într-o viaţă de păcat din vers. 1 ne putem noi deda la
păcat când şi când pentru că acum nu suntem sub lege ci sub har? Răspunsul lui Pavel e că orice dedare la
păcat e o revenire la acea robie a păcatului din care harul l-a eliberat pe păcătos.
A presupune că a fi sub har înseamnă că urmaşul lui Hristos este acum liber să fie neascultător de lege
morală a lui Dumnezeu fără să fie pedepsit, înseamnă a înţelege cu totul greşit întregul scop al lui

Dumnezeu în planul mântuirii. Tocmai călcarea de către om a Legii lui Dumnezeu a fost în primul rând ceea
ce a făcut ca Dumnezeu în iubirea Sa să ofere har păcătosului. Prin harul lui Dumnezeu, omul este liberat de
stăpânirea păcatului. Cum poate atunci cineva concepe că e drept sau raţional ca în chip deliberat să se aşeze
din nou sub vechea robie? A fi neascultător de Legea lui Dumnezeu înseamnă a deveni din nou rob al
păcatului, deoarece neascultarea de legea divină e păcat (1 Ioan 3,4), şi oricine stăruieşte în păcat e slujitorul
păcatului (Ioan 8,34). A stărui în dedarea la păcat după ce s-a primit iertarea şi harul transformator al lui
Dumnezeu înseamnă a tăgădui însuşi scopul harului. Oricine refuză de a îngădui harului lui Dumnezeu de
a-l aduce la tot mai multă ascultare de legea divină leapădă însuşi harul şi deci îşi întoarce spatele la
libertate şi mântuire.
Sub lege. [„Sub legea”, KJV]. Literal „sub lege” ca în vers. 14 (vezi comentariul acolo).
Nicidecum. [„Să ferească Domnul”, KJV]. Vezi cap. 3,4.
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16. Nu ştiţi? Pavel ilustrează răspunsul său la întrebarea pusă în vers 14, referindu-se la obiceiurile
sclaviei cu care cititorii săi nu puteau decât să fie familiari.
Robi. [„Servi”, KJV]. Gr. doulai, „sclavi”, „robi”. La greci şi la romani un sclav era privit ca
proprietatea stăpânului său, şi proprietarul lui putea să dispună de el aşa cum îi plăcea. Sub un stăpân crud,
soarta sclavului era cât se poate de apăsătoare, şi el era uneori tratat mai rău ca o vită. Aceasta este starea
fiecărui nenorocit păcătos. El e sclavul lui Satana, şi propriile sale dorinţe şi pofte rele sunt vătafii lui
neobosiţi (vers. 12).
Pavel foloseşte acelaşi cuvânt de „rob” pentru a descrie pe servii lui Hristos (vezi cap. 1,1). Prin
aceasta, el arată lămurit că ei sunt cu adevărat proprietatea stăpânului lor. Dar întrucât Hristos este
nemărginit de bun şi binevoitor, slujba Lui este de fapt o desăvârşită libertate, deoarece El nu cere o
ascultare pe care El să nu o transforme în folos veşnic pentru servii Săi.
Slujitorii aceluia. Noi arătăm prin purtarea noastră cărui stăpân îi servim. Nimeni nu poate sluji în
acelaşi timp la doi stăpâni (Mat. 6,24; Luca 16,13; cf. Ioan 8,34).
La moarte. [„Spre moarte”, KJV]. Adică, ducând la moarte.
Ascultare. Aceasta este, natural, ascultare faţă de Dumnezeu, aşa cum e cerută de context. O atare
credinţă este ascultarea credinţei (Vezi cap. 1,5; cf. cap. 16,26).
Neprihănire. Aici, probabil, însemnând un caracter neprihănit. Faptele de ascultare duc la deprinderi
de ascultare, şi aceste deprinderi produc un caracter neprihănit.
Romani 6:17
17. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu. Literal „mulţumiri lui Dumnezeu”. Comparaţi cap. 7,25, unde
expresia greacă este aceeaşi.
Aţi fost robi. Această traducere foarte exactă a textului grecesc lasă să se înţeleagă că Pavel
mulţumeşte lui Dumnezeu că fraţii săi creştinii romani fuseseră în sclavia păcatului. Evident nu acesta este
cazul. Mai de grabă apostolul e mulţumitor că deşi fuseseră cândva sclavi ai păcatului, acum se făcuseră
ascultători. Ar trebui să fie o ocazie de mare bucurie şi mulţumire când păcătoşii sunt câştigaţi la ascultare
(vezi Luca 15,7.23.24). Dacă am atribui o valoare tot atât de înaltă sufletului omenesc cum o face cerul, ar fi
mai multă bucurie în mijlocul nostru când cei pierduţi sunt găsiţi şi aduşi la Hristos.
Aţi ascultat. Sau „v-aţi făcut ascultători”, sau „aţi devenit ascultători”.
Din inimă. Acesta este felul de ascultare care izvorăşte din credinţa în Hristos. El este răspunsul
iubirii şi încrederii. Ascultarea sub har este opusă ascultării legaliste. Ea nu e forţară, ci de bunăvoie şi
sinceră.

Dreptarul învăţăturii. [„Formă de doctrină”, KJV]. Literal, „tip de învăţătură”. Pentru o definiţie a
„dreptarului”, „formei”, sau „tipului”, vezi cap. 5,14. Înţelesul care pare cel mai corespunzător în acest
context este acela de „tipar”, „exemplu” (cf. Fil. 3,17; 1 Tes. 1,7; 2 Tes. 3,9; 1 Tim. 4,12; Tit 2,7). Pavel
vorbeşte de norma sau tiparul credinţei şi datoriei creştine în care credincioşii fuseseră învăţaţi.
Pe care aţi primit-o. [„Care v-a fost predată”, KJV]. Ar părea mai normal să se vorbească de o formă
de doctrină care e predată credincioşilor (vezi 2 Petru 2,21; Iuda 3). Dar Pavel poate continuă tabloul său cu
transferarea păcătosului la un nou stăpân. Credincioşii care fuseseră cândva sclavi ai păcatului, acum
deveniseră ascultători din inimă de norma învăţăturii căreia îi dăduseră ascultare.
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18. Aţi fost izbăviţi. [„Aţi fost făcuţi liberi”, KJV]. Literal „fiind făcuţi liberi” sau „fiind liberaţi”,
adică eliberaţi de sub stăpânirea păcatului.
V-aţi făcut robi. [„Aţi ajuns slujitori”, KJV]. Sau „aţi fost înrobiţi”. Convertirea înseamnă o schimbare
de stăpân. Credinciosul e eliberat din sclavia faţă de păcatul tiran şi devine rob al neprihănirii. Dar robia faţă
de neprihănire este de fapt adevărata libertate. Cei care servesc păcatul şi lui Satana sunt robii propriilor lor
impulsuri şi patimi, care la rândul lor, sunt sub controlul celui rău. Chemând pe oameni pentru a servi
neprihănirea, Dumnezeu le oferă libertate. „Ascultarea de Dumnezeu este eliberarea din robia păcatului,
eliberarea de sub patima şi impulsul omenesc”. (MH 131).
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19. Omeneşte. [„Felul oamenilor”, KJV]. Adică, în termeni omeneşti cunoscuţi. Comparaţi Rom. 3,5;
Gal. 3,15. Evident, el simţea că figura de vorbire de sclavie era nevrednică de a descrie legătura unui creştin
cu stăpânul său, deoarece ar fi sugerat o slujire forţată, mecanică.
Neputinţa firii voastre pământeşti. Sau „slăbiciunii noastre omeneşti”. „Infirmitate” înseamnă
„slăbiciune”, „neputinţă”. „Carne” [fire pământească] reprezintă natura omenească în slăbiciunea ei fizică,
mentală şi spirituală. Pavel pare să explice o lipsă de discernământ spiritual din partea credinciosului (cf.
Evrei 5,11-14). El poate ar fi preferat să descrie relaţia creştinului cu Hristos într-un fel mai abstract şi strict
spiritual, dar ca orice bun învăţător, a folosit ilustraţia care era cel mai bine adaptată la condiţiile şi
capacităţile elevilor săi.
Slujitori ai necurăţiei. [„Roabe ale necurăţiei”, KJV]. Adică roabe ale necurăţiei. Aparenta plăcere
care venea o dată cu păcatul era de fapt o robie aspră.
Fărădelegii. Gr. anomia, „nelegiuirea”. Aceasta este definiţia dată păcatului de Ioan (vezi 1 Ioan 3,4).
„Necurăţia” şi „nelegiuirea” descriu în chip corespunzător trăsăturile caracteristice ale păgânismului (vezi
Rom. 1,24-32; 1 Petru 4,3.4).
Săvârşiţi nelegiuirea. [„Spre nelegiuire”, KJV]. Supunerea mădularelor trupului la „necurăţie” şi
„nelegiuire” aduce drept urmare practicarea din obişnuinţă a nelegiuirii. Dedarea la păcat e pedepsită prin
lăsarea în voia păcatului (vezi cap. 1,24.26.28). Comparaţi efectul neprihănirii, având ca rezultat sfinţirea.
Roabe ale neprihănirii. [„Slujitori ai neprihănirii”, KJV]. Vezi vers. 18. Pavel îndeamnă pe credincioşi
să se devoteze cu totul vieţii de neprihănire aşa cum mai înainte se devotaseră vieţii de păcat.
Sfinţirea. Gr. hagiasmos, adică tradus „sfinţire”. (1 Cor. 1,30; 1 Tes. 4,3.4; 2 Tes. 2,13; 1 Petru 1,2).
Hagiasmos e folosit pentru a descrie atât procesul prin care e obţinută sfinţirea cât şi starea rezultată de
sfinţire. Starea de sfinţire mai este redată şi de gr. Hagiosune, folosit în Rom. 1,4; 2 Cor. 7,1; 1 Tes. 3,13.
ambii termeni sunt bazaţi pe gr. Hagios, „sfânt”. Aici hagiosmos probabil denotă lucrarea progresivă a
sfinţirii.
Sfinţirea e un proces continuu de consacrare (vezi Ef. 4,12-15; 2 Petru 1,5-10). Este dezvoltarea
armonioasă zi de zi a puterilor fizice, mintale şi spirituale până când chipul lui Dumnezeu, după care am fost
creaţi la început, e refăcut în noi (vezi Ed. 15, 16; GC 470; CD 57). Scopul lui Dumnezeu în planul de
mântuire este nu numai iertarea noastră, sau îndreptăţirea noastră, ci restatornicirea noastră, sau sfinţirea

noastră. E scopul lui Dumnezeu de a popula noul pământ cu sfinţi transformaţi. Şi tocmai la experienţa
aceasta şi la procesul acesta de transformare îndeamnă apostolul Pavel pe credincioşi să se devoteze cu trup,
minte şi suflet.
Romani 6:20
20. Robi ai păcatului. [„Slujitori ai păcatului”, KJV]. Vezi vers. 6; cf. cu vers. 17-19.
Slobozi faţă de neprihănire. [„Liberi de neprihănire”, KJV]. Adică, liberi atât cât priveşte
neprihănirea. Aceasta nu înseamnă că erau slobozi faţă de cerinţele neprihănirii, ci că erau cu totul devotaţi
păcatului ca şi oamenii de dinainte potopului (Gen. 6,5).
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21. Roade. În ce priveşte înţelesul şi folosirea acestui termen vezi cap. 1,13.
Aduceaţi atunci. [„Aveaţi”, KJV]. Mai de grabă, „aveaţi”. Versiunea greacă denotă continuarea.
Atunci. Adică, pe vremea aceea.
Versiunea greacă introduce pasajul cu „de aceea” care însă e omis în KJV. „De aceea” se referă înapoi
la sclavia faţă de păcat menţionată în versetul anterior. Pasajul poate fi redat astfel: „De aceea ce roade
aveaţi la data aceea şi anume în timpul slujirii voastre faţă de păcat?”
E cu putinţă de a pune întrebarea cu „deci” şi să se primească „roade de care acum vă e ruşine” drept
răspuns. Exprimarea din KJV nu prezintă un răspuns exprimat, ci lasă precis a se înţelege că ei nu aduceau
nici o roadă, cel puţin nu o roadă bună. Poate că ultima construcţie e de preferat.
Moartea. Vezi vers. 23.
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22. Izbăviţi de păcat. [„Aţi ajuns servi”, KJV]. Sau „v-aţi înrobit”. Acelaşi cuvânt grec fiind folosit ca
în vers. 18 (vezi comentariul aferent). Lui Pavel nu-i era ruşine să se numească robul lui Hristos (vezi cap.
1,1). Totuşi, în serviciul nostru faţă de Dumnezeu noi nu-L ascultăm pentru că suntem în robie, ci pentru că
Îl iubim (Ioan 14,15) şi la rândul Său, Dumnezeu nu ne tratează ca pe nişte robi, ci ca pe fii (Gal. 4,7).
Ca rod sfinţirea [„Spre sfinţire”, KJV]. Vezi vers. 19. acela care e un „rob” al lui Dumnezeu aduce
roada dăinuitoare şi foarte de dorit şi anume roada Duhului (Gal. 5,22). O astfel de slujbă înseamnă
dezvoltarea tuturor puterilor minţii, trupului şi sufletului (Rom. 12,1.2) şi are ca rezultat viaţa veşnică (vezi
cap. 2,7; 5,2).
Viaţa veşnică. Vezi Rom. 6,23; cf. Mat. 25,44.
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23. Plata. Gr. opsonia. Acesta nu e cuvântul obişnuit în NT pentru „plată”, „leafă”, „răsplată”, care
este misthos (vezi Luca 10,7; Ioan 4,36; Rom. 4,4 etc., unde e folosit misthos). Opsonia derivă de la un
cuvânt însemnând „hrană fiartă”, mai ales carne sau peşte, unit cu un alt cuvânt care înseamnă „a cumpăra”.
De unde a ajuns să însemne „provizii”, „acordare”, „raţie de bani”, ca raţiile [soldă] date ostaşilor (vezi
Luca 3,14; 1 Cor. 9,7; 2 Cor. 11,8). Mai târziu, a fost folosit pentru leafă sau salariu, în general. E cu putinţă
deşi nu e sigur, că Pavel continuă comparaţia cu serviciul militar (vezi Rom. 6,13).
Moartea. Păcatul plăteşte robilor lui exact aceea ce au meritat. „Sufletul care păcătuieşte, acela va
muri” (Ezech. 18,4). Întrucât moartea e în opoziţie aici cu viaţa veşnică, Pavel se referă în deosebi la
moartea veşnică, „moartea a doua” (Apoc. 20,6.14.15; cf. GC 544; EW 51). La nimicirea finală păcătoşii vor
fi trataţi aşa cum merită. Ei au respins oferta lui Dumnezeu de har şi viaţă veşnică şi vor primi rezultatele
propriei lor alegeri deliberate (vezi Rom. 2,6; vezi DA 963, 964).
Darul. Gr. charisma, acelaşi cuvânt ca acela tradus mai înainte „dar fără plată” (vezi cap. 5,15). „Dar”
stă în viu contrast cu „plată”. Ceea ce primeşte creştinul e reprezentat ca un dar al harului fără plată al lui

Dumnezeu. Chiar şi slujba şi ascultarea pe care credinciosul îndreptăţit şi renăscut e în stare să le aducă lui
Dumnezeu nu sunt datorate propriei sale virtuţi, ci sunt roada Duhului Sfânt pe care Dumnezeu l-a trimis să
biruiască în el. Nimeni nu poate cumpăra mântuirea. Suntem mântuiţi prin har prin credinţă şi acesta este un
„dar al lui Dumnezeu” (Ef. 2,8). Vezi Mat. 10,15.
Viaţa veşnică. Darul vieţii veşnice, pe care Adam şi Eva au pierdut-o prin abaterea lor (vezi cap. 5,12)
va fi redat tuturor acelora care sunt dispuşi să o primească şi se pregătesc pentru ea devotându-şi viaţa în
slujba lui Dumnezeu. (Rom. 2,7; 6,22; cf. Apoc. 21,4; 22,2.3).
În Isus Hristos. [„Prin Isus Hristos”, KJV]. Sau „în Isus Hristos” (vezi Rom. 6,11; cf. 2 Tim. 1,1).
Hristos este „învierea şi viaţa” (Ioan 11,25). El e Autorul vieţii pentru toţi cei care au credinţă în El (Ioan
6,40). Darul lui Dumnezeu de viaţă veşnică nu numai că e dat prin Hristos, ci în Hristos, izvorul dăinuitor şi
poate fi primit numai prin unirea cu El, care este „viaţa noastră” (Col. 3,4; cf. DA 786, 787).
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1. Nu ştiţi? Literal „sau sunteţi neştiutori?” (vezi cap. 6,3). „Sau” sugerează alternativă. Pavel spune,
de fapt „sau admiteţi adevărul susţinerii mele că moartea voastră faţă de păcat [cap. 6,1] înseamnă că nu mai
sunteţi sub lege [cap. 6,14] sau altminteri nu cunoaşteţi natura legii, pe care eu am admis că voi o
cunoaşteţi”. El prezintă încă o ilustraţie pentru a arăta cum este efectuată trecerea de la lege la har şi care ar
trebui să fie rezultatele acestei schimbări. Capitolul 7 e bazat pe afirmaţia lui fundamentală: „nu sunteţi sub
lege, ci sub har” (cap. 6,14). Pentru a explica lucrul acesta, el deja s-a referit la botez şi la legătura dintre
sclavi şi stăpânii lor. Acum Pavel foloseşte o ilustraţie din legea căsătoriei.
Cunosc legea. Literal „cunosc lege”. Lipsa articolului hotărât la „lege” sugerează că Pavel se referă la
principiul legii în general (vezi cap. 2,12). Subiectul lui este simplu acela că legea nu poate să urmărească
sau să pedepsească un om după ce a murit. În contextul acestui capitol, totuşi mai târziu devine aparent că
Pavel se gândeşte în deosebi la legea VT (vezi cap. 7,7).
Are stăpânire. Pavel personificase mai înainte „moartea” şi „păcatul” ca „având stăpânire” sau
dominând, peste păcătos (cap. 5,14.17; 6,12). Pentru Pavel, a fi sub stăpânirea legii, este echivalent cu a fi

sub stăpânirea păcatului (vezi cap. 6,14). Motivul pentru aceasta este că legea doar descoperă norma
neprihănirii. Ea nu poate să înlăture vina sau stăpânirea păcatului. Ea cere completa ascultare de preceptele
ei, dar nu oferă păcătosului nici o putere de a-l face în stare să asculte. Harul, pe de altă parte, face lucrurile
pe care legea nu are putere să le săvârşească. El anulează atât vina păcătosului, cât şi dă putere de a-l birui.
În felul acesta, Pavel consideră faptul de a fi sub lege ca fiind sub păcat, şi a muri faţă de lege ca echivalent
cu a muri faţă de păcat. Scopul său în acest capitol e de a sublinia faptul că din cauza păcatului şi a
slăbiciunii cărnii păcătoase (cap. 8,3) legea este cu totul incapabilă de a duce mântuire păcătosului.
Omului. Gr. anthropos, „omenire” în general (vezi Mat. 8,20; Marcu 2,27 etc.), sau o persoană de
oricare sex (Vezi Mat. 15,11; Ioan 3,4; 16,21, etc.). cuvântul pentru „bărbat” spre deosebire faţă de cuvântul
pentru „femeie” este aner (Marcu 10,2; Luca 1,27 etc.).
Trăieşte el. E cu putinţă a traduce versiunea greacă „ea trăieşte”, însemnând în felul acesta „câtă
vreme legea este în vigoare”. Totuşi, „el trăieşte” este exprimarea mai naturală şi mai corespunzătoare cu
contextul. Pavel se pregăteşte să aplice legii principiul valabilităţii ei contra unui om numai cât el trăieşte.
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2. Măritată. [„Care are un bărbat”, KJV]. Gr. hupandros, literal „sub un soţ”, adică, supusă unui soţ.
Acest cuvânt apare numai aici în NT. El se găseşte în LXX în Num. 5,20.29; Prov. 6,24.29). Poate fi tradus
„o femeie măritată”.
Este legată prin lege. Literal, „a fost legată prin lege”.
Cât vreme trăieşte el. Expresia zice literal „faţă de soţul în viaţă”. Compară 1 Cor. 7,39.
Dacă-i moare bărbatul. [”Dacă soţul e mort”, KJV]. Mai de grabă „dacă soţul moare”.
Dezlegată. Gr. katargeo (vezi cap. 3,3). Aici definiţia „a elibera de” e corespunzătoare. La moartea
soţului situaţia ei de familie ca soţie este anulată şi desfiinţată.
Legea bărbatului ei. Adică, legea cu privire la soţ, rânduielile legii care se ocupă de căsătorie.
Comparaţi expresia „legea pentru cel lepros” (Lev. 14,2). Când soţul moare, soţia este eliberată de „legea
bărbatului ei” care defineşte legătura ei legală cu el şi interzice căsătoria ei cu un altul câtă vreme îi trăieşte
soţul.
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3. Chema. Gr. Chrematizo, lucru care poate sugera că femeia e oficial chemată sau socotită ca
adulteră. În felul acesta, ea urma să fie supusă la pedeapsa cea mai severă sub legea VT (vezi Lev. 20,10).
De lege. [„Legea aceea”, KJV]. Adică, legea soţului ei (vezi vers. 2).
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4. Tot astfel. [„Din care cauză”, KJV]. Pavel aplică acum ilustraţia din legea căsătoriei la experienţa
creştinului. Punctul lui principal e că moartea desfiinţează obligaţia legală. De aceea, după cum moartea
eliberează soţia de cerinţele legii căsătoriei, aşa încât să se poată căsători cuviincios cu un altul, tot aşa
răstignirea creştinului cu Hristos îl eliberează de stăpânirea păcatului şi a legii, aşa încât el să poată intra
într-o nouă unire spirituală cu Mântuitorul înviat.
Prin trupul lui Hristos. Literal „prin trupul lui Hristos”, adică prin moartea ispăşitoare a lui Hristos
(vezi Ef. 2,15; Col. 1,22; 1 Petru 2,24). În moartea Lui este botezat credinciosul (Rom. 6,4), şi în felul acesta
participând la moartea lui Hristos faţă de păcat şi lege. Aşa cum e explicat în cap. 6, credinciosul poate privi
vechiul său eu ca mort faţă de lucrurile faţă de care el era cândva rob. Cel care primeşte pe Hristos îşi ia
locul, ca să zicem aşa, cu Hristos pe cruce, şi acolo i se răstigneşte eul cel vechi.
Aţi murit. [„aţi ajuns morţi”, KJV]. Literal, „aţi fost daţi morţii”, referindu-se la răstignirea „omului
vechi” cu Hristos (cap. 6,6). În ilustraţie ceea ce elibera pe soţie de lege era moartea soţului. În aplicaţie,
moartea eului vechi e ceea ce liberează pe credincios de condamnarea şi stăpânirea legii, şi-l eliberează

pentru a fi unit cu Hristos. Ca în cap. 6, Pavel consideră pe creştin ca şi cum ar avea o viaţă dublă, vechea
viaţă condamnată de păcat, şi noua viaţă de primire şi sfinţire, la care înviază cu Hristos (vezi vers. 11).
În ce priveşte legea. Moartea omului vechi are ca rezultat eliberarea din robia autoimpusă de a încerca
să se sigure mântuirea prin faptele legii (vezi cap. 6,14).
Ca să fiţi ai altcuiva. [„Să fiţi căsătoriţi cu un altul”, KJV]. Literal, „a fi un altul”, deşi „fiţi căsătoriţi”
este evident înţelesul corect din contextul acesta. Comparaţia unirii dintre Hristos şi credincioşi cu o
căsătorie, nu e ceva neobişnuit la Pavel (vezi 2 Cor. 11,2; Ef. 5,25.28.29; cf. Ier. 3,14).
Adică ai Celui. Adică, cu Hristos.
Aducem roadă. Simbolismul acestui capitol se aseamănă de aproape cu acela al capitolului 6. „Omul
vechi” este soţul cel dintâi. Răstignirea „omului vechi” (cap. 6,6) e moartea soţului. Învierea la înnoire de
viaţă (cap. 6,5.11) este recăsătorirea. În fiecare caz, rezultatul final este aducerea de roade pentru
Dumnezeu, roada unei vieţi schimbate (cap. 6,22).
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5. În firea… pământească. Adică, uniţi cu eul cel vechi, în trupul păcatului (cap. 6,6) ascultând de
îndemnurile firii inferioare. Expresia descrie viaţa nerenăscută al cărei principal obiect este satisfacerea
apetiturilor şi a simţurilor. Ea e de contrastat cu viaţa „în Duhul” (cap. 8,9).
Patimile păcatelor aţâţate. [„Mişcările păcatelor”, KJV]. Mai corespunzător, „patimile păcatelor”. În
engleza mai timpurie, „mişcările” erau uneori folosite pentru „impulsuri” sau „emoţii”.
De lege. Literal „prin lege”. Ceea ce înţelege Pavel prin aceasta, el explică în versetele următoare.
Subiectul lui e nu că legea este izvorul acestor pasiuni păcătoase, ci că din cauza firii păcătoase şi rebele ale
omului, legea a servit ca să dea la iveală (vers. 9) pasiuni, identificându-le ca păcat. Făcând aceasta, legea
îndeplineşte un serviciu vital preliminar mântuirii păcătosului, şi e o mare greşeală de a blama sau
condamna legea pentru îndeplinirea acestui scop necesar.
Pavel nicidecum nu minimalizează nevoia sau importanţa Legii morale. Dimpotrivă, Evanghelia lui
serveşte de fapt ca să înalţe legea. Una dintre preocupările sale principale e ca oamenii să înţeleagă legătura
care există între lege şi Evanghelie, şi marea sa solie este că păcătoşii nu trebuie să se reazeme pe lege – nici
chiar pe Legea lui Dumnezeu – ca să împlinească pentru ei ceea ce poate fi săvârşit numai de harul
îndreptăţitor şi sfinţitor al lui Dumnezeu prin Isus Hristos. O înţelegere a acestui adevăr fundamental al
mântuirii nu scade respectul pentru Legea lui Dumnezeu; mai de grabă, are un efect exact opus asupra
acelora care au credinţă (vezi cap. 3,31).
Lucrau. Sau „erau active”. Contrastaţi starea lor de inactivitate în creştinul renăscut (vezi cap. 6,6).
În mădularele noastre. Adică în organele şi facultăţile trupurilor noastre (vezi cap. 6,13).
Aducă roadă. Comparaţia iacov 1,15.
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6. Izbăviţi. Gr. katargeo (vezi cap. 3,3). Cuvântul e folosit în cap. 7,2 pentru a descrie eliberarea
soţiei de legea soţului ei. „Izbăviţi de lege” este echivalent cu a nu fi „sub lege” pentru al cărui înţeles vezi
cap. 6,14.
Suntem morţi. [„Că fiind morţi”, KJV]. Dovezi textuale atestă (cf. p. 10) următoarea exprimare a
pasajului: „fiind morţi [faţă de aceea] de care eram ţinuţi”. Exprimarea din KJV e găsită în Textul Receptus
(vezi vol. V, p. 142). Dar nu e în nici un alt manuscris. Exprimarea aceasta a părut să dea sprijin ideii că sub
Evanghelie, legea este moartă. Pavel reafirmă simplu mijloacele prin care suntem eliberaţi de lege. Ea se
realizează prin moartea vechiului om al păcatului (vers. 4) la fel după cum moartea soţului a dat libertate
soţiei (vers. 2). Când omul nostru cel vechi este crucificat cu Hristos (cap. 6,6), noi înşine, ca şi soţia din
această ilustraţie, murim faţă de lege (cap. 7,4) care mai înainte exercita stăpânire apăsătoare asupra noastră

din cauza unirii nefericite dintre noi înşine şi vechea noastră fire păcătoasă (vezi cap. 4,14).
Ca să servim. Sau „aşa ca să servim”. Expresia poate fi înţeleasă ca exprimând oricare scop (cf. vers.
4) sau rezultat (cf. cap. 6,22).
Într-un duh nou. [„În înnoire de duh”, KJV]. Credincioşii care au murit faţă de păcat şi au înviat spre o
viaţă nouă (cap. 6,2.4) acum aduc un serviciu care este nou şi spiritual. Ascultarea lor faţă de Legea lui
Dumnezeu nu mai e mecanică şi legalistă, ca şi cum îndreptăţirea consta numai din ascultare de o serie de
reguli externe de conduită, fără nici o referire la starea inimii. Prin legătură cu Mântuitorul înviat
credincioşii au ajuns să cunoască un nou fel de ascultare adevărată, din inimă. Un atare serviciu şi închinare
e cu putinţă numai pentru aceia care au fost născuţi din nou din Duhul Sfânt şi trăiesc sub influenţa Lui.
Pavel explică lucrul acesta mai departe în cap. 8.
După vechea slovă. [„În vechimea literei”, KJV]. Literal „în vechimea literei”. Aceasta descrie
ascultarea legalistă a celora care încearcă să-şi asigure mântuirea prin faptele legii. De aşa fel era serviciul
fariseilor care erau luători aminte să dea „zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen” şi în acelaşi timp
lăsau „nefăcut cele mai însemnate lucruri din Lege; neprihănirea mila şi credincioşia (vezi Mat. 23,23).
Aceste lucruri „mai însemnate erau lucruri ale inimii şi duhului. Serviciul „după vechea slovă” poate duce
numai la păcat şi moarte (Rom. 7,5). Dar Evanghelia aduce oferta lui Dumnezeu de a face pe oameni
capabili de slujire din toată inima. A fi născut din nou din Duhul Sfânt înseamnă crearea unei inimi noi şi
înnoirea unui duh neprihănit (vezi Ps. 51,10) aşa că de aici înainte credinciosul să nu mai servească lui
Dumnezeu dintr-un simţ de sclavie şi teamă legalistă, ci dintr-o înnoire a duhului de libertate şi de iubire
(vezi Ioan 4,23; 6,63; 2 Cor. 3,6).
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7. Deci ce vom zice? O expresie caracteristică (vezi cap. 4,1), Pavel se pregăteşte să întâmpine o altă
înţelegere greşită cu privire la ceea ce spusese el despre legătura dintre lege şi păcat.
Este legea ceva păcătos? Pavel afirmase (vers. 5) că păcatul se foloseşte de lege pentru a produce
nimicirea păcătosului. Înseamnă aceasta că legea în sine este ceva păcătos, al cărui unic scop este de a face
pe oameni mai răi de cum erau ei mai înainte? Pavel răspunde explicând că răul nu este în lege, ci în om.
Deşi este adevărat că legea este „prilejul” păcatului (vers. 8) totuşi legea însăşi este „sfântă, dreaptă şi bună”
(vers. 12).
Nicidecum. [„Ferească Domnul”, KJV1. Vezi cap, 3,4.
Dimpotrivă. [„Dar”, Nitz]. Gr. Alla, tradus în general prin „dar”, aici cu putinţă echivalentul lui
„dimpotrivă” (vezi 1 Cor. 12,22). Adică, departe ca legea să fie păcat [păcătoasă], dimpotrivă, ea dă pe faţă
păcatul. Alla poate fi înţeles şi ca însemnând „totuşi”, „cu toate acestea” (Rom. 5,14). Adică, chiar dacă se
tăgăduieşte emfatic că legea e păcat, cu toate acestea, dacă nu era lege, nu aş fi cunoscut păcatul. Fiecare
interpretare e convenabilă pentru argumentaţia lui Pavel.
Păcatul nu l-am cunoscut. [„N-aş fi cunoscut păcatul”, KJV]. Întrucât păcatul este „nelegiuire” sau
„călcarea legii” (vezi 1 Ioan 3,4), e numai logic ca efectul legii în viaţa unui om să fie acela de a-i descoperi
păcatul în adevărata lui natură. Atitudinea nelogică faţă de lege este de a o privi ca pe un vrăjmaş, pentru că
a făcut această adevărată demascare. O oglindă nu e un vrăjmaş pentru omul lipsit de frumuseţe, pentru că
dă la iveală lipsa lui de frumuseţe. Şi iarăşi un medic nu e un vrăjmaş al cuiva care e bolnav pentru îi dă pe
faţă boala. Doctorul nu e cauza bolii, şi nici oglinda nu e cauza lipsei de frumuseţe. La fel Dumnezeu nu este
cauza bolii şi urâciunii păcatului nostru, datorită faptului că El ni-l arată în oglinda sfintei Sale legi şi prin
Medicul divin, care a venit să dea la iveală şi să vindece păcătoşenia noastră.
Prin lege. Literal, „prin lege” (vezi cap. 2,12).
Pofta. Gr. epithumia, „dorinţă”, „dor”, uneori, pentru lucruri bune (Luca 22,15; Fil. 1,23), dar de
obicei pentru lucruri oprite (Rom. 13,14; Iacov 1,14.15 etc.). Cuvântul pentru „pofteşti” folosit mai departe
în acest verset este epithumeo, forma verbală de la epithumia. Legătura dintre cele două cuvinte poate fi
ilustrată următoarea traducere: „N-aş fi ştiut ce e a pofti dacă legea nu ar fi spus: să nu pofteşti”. Vezi mai

departe cele de la Rom. 7,8 unde epithumia e tradus „senzualitate”.
Legea nu mi-ar fi spus. O referire la porunca a zecea (Ex. 20,17).
Să nu pofteşti. E lucru plin de însemnătate faptul că Pavel a ales porunca a zecea, deoarece ea este nu
numai un exemplu pentru rest, ea conţine principiul care stă la baza oricărui păcat (vezi PP 309). Folosirea
din partea lui a poruncii acesteia într-un astfel de context dă la iveală un înţeles mai adânc decât exprimă
literal simplele cuvinte. El a văzut în ea opreliştea nu numai a dorinţei după anumite lucruri arătate în ea dar
şi a dorinţei după ce e oprit de Dumnezeu. În alte cuvinte, legea opreşte orice fel de dorinţă egoistă şi
păcătoasă şi tocmai aceasta e ceea ce Pavel nu ar fi cunoscut „decât prin lege”. El a descoperit că adevărata
ascultare de poruncile lui Dumnezeu nu era numai o simplă conformare din afară faţă de litera legii, ci o
chestiune a minţii, a inimii şi a duhului (vers. 14; cf. cap. 2,29). Invers, păcatul nu este numai o călcare a
literei legii, ci este o stare adânc înrădăcinată a minţii, a dispoziţiei, a deprinderii şi caracterului, din care
odrăslesc faptele păcătoase (vezi Mat. 5,28; 1 Ioan 3,15). Totuşi, efectul iniţial al acestei profunde
descoperiri asupra inimii nerenăscute a lui Pavel a fost de a aţâţa firea sa pământească la împotrivire
păcătoasă (Rom. 7,8).
Romani 7:8
8. Păcatul. Pavel personifică păcatul ca principiu şi putere vrăjmaşă legii lui Dumnezeu (vezi cap.
5,12). Păcatul este arătat în NT ca un vrăjmaş care caută pururi să aducă prăpădul asupra noastră şi foloseşte
fiecare ocazie pentru a-l realiza. El e descris ca înconjurându-ne şi asaltându-ne (Evrei 12,1), aducându-ne la
robie (Rom. 6,12), ademenindu-ne şi în felul acesta lucrând moartea noastră (Iacov 1,14.15). În alte cuvinte,
păcatul e reprezentat ca făcând tot ce Satana, arhivrăjmaşul omenirii, încearcă să săvârşească ispitindu-ne să
săvârşim păcat. Cu privire la felul în care Satana foloseşte legea ca prilej de ademenire şi ispitire a omenirii
la neascultare, aşa ca oamenii să poată prin aceasta să fie supuşi osândirii şi morţii, vezi Rom. 7,11.
Prilejul. Gr. apharme, „oportunitate”, „aţâţare”. Cuvântul e folosit numai de Pavel în NT (Rom. 7,11;
2 Cor. 5,12; 11,12; Gal. 5,13; 1 Tim. 5,14).
Poruncă. Un singur precept, în cazul acesta porunca a zecea în contrast cu legea care se referă la
întregul cod.
Expresia „prin poruncă” poate fi legată cu „luând prilej” însemnând că păcatul s-a folosit de poruncă
(ca în KJV). Sau poate fi legată cu „a făcut să se nască în mine[a lucrat în mine], însemnând că păcatul a
lucrat în mine cu ajutorul poruncii. A doua poate fi comparată cu „mi-a dat moartea printr-un lucru bun”
[lucrând moartea în mine prin ceea ce era bun] (vers. 13). În fiecare caz, înţelesul este în mare parte acelaşi.
A făcut să se nască. [„A lucrat în mine”, KJV]. Gr. katergazomai, „a lucra până la sfârşit”, „a săvârşi”
(vezi şi Rom. 2,9; 1 Cor. 5,3; 2 Cor. 7,10). Acest cuvânt este folosit cu privire la săvârşirea şi a binelui şi a
răului (vezi Rom. 7,15.17,18.20).
Pofte. [„poftă” Nitz.]. Gr. epithumia, tradus „poftă” în vers. 7 (vezi comentariul acolo). Pavel spune că
porunca de a nu pofti l-a făcut să poftească cu atât mai mult. Aceasta este reacţia inimii nerenăscute la voia
exprimată a lui Dumnezeu. Faptul că ceva a fost interzis adesea pare să facă să apară cu atât mai de dorit şi
provoacă pasiuni ale unei inimi rebele (vezi Prov. 9,17).
Un păcătos pare să se arate adesea calm şi liniştit, în pace cu sine şi cu lumea, dar când Legea lui
Dumnezeu este expusă conştiinţei lui, el nu rareori ajunge să se irite şi chiar să se înfurie. El îi dispreţuieşte
autoritatea, dar conştiinţa sa îi spune că are neprihănire. El încearcă să o lepede de la sine, dar tremură din
cauza puterii ei. Şi pentru ca să arate independenţa sa şi hotărârea sa de a păcătui, se afundă în nelegiuire şi
devine un păcătos mai nelegiuit şi mai refractar. Aceasta devine o luptă pentru biruinţă şi în controversă cu
Dumnezeu, se hotărăşte să nu fie biruit. În acord cu aceasta se întâmplă adesea ca un om să fie mai lumesc,
mai hulitor, şi mai disperat când e sub convingerea păcatului decât dacă neprihănirea-ar fi. Aşa că uneori
poate fi o indicaţie clară că un om e sub o astfel de convingere când devine deosebit de violent şi abuziv în
opoziţia lui faţă de Dumnezeu.
Comparaţi propria experienţă anterioară a lui Pavel când se împotrivea voiei lui Dumnezeu. După

uciderea ca martir a lui Ştefan era înfuriat de convingerea lăuntrică asupra faptului că Ştefan avea
neprihănire şi pentru a înăbuşi convingerea în creştere, el s-a cufundat cu zel frenetic într-o campanie de
persecuţie, teroare, şi ucidere (vezi DA 112, 113). El a căutat „să arunce cu piciorul înapoi în vârful unui
ţepuş” al convingerii şi al unei conştiinţe luminate (Fapte 24,14). Prejudecata sa şi mândria sa de
popularitate l-au făcut să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu până când a devenit un instrument în
mâinile lui Satana (vezi AA 101, 102). În felul acesta, descoperirea voinţei lui Dumnezeu a aţâţat firea
păcătoasă a lui Pavel la un păcat şi mai mare, până când în cele din urmă a fost adus acolo că a fost dispus
să-şi recunoască păcătoşenia şi nevoia sa de un Mântuitor. (Fapte 9,6; vezi AA 119).
Experienţa lui Pavel e o ilustraţie clară cu privire la faptul că legea nu e în stare să desfiinţeze
răzvrătirea şi păcatul, efectul ei poate fi chiar contrariul. Numai când Pavel a ajuns faţă în faţă cu Hristos a
găsit el eliberare de puterea şi condamnarea păcatului.
Fără lege. Literal, „fără lege”, „afară de lege” (vezi cap. 2,12).
Păcatul este mort. [Păcatul era mort, KJV]. Verbul adăugat ar trebui să fie „este” mai de grabă decât
„era”, întrucât probabil Pavel exprimă un principiu general. El a lăsat deja să se înţeleagă ideea că păcatul
este „mort” fără lege (cap. 4,15; 5,13). Prin „mort” el evident nu înţelege neexistent, ci inactiv, fără viaţă.
Comparaţi „credinţa fără fapte este moartă” (Iacov 2,26). Păcatul a domnit totdeauna de la abaterea lui
Adam (Rom. 5,12.21), dar violenţa şi puterea completă a păcatului e dată pe faţă numai când intră legea cu
restricţiile şi prohibiţiile ei. Apoi păcatul e arătat că e rebeliune contra voinţei lui Dumnezeu, şi natura
omenească e aţâţată la împotrivire şi activitate păcătoasă.
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9. Odinioară fiindcă eram fără lege. [„Fără lege, cândva”, KJV]. Perioada din viaţa sa mai timpurie la
care se referă aici Pavel a fost subiect de multă discuţie. Pare evident din context că el vorbeşte de timpul
dinainte de a-şi da seama de adevărata natură a legii divine. A fost o perioadă în timpul căreia se socotea
neprihănit şi cât priveşte faptele din afară, părea că ascultă de lege. Dar era o îndreptăţire legalistă, de felul
aceleia cu care se lăuda tânărul bogat, când a fost pus faţă în faţă cu poruncile: „Toate aceste porunci le-am
păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?” (Mat. 19,20). La fel, Pavel putea pretinde că „cu
privire la neprihănirea [îndreptăţire] pe care o dă legea” era „fără vină” [impecabil] (Fil. 3,6; cf. Fapte 26,5).
Comparaţi rugăciunea făloasă, plină de îndreptăţire de sine a fariseului (Luca 18,11.12). Dar când Pavel şi-a
dat seama de caracterul spiritual al legii, păcatul a apărut în adevărata lui hidoşenie. El şi-a dat seama că e
vinovat şi stima de sine s-a dus (vezi SC 29,30).
Trăiam [„Pentru că trăiam”, KJV]. Pavel se referă la propria sa experienţă, dar aici se referă la aceea a
tuturor acelora care sunt neconvertiţi şi depind de propria lor îndreptăţire.
Când a venit porunca. Adică atunci când însemnătatea spirituală a poruncii: „să nu pofteşti” (vers. 7) a
fost prezentată minţii şi conştiinţei sale, Pavel vedea în opreliştea aceasta a oricărei dorinţe păcătoase
spiritul întregii legii, şi când ea a venit la el ca un Cuvânt al lui Dumnezeu, vie şi puternică şi mai tăioasă ca
o sabie cu două tăişuri (Evrei 4,12), satisfacţia sa de sine plină de îndreptăţire de sine a fost brusc
zdruncinată.
Păcatul a înviat. Literal „păcatul a revenit la viaţă”. Pavel nu vrea să spună că înainte de timpul „când
a venit porunca” păcatul – personificat aici ca o făptură respingătoare – fusese inactiv în viaţa lui, dar că el
nu-şi dăduse seama nici de adevărata lui natură, şi nici de consecinţele lui fatale (vers. 13). De fapt,
păcatului nu i se opusese rezistenţă în stăpânirea asupra vieţii (vers. 5). Dar venirea „poruncii” a provocat
prezenţa păcatului şi neprihănitul lui de a stăpâni viaţa lui. Păcatul s-a trezit acum pentru a-şi menţine
autoritatea nedisputată. În toată răutatea şi tăria lui a apărut în adevăratul lui caracter – acela al unui
înşelător, al unui vrăjmaş şi al unui ucigaş.
Unde şi cum a început Pavel întâia oară să simtă puterea osânditoare a Legii nu se spune. Totuşi
cunoaştem de ajuns cu privire la experienţa lui cu Legea înainte de convertirea lui. Ca un fariseu bine
instruit, trăind în acord cu secta cea mai strictă a religiei sale, el încercase cu efort intens, dar zadarnic, să
satisfacă prin împlinire exterioară cererile unei legi sfinte şi cercetătoare de inimă. Dar seninătatea şi iubirea
iertătoare date pe faţă de Ştefan cu prilejul martiriului său a frământat adânc gândurile lui Pavel şi a trezit

conştiinţa lui la oarecare înţelegere că ascultarea de lege era ceva mai mult decât numai o chestiune de literă
(vezi vers. 8).
Am murit. Când Pavel a ajuns să înţeleagă natura spirituală a legii, noua cunoştinţă a servit numai ca
să-l acuze ca călcător de lege şi să-l provoace la tot felul de pofte rele (vers. 8). În felul acesta, Pavel a
devenit conştient şi în înţelesul cel mai deplin un păcătos şi a descoperit că nu avea nici o nădejde de viaţă
(vezi cap. 6,21.23).
Romani 7:10
10. Şi porunca. Versetul acesta zice literal: „Porunca cea spre viaţă, descoperită a fost pentru mine
spre moarte”.
Care trebuia să-mi dea viaţă. [„Rânduită spre viaţă”, KJV; „care-mi era spre viaţă”, Nitz.]. Făgăduinţa
vieţii a însoţit darea legilor lui Dumnezeu lui Israel (Lev. 18,5; Deut. 5,33; Ezech. 18,9.21; 20,11; cf. Mat.
19,17). Nu e nimic arbitrar în legătură cu aceasta. Legile lui Dumnezeu pentru buna noastră stare fizică,
mintală şi spirituală sunt toate date spre cel mai mare bine al nostru. Viaţa şi prosperitatea, atât în veacul de
acum, cât şi în cel viitoar, depind de ascultarea deplină de legile neschimbătoare ale lui Dumnezeu.
Ea. [„Am descoperit”, KJV; „aceasta”, Nitz.]. Literal, „aceasta a fost găsită pentru mine”. Adică,
porunca a fost descoperită. Repetarea subiectului prin cuvântul „ea” [aceasta] omis în KJV, adaugă un
accent la strania inconsecvenţă exprimată în acest verset. Însăşi porunca aceea, de ţinerea căreia Pavel
depindea pentru mântuire a aflat el în cele din urmă nu putea decât să-l osândească la moarte.
Acesta este un verset-cheie în argumentaţia lui Pavel că păcătoşii nu trebuie să depindă de lege în ce
priveşte mântuirea. Pavel explicase lămurit, şi acum ilustrează din propria sa experienţă că sprijinirea plină
de îndreptăţire de sine pe lege este o serioasă greşită înţelegere a legii însăşi şi poate duce numai la
descoperirea surprinzătoare exprimată în versetul acesta. Legea lui Dumnezeu prezintă un standard spiritual
foarte ridicat pe care nici un muritor păcătos nu e cu putinţă să-l ajungă prin propriile sale eforturi
neajutorate. El stă înaintea ei numai acoperit de vină şi condamnare. Dar fericit este omul care, dându-şi
seama de neajutorarea şi nevoia sa, se îndreaptă spre Mântuitorul, singurul în care poate fi aflată
neprihănirea şi mântuirea. (Gal. 3,24).
Mare eroare a multor iudei era greşita lor concepţie cu privire la funcţia legii într-o lume păcătoasă. În
mândria lor plină de îndreptăţire de sine, ei erau lipsiţi de bunăvoinţă de a recunoaşte vinovăţia lor faţă de
lege şi incapacitatea lor de a trăi potrivit preceptelor ei. În consecinţă, ei nu vedeau nevoia de un Mântuitor.
Ei se devotau cercetării sârguincioase a Scripturilor că în lege vor găsi viaţă – nu osândă. Ei nu voiau să vină
la Hristos ca să poată avea neprihănire şi viaţă (vezi Ioan 5,39.40). Vezi Ez. 16,60.
Moartea. [„Spre moarte”, KJV]. Prin lege, Pavel a câştigat o cunoaştere a păcatului (vers. 7-9; cf. cap.
3,20) şi „plata păcatului este moartea” (cap. 6,23).
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11. Pentru că păcatul. „Pentru că” introduce o explicaţie la vers. 19. Prima parte a versetului e
asemănătoare cu vers. 8, dar o ordine a cuvintelor în greacă accentuează faptul că nu porunca, ci păcatul
„m-a omorât”. Păcatul este din nou personificat şi e prezentat ca exercitând puterea de a ispiti şi nimici ceea
ce normal e atribuit lui Satana.
Prin poruncă. Cuvintele acesta pot fi legate cu „luând prilejul” sau cu „m-a amăgit” (cf. cele de la
vers. 8). Următoarele „şi prin ea m-a lovit cu moartea” poate să arate că a doua legătură e de preferat.
Pasajul atunci ar zice: „Deoarece păcatul, luând prilej, m-a înşelat prin poruncă”. Stavila pe care legea o
ridică împotriva păcatului e făcută prilej pentru a sugera săvârşirea păcatului.
M-a amăgit. Gr. exapatao, însemnând fundamental „a face pe cineva să-şi piardă calea”. E folosită în
NT numai de Pavel (vezi Rom. 16,18; 1 Cor. 3,18; 2 Cor. 11,3; 2 Tes. 2,3). În grădina Edenului păcatul s-a
folosit de porunca: „Din el să nu mâncaţi, nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi” (Gen. 3,3), pentru ca
să inspire o poftă rea. Când Eva a stat înaintea pomului oprit s-a întrebat de ce-i reţinuse Dumnezeu fructul
lui (vezi PP 54). Aceasta era ocazia lui Satana şi el a folosit opreliştea dumnezeiască pentru a ispiti pe Eva la

încălcarea poruncii. Înşelăciunea păcatului constă în prezentarea obiectului dorinţei păcătoase ca ceva bun.
Totuşi după ce e obţinut, mai târziu se dovedeşte a fi rău (Iacov 1,14.15; cf. Evrei 3,13.17). Satana a susţinut
că prin gustarea din fructul oprit, Eva urma să ajungă la o sferă mai înaltă de existenţă şi să capete o
cunoaştere mai vastă (vezi PP 54). În felul acesta înşelător, Satana a folosit porunca ca o provocare la păcat.
Şi când scopul lui rău a fost atins, a folosit aceeaşi poruncă neprihănită ca un mijloc de condamnare. Căci nu
e Satana numai ispititorul omului; el e şi pârâşul lui (Apoc. 12,10; cf. Iov 1,9-11; 2,4.5). În felul acesta, Eva
a descoperit că ceea ce cândva dorise ca pe ceva de dorit, i-a adus numai condamnare şi moarte.
Nimeni din univers nu e mai mult înşelat ca un păcătos care se lasă în voia unei dorinţe interzise (vezi
Prov. 7,21-23).
Prin ea. Adică prin poruncă.
M-a lovit cu moartea. [„M-a omorât”, KJV; „Mă omorî”, Nitz.]. Comparaţi „Am murit” (vers. 9).
Porunca deşi în sine sfântă şi intenţionată a aduce viaţa, a devenit ocazia nu numai pentru păcat, dar şi
pentru moarte ca o consecinţă directă a lui. Şi toate acestea s-au întâmplat prin înşelăciune. Lucrul dorit nu
era cu adevărat bun, dar pofta şi lăcomia inspirată de ispititor l-au făcut să pară aşa. Un mare scop al puterii
transformatoare a harului lui Dumnezeu este acela de a împrăştia această vrajă distrugătoare, de a aduce pe
oameni înapoi la adevărata înţelegere a lucrurilor, adică la viaţă şi la pace cu Dumnezeu.
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12. Aşa că. Aceasta introduce o concluzie bazată pe o discutare a versetelor 7-11 şi un răspuns la
întrebarea din vers. 7: „este legea ceva păcătos?”
Legea. Articolul apare şi în versiunea greacă (vezi cap. 2,12). Ca în cap. 7,9. S-ar putea ca Pavel să
folosească termenul „legea” pentru a se referi la întregul cod, şi termenul „poruncă” pentru a se referi la un
precept anume din lege.
Este sfântă. Departe ca legea să fie păcat (vers. 7) ea este sfântă şi curată. Este o descoperire a
caracterului Autorului ei şi o exprimare a gândului şi voinţei Sale. Legea lui Dumnezeu nu putea să fie altfel
decât adevărată, dreaptă şi sfântă.
Porunca este sfântă. Pavel mai întâi a afirmat sfinţenia întregii Legi. Acum subliniază mai specific
sfinţenia, neprihănirea şi bunătatea poruncii. „Să nu pofteşti”. Accentul acesta e probabil bazat pe faptul că
această poruncă aparte fusese descrisă în vers. 7-11 ca fiind prilejul special pentru sporita cunoaştere şi
activitate a păcatului.
Porunca a zecea este sfântă deoarece este o exprimare a voinţei sfinte a lui Dumnezeu, interzicând
orice poftă sau dorinţă murdară şi nesfântă. Sfinţenia ei în nici un caz nu e slăbită de faptul că a dat la iveală
păcatul (vers. 7) şi că a fost folosită ca să provoace pe păcătoşi la şi mai multă călcare a Legii (vers. 8, 9) şi
astfel să aducă asupra lor osândire şi moarte. Răul stă nu în porunca sfântă, ci în oamenii nesfinţi, care în
slăbiciunea şi păcătoşenia lor, sunt neînstare de a trăi potrivit normei înalte de curăţenie şi sfinţenie pe care
legea o cere pe bună dreptate.
Dreaptă. Porunca este dreaptă şi justă în cerinţele ei. Ea scoate în evidenţă norma unui caracter
neprihănit. Şi, în ciuda acuzaţiilor contrare ale lui Satana, ea nu cere altă ascultare decât aceea care poate fi
dată de fiinţe omeneşti (vezi Mat. 5,48; vezi AA 531; DA 24, 309). Însăşi viaţa lui Isus de ascultare a
susţinut neprihănirea cerinţelor Legii lui Dumnezeu. Ea a dovedit că Legea putea să fie ţinută şi a
demonstrat distincţia caracterului la care dădea naştere ascultarea. Toţi cei care ascultă aşa cum a făcut Isus
declară la fel că legea este „sfântă, dreaptă şi bună”. Pe de altă parte, toţi cei care calcă poruncile susţin
pretenţia lui Satana că legea e nedreaptă şi că nu poate fi ascultată (vezi Rom. 3,26; DA 29).
Bună. Gr. agathos, bun în sensul moral (cf, la vers, 16). Porunca nu e intenţionată să aducă omului
altceva decât viaţă şi binecuvântare, atât acum cât şi în toată veşnicia (vezi vers. 10). Dacă e ascultată, va
aduce neprihănire şi fericire pretutindeni (vezi Ps. 19,7-11).
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13. Mi-a dat moartea. Prima parte a versetului zice literal: „Atunci ceea ce este bun, a ajuns moarte
pentru mine?” În alte cuvinte, vina pentru moartea mea se găseşte în legea cea bună? Pavel răspunde la
întrebare, repetând că răul nu era în lege, ci în el şi în înclinaţiile sale păcătoase.
Nicidecum. [„ferască Domnul”, KJV]. Vezi cap. 3, 4. Legea nu aduce mai mută moarte decât aduce
păcatul.
Dar păcatul. După expresia aceasta, cuvintele „mi-a dat moartea” trebuie să fie adăugate.
Argumentaţia lui Pavel este clară în exprimarea RSV: „Oare ceea ce e bun, mi-a adus moarte? Nicidecum!
Ci păcatul...”
Ca să iasă la iveală, ca păcat. Sau „ca să poată fi manifestat ca păcat” adică, să poată fi văzut în
adevărata lui lumină ca păcat.
Mi-a dat moartea. [„Lucrând moartea în mine”, KJV; „Mi-a pricinuit moartea”, Nitz]. Adevărata
natură a păcatului ajunge să fie vădită când păcatul foloseşte ceea ce este bun pentru ca să lucreze răul şi
moartea. El ia ceea ce este descoperire a caracterului şi voiei lui Dumnezeu, care era intenţionat să servească
drept normă a sfinţeniei şi îl foloseşte la sporirea păcatului şi osândirea oamenilor (vers. 8-11). Scopul lui
Dumnezeu la îngăduirea păcatului să lucreze moartea prin lege, a fost ca păcatul, pervertind ceea ce e bun,
să se dezvăluie şi să se expună în toată păcătoşenia şi înşelăciunea lui (vezi PP. 42, 43).
Afară din cale de păcătos. Literal „păcătos peste măsură”. Termenul grec pentru „exces” este
huperbolo, de la care e derivat cuvântul nostru „hiperbolă”. Comparaţi folosirea de către Pavel a termenului
în 1 Cor. 12,31; 2 Cor. 1,8; 4,7.17; 12,7; Gal. 1,13. Apostolul deja explicase cum legea servise să dea la
iveală enormitatea păcatului.
În Rom. 7,7-13, Legea lui Dumnezeu e clar apărată de orice acuzaţii că ea poartă răspunderea pentru
păcatul şi moartea care domnesc atât de univers, cât şi în omenire (cf. Cap. 5,14.17). Blamul e pe bună
dreptate fixat asupra păcatului. Şi în măsura în care oamenii persistă în identificarea lor cu păcatul, ei
participă la vinovăţia şi condamnarea lui.
Versetele acestea, de asemenea, scot în evidenţă doctrina că mântuirea nu poate veni prin lege.
Funcţiunea importantă a legii este de a demasca păcatul şi a convinge pe păcătos de eroarea căilor sale, dar
nu poate îndepărta un duh de răzvrătire sau ierta o călcare de lege. „Legea descoperă omului păcatele lui,
dar nu-i pune la îndemână nici un remediu” GC 467).
Versetele acestea mai servesc pentru a lămurit legătura care există între lege şi Evanghelie. Funcţia în
continuare a poruncilor e fără încetare de a da la iveală norma neprihănirii, de a convinge de păcat şi de a
arăta nevoia de un Mântuitor. Dacă nu ar fi legea care să convingă de păcat, Evanghelia ar fi fără putere,
căci numai dacă păcătosul e convins de păcatul său, simte nevoia de pocăinţă şi de credinţa în Hristos. În
felul acesta, a pretinde că Evanghelia a desfiinţat Legea înseamnă nu numai de a denatura locul şi
importanţa Legii, dar şi de a subestima însuşi scopul şi necesitatea Evangheliei şi a planului de mântuire
(vezi cap. 3,31).
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14. [„Căci”, KJV; Nitz.]. Pavel confirmă acum apărarea legii din partea sa şi dezvăluirea din partea sa
a adevăratei naturi a păcatului, printr-o profundă analiză a lucrării păcatului în experienţa personală a
omului. Înţelesul versetelor 14-25 a fost una din problemele cele mai discutate din întreaga epistolă.
Întrebările principale au fost dacă descrierea unei lupte morale atât de intense putea să fie autobiografică, şi
în cazul afirmativ, dacă pasajul se referă la experienţa lui Pavel înainte sau după convertirea sa. Că Pavel
vorbeşte de propria sa luptă cu păcatul pare să fie aparentă din înţelesul cel mai simplu al cuvintelor sale (cf.
Vers. 7-11; SC 19; 3T 475). E cu siguranţă tot atât de adevărat că el descrie un conflict care e mai mult sau
mai puţin experimentat de orice suflet confruntat şi trezit de cerinţele spirituale ale sfinţeniei Legii lui
Dumnezeu.
Şi mai importantă este întrebarea, ce perioadă din viaţa sa descrie Pavel? Unii comentatori susţin că
descrierea este a experienţei curente a lui Pavel ca creştin convertit. Ei scot în evidenţă timpul prezent al

verbelor şi atrag atenţia la expresii care descoperă o ură faţă de păcat (vers. 15.19) şi o dorinţă vie de a face
binele (vers. 15.19.21). Ei argumentează că o persoană neconvertită nu ar fi în stare să spună: „După omul
dinăuntru, îmi place Legea lui Dumnezeu” (vers.22) şi „eu slujesc legii lui Dumnezeu” (vers 25). Alţii
comentatori cred că lupta trebuie să fi fost înainte de convertirea lui. Ei argumentează că expresii de felul
acesta ca „eu sunt pământesc, vândut rob păcatului” (vers. 14), „păcatul care locuieşte în mine” (vers. 17),
„am voinţa să fac binele, dar nu am puterea să-l fac” (vers. 18). „O nenorocitul de mine! Cine mă va
izbăvi?” (vers. 24), nu era cu putinţă să se refere la starea lui Pavel după renaştere. Ei scot în evidenţă însă
că Pavel nu descrie experienţa sa la data când „odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam”, ci la data „când a
venit porunca”, „păcatul a înviat”, şi el a „murit” (vezi vers. 9). Experienţa descrisă în felul acesta urma
atunci să fie, nu a omului nerenăscut în general, ci a unui păcătos sub o adâncă convingere care se simte
nenorocit sub povara lui de vinovăţie şi care se străduieşte cu râvnă, dar prin propriile sale eforturi, să-şi
aducă viaţa în conformitate cu cerinţele divine. Cele mai bune eforturi ale lui se termină cu un mizerabil
eşec până când găseşte pe Hristos şi experimentează puterea dătătoare de energie a Evangheliei. Aşa este şi
experienţa cuiva care, deşi cândva convertit, nu se foloseşte de avantajele prevederilor Evangheliei şi se
luptă să ajungă la curăţenia vieţii prin propria sa putere, sau a creştinului cu numele care niciodată nu a făcut
o deplină predare la Hristos.
Scopul principal al lui Pavel în acest pasaj pare să fie de a arăta legătura care există între lege,
Evanghelie şi persoana care a fost prezentă la lupte serioase contra păcatului ca pregătire pentru mântuire.
Solia lui Pavel este că deşi Legea poate servi pentru a precipita şi a intensifica lupta, numai Evanghelia lui
Hristos poate aduce biruinţă şi ajutor (vers. 25; cap. 8). Intensitatea luptei şi timpul începutului ei variază în
experienţa fiecărei persoane în parte care este adusă de lege la o cunoaştere a păcatului şi cu siguranţă
fiecare creştin poate recunoaşte din propria sa experienţă că o luptă intensă continuă după convertire şi
renaştere. Însăşi viaţa apostolului Pavel a fost „o luptă continuă cu eul... Voinţa lui şi dorinţele lui în fiecare
zi se luptau cu datoria sa şi cu voia lui Dumnezeu” (MH 452, 453). Realitatea luptei lui Pavel e descoperită
de cuvintele sale: „Mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit
altora, să fiu eu însumi lepădat (1 Cor. 9,27) [„să fiu descalificat”, RV]. La fel pentru fiecare persoană
creştină convertită, renăscută şi îndreptăţită, procesul sfinţirii cuprinde în sine lupte grele şi dârze cu eul
(COL 331, AA 560, 561). Cu cât ne apropiem mai mult de Hristos, cu atât mai clar vom discerne
păcătoşenia excesivă a păcatului şi cu atât mai serios vom mărturisi păcătoşenia propriei noastre naturi (vezi
Ezech. 20,43; vezi Ezech. 16,62.63; COL 160, 161).
Deşi adesea e adevărat că lupte intense morale continuă după convertire când zi după zi creştinul se
consacră din nou (vezi Luca 9,23-25; 2 Cor. 4,16; 5T 200; 9T 44), noi nu putem fi siguri că apostolul se
referă aici la o astfel de luptă. Scopul său în teza lui până aici în epistolă a fost de a arăta neîndestularea
omului ca prin propria sa putere, prin fapte ale legii, să ajungă la îndreptăţire. Cei care sunt sub lege, el a
arătat că sunt în robia păcatului (vezi Rom. 6,14). În ciuda celor mai bune eforturi ale lor, ei sunt neînstare
să săvârşească ceea ce cere legea. Ei sunt nenorociţi şi ticăloşi până când găsesc pe Hristos. Atunci
condamnarea încetează (cap. 8,1). Ceea ce mai înainte erau neînstare de a săvârşi pot face acum prin puterea
întăritoare a lui Hristos (cap. 8,3.4). Ei nu se mai preocupă de lucrurile firii pământeşti (cap. 8,5) ci umblă
după îndemnurile Duhului (cap. 8,1).
Ştim. Pavel presupune că spiritualitatea Legii e recunoscută de cititorii săi (cf. Cap. 2,2; 3,19).
Legea este duhovnicească. Pavel rezumă şi repetă ceea ce el deja a spus în vers. 12. El reaccentuează
că Legea nu e răspunzătoare pentru relele de care vorbea Legea spirituală în origine, deoarece a fost dată de
Dumnezeu Însuşi şi „Dumnezeu e duh” (Ioan 4,24). Ea e spirituală în natură, întrucât e „sfântă, dreaptă şi
bună” şi prin aceea că cere o ascultare care poate fi dată numai de cei spirituali şi aduc roadele Duhului
(Mat. 22,37-39; Ioan 15,2; Rom. 13,8.10; Gal. 5,22.23; Ef. 3,9).
Eu sunt. Trecerea de la timpul trecut din vers. 7-11 la timpul prezent aici şi în restul versetelor
capitolului a fost privită de unii ca dovadă că Pavel descrie experienţa lui curentă. Alţii văd în ea un simplu
prezent istoric sau dramatic aşa cum apare în Marcu 14,17; Luca 8,49. vezi mai sus la „căci”,
Pământesc. [„Carnal”, KJV; „de carne”, Nitz.]. Adică făcut din carne şi sânge, denotând natura
omenească în slăbiciunea ca fiinţă creată (vezi şi 2 Cor. 3,3). Acesta este felul lui Pavel de a exprima: „Ceea
ce este născut din carne este carne” (Ioan 3,6). Echivalentul său la „ce este născut din Duh este duh” (Ioan

3,6) urmează în Rom. 8. În contrast cu spiritualitatea şi sfinţenia Legii divine, Pavel se descoperă a fi o
făptură de carne şi deci înclinat spre toată păcătoşenia şi lăsarea în voia poftelor personale spre care e
pornită natura sa stricată. Astfel în dorinţa sa de a asculta de legea spirituală, el se descoperă că e prins într-o
luptă continuă cu tendinţele sale către păcat, moştenite şi cultivate (cap. 7,23). El invită pe credincioşi să-şi
răstignească carnea, şi declară că el însuşi îşi ţinea trupul în supunere (1 Cor 9,27; Ga. 5,24). El, de
asemenea, îi invită să trăiască cu cumpătare (1 Cor. 10,31) şi să-şi aducă trupul la Dumnezeu ca o jertfă
sfântă şi vie (Rom. 12,1). El descrie trupul ca templu al Duhului Sfânt (1 Cor. 6,19) şi invită pe creştini să
proslăvească pe Dumnezeu în trupurile lor (vers. 20). El include carnea (trupul) la un loc cu duhul ca având
nevoie de curăţire (2 Cor. 7,1) şi priveşte înainte către răscumpărarea şi proslăvirea trupului (Rom. 8,23; 1
Cor 15,51-53).
Vândut rob păcatului. Adică, vândut în aşa fel, încât să fie sub puterea păcatului. Comparaţi „Ahab
care se vându pe sine, ca să facă rele” [Nitz.] (1 Regi 21,25; cf. 1 Regi 21,20; Is. 50,1). Stăpânirea păcatului
asupra cărnii poate fi tot atât de deplină ca şi aceea a unui stăpân asupra robului cumpărat de el. Sunt unii
care, având în vedere afirmaţiile anterioare ale lui Pavel că creştinul convertit este acum liber de robia
păcatului (Rom. 6,18.22), privesc expresia aceasta ca dovadă că apostolul vorbeşte de zilele sale de
dinaintea convertirii, adică de timpul când era stăpânit de o puternică convingere, dar încă nu se predase pe
deplin lui Hristos (vezi cap. 7,9). Alţii susţin că Pavel s-ar putea să folosească o astfel de vorbire emfatică
pentru a exprima tăria acelei stricăciuni contra căreia el se lupta după convertire; că el se străduise să arate
că, ascultând de impulsurile naturii sale naturale, carnale, acţiona ca un sclav al voinţei unui alter ego. El
adaugă mai târziu că păcatul încă mai sălăşluieşte în carnea sa (vers. 17. 18) şi că chiar dacă ajunsese la
punctul la care avea plăcere de legea lui Dumnezeu, el încă vede o putere rea la lucru în mădularele sale,
aducându-l în robia păcatului (vers. 22, 23).
În comparaţie cu spiritualitatea Legi, chiar cei mai sfinţi dintre oameni sunt fireşti. Înţelegerea
caracterului sfânt al poruncilor lui Dumnezeu a făcut pe Pavel cu atât mai conştient de propria sa
nedesăvârşire. Şi când se descrie pe sine ca „vândut rob păcatului”, aceasta dă a se înţelege cât de adâncă era
convingerea lui. Comparaţi experienţa lui Iov, care, deşi descris de Dumnezeu Însuşi ca un om desăvârşit şi
neprihănit (Iov 1; 2,3), mai târziu a mărturisit: „sunt rău” [KJV], „mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în
ţărână şi cenuşă” (cap. 40,4; 42,6).
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15. Căci. Pavel acum explică experienţa sa în decursul perioadei când era „vândut rob păcatului”
(vers. 14).
Ce fac. Cuvântul „fac” apare de trei ori în versetul acesta şi este traducerea a trei cuvinte greceşti
diferite. În primul caz Pavel foloseşte katergazomai, acelaşi cuvânt ca în vers. 8, însemnând „a pune în
practică”, „a realiza”, „a îndeplini”. Vezi mai jos o discuţie asupra altor cuvinte traduse prin „fac”.
Nu ştiu. Gr. ginasco, „a cunoaşte”, „a ajunge să cunoască”, „a pricepe”, „a recunoaşte”. Comparaţi
traducerea: „Nu înţeleg însăşi faptele mele” (RSV).
Nu fac. Gr. ou prasso. Prasso înseamnă „a practica”. Cuvântul apare şi în cap. 1,32; 2,1-3.25 etc.
Ce vreau. Gr. thelo, „a dori; „a avea dorinţa”.
Ci fac. [„Aceasta fac”, KV; Nitz.]. În cazul acesta, cuvântul pentru „fac” (poieo) implică mai degrabă
săvârşirea sau completarea unui fapt, ca în cap. 4,21. Martin Luther ajunsese fără îndoială să cunoască
înţelesul acestei experienţe când spunea: „Mai mult mi-e teamă de propria mea inimă decât de papa şi de toţi
cardinalii săi.”
Aceia care susţin că Pavel descrie experienţa sa pe când era sub convingere înainte de a se preda lui
Isus Hristos (vezi cap. 7,14) cred că apostolul arată mai departe lipsa de putere a oricui se află în afară de
Evanghelie de a procura puterea care să-l facă în stare să săvârşească lucrările neprihănirii. Comparaţi
experienţa lui Charles Wesley (vezi GC 254-256). O deplină dezamăgire va fi experienţa tuturor acelora
care caută mântuirea fără o deplină predare lui Isus Hristos. Aceia care susţin că Pavel descrie lupta în
continuare cu eul şi cu păcatul, chiar după convertire, atrag atenţia la faptul că chiar şi după convertire

creştinii sunt încă conştienţi de nedesăvârşire şi păcat în viaţa lor şi aceasta e o sursă continuă de nelinişti şi
îngrijorare. În momente de neatenţie, puterea patimilor fireşti se poate ca uneori să-i biruiască. Puterea
obiceiurilor multă vreme cultivate încă îi mai necăjeşte. Gânduri rele de satisfacere a poftelor răsar în mintea
lor cu iuţeala fulgerului. Omul care a fost un ateu înainte de convertirea sa, şi a cărui minte a fost cândva
plină de scepticism, poate găsi că efectul felului său de gândire de mai înainte încă mai zăboveşte în mintea
lui şi-i tulbură pacea ani de zile. Acestea sunt efectele obişnuinţei. Chiar trecerea unui gând murdar prin
minte lasă poluare în urmă şi acolo unde păcatul a fost cultivat vreme îndelungată, el lasă o cicatrice în
suflet, chiar după convertire, producând acea stare de tensiune pe care creştinul o cunoaşte.
Când vede aceste foste dorinţe şi sentimente, pe care el le dezaprobă, şi le urăşte, pretinzând în chip
gălăgios să-şi reafirme puterea asupra lui, creştinul se luptă contra influenţei lor, şi tânjeşte de dor de a fi
umplut cu toate roadele Duhului lui Dumnezeu. Dar el descoperă că nici prin sine, şi nici cu ajutorul Legii
nu poate efectua eliberarea sa de ceea ce urăşte sau să izbutească să săvârşească faptele acelea pe care le
aprobă şi doreşte să le facă. În fiecare seară îşi face cunoscută mărturisirea sa plină de căinţă de neajutorare
şi dorul lui fierbinte după ajutor de sus (vezi 4T 429).
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16. Mărturisirea. [„Consimt”, KJV; „zic împreună”, Nitz.]. gr. sumphami, literal „a vorbi împreună
cu”, de unde „a fi de acord”. Aceasta este singura apariţie a acestui cuvânt în NT. Faptul că Pavel dezaprobă
faptele sale păcătoase e în sine dovadă că el priveşte Legea lui Dumnezeu ca bună.
Bună. Gr. kalos, „frumos”, „excelent”, aici probabil lăsând a se înţelege frumuseţea şi distincţia
morală a legii, calităţi pe care Pavel aici le admite. În versetul 12 cuvântul tradus „bună” este agathos,
însemnând bună într-un sens moral. Kalos este în relaţie cu agathos, ca înfăţişarea cu esenţa.
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17. Şi atunci. Gr. nuni, care poate fi înţeles fie într-un sens temporal, însemnând „la data de acum”
într-un sens logic, „acesta fiind cazul”. Ultimul pare mai corespunzător aici (cf. Rom. 7,20; 1 Cor. 14,6).
Nu mai sunt eu. „Eu” de aici este emfatic în versiunea greacă. Prin „eu” Pavel se referă aici la „omul
dinăuntru” (vers. 22) care se distinge de un alt „mine” în care locuieşte păcatul şi care e definit în vers. 18 ca
„firea mea pământească” [carnea mea] şi în vers. 23 ca „mădularele mele”. Pavel nu spune lucrurile acestea
pentru a tăgădui răspunderea omului pentru fapte păcătoase, ci pentru a arăta marea putere a păcatului
sălăşluind lăuntric, care se afirmă contra celor mai stăruitoare eforturi ale sale şi care, dacă creştinul nu e
atent, poate câştiga supremaţia. Când, vorbind despre lucrările sale, Pavel zice: „nu eu, ci harul lui
Dumnezeu care a fost cu mine” (1 Cor. 15,10), el nu vrea să spună că nu a săvârşit faptele, ci că le-a săvârşit
sub influenţa harului lui Dumnezeu. La fel, când spune: „Trăiesc, dar nu trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în
mine” (Gal. 2,20), el vrea să spună că era dependent de Hristos în ce priveşte originea şi susţinerea vieţii
sale noi şi mai bune. La fel aici, el nu se scuză pentru călcări de lege, ci afirmă că făcea astfel de lucruri sub
o influenţă care nu mai era cea dominantă în mintea lui.
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18. Nimic bun. E cu neputinţă ca un om să reziste puterii răului. O putere superioară trebuie să pună
stăpânire pe suflet înainte ca pasiunile să poată fi supuse. Pavel experimentase dureroasa dezamăgire de care
au parte toţi cei care caută să ajungă la îndreptăţire prin propriile lor puteri.
Am voinţa. [„E cu mine”, KJV; „a voi este cu mine”, Nitz.]. Literal, „e alături de mine”, adică e la
îndemână.
[„Nu găsesc”, KJV]; [„N-am puterea să-l fac”]. Dovezi textuale importante pot fi căutate (cf. p. 10)
pentru omiterea expresiei „găsesc”. Pasajul atunci ar zice: „Dar ca să fac binele, nu”. Duhul lui Pavel era
binevoitor, dar carnea era neputincioasă.
Romani 7:19
19. Nu-l fac. Versetul acesta este substanţial o repetiţie a vers. 15, dând accent sporit realităţii şi tăriei
luptei voinţei contra păcatului (vezi vers. 15).

Romani 7:20
20. Şi dacă. [„Acum dacă”, KJV]. Acest verset este substanţial o repetiţie a ceea ce fusese spus în
vers. 16 şi 17 (vezi comentariul acolo).
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21. Găsesc dar... legea aceasta. [„Găsesc dar o lege, KJV]. Literal „găsesc dar legea”. Articolul
definit e prezent în versiunea greacă (vezi cap. 2,12). Prin termenul „lege” Pavel se referă aici la forţa cea
rea care cândva acţionase asupra lui, creând probleme în experienţa lui, aşa cum au fost descrise în vers. 18,
19.
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22. După omul dinlăuntru. Vezi vers. 17.
Îmi place. [„Mă delectez în”, KJV]. Gr. sunedomai, literal, „mă bucur cu”, unica apariţie a cuvântului
grec în NT e poate mai puternic decât „mărturisesc că” din vers. 16 (cf. Ps. 1,2; 119,97).
Legea lui Dumnezeu. Articolul e prezent şi în versiunea greacă (vezi cap. 2,12). S-ar putea ca Pavel să
se refere la totalitatea voii lui Dumnezeu descoperită omului.
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23. În mădularele mele. Adică în organele şi facultăţile trupului meu (vezi şi Rom. 3,13-15; 7,5; 1
Cor. 6,15; 12,12.18.20).
Se luptă împotriva. [„Luptându-se împotriva”; KJV]. Gr. antistrateuomai, unica apariţie a acestui
cuvânt în NT. Forma verbului implică săvârşirea unei campanii militare. Legea din mădulare este într-o
campanie de luptă împotriva legii minţii (vezi şi Gal. 5,17; 1 Petru 2,11).
Legii minţii mele. [„Legea minţii mele”, KJV]. Prin „minte”, Pavel înţelege inteligenţa contemplativă,
„omul dinăuntru” (vers. 22). Tocmai acesta e superior celui care admite că Legea lui Dumnezeu e bună
(vers. 12, 16, 22). Legea lui Dumnezeu descoperită minţii şi aprobată de ea devine legea minţii. Pe de altă
parte, Pavel vede o altă lege lucrând prin impulsurile trupului şi dorinţele cărnii, legea „care este în
mădularele mele”, „legea păcatului” (vezi vers. 21).
Mă ţine rob. [„Mă aduce în robie”, KJ; „Robindu-mă”, Nitz.]. Sau „făcând din mine un prizonier.
Cuvântul aichmalotizo apare în altă parte în NT numai în Luca 21,24 şi 2 Cor. 10,5. Pavel folosise expresii
foarte puternice în versetul acesta pentru a descrie severitatea conflictului cu păcatul. El se prezintă pe sine
ca angajat într-o luptă pe viaţă şi pe moarte pentru a scăpa de puterea înrobitoare a relelor sale înclinaţii.
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24. Nenorocitul. Gr. talaiporos, poate fi tradus „amărâtul”, „ticălosul”. A doua apariţie în NT este în
Apoc. 3,17, unde talaiporos descrie, starea bisericii Laodicea. Amărăciune provenită din luptă lăuntrică şi
uneori lupta de chin de moarte dintre bine şi rău face pe Pavel să scoată acest strigăt în aparenţă disperat şi
să strige după ajutor. Dar el cunoaşte sursa eliberării din necazurile sale şi se grăbeşte să o facă cunoscut
(Rom. 7,25).
Cine mă va izbăvi? [„Cine mă va elibera?”, KJV]. Sau „cine mă va salva?” întrebarea dă lui Pavel un
prilej de a exprima vestea cea bună care este tema întregii sale epistole. Vine izbăvirea prin lege? Poate un
om să capete scăpare şi eliberare prin puterea propriei sale voinţe şi inteligenţe? În zadar au fost încercate
metodele acestea, rezultatele dezastruoase au fost clar văzute. O singură cale există: „Prin Isus Hristos,
Domnul nostru” (vers. 25).
Acest trup de moarte. [„Trupul acestei morţi”, KJV; „corpul acestei morţi”, Nitz.]. Sau „acest trup de
moarte”. Construcţia greacă este neconcludentă dacă „acest” trebuie să fie legat cu „trup” sau cu „moarte”,
deşi legătura ultimă pare mai concludentă. Înţelesul acestui pasaj a fost mult disputat. Pare cel puţin că e în
general admis că nu e dovadă că Pavel face aluzie la un vechi obicei de a lega cu un lanţ pe un prizonier viu
de un cadavru, deşi această practică oribilă oferă o ilustraţie impresionantă a situaţiei spirituale penibile pe
care Pavel o descrie.

Pavel priveşte trupul, carnea, ca sălaş al păcatului, locul unde locuieşte legea păcatului care lucrează
în mădulare pentru a aduce moartea (vers. 5, 13, 23, 25). El nu vrea să spună prin aceasta că trupul fizic este
rău (vezi vers. 5). Strigătul său de eliberare este pentru scăpare de sub robia legii păcatului, aşa ca acest trup
să nu mai servească drept sălaş al păcatului şi al morţii, ci să fie adus lui Dumnezeu ca o „jertfă vie, sfântă,
bine plăcută” (cap. 12,2).
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25. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu. [„Mulţumesc lui Dumnezeu”, KV]. Dovezile textuale sunt
împărţite (cf. p. 10) între exprimarea aceasta şi „mulţumiri fie lui Dumnezeu”. Pavel nu dă un răspuns direct
la întrebarea sa: „Cine mă va izbăvi?” şi nici nu spune pentru ce mulţumeşte lui Dumnezeu. Dar lucrul
acesta este clar arătat de context. Ce nu poate să facă Legea, ce nu poate să facă conştiinţa, ce nu e în stare
să facă puterea neajutată omenească, poate fi săvârşit de planul Evangheliei. Deplină eliberare e la îndemână
prin Isus Hristos, şi numai prin El. Comparaţi „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin
Domnul nostru Isus Hristos!” (1 Cor. 15,57).
Aceasta este culminarea către care a ţintit raţionamentul lui Pavel în acest capitol. Nu e de ajuns de a
fi convins de excelenţa Legii sau de a recunoaşte înţelepciunea şi justeţea obligaţiilor ei. Nu e de ajuns de a
consimţi că ea este bună şi chiar numai de a avea plăcere de preceptele ei. Nici o măsură de străduinţă plină
de râvnă pentru ascultare nu va fi în stare să biruiască legea păcatului din mădulare, până când păcătosul
care se luptă nu se predă în credinţă lui Hristos. Atunci supunerea faţă de o persoană ia locul unei ascultări
legaliste faţă de o lege. Şi întrucât este o supunere faţă de o persoană mult iubită, ea e considerată ca o
deplină libertate (vezi SC 19; MH 131; DA 466).
Eu slujesc. Unii ne întreabă de ce, după ce a ajuns la culminarea glorioasă în expresia: „Mulţumesc lui
Dumnezeu prin Isus Hristos Domnul nostru”, Pavel se referă din nou al luptele sufletului de care pe cât se
pare fusese eliberat. Unii înţeleg expresia de mulţumire ca o exclamaţie parantetică. Ei cred că o atare
exclamaţie urmează în chip natural strigătului: „Cine mă va izbăvi?” Ei susţin că înainte de a trece la o
tratare extinsă a eliberării glorioase (cap. 8) Pavel rezumă ceea ce spusese în versetele precedente şi
mărturiseşte încă o dată lupta împotriva forţelor păcatului.
Alţii sugerează că prin „eu” Pavel vrea să zică: „lăsat singur, pe seama mea, scoţând pe Hristos din
scenă”. Ei cred că Pavel afirmă aici un adevăr general care e valabil la oricare punct din experienţa creştină.
Din care cauză ei consideră că exclamaţia lui Pavel nu e parantetică, ci în succesiune logică . Ori de câte ori
un om încearcă să găsească biruinţa asupra păcatului, prin sine, fără de puterea Lui, e sortit eşecului.
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1 Acum dar nu este. [„Nu este deci”, KJV]. Această expresie introductivă arată strânsa legătură dintre
capitolele 7 şi 8. Capitolul 8 este o dezvoltare a exclamaţiei recunoscătoare a lui Pavel din cap. 7,25:

„Mulţumesc lui Dumnezeu prin Isus Hristos Domnul nostru”. El trece acum de la analiza făcută de el luptei
chinuitoare cu păcatul la o explicaţie a vieţii de pace şi libertate oferită celor care trăiesc, în Hristos Isus.
Nici o osândire. Veste cea mai bună a Evangheliei este că Hristos a venit să osândească păcatul, nu pe
păcătoşi (Ioan 3,17; Rom. 8,3). Celor care cred şi îşi acceptă prevederile generoase ale Evangheliei şi care,
în credinţă, se predau unei vieţi de ascultare iubitoare, Hristos le oferă îndreptăţirea şi eliberarea. S-ar putea
să fie lipsuri în caracterul credinciosului, dar „când este în inimă hotărârea de a asculta de Dumnezeu, când
sunt depuse eforturi în scopul acesta, Isus acceptă dispoziţia aceasta şi efortul acesta drept cel mai bun
serviciu al omului, şi El completează lipsa cu propriul Său merit divin” (EGW, ST 16 iunie, 1890). Pentru
unii ca aceştia nu e osândire. (Ioan 3,18).
În Hristos Isus. Această des folosită expresie în NT lasă a se înţelege intimitatea legăturii dintre
creştin şi Hristos. Ea înseamnă mai mult decât de a fi dependent de El sau numai de a fi urmaşul sau
discipolul Lui. Ea lasă a se înţelege o unire zilnică cu Hristos (Ioan 14,20; 15,4-7). Ioan descrie această
unire ca fiind „în El” (1 Ioan 2,5.6.28; 3,24; 5,20). Petru la fel vorbeşte despre a fi în Hristos (1 Petru 3,16;
5,14). Dar ideea este în deosebi caracteristică pentru Pavel. El o aplică la bisericii (Gal. 1,22; 1 Tes. 1,1;
2,14; 2 Tes. 1,1). Ca şi la persoane în parte (1 Cor. 1,30; 2 Cor. 5,17 Ef. 1,1 etc.). Isus a scos în evidenţă
intimitatea acestei uniri prin parabola Sa despre Viţă şi Mlădiţă (Ioan 15,2-7).
Afară de cazul că o persoană experimentează această unire transformatoare cu Hristos, el nu poate
pretinde izbăvire de condamnare. Credinţa mântuitoare care aduce împăcare şi îndreptăţire (Rom. 3,22-26)
lasă a se înţelege o experienţă de care Pavel vorbeşte ca fiind „în Hristos” (vezi vers. 28).
[„Care nu umblă”, KJV; Nitz.]. Pot fi citate dovezi textuale importante (cf. p. 10) pentru omiterea
expresiei „care nu umblă după carne, ci după Duhul”. Ea e în general privită ca fiind adăugată aici prin
împrumut din vers. 4.
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2. Duhului de viaţă. Adică Duhul dând viaţă. El e numit aşa pentru că exercită puterea dătătoare de
viaţă (vezi vers. 11). Legea Duhului de viaţă este puterea Duhului Sfânt stăpânind ca o lege în viaţă.
Expresia „de viaţă” exprimă efectul realizat, ca în „îndreptăţirea vieţii” (vezi cap. 5,18) şi „pâinea vieţii”
(Ioan 6,35). Duhul aduce viaţă şi libertate, în contrast cu legea păcatului, care produce numai moarte şi
osândire (vezi Rom. 7,21-24).
În Hristos Isus. Unii traducători leagă cuvintele acestea cu „Duhul de viaţă”. Alţii le leagă cu „m-a
izbăvit”. Interpretarea de pe urmă poate să fie mai naturală. Pavel scoate în evidenţă faptul că Duhul exercită
puterea Sa dătătoare de viaţă prin unirea cu Hristos. Tocmai în experienţa unei strânse comuniuni şi uniri cu
Hristos primeşte creştinul puterea aceasta de a birui în lupta împotriva păcatului.
M-a izbăvit. [„M-a făcut liber”, KJV]. Sau „m-a liberat”. Dovada textuală este divizată (cf. p. 10) între
exprimarea „m-a” şi „te-a”. Diferenţa e inconsecventă. Pavel fără îndoială se referă în trecut la experienţa sa
de renaştere şi botez, când a început să „umble în înnoire de viaţă” (cap 6,4 şi să servească „în înnoire de
duh” (cap. 7,6).
Legea păcatului şi a morţii. Adică, autoritatea exercitată de păcat şi sfârşind cu moartea. Păcatul nu
mai e influenţa predominantă şi conducătoare în viaţa sa. Duhul de viaţă care locuieşte înăuntru inspiră
ascultare şi dă putere să „mortifice faptele trupului” (vers. 13). În felul acesta, legea Duhului vieţii lucrează
direct contrar legii păcatului şi a morţii din mădulare, dând putere credinciosului să biruiască influenţa
distrugătoare a păcatului şi să-l elibereze de robia şi condamnarea păcatului.
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3. Lucru cu neputinţă legi. [„Ceea ce legea nu putea face”, KJV]. Literal, „lucrul cu neputinţă Legii”.
Articolul este prezent pe lângă „lege” şi în versiunea greacă (vezi cap. 2,12). Construcţia greacă e dificilă şi
a fost mult discutată. Totuşi, înţelesul lui Pavel în acest verset pare clar. Dumnezeu a făcut ceea ce legea nu
a fost în stare să facă. El a condamnat păcatul, şi în felul acesta e cu putinţă ca creştinul să-i biruiască
puterea şi să trăiască o viaţă de biruinţă în Hristos.

Firea pământească o făcea fără putere. [„Slabă prin carne”. KJV; „Neputincioasă prin carne”, Nitz.].
Această cauză a eşecului fusese deja explicată în cap. 7,14-25. Legea poate să arate calea cea dreaptă, dar nu
poate face în stare pe omul slab şi căzut să umble pe ea. Pavel continuă să îndreptăţească legea (vezi cap.
7,7.10.13.14.), atribuind slăbiciunea ei aparentă nu la vreun defect inerent în legea însăşi, ci mai de grabă
lipsei de putere a naturii omeneşti, coruptă şi slăbită de păcat. Nu e funcţia legii de a ierta şi de a readuce la
ascultare. Legea nu poate decât să dea la iveală călcarea legii şi neprihănirea şi să impună ascultarea (cap.
3,20; 7,7). De aceea, Legea lui Dumnezeu nu poate fi blamată sau dispreţuită pentru faptul că nu produce
rezultate pentru care nu a fost deloc intenţionată. Eşecul nostru de a da deplină ascultare trebuie să fie arătat
ca o vină a noastră.
A osândit păcatul. Natura omenească fără de păcat a lui Hristos era o condamnare vie a păcatului. Cu
privire la acest fel de condamnare prin contrast vezi şi Mat. 12,41.42; Evrei 11,7. Mai mult, moartea
ispăşitoare a lui Hristos faţă de păcat (Rom. 6,10) a descoperit şi dovedit pentru veşnicie păcătoşenia peste
măsură de mare a păcatului, căci păcatul a fost ceea ce a pricinuit moartea Fiului lui Dumnezeu. Această
osândire a păcatului, săvârşită de viaţa şi moartea lui Hristos, înseamnă şi nimicirea puterii rele a păcatului
faţă de credincios care e unit cu Hristos în moartea Lui şi care se ridică împreună cu El la viaţa cea nouă în
Duhul (vers. 1-13).
În firea pământească. [„În carne”, KJV]. Hristos a întâmpinat, a biruit şi a condamnat păcatul în sfera
în care îşi exercitase mai înainte stăpânirea şi domnia. Carnea [Firea pământească], scena anterioarelor
triumfuri ale păcatului, acum a devenit scena înfrângerii şi expulzării lui.
Însuşi Fiul Său. Cuvântul „său” scoate în evidenţă strânsa legătură dintre Tatăl şi Fiul (vezi vers. 32).
În Col. 1,13, Hristos e descris ca „iubitul Său Fiu”, literal „Fiul iubirii Sale”. Uneori e tendinţa de a atribui o
iubire mai mare şi o jertfire de sine mai mare lui Hristos decât Tatălui. E bine de a reţine că din cauză că
Dumnezeu atât de mult a iubit lumea a dat pe singurul Său Fiu (Ioan 3,16; 1 Ioan 4,9). Pentru a salva pe
oamenii căzuţi, El S-a jertfit pe Sine în Fiul Său (vezi 2 Cor. 5,19; cf. DA 762). Hristos a venit pentru a
descoperi iubirea cea fără de margini a Tatălui Său (Ioan 14,9; cf. Mat. 5,43-48).
Din pricina păcatului. [„Şi pentru păcat”, KJV]. Sau „şi cu privire la păcat”. „Şi” arată legătura cu
expresia anterioară. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în asemănarea cărnii păcătoase şi din pricina păcatului.
„Din pricina păcatului” [pentru păcat] e de la grecescul peri hamartios, care poate fi redat şi „ca jertfă pentru
păcat”. Peri hamartios e adesea folosit cu sensul acesta în LXX. Numai în Levitic sunt mai mult de 50 de
astfel de ocazii (vezi Lev. 4,33; 5,6.7.8.9; 7,37; etc.; cf. Ps. 40,6). Expresia apare de asemenea cu înţelesul
acesta în NT, în Evrei 10,6-8, unde e citat Ps. 40,6-8. În consecinţă un număr de versiuni engleze au
favorizat traducerea „ca o jertfă pentru păcat” (vezi RV; Moulton; Goodspeead; RSV, notă sub asterisc).
Pe de altă parte, însă, contextul poate indica faptul că expresia ar trebui să fie înţeleasă într-un sens
mai general. Scopul lui Pavel în pasajul acesta e de a explica faptul că creştinul poate avea acum biruinţă
asupra păcatului. Legea era lipsită de putere pentru a-i da o astfel de biruinţă, dar Dumnezeu, prin trimiterea
Fiului Său, a făcut să fie la îndemână o astfel de putere. Hristos a venit nu numai ca să poarte pedeapsa
pentru păcat în moartea Sa, dar şi pentru ca să distrugă stăpânirea lui şi pentru a-l îndepărta din viaţa celor
care-L urmează. Acest întreg scop al misiunii Sale poate fi cuprins în cuvintele „din pricina păcatului”. El a
venit să se ocupe de păcat şi să procure leacul contra lui. El a venit pentru a face ispăşire pentru păcat,
pentru a nimici păcatul şi pentru a sfinţi şi a salva victimele lui.
Romani 8:4
4. Cerinţa. [„Neprihănirea”, KJV; „hotărârea”, Nitz.]. gr. Dekaioma. Acesta nu este cuvântul obişnuit
pentru „neprihănire”, care e dikaiosune, folosit adesea de Pavel în epistola sa (cap. 1,17; 3,5; 4,3; etc.),
dikaioma exprimă ideea de „ceea ce e tratat ca neprihănit” (vezi Rom. 1,32; 2,26; 5,16.18; cf. Luca 1,6;
Evrei 9,1, unde dikaioma e tradus „porunci” [rânduieli; hotărâri]. Din care cauză Pavel se referă aici la
neprihănitele cerinţe ale legii, ascultare de neprihănitele ei cereri.
Legii. Articolul e prezent şi în versiunea greacă (vezi cap. 2,12. În contextul acesta, Pavel încă
vorbeşte despre Lege, pe care o aprobă (vers. 22) de care avea o mare plăcere (vers. 22) dar pe care se
descoperea că nu e în stare să o asculte, fiind despărţit de Hristos (vers. 15-25).

Să fie împlinită. Sau „să poată fi realizată”, sau „să poată fi satisfăcută”. Dumnezeu a trimis pe Fiul
Său în asemănarea cărnii păcătoase, pentru ca oamenii să poată fi făcuţi în stare să împlinească pe deplin
neprihănitele cerinţe ale sfintei Sale Legii. Planul mântuirii este de a aduce viaţa omului în armonie cu voia
divină. Dumnezeu nu a dat pe Fiul Său pentru a schimba sau a desfiinţa legea Sa, sau pentru a elibera pe om
de necesitatea desăvârşitei ascultării. Legea a stat totdeauna ca o expresie a voiei neschimbătoare şi a
caracterului neschimbător ale lui Dumnezeu. Omul căzut fusese neînstare de a asculta de cerinţele ei, şi
legea nu posedase putere de a-l întări să asculte. Dar acum, Hristos venise pentru a face cu putinţă ca omul
să dea o perfectă ascultare. Versetele acestea arată clar locul şi autoritatea în continuare a Legii lui
Dumnezeu în Evanghelie şi în planul de mântuire (vezi cap. 3,31). Pavel nu spune „ca să fie parţial
împlinită”. Biblia vorbeşte consistent de o transformare întreagă, de o ascultare desăvârşită (vezi Mat. 5,48;
2 Cor. 7,1; Ef. 4,12.13; Col. 1,28; 4,12; 2 Tim. 3,17; Evrei 6,1; 13,21). Dumnezeu cere desăvârşirea copiilor
Săi şi viaţa desăvârşită a lui Hristos în natura Lui omenească este asigurarea din partea lui Dumnezeu pentru
noi că prin puterea Lui şi noi putem ajunge la desăvârşire de caracter (vezi COL 315; AA 531).
Trăim. [„Umblarea”, KJV]. Literal, „umblăm încoace şi încolo”, lăsând a se înţelege conduită
obişnuită de fiecare zi. De unde poate fi tradusă „trăim” (vezi Rom. 6,4; 2 Cor. 5,7; 10,3; Ef. 2,10; 4,1).
Nu după îndemnurile firii pământeşti. Adică, nu după carne. Aceia în care e implicată dreapta cerinţă
a legii, nu mai trăiesc după dictatele şi impulsurile firii pământeşti [cărnii]. Satisfacerea dorinţelor carnale
numai e principiul călăuzitor în viaţa lor.
După îndemnurile Duhului. Adică, ei îşi reghidează purtarea după dictatele şi călăuzirea Duhului,
Duhul sălăşluitor al lui Hristos (vers. 9). Dreapta cerinţă a legii e împlinită în ei. Ceea ce cere legea e
concretizat în iubirea creştină, deoarece „iubirea este împlinirea legii” (cap. 13,10). La fel, rezultatele
lucrării Duhului Sfânt în viaţă este iubire, deoarece „roada Duhului este iubire” (Gal. 5,22). În consecinţă,
viaţa în acord cu Duhul înseamnă o viaţă în care neprihănitele cerinţe ale legii sunt împlinite – o viaţă de
iubire şi o iubitoare ascultare. Ca o astfel de viaţă să poată fi făcută cu putinţă pentru credincioşi a fost
marele scop pentru care Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume.
Unii comentatori preferă să interpreteze expresia aceasta ca referindu-se în deosebi la duhul înnoit al
omului, prin care lucrează Duhul Sfânt. Ei înţeleg că Pavel subliniază faptul că viaţa noastră nu mai e
cârmuită de firea noastră inferioară, ci de cea superioară, spirituală. Interpretarea aceasta este reflectată de
un număr de versiuni prin scrierea lui „spirit” fără de literă mare la început (vezi RV).
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5. Cei ce trăiesc. [„Cei care sunt”, KJV; Nitz.]. Această expresie poate arăta un aspect diferit de
„umblă” (vers. 4). A fi „după îndemnurile firii pământeşti” [după carne] înseamnă a avea firea pământească
drept principiu călăuzitor al fiinţei noastre. A „umbla după îndemnurile firii pământeşti” înseamnă a urma
principiul acesta în viaţa de toate zilele. „Umblă” exprimă manifestarea corespunzătoare stării exprimate de
„trăiesc”. Vezi vers. 4.
Umblă. [„Se gândesc”, KJV; Nitz.]. Gr. phroneo, „a gândi la”, „a purta grijă de”, „a-şi lega mintea şi
inima de”, „a umbla după”. Cuvântul denotă întreaga acţiune a afecţiunilor şi a voinţei ca şi a raţiunii.
Comparaţi folosirea lui phroneo în Mat. 16,23; Rom. 12,16; Fil. 3,19; Col. 3,2. Întreaga activitate
intelectuală şi morală a celor care „umblă după îndemnurile firii pământeşti” e fixată la mulţumirea egoistă a
dorinţelor nespirituale.
Lucrurile firii pământeşti. [„Lucrurile cărnii”, KJV; Nitz.]. Noi suntem sub influenţa predominantă a
unuia sau celuilalt dintre cele două principii puse în contrast în versetul acesta. Aşa după cum unul sau altul
are stăpânirea, tot aşa va fi înfăţişarea vieţii noastre şi caracterul acţiunilor noastre. Pavel descrie contrastul
absolut dintre lucrurile firii pământeşti [ale cărnii] şi lucrurile Duhului în Gal. 5,16-24.
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6. Umblarea după lucrurile firii pământeşti. [„A fi cu gânduri carnale”, KJV; „gândirea cărnii”,
Nitz.]. Literal, „gândul [nu gândirea] cărnii”. În cazul acesta, „gândirea” înseamnă „cugetare”, „scop”,
„intenţie”, „înclinaţie” ca în propoziţia „el cunoaşte gândul Duhului” [ştie care este năzuinţa Duhului] (vers.
27).

Moarte. A nu gândi decât la împlinirea dorinţelor firii pământeşti înseamnă moarte. Cel care trăieşte
pentru acest scop egoist e mort pe când încă trăieşte (1 Tim. 5,6; vezi şi Ef. 2,1.5), şi condiţia de faţă a
morţii spirituale poate duce numai la moartea finală veşnică. Motivul pentru aceasta, este explicat în Rom.
8,7.
Umblarea după lucrurile Duhului. [„A fi cu gând spiritual”, KJV; „gândirea spiritului”, Nitz.]. Literal
„gândul [sau gândirea] Duhului”.
Viaţă şi pace. A fixa mintea la lucrurile Duhului, nu a avea gândurile şi dorinţele guvernate numai de
Duhul lui Dumnezeu, are ca rezultat armonia aceea sănătoasă şi dătătoare de viaţă a tuturor funcţiilor
sufletului care este o garanţie sigură şi o pregustare a vieţii viitoare (vezi Ef. 1,13.14). Prezenţa Duhului lui
Dumnezeu aduce iubire, bucurie şi pace în viaţă (Gal. 5,22), începutul înăuntrul nostru a Împărăţiei lui
Dumnezeu, care e „neprihănire şi pace, şi bucurie în Duhul Sfânt” (Rom. 14,17).
Cei care sunt „duhovniceşti” şi „umblă după Duhul” (cap. 8,1) se bucură de pacea iertării şi împăcării
(cap. 5,1). Iubirea lui Dumnezeu e „turnată” în inimi (cap. 5,5) şi ei au bucuria şi încurajarea de a vedea
cerinţa dreaptă a legii împlinită în viaţa lor (cap. 8,4). Ei privesc înainte către mântuirea finală şi viaţă
veşnică. Dimpotrivă, cei „fireşti” care „umblă după îndemnurile firii pământeşti” vers. 4,6) cunosc numai
experienţa distrugătoare a robiei şi condamnării (vers. 1,15,21). Şi pot privi înainte numai la judecată şi
moarte (cap. 1,32; 2,5.6; 6,21.22).
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7. Fiindcă. Pavel acum explică pentru ce gândirea cărnii este moarte.
Umblarea după îndemnurile firii pământeşti. [„Gândirea cărnii”, KJV; Nitz.]. Gr. phronema tes sarkos
tradusă „a fi firesc” în vers. 6 (vezi comentariul acolo).
Vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu. Fixarea gândurilor la cele ale cărnii şi în felul acesta trăirea unei
vieţi de afirmare a propriei sale persoane şi de mulţumire de sine înseamnă în chip inevitabil o viaţă care
este vrăjmaşă lui Dumnezeu şi în dezacord cu voia Lui (vezi Iacov 4,4). O astfel de purtare duce la
înstrăinare de izvorul vieţii – o înstrăinare care înseamnă moarte. Această vrăjmăşie împotriva lui
Dumnezeu este opusul păcii care revine acelora care trăiesc în Duhul (Rom. 8,6).
Nu supune. [„Nu e supusă”, KJV]. Sau „nu se supune”. În terminologia militară, verbul înseamnă
supunere faţă de un ordin. Timpul prezent sugerează insubordonare continuă. Mintea care este fixată asupra
cărnii descoperă ostilitatea ei contra lui Dumnezeu prin continuă neascultare faţă de Legea Lui.
Şi nici nu poate să se supună. Mintea firească e cu totul incapabilă de a se supune legii lui Dumnezeu.
Numai prin puterea transformatoare a Duhului Sfânt e făcută din nou cu putinţă ascultarea.
Când omul a fost creat la început, mintea şi viaţa lui erau în desăvârşită armonie cu voia lui
Dumnezeu. Principiile Legii lui Dumnezeu erau scrise în inima lui. Dar păcatul a adus înstrăinare de
Dumnezeu şi inima omului a ajuns să fie umplută cu vrăjmăşie şi răzvrătire. În consecinţă, fără încetare de
la căderea omului, sub puterea păcatului, el a urmat pornirile cărnii [firi pământeşti], care au adus în mod
inevitabil la neascultare de Legea lui Dumnezeu. Acesta e motivul pentru care e imposibil pentru om să
ajungă la neprihănire şi mântuire prin propriile sale încercări legaliste de ascultare. Afară de cazul că moare
faţă de păcat şi e născut din nou la o viaţă nouă în Duhul (cap. 6) el este incapabil de supunere faţă de voia
lui Dumnezeu (vezi PP 64).
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8. Deci. Gr. de, aici simplu „şi”. Cuvântul nu introduce o concluzie sau consecinţă din vers. 7, ci
numai repetă conţinutul vers. 7, într-o formă oarecum diferită şi poate mai personală. Legătura poate fi
parafrazată astfel: „Gândirea cărnii e vrăjmaşă împotriva lui Dumnezeu… şi cei care sunt în carne nu pot să
placă lui Dumnezeu”.
Pământeşti. [„În carne”, KJV]. Aceasta poate fi o expresie mai tare decât „după îndemnurile firii

pământeşti” [„după carne”] (vers. 4, 5). Înseamnă a fi absorbit şi cârmuit de lucrurile firii pământeşti [ale
cărnii].
Nu pot să placă lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu Îi place credincioşia şi ascultarea. El îşi găsea plăcerea
în Fiul Său (Mat. 3,17; 12,18; 17,5; Ioan 8,29). El priveşte cu plăcere la acte de credinţă şi iubire (Fil. 4,18;
col. 3,20; Evrei 13,16.21). Dar astfel de vieţi de credinţă, ascultare şi iubire sunt cu putinţă numai pentru cei
care trăiesc prin puterea sălăşluind înăuntru a Duhului Sfânt. Cei care sunt pământeşti [în carne] nu pot face
lucruri care plac lui Dumnezeu. Purtarea lor firească este o purtare de vrăjmăşie şi neascultare.
Versetul acesta pune un nou accent şi un plus de explicaţie la zeloasa susţinere a lui Pavel din epistola
aceasta că eforturile legaliste de ascultare sunt sortite eşecului (Rom. 3,20; 7,14-25). Aceia care se sprijină
pentru mântuire pe nădejdea înşelătoare că propriile lor fapte de ascultare sunt plăcute lui Dumnezeu şi că
merită favoarea Lui mântuitoare sunt avertizaţi în versetul acesta că nu pot să câştige plăcerea lui Dumnezeu
în felul acesta. Atâta vreme cât sunt pământeşti [în carne] nu pot să placă lui Dumnezeu, nu pot să asculte de
Legea Lui.
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9. Voi însă. În felul său caracteristic, Pavel îşi exprimă încrederea în cititorii săi. Dar apoi el califică
susţinerea sa adăugând condiţia de care depinde în mod necesar afirmaţia lui cu privire la ei.
Duhovniceşti. [„În Duhul”, KJV, „În spirit”, Nitz.]. Viaţa cea veche în firea pământească [în carne]
încetează numai când începe viaţa cea nouă în Duhul. Puterea dominatoare din firea pământească poate fi
alungată din viaţă numai când Duhul Sfânt este invitat să vină şi să exercite deplin control. Când Duhul cu
adevărat sălăşluieşte înăuntru, viaţa după firea pământească a încetat.
Versetul acesta este o invitaţie la cercetare de sine. Noi suntem duhovniceşti şi trăim în Duhul, dacă e
aşa că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în noi. Noi putem şti dacă Duhul locuieşte în noi prin
prezenţa sau absenţa roadei Duhului (Gal. 5,22) în viaţa noastră. Absenţa roadei este dovada că noi trăim în
firea pământească.
Locuieşte. Aceasta arată prezenţa continuă şi permanentă a Duhului, nu numai răpiri ocazionale de
entuziasm şi zel. Pavel în altă parte reprezintă Duhul Sfânt ca locuind în inimile creştinilor (vezi 1 Cor. 3,16;
6,19). Expresia „în voi” denotă intimitatea legăturii personale dintre credincios şi Duhul. Ea lasă a se
înţelege deplina supunere a voinţei creştinului la voia lui Dumnezeu.
Duhul lui Hristos. Comparaţia termenii „Duhul lui” , „Duhul lui Hristos”. Duhul Sfânt este numit în
altă parte „Duhul lui Hristos” (1 Petru 1,11; cf. 2 Petru 1,21). „Duhul Fiului Său” (Gal. 4,6), şi „Duhul lui
Isus Hristos” (Fil. 1,19). Cu privire la legătura Duhului Sfânt cu Hristos vezi Ioan 14,26; 15,26; 16,7.13.14.
Nu este al Lui. Sau „nu-i aparţine”. Nu e de ajuns de a fi convins intelectual de adevărul
creştinismului. Spiritul lui Hristos trebuie să locuiască lăuntric. O mărturisire a creştinismului nu face în ea
însăşi pe un om un adevărat urmaş al lui Hristos. Putem cunoaşte că noi suntem cu adevărat ai Lui, dacă El
ne-a dat din Duhul Său (1 Ioan 4,13). Când viaţa de toate zilele descoperă iubire, bucurie, pace şi alte daruri
ale Duhului (Gal. 5,22) e dovadă de adevărat creştinism. Dar dacă, dimpotrivă, vieţile noastre sunt mânjite
de lipsă de bunătate, de egoism şi de vanitate, atunci nu suntem ai Lui.
Versetul acesta este plin de serioasă avertizare. Un creştin cu numele se poate să pară că subscrie la
toate doctrinele şi se conformă la toate practicile bisericii. Se poate ca el să fie activ în lucrarea lui
Dumnezeu. Se poate să fie binevoitor să dea toată averea să hrănească pe săraci sau chiar să-şi dea trupul să
fie ars, dar dacă Duhul nu locuieşte în el şi roada Duhului (Gal. 5,22) nu este evidentă în viaţa lui, el nu este
al Lui (1 Cor. 13,3). Cel care e mândru, înfumurat, frivol, lumesc, avar, lipsit de bunătate, căutător de greşeli
are comuniune, nu cu Duhul lui Hristos, ci cu un alt duh (5T 225).
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10. Şi dacă Hristos. Sau, „dar dacă Hristos”. Aceasta arată că a avea Duhul lui Hristos (vers. 9)
înseamnă a avea pe Hristos locuind în inimă ca principiul al vieţii (vezi şi Ioan 6,56; 15,4; 2 Cor. 13,5; Gal.
2,20; Ef. 3,16,17; Col. 1,27).

Trupul vostru este supus morţii. [„Trupul este mort”, KJV; Nitz.]. Comentatorii au interpretat textul
acesta în mai multe feluri. Totuşi referirea evidentă în vers. 11 la învierea trupului muritor arată că Pavel
vorbeşte aici de moartea fizică din cauza păcatului (vezi cap. 5,12). Chiar şi cei care sunt renăscuţi spre viaţa
cea nouă în Duhul, sunt încă supuşi morţii, moartea care a fost transmisă de la Adam asupra tuturor
oamenilor. Dar, deoarece Duhul locuieşte în ei, ei privesc înainte la înviere şi la viaţa veşnică (cap. 8,11).
Duhul. [„Duhul”, KJV]. Sau „duhul”. Contextul mai ales contrastul direct dintre „trup” şi „duh” (cf. 1
Cor. 7,34; 2 Cor. 7,1; Iacov 2,26) pare să arate că Pavel se referă aici la duhul omului.
Este viu. [„E viaţă”, KJV; Nitz.]. Pavel nu spune că duhul „este viu”, ci că „este viaţă”, deşi multe
versiuni recente dau traducerea „este viu” sau „are viaţă”. Duhul omului străbătut de puterea dătătoare de
viaţă a Duhului Sfânt posedă o viaţă întreţinută de Dumnezeu. În duhul omului, Duhul lui Dumnezeu
săvârşeşte lucrarea Lui vindecătoare şi transformatoare.
Din pricina neprihănirii. [„Din cauza neprihănirii”, KJV]. Pretutindeni în Scripturi neprihănirea este
consistent asociată cu viaţa, după cum păcatul e asociat cu moartea. Când e neprihănire în viaţă, e dovadă de
prezenţa şi puterea Duhului lui Dumnezeu şi aceasta înseamnă viaţă.
Unii comentatori preferă să limiteze înţelesul neprihănirii în acest pasaj la neprihănirea lui Hristos
pusă în socoteala credinciosului ca neprihănire dătătoare de viaţă (cap. 5,18). Dar contextul nu pare să indice
o astfel de limitare. Luând neprihănirea în înţelesul cel mai cuprinzător, concepţia lui Pavel pare să fie că,
deşi trupul e mort din cauza păcatului lui Adam, la care toţi am participat (vezi cap. 5,12) duhul este viaţă
din cauza neprihănirii lui Hristos, care la început a fost pusă în socoteală ca neprihănire şi mai târziu
acordată ca sfinţire. Acest dar al neprihănirii e însoţit de darul vieţii veşnice (cap. 5, 17.18.21). Şi dovada că
am primit darul neprihănirii şi primirii înaintea lui Dumnezeu e prezenţa Duhului pururi viu, pururi activ al
lui Dumnezeu (Ef. 1,13).
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11. Va învia şi. Adică, la fel va face viu. Pavel adesea reprezintă învierea lui Hristos ca garanţie a
învierii credinciosului (1 Cor. 6,14; 15,20-23; 2 Cor. 4,14; …. 3m21M 1 Tes. 4,14).
Din pricina Duhului Său. [„Prin Duhul Său”, KJV; Nitz.]. Dovezi textuale favorizează (cf. p. 10)
exprimarea „din cauza Duhului Său”. Potrivit cu exprimarea din KJV, Duhul Sfânt este puterea prin care
sunt înviaţi morţii. Potrivit cu cealaltă exprimare, Duhul Sfânt este motivul pentru care ei sunt înviaţi.
Ambele idei sunt adevărate, şi fiecare e corespunzătoare în contextul acesta. Duhul Sfânt este Duhul vieţii
(vers. 2) şi e lucru natural ca acolo unde Duhul e prezent să fie şi viaţă. Deci, ar fi corect de a spune că atât
„prin puterea Duhului”, cât şi „din cauza prezenţei Duhului”, Dumnezeu va învia pe toţi aceia în care
locuieşte Duhul dătător de viaţă.
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12. Noi nu mai datorăm. [„Suntem datornici”, KJV; Nitz.]. Având în vedere prezenţa mântuitoare a
Duhului Sfânt, suntem sub obligaţia morală solemnă – dar cu siguranţă nu faţă de firea pământească [carnea]
– să trăim potrivit dictatelor Lui! Pavel deja a explicat dă domnia firii pământeşti [carnea] are ca rezultat
numai moartea (vers. 6). De aceea, credinciosul nu are nevoie să se simtă sub nici o obligaţie faţă de firea lui
trupească. Pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu a adus eliberarea de robia şi condamnarea păcatului (vers.
2; cap. 6,22) şi acum făgăduieşte viaţă veşnică viitoare (cap. 8,11). Lucrul acesta pune pe cei pentru care
Duhul săvârşeşte această lucrare mântuitoare şi transformatoare, în poziţia de datornici. Ei datorează
Duhului totul şi spunerea şi ascultarea lor ar trebui să fie date din toată inima acestei puteri superioare care a
intrat în viaţa lor.
Versetul acesta este un răspuns dat acelora care interpretează greşit libertatea Evangheliei. Evanghelia
ne liberează de condamnarea Legii şi de eroarea distrugătoare a încercării de a ţine Legea prin propriile
noastre eforturi, dar nu ne liberează de ascultarea de voia lui Dumnezeu. E rânduiala veşnică şi
neschimbătoare a lui Dumnezeu ca toate făpturile Sale să asculte de El (vezi cap. 3,31). Departe de faptul că
Evanghelia ar fi sfârşitul ascultării adevărate, şi Pavel o descrie ca aşezându-ne sub obligaţia de a asculta,
dacă noi îngăduim Duhului lui Dumnezeu să-Şi îndeplinească voia deplin în noi. Obligaţia aceasta de a

asculta nu ne va aduce nici un simţ de robie sau subordonare, ci mai de grabă ne vom bucura pururi în legea
lui Dumnezeu (cf. cap. 7,22) când Duhul Sfânt ne dă putere să ascultăm de ea.
După îndemnurile ei. [„După carne”, KJV]. Vezi vers. 4, 5.
Romani 8:13
13. Veţi muri. Versiunea greacă este mai emfatică decât exprimă verbul simplu în engleză. Pentru
aceia care trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, moartea este inevitabilă. Comparaţi cap. 6,21.
Faceţi să moară. [„Mortificaţi”, KJV]. Adică, daţi morţii, timpul e prezent, indicând un proces
continuu de dare la moarte.
Faptele trupului. Sau „practicile trupului”. Pavel se referă la acţiuni ale trupului considerate în
tendinţele lor morale, care în cazul acesta sunt spre rău. În versetul acesta, Pavel pare să reafirme întreaga
lui argumentaţie dezvoltată în cele două capitole precedente, că vieţuirea carnală [după îndemnurile firii
pământeşti] înseamnă moarte, dar crucificarea cărnii înseamnă viaţă. Vezi mai ales cap. 6,6; 86). Creştinul
nu trebuie să cedeze impulsurilor şi apetiturilor trupeşti, cu excepţia măsurii în care ele se conformă la
Legea lui Dumnezeu. Mâncarea şi băutura şi tot ce face trebuie să fie săvârşit cu gândul la slava lui
Dumnezeu (1 Cor. 19,31).
Veţi trăi. Acesta este viitorul simplu al verbului şi astfel diferă oarecum de forma de exprimate „veţi
muri” (vezi mai sus la această expresie). Deosebirea poate reflectă faptul că, în timp ce moartea este
consecinţa inevitabilă a unei vieţi după îndemnurile firii pământeşti, totuşi viaţa veşnică nu este exact
consecinţa inevitabilă a mortificării faptelor trupului. Ea e mai degrabă darul lui Dumnezeu prin Hristos
(vezi cap. 623).
Indiferent de ce mărturisire de viaţă spirituală am face, rămâne totdeauna adevărat că dacă trăim după
îndemnurile firii pământeşti, vom muri (vezi Gal. 6,7.8; Ef. 5,5.6; Fil. 3,18.19; 1 Ioan 3,7.8). Sau păcatele
noastre trebuie să moară, sau noi. Dacă lor li se îngăduie să trăiască, noi trebuie să murim. Dacă ele sunt
date morţii, noi vom fi mântuiţi. Nimeni nu poate fi mântuit în păcatele sale.
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14. Călăuziţi. Sau „sunt călăuziţi”. Timpul prezent arată acţiune continuă. Conducerea Duhului nu
înseamnă un impuls momentan, ci o influenţă stăruitoare şi continuă. Nu aceia a căror inimă e atinsă
ocazional de Duhul, sau aceia care când şi când se predau puterii Lui, sunt fii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu
recunoaşte ca fii ai Săi numai pe cei care sunt continuu mânaţi de Duhul Său.
E lucru important de a nota că puterea călăuzitoare şi transformatoare a Duhului Sfânt e descrisă ca
îndrumând, nu forţând. Nu există constrângere în planul de mântuire. Duhul locuieşte numai în inima
acelora care Îl primesc în credinţă. Iar iubirea implică o iubitoare şi binevoitoare supunere la voia lui
Dumnezeu şi la influenţa diriguitoare a Duhului Sfânt.
Fii ai lui Dumnezeu. S-ar putea ca Pavel să facă o deosebire între „fii” (huioi) şi „copii” (tekna) (vers.
16). Dacă lucrurile stau aşa, „copii” denotă legătura naturală pe care copiii o au cu părinţii lor, în timp ce
„fii” implică pe lângă aceasta, situaţia şi privilegiile recunoscute şi rezervate pentru fii. În vers. 15, poziţia
de fii e contrastantă cu aceea de servi sau sclavi. Pavel explică contrastul acesta mai amănunţit în Gal. 3,26;
4,1-7.
Atâta vreme cât un om trăieşte sub lege, e sclav (vezi Rom. 6,14) şi caută prin propriile sale fapte să-şi
câştige răsplata. Dar în ciuda celor mai bune eforturi ale sale, el seceră numai osândă şi mânie şi stă cu frică
şi cutremur înaintea Domnului şi Judecătorului său. Ca sclav el nu are parte la moştenire. Nu viaţa, ci
moarte îl aşteaptă. Dar, când prin credinţă e îndreptăţit şi născut din nou din Duhul Sfânt, el trece de la o
stare de sclavie la starea de fiu. În locul mâniei Judecătorului, acum odihneşte asupra lui iubirea Tatălui. În
loc de teama unui sclav, el are acum încrederea şi confidenţa unui fiu. A fi un fiu al lui Dumnezeu înseamnă
cu adevărat a trăi.
Privilegiul poziţiei de fiu e numai pentru cei care sunt conduşi de Duhul. Ei au fost născuţi din nou

din Duhul (Ioan 1,12.13; 3,3-8) şi, indiferent dacă sunt iudei, sau dintre neamuri, sunt adevăraţi fii ai lui
Avraam, copii ai credinţei (Gal. 3,7).
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15. Voi n-aţi primit. Dau „într-adevăr n-aţi primit”. Versiunea greacă poate fi înţeleasă ca
referindu-se în deosebi la începutul vieţii creştine, când credinciosul e împăcat, îndreptăţit şi renăscut. La
data aceea, Dumnezeu trimite Duhul Său în inimă (Gal. 4,5.6).
Un duh de robie. [„Duhul robiei”., KJV]. Este evident că Pavel nu se referă nici la duhul omului şi
nici la Duhul divin. El foloseşte acest termen: „duh” pentru a exprima o stare sufletească, o deprindere, sau
stare de sentiment. De unde, expresia poate fi tradusă „o conştienţă a sclaviei”, „un simţ al servituţii”, „un
duh de rob”. Comparaţi „un duh de gelozie” (Num. 5,14.30), „duh de mâhnire” (Isaia 61,3), „duh de curvie”
(Osea 4,12), „duh de neputinţă” (Luca 13,11), „duh de smerenie” (1 Cor. 4,21), „duh de frică” (2 Tim. 1,7),
„duhul rătăcirii” (1 Ioan 4,6).
Robia sau sclavia, care în toată această epistolă e contrastată cu libertatea copiilor lui Dumnezeu e
robia păcatului (Rom. 6,6.16.17.20; 7,25) şi a morţii ca consecinţă a păcatului (cap. 5,21).
Ca să mai aveţi frică. Aceasta implică o cădere din nou într-o stare de frică în care creştinul a trăit mai
înainte de a deveni credincios. Persoana care este încă sub lege şi în robie faţă de păcat (cap. 6,14) e
obsedată de prevestiri rele sub un simţ de păcat neiertat (vezi Rom. 1,32; Evrei 2,14.15). Când Duhul Sfânt e
primit, această stare nenorocită încetează. Duhul aduce viaţă şi iubire şi eliberare de teamă (1 Ioan 4,18) cu
asigurarea că în loc de a fi sclavi suntem fii şi moştenitori.
Înfiere. Gr. huiothesia, literal „aşezare ca fiu”. E o oarecare diferenţă de opinie cu privire la faptul
dacă expresia „duhul înfierii” e o referire la Duhul Sfânt ca producând starea de înfiere, sau la duhul care
este caracteristic celor care sunt admişi în legătura de fiu. Comparaţi expresia „duh de robie”. Dacă Pavel
vorbeşte aici despre conştienţa sau simţul adoptării, „duh” ar trebui să fie scris fără majusculă, care este
cazul într-un număr de versiuni. Duhul Sfânt este natural, Cel care realizează această conştienţă de stare de
fiu. Conştienţa de adoptare aduce sentimentul de afecţiune, iubire şi încredere aşa cum copiii au faţă de
părinţii lor, nu duhul servil, plin de teamă al sclavilor faţă de stăpânii lor.
Pare că iudeii nu aveau practica adoptării dar nu era ceva neobişnuit printre greci şi romani. Folosirea
de către Pavel a acestui termen ar fi deci clar înţeles pentru cititorii săi din Roma. El foloseşte această
expresie în altă parte în epistolele sale pentru a descrie adoptarea tipică a naţiunii iudaice (cap. 9,4) actuala
adoptare a credincioşilor între iudei şi neamuri ca copiii ai lui Dumnezeu (Gal. 4,5; Ef. 1,5) şi adoptarea
perfectată a credincioşilor în starea viitoare de slavă (Rom. 8,23).
Adoptarea e luarea şi tratarea unui străin ca pe propriul său copil, şi Pavel aplică termenul la creştini,
deoarece Dumnezeu îi tratează ca pe propriii Săi copii, deşi de la natură ei erau străini şi vrăjmaşi (Rom.
5,10; Col. 1,21). Aceasta implică faptul că întrucât noi de la natură nu aveam nici o pretenţie la Dumnezeu,
actul Său de adoptare a noastră este un act de pură iubire suverană (Ioan 3,16). Ea lasă de asemenea să se
înţeleagă faptul că, în calitate de fii adoptivi, suntem acum sub grija şi protecţia Sa şi că, în iubire
recunoscătoare, ar trebui să dăm pe faţă un duh de copii ascultându-L cu voie bună în toate lucrurile (vezi
Rom. 8,12).
Care ne face să strigăm. [„Prin care strigăm”, KJV]. Literal, „în care strigăm”. Ea poate fi tradusă şi
„când strigăm”, în care caz cuvintele ar trebui să fie legate cu versetul următor, aşa cum sunt în unele
versiuni (vezi RVS). Dacă e urmată de cealaltă legătură, Pavel spune că strigătul e pornit din conştienţa
adoptării ca fii ai lui Dumnezeu. Cuvântul tradus „strigăm” de obicei înseamnă un strigăt puternic care
exprimă o emoţie adâncă.
Ava, adică Tată. Primul cuvânt este o transliterare din aramaică, limba în general vorbită de iudeii in
Palestina. Al doilea e tradus din greacă, o limbă la fel înţeleasă de mulţi iudei palestinieni. Redarea
cuvântului „tată” mai întâi din aramaică, şi apoi din greacă, reflectă caracterul bilingv al oamenilor la care
venise creştinismul. Dar pare să nu fie explicaţia precisă cu privire la motivul repetiţiei. Ea apare o dată în
Marcu (cap. 14,36) şi Pavel o mai foloseşte o dată în Gal. 4,6. Unii au sugerat că expresia greacă a fost

adăugată de Pavel şi de Marcu numai pentru a explica termenul aramaic cititorilor lor de limbă greacă.
Totuşi alţi comentatori atrag atenţia la faptul că toate trei pasajele unde apare repetiţia aceasta sunt puternic
emoţionale şi că deci repetarea poate arăta intensitatea sentimentului.
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16. Însuşi Duhul. Genul gramatical al cuvântului pentru „duh”. Gr. pneuma, e neutru. În consecinţă,
pronumele „însuşi” trebuie la fel să fie neutru în greceşte. Când se face referire la Duhul Sfânt prin numele
masculin parakletos, „Mângâietor”, e folosit pronumele masculin (vezi Ioan 15,26; 16,7.13). Este lucru
evident că personalitatea Duhului Sfânt nu poate fi demonstrată prin genul pronumelor care pot fi folosite
(cf. AA 53; TM 64). Slujba şi lucrarea Duhului Sfânt ne-au fost făcute cunoscut în Scripturi (vezi Ioan
14,26; 16,8.13-15; Rom. 8,26 etc.), dar natura Duhului Sfânt este un mister. „Cu privire la astfel de mistere,
care sunt pre adânci pentru puterea de pricepere omenească, tăcerea e de aur”. (A A 52).
Împreună cu duhul nostru. Mărturia duhului credinciosului însuşi că e copil al lui Dumnezeu depinde
de mărturia Duhului Sfânt că este aşa ceva. Comparaţi pasajul „Nimeni nu poate să zică: ’Isus este Domnul’
decât prin Duhul Sfânt” (1 Cor. 12,3). E la fel de adevărat că nimeni nu poate numi cu adevărat pe
Dumnezeu Tată decât prin acelaşi Duh (Gal. 4,6). Următoarea redare face pasajul acesta aproape paralel cu
Gal. 1,6: „Când strigăm: ’Ava! Tată!’ Spiritul Însuşi dă mărturie împreună cu spiritul nostru că suntem copii
ai lui Dumnezeu” (RSV)
Copii ai lui Dumnezeu. În acelaşi fel cum devenim copii ai lui Dumnezeu prin puterea regeneratoare a
Duhului Sfânt (Ioan 1,12.13; 3,5), asigurarea continuă că suntem încă copii ai lui Dumnezeu vine prin Duhul
lui Dumnezeu sălăşluind înăuntru (Rom. 8,14). Că El locuieşte în noi se poate cunoaşte prin prezenţa
roadelor Duhului Sfânt în viaţa noastră (Gal. 5,22). Dacă este iubire în inima noastră faţă de Dumnezeu şi
faţă de semenii noştri, putem şti că am trecut de la moarte la viaţă (1 Ioan 3,14) şi am devenit copii ai
Părintelui nostru ceresc (Mat. 5,44.45), adoptaţi în familia cerească.
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17. Şi moştenitori. [„Atunci moştenitori”, KJV]. Literal „de asemenea moştenitori”. În planul lui
Dumnezeu de completă refacere a omului, situaţia de fiu şi aceea de moştenitor merg împreună (cf. Gal.
4,7). Dacă suntem născuţi din nou, copii ai Lui şi suntem adoptaţi ca fii ai Lui, Dumnezeu de asemenea ne
va trata ca moştenitori ai Săi. Moştenirea este împărăţia slavei (Mat. 25,34; 1 Petru 1,4.5) şi viaţa veşnică
(Rom. 2,7). Deplina posedare a acestei moşteniri e aşteptată cu dor de copiii lui Dumnezeu (Rom. 8,18-25;
cf. 1 Ioan 3,1-3).
Împreună moştenitori. Isus S-a descris pe Sine ca „moştenitorul” în parabola cu vierii (Mat. 21,38).
Ca „cel dintâi născut dintre mai mulţi fraţi” (Rom. 8,29). Hristos admite pe fraţii Săi să participe la fel la
moştenirea pe care El a câştigat-o, nu pentru Sine, ci pentru ei (vezi Ioan 17,22-24; 2 Tim. 2,11.12; Apoc.
3,21).
Suferim… împreună cu El. [„Suferim cu el”, KJV]. Sau „suferim împreună”. În versiunea greacă
Pavel foloseşte trei cuvinte compuse având ca prefix prepoziţia sun „cu”. Creştinii sunt „împreună
moştenitori cu” sau moştenitori împreună (sugkleronomai), „suferim cu” sau împreună (sumpaschz), suntem
„proslăviţi împreună” (sundoxazo). Dacă suferim împreună cu Hristos, Dumnezeu ne va trata ca moştenitori
împreună cu Fiul Său. Simpla suferinţă nu împlineşte condiţia arătată aici. Ea trebuie să fie suferinţa cu
Hristos (cf. 2 Tim. 2,11.12).
Viaţa lui Hristos este un exemplu pentru credincios. Isus a trecut prin durere la pace şi prin suferinţă
la slavă; la fel toţi aceia care Îl iubesc (vezi Mat. 10,38; 16,24; 20,22; 2 Cor. 1,5; Col. 1,24; 1 Tes. 3,3). A
suferi cu El înseamnă a suferi pentru cauza Lui şi a Evangheliei. Când primii creştini aveau să întâmpine
persecuţie amară pentru cauza lui Hristos, Petru îi încuraja prin cuvintele: „Bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte
de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui” (1 Petru 4,13).
A suferi cu Hristos poate de asemenea să însemne a se lupta cu puterile ispitei aşa cum a făcut El şi
aşa cum El a fost făcut desăvârşit prin suferinţe” (Evrei 2,9.10.18), putem să fim şi noi.
Planul mântuirii nu oferă credincioşilor o viaţă liberă de suferinţă şi de încercare înainte de a veni

împărăţia. Dimpotrivă, el îi cheamă să urmeze lui Hristos pe aceeaşi cărare de lepădare de sine şi ocară.
După cum lui Isus I s-a opus fără încetare Satana şi a fost persecutat de lume, tot aşa va fi cu toţi aceia care
sunt transformaţi după chipul Lui. Tot mai mare neasemănare a lor cu lumea va provoca o tot mai mare
vrăjmăşie. Dar tocmai prin aceste încercări şi persecuţii caracterul lui Hristos e reprodus şi descoperit în
poporul Său. „Mulţi se vor curăţa, se vor albi şi se vor lămuri [vor fi încercaţi]” (Dan. 12,10). Prin
participarea la suferinţele lui Hristos noi suntem educaţi şi disciplinaţi şi pregătiţi să luăm parte la slava
viitoare.
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18. Socotesc. Gr. logizomai. Acelaşi cuvânt este tradus în altă parte „crezi” (cap. 2,3) „credem” (cap.
3,28), „socotesc” (2 Cor. 11,5), „cred” (Fil. 3,13). El nu denotă numai simpla opinie sau presupunere, ci
judecată temeinică.
Suferinţele. Pavel putea să vorbească despre acestea din multă experienţă dureroasă. El suferise deja
mult pentru Hristos până la data când scria epistola sa, şi îl mai aşteptau încă suferinţe înainte de executarea
lui (vezi Fapte 19,23-41; 20,23; 21,27-36; 2 Cor. 1,3-11; 6,4.10; 11,23-33; Col. 1,24).
Vremea de acum. În lumina veşniciei, prezentul este doar o perioadă scurtă şi trecătoare. „Întristările
noastre uşoare şi de o clipă” (2 Cor. 4,17).
Puse alături. [„Comparate”, KJV]. Puse alături cu slava viitoare, toate suferinţele vieţii acesteia
prezente ajung să nu aibă nici o însemnătate (vezi EW 17).
Are să fie descoperită. Pavel prezintă descoperirea viitoare a slavei ca ceva care este sigur că va avea
loc. comparaţi Gal. 3,23, unde aceleaşi cuvinte sunt folosite în aceeaşi ordine.
Slava care e aproape să se descopere cuprinde strălucirea cerească a celei de a doua veniri şi
manifestarea lui Hristos în toată desăvârşirea şi puterea Sa divină (vezi Tit 3,4). Slava aceasta va fi
împărtăşită de urmaşii credincioşi ai lui Hristos (Col. 3,4), deoarece vor fi ca El când Îl vor vedea aşa cum
este (1 Ioan 3,2). Ei Îl vor reflecta ca o oglindă şi vor fi schimbaţi în acelaşi chip, din slavă în slavă (2 Cor.
3,18). Descoperirea slavei va cuprinde splendoarea şi frumuseţea cerului, tronul lui Dumnezeu (Fapte 7,49),
un loc strălucit şi măreţ (Apoc. 21,10.11.23.24; 22,5).
Anticiparea acestei slave viitoare trebuie să susţină pe creştini în suferinţele lor de aici de jos.
Suferinţele s-ar putea să pară mari, dar ele sunt „uşoare” comparate cu „greutatea veşnică de slavă” pe care
suferinţele o lucrează (2 Cor. 4,17). Ele sunt doar pentru o clipă, dar slava va fi veşnică. Ele vor trece în
curând, dar slava nu va scădea în veac şi în veci de veci (1 Petru 1,4).
Faţă de noi. [„În noi”, KJV]. Sau „către noi”. Prepoziţia eis, pe care o foloseşte Pavel sugerează ideea
că slava se extinde la noi în strălucirea ei transfigurată.
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19. Firea. [„Creaţiunea”, KJV, „făpturii”, Nitz.]. gr. kitisis, „creaţiunea”. Cuvântul kitisis poate să
însemne fie actul creator (vezi cap, 1,20), sau lucrul creat (vezi Marcu 16,15; Rom. 1,25; 8,22; Col. 1,23;
Evrei 4,13). Aici este folosit în sensul din urmă. Înţelesul acestui pasaj a fost dezbătut foarte pe larg şi
comentatorii au căutat să tragă linii fine de distincţie între ceea ce trebuie să fie cuprins şi ceea ce nu trebuie
să fie cuprins în „făptură”, [creaţiune]. Unii înţeleg că termenul „creaţiune” se referă la întreaga lume a
naturii, atât însufleţită, cât şi neînsufleţită, exclusiv omul. Alţii cuprind şi lumea omenirii. Unii gândesc că e
vorba numai de omenire. E poate lucrul cel mai bun de a nu limita aplicaţia, deoarece cu certitudine toată
natura, figurat şi omenirea, literal, geme sub blestem şi aşteaptă o zi mai strălucită. Nu e ceva neobişnuit în
Scriptură ca lumea naturii să fie descrisă ca fiind capabilă de conştienţă omenească (vezi Deut. 32,1; Is.
35,1; Osea 2,21.22).
Aşteaptă. Gr. apekdechomai, un cuvânt rar în NT, folosit aproape exclusiv de Pavel (Rom. 8,23.25; 1
Cor. 1,7; Gal. 5,5; Fil. 3,20; Evrei 9,28; vezi 1 Petru 3,20 unde dovezi textuale atestă exprimarea
apexedecheto. Ca şi cuvântul tradus „dorinţa înfocată” şi acesta e foarte expresiv. El denotă aşteptarea după
ceva cu dor şi aşteptare concentrată cu atenţia completă abătută de la orice altceva.

Dorinţă înfocată. Gr. apokaradokia. Acest cuvânt grecesc, foarte expresiv e alcătuit din trei părţi: apo
– „departe”; kara – „cap”; dekeo – aici „a aştepta”. Înţelesul literal este „aşteptând cu capul întins”, apo
„departe” ca prefix, implicând o abatere de la orice altceva şi fixarea ochilor la un singur obiect. El
sugerează aşteptarea cu capul ridica şi privirea fixată la acel punct al orizontului de unde urmează să vină
obiectul aşteptat.
Descoperirea. [„Manifestarea”, KJV]. Gr. Apokalupsis, „descoperire”. Acelaşi cuvânt e folosit în titlul
ultimei cărţi din NT. Apokalupsis e înrudit cu verbul tradus „descoperit” (apokalupto) din vers. 18.
Descoperirea fiilor lui Dumnezeu va fi manifestarea publică a întregii lucrări a harului răscumpărător în
toată plinătatea lui. Aceasta va avea loc la a doua venire a lui Hristos (Col. 3,4; 1 Ioan 3,2) când drepţii cei
morţi vor fi înviaţi şi noi cei care suntem vii şi rămânem vom fi răpiţi pentru a întâmpina pe Dumnezeu în
văzduh (1 Cor. 15,51-53; 1 Tes. 4,16.17). Pavel descrie creaţiunea ca aşteptând cu dor această descoperire.
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20. Firea. [„Creatura”, KJV]. Sau „creaţiunea”, ca în vers. 19.
A fost supusă. Timpul verbului în greceşte arată că evenimentul a avut loc la un anumit timp. Aceasta
ar fi la căderea lui Adam şi a Evei. Păcatul omului a produs consecinţe care au cuprins întreaga lume din
jurul lui. Când omul, centrul creaţiunii, a fost abătut din drumul lui adevărat întreaga sferă al cărei centru era
el a fost afectată şi a ajuns sub sentinţa divină (Gen. 3,17-19).
Deşertăciunii. Gr. matoiotes. Cuvântul acesta exprimă lipsă de scop, dezamăgire, ceea ce înşală
aşteptările. Singurele alte apariţii al lui matoiotes în NT sunt Ef. 4,17; 2 Petru 2,18. comparaţi verbul înrudit
matoioo, „a deveni zadarnic” (Rom. 1,21) şi adjectivul înrudit matoios, „deşert” (1 Cor. 3,20; 1 Petru 1,18).
Cartea Eclesiastul este un comentariu asupra „deşertăciunii” (vezi Ecl. 1,2 etc.). Deşi la început, Dumnezeu
a creat totul „foarte bun” (Gen. 1,31) vedem acum pretutindeni semnele putrezirii şi morţii, furia stihiilor şi
instinctelor distrugătoare ale fiarelor sunt dovada deşertăciunii şi lipsei de scop la care a fost supună
creaţiunea. Şi tot ce e nedesăvârşit, decăzut, stricat şi rău e umbra pe care Adam a aruncat-o prin păcatul
său, asupra descendenţei sale, asupra stihiilor, asupra animalelor, plantelor şi asupra stăpânirii sale.
Nu de voie. Sau „nu din voia lui”, „din alegerea sa”. Adam e cel care a avut să aleagă între slujirea lui
Dumnezeu şi aceea a deşertăciunii şi din cauza deciziei lui rebele, omenirea şi lumea naturii au fost supuse
împreună deşertăciunii. Urmaşii lui nu au avut nici o alegere în chestiunea aceasta. Natura însăşi e fără vină.
Totuşi, Dumnezeu a prevăzut o cale de scăpare (vezi Ezechiel 18,2).
Din pricina. Propoziţia zice literal „din cauza celui care a pus-o”. Unii s-au referit la omenire ca un tot
sau la Adam în particular, în timp ce alţii se referă la Dumnezeu. Cea din urmă este poate interpretarea cea
mai simplă în ce priveşte motivul pentru care a fost îngăduit blestemul vezi Ezechiel 18,2; vezi GC 497-499.
Cu nădejdea. [„În nădejdea”, KJV]. Mulţi comentatori şi multe versiuni transferă aceste cuvinte la
începutul vers. 21 şi traduc „în nădejdea că făptura…” Oricare ar fi legătura făcută, înţelesul e clar că
supunerea la deşertăciune nu era sfârşitul scopului lui Dumnezeu. Făptura a fost supusă în nădejdea de a
ajunge la ţinta către care Dumnezeu lucra când o supunea în felul acesta (vezi mai sus la „din pricina”).
Lumea naturii a fost făcută pentru om şi în starea ei naturală era adaptată să servească la bucurie şi fericirea
bărbaţilor şi femeilor fără păcat. Dar când omul a căzut şi natura s-a schimbat a fost adaptată pentru a face
faţă la starea schimbată a omului şi pentru a servi planului răscumpărării. Paradisul a fost pierdut şi sub
blestemul păcatului întreaga natură a mărturisit omului despre caracterul şi rezultatele rebeliunii faţă de
Dumnezeu. Dar, „deşertăciunea” naturii a devenit un îndemn la exercitarea puterilor morale şi fizice ale
omului. Viaţa de muncă şi de grijă care de aici înainte urma să fie experienţa lui zilnică a fost rânduită din
iubire. Era o disciplină devenită necesară datorită păcatului lui (vezi PP 59, 60). În plus, istoria teribilului
experiment al rebeliunii urma să servească drept avertisment faţă de o abatere viitoare (vezi GC 499).
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21. Ca şi. [„Din cauză că”, KJV; „căci”, Nitz.]. Gr. hoti, care ar trebui să fie tradus „că”, în cazul că
„în nădejdea” (vezi vers. 20) e legat ca vers. 21.

Ea. [„Făptura”, KJV]. Mai degrabă, „creaţiunea” (vezi vers. 19).
Robia stricăciunii. Adică, starea de supunere având ca rezultat destrămarea şi putrezirea. Supunerea
fără de voie la o stare care duce la stricăciune e bine denumită „robie”.
Slobozenia slavei. [„Glorioasa libertate”, KJV; „stăpână de sine a măririi”, Nitz]. Literal „libertatea
slavei”. Libertatea este unul dintre elementele stării de slavă, menţionată în vers. 18. La emanciparea care va
avea loc la arătarea lui Hristos întreaga creaţiune nădăjduieşte să ia parte.
Pentru copiii lui Dumnezeu „libertatea slavei” va însemna deplină eliberare de prezenţa şi puterea
păcatului, eliberare de ispită, de calamitate de moarte. În viitoarea stare de slavă ei vor fi liberi să exercite
toate puterile lor în perfectă armonie cu voia şi scopurile lui Dumnezeu. Forma cea mai înaltă de libertate
este a fi sub suveranitatea şi cârmuirea Creatorului atotînţelept. Pe noul pământ va fi pururi bucurie şi
dorinţa noastră de a face numai lucrurile care plac lui Dumnezeu. O astfel de viaţă de eternă ascultare este
adevărata libertate. Îndelunga istorie a păcatului a dovedit că totul e robie în afară de servirea lui Dumnezeu,
totul e robie în afară de supunerea la poruncile divine.
Romani 8:22
22. Ştim. Pavel apelează la experienţa cititorilor săi în observaţiile lor asupra lumii din jurul lor.
Până în ziua de azi. [„Până acum”, KJV]. Chinul naşterii a continuat fără încetare de atunci de la data
intrării păcatului şi suferinţa nu va înceta până la venirea lui Hristos.
Firea. [„creaţiunea”, KJV]. Gr. ktisis. Acesta este acelaşi cuvânt care e tradus „făptură” în vers. 19.20,
şi 21 (vezi vers. 19).
Suspină. [„geme”, KJV]. Durerile acestea arată atât nădejde, cât şi suferinţă. Pavel zugrăveşte
creaţiunea în chinurile naşterii, când priveşte înainte către o slobozenie plină de bucurie (cf. Ioan 16,21).
Numai credinciosul creştin cu Scripturile în mână, poate să explice taina suferinţei şi a întristării,. Prin
descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu el cunoaşte cauza şi izvorul suferinţei pe care o vede în „toată firea”.
El îşi dă seama că durerile unei lumi în naştere arată către un timp de eliberare, când vor fi „ceruri noi şi un
pământ nou, în care locuieşte neprihănirea” (2 Petru 3,13).
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23. Nu numai ea. [„Nu numai ei”, KJV]. Literal „nu numai”. E mai bine de a adăuga „creaţiunea”.
Creştinii împreună cu restul creaţiunii, suspină după timpul când adoptarea lor ca fii ai lui Dumnezeu va fi
deplină şi trupurile lor muritoare vor fi schimbate. Tot ceea ce ei au primit până aici îi face să dorească după
ceva mai mult.
Dar şi noi. Repetarea este fără îndoială pentru subliniere. Chiar şi noi creştinii, care deja ne bucurăm
atât de mult de binecuvântarea cerească, gemem împreună cu restul creaţiunii. Deşi avem primele roade ale
Duhului, sfinţirea noastră de abia a început şi noi tânjim după desăvârşire şi deplină răscumpărare. Fiecare
dar al harului lui Dumnezeu face să iasă un suspin corespunzător pentru aceea ce încă lipseşte.
Care avem. Sau „deşi avem”.
Cele dintâi roade. Gr. aparche. Cuvântul acesta e folosit în LXX pentru primele roade ale recoltei,
partea care era cea dintâi strânsă şi consacrată lui Dumnezeu ca un dar de recunoştinţă (Ex. 23,19; Apoc.
23,10; Deut. 26,2). „Cele dintâi roade ale Duhului” pot fi înţelese ca darurile iniţiale ale Duhului Sfânt,
arvuna întregii revărsări a puterii divine. Duhul Sfânt venise în măsură specială în Ziua Cincizecimii şi
binecuvântările Lui au continuat, aşa cum s-a dovedit de diferite daruri spirituale (1 Cor. 12 la 14) şi de
transformarea caracterului care deosebeşte pe creştin de alţi oameni (Gal. 5,22.23). Achiziţionarea acestor
prime daruri a sporit dorinţa după o revărsare mai bogată mai târziu, mai ales darul nemurii, când trupul
pământesc este transformat în trup ceresc (vezi 1 Cor. 15,44-53; cf. 2 Cor. 5,1-5).
Versiunea greacă la acest pasaj poate de asemenea fi luată ca însemnând că Duhul Însuşi era primele

roade, ca o arvună sau o pregustare a lucrurilor bune viitoare (cf. 2 Cor. 1,22).
Aşteptăm. Gr. apekdechomai (vezi vers. 19).
Înfiere. Gr. huiothesia (vezi vers. 15). Creştinul care a primit darul Duhului e deja un fiu adoptat al lui
Dumnezeu (Rom. 8,15.16; Gal. 4,6). Dar realizarea finală şi deplină a acestei adoptări va avea loc la
„descoperirea fiilor lui Dumnezeu (Rom. 8,19 la venirea lui Hristos.
Răscumpărarea trupului nostru. Deplina realizare a adoptării are loc când trupurile noastre sunt
răscumpărate. Pavel foloseşte cuvântul „răscumpărare” (apolutrosis), nu pentru a scoate în evidenţă ideea de
răscumpărare (vezi cap, 3,24), ci numai pentru a exprima eliberarea din robie. La a doua venirea a lui
Hristos trupurile noastre vor fi eliberate din starea noastră prezentă de slăbiciune, păcătoşenie, stricăciune şi
moartea (vezi 1 Cor. 15,49-53; Fil. 3,21; cf. 1 Tes. 4,16.17).
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24. În nădejdea. [„Prin nădejde”, KJV]. Versiunea greacă poate fi redată şi „în nădejde”. De obicei,
Pavel înfăţişează mai curând credinţa şi nu nădejdea ca mijlocul prin care se transmite mântuirea (vezi cap.
3,28 etc.). În consecinţă, mulţi comentatori şi multe versiuni favorizează traducerea „în nădejde”, care se
prea poate să fi fost intenţia lui Pavel. Totuşi oricare din cele două traduceri dau un înţeles bun în acest
anumit context. Nădejdea, deşi deosebită de credinţă (1 Cor. 13,13), este însă inseparabilă de ea. Nădejdea
este ceea ce pune mântuirea în atenţia credinciosului şi în felul acesta îl conduce să se străduiască, prin
credinţă să o obţină.
Am fost mântuiţi. [„Suntem mântuiţi”, KJV]. Mai degrabă, „am fost mântuiţi”. E lucru plin de
însemnătate de a nota că uneori Pavel zice literal „aţi fost mântuiţi” (Efes. 2,5.8), uneori literal „sunteţi
mântuiţi” (1 Cor. 15,2) şi uneori „vei fi mântuit” (Rom. 10,9; cf. vers. 13). Pentru credinciosul creştin
mântuirea este o experienţă sau condiţie care deja a început, dar trebuie de asemenea să fie menţinută
prezent în experienţa de toate zilele. Şi nu ajunge la împlinire totală decât la venirea lui Hristos.
Când prin credinţă un om devine un copil al lui Dumnezeu, se poate spune că e mântuit. Compară: „Şi
Domnul adăuga, în fiecare zi, la numărul lor, pe cei ce erau mântuiţi” [literal] (Fapte 2,47). Totuşi, când
creştinul e nou-născut, mântuirea de abia a început, el trebuie să privească înainte către o viaţă de continuă
creştere şi transformare şi către eliberarea viitoare deplină. Deoarece creştinul care se poate să fie ispitit
să-şi închipuie că mântuirea lui a devenit o certitudine şi că deja poate să relaxeze vegherea sa şi cercetarea
sa de sine, e bine să reţină mărturia chiar a sfântului apostol Pavel însuşi: „Mă port aspru cu trupul meu şi-l
ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, să fiu eu însumi lepădat” (1 Cor. 9,27).
Nădejde care se vede. În cazul acesta, Pavel nu se referă la nădejde ca la un sentiment, ci la obiectul
nădejdii, adică lucrul care este nădăjduit (cf. Fapte 28,20; Col. 1,5; 1 Tim. 1,1). Când lucrul nădăjduit e deja
prezent înaintea ochilor, el încetează de a mai fi un obiect al nădejdii. Face parte din esenţa nădejdii că el nu
priveşte la lucrurile care sunt văzute, ci la lucrurile care nu sunt văzute (cf. Evrei 11,1).
Se mai poate nădăjdui? [„Se mai poate aştepta?, KJV]. gr. apekdechomai (vezi vers. 19; cf. vers. 23).
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25. Aşteptăm. Gr. apekdechomai (vezi vers. 19; cf. vers. 23).
Răbdare. Gr. hupomone, un cuvânt denotând perseverenţă în mijlocul obstacolelor. Pavel fără îndoială
atrage atenţia către suferinţele menţionate în vers. 18. Nu putem încă vedea mântuirea finală, dar o
nădăjduim. Deci, suntem dispuşi să îndurăm suferinţele cu răbdare care se găsesc pe drumul către ea.
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26. Tot astfel. [„La fel”, KJV]. Sau „în acelaşi fel”. Unii leagă secţiunea introdusă în felul acesta cu
cuvintele imediat precedente spre a însemna că ajutorul Duhului e un al doilea motiv de încurajare pentru a
aştepta cu răbdare în mijlocul suferinţei prezente slava care urmează să se descopere. Aşa cum ne ajută
nădejdea tot aşa ne ajută şi Duhul Sfânt. O sursă de încurajare este omenească, cealaltă, dumnezeiască.

Totuşi, alţii preferă să facă legătura cu întreaga argumentaţie precedentă. În cazul acesta, înţelesul este
că, după cum noi care credem gemem în noi înşine, tot aşa Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine de
negrăit. Cuvintele „suspină” (vers. 22), „suspinăm” (vers. 23), şi „suspine” (vers. 26) par să arate că legătura
a doua e de preferat. Duhul lui Dumnezeu se uneşte cu noi şi cu lumea naturii în dorul după completarea
mântuirii noastre.
Ajută. Gr. Sunantilambanomai, literal, „a pune stăpânire împreună, făcând faţă”, de unde „a ajuta [pe
cineva], „a sta [lângă cineva]”. Singura altă apariţie a NT a acestui verb dublu este în Luca 10,40, unde
Marta roagă pe Isus să trimită pe Maria să o ajute în lucrul ei. Pavel nu spune că Duhul înlătură slăbiciunea
noastră, ci că El ne ajută şi ne dă tărie să biruim (cf. 2 Cor. 12,8.9).
Slăbiciunea. [„Slăbiciunile”, KJV]. Dovezi textuale favorizează (cf. p. 10) exprimarea „slăbiciunea”.
Cuvântul se poate referi la slăbiciune spirituală generală în timp ce aşteptăm răscumpărarea finală. Dar
slăbiciunea deosebită pe care Pavel o menţionează e că „nu ştim cum trebuie să ne rugăm”.
Să ne rugăm. Expresia poate să fie tradusă „trebuie să ne rugăm” sau „cum să ne rugăm”.
Cum trebuie. Literal „cum e necesar”. Din cauza întunecării vederii noastre spirituale limitate, noi nu
ştim dacă binecuvântarea pe care o cerem va fi spre cel mai mare bine al nostru. Numai Dumnezeu cunoaşte
sfârşitul de la început. De aceea în rugăciunile noastre ar trebui ca totdeauna să exprimăm o deplină
supunere faţă de voia Sa pentru noi. Isus a dat exemplu în privinţa aceasta când S-a rugat: „Totuşi, nu cum
voiesc Eu, ci cum voieşti Tu” (Mat. 26,39; cf. Ioan 12,27.28).
Duhul însuşi. Vezi vers. 16.
Mijloceşte. [„Face mijlocire”, KJV]. Gr. huperentugchano. Aceasta este unica apariţie a acestui verb
dublu compus în NT. Forma mai simplă (entugchano) apare de cinci ori (vezi Fapte 25,24; Rom. 8,27.34;
11,2; Evrei 7,25) şi înseamnă „a se întâmpla asupra”, „a se întâlni cu” şi deci „a mijloci”. Cuvântul mai lung
mai pitoresc (huperentugchano) socate în evidenţă ideea „în favoarea lui”. E lucrarea Duhului Sfânt de a ne
îndemna la rugăciune, de a ne învăţa ce să spunem şi chiar de a vorbi prin noi (vezi Mat. 10,19.20; Rom.
8,15; Gal. 4,6; COL 147).
Suspine. Gr. stenagmoi, un cuvânt care apare în NT numai aici şi în Fapte 7,34. Verbul stenazo, „a
suspina, e folosit cu privire la suspinarea lui Isus cu prilejul vindecării omului surdo-mut (Marcu 7,34) şi cu
privire la sentimentul lăuntric de dor al creştinului care tânjeşte după ziua răscumpărării (Rom. 8,23).
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27. Cel ce cercetează. Adică, Dumnezeu (vezi 1 Sam. 16,7; 1 Regi 8,39; Ier. 17,10; Fapte 1,24; Apoc.
2,23).
Năzuinţa. [„Mintea”, KJV; „gândirea”, Nitz.]. Adică, gândul, intenţia, scopul (vezi vers. 6).
Dumnezeu cunoaşte dorinţele pe care Duhul Sfânt le insuflă inimii noastre. El nu are nevoie ca aceste emoţii
adânci să fie exprimate în cuvinte. El nu are nevoie de elocvenţa graiului pentru a-L determina să asculte. El
înţelege dorurile neliniştite ale inimii şi e gata să ajute şi să binecuvânteze.
Pentru că. Gr. hoti, care poate fi redat şi „că”. Unii preferă pe „că”, preferinţa lor fiind bazată pe
înţelegerea că restul cuvintelor acestui verset nu dă un motiv pentru care Dumnezeu cunoaşte intenţia
Duhului, ci o descriere a naturii mijlocirii Duhului. Majoritatea însă reţin cuvântul „pentru că”.
Mijloceşte. [„face mijlocire”, KJV]. Gr. entugchano (vezi vers. 26). Duhul Sfânt este un alt
„Mângâietor” (parakletos; vezi Ioan 14,16), care mijloceşte din partea lui Dumnezeu pe lângă noi, după cum
Hristos este „Mijlocitorul” [avocatul] (parakletos) nostru la Tatăl (1 Ioan 2,1).
Pentru sfinţi. [„Pentru cei sfinţi”, KJV]. Literal „pentru sfinţi”.
După voia lui Dumnezeu. Literal „potrivit cu Dumnezeu”, însemnând după voia Lui. Comparaţi 2
Cor. 7,9-11, unde aceeaşi expresie este tradusă „după voia lui „Dumnezeu”. În versiunea greacă cuvintele

acestea sunt plasate într-o poziţie de accent înainte de verbul „mijloceşte”.
A doua jumătate a acestui verset oferă două motive combinate într-unul pentru care Dumnezeu
cunoaşte gândul Duhului. În primul rând, Duhul mijloceşte în acord cu propria voie şi propriul scop al lui
Dumnezeu, „căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” (1 Cor. 2,10). Al
doilea, mijlocirea Duhului este pentru „sfinţi” şi sfinţii sunt obiectele speciale ale scopului divin în acord cu
care mijloceşte Duhul. Scopul lui Dumnezeu pentru sfinţi este tema versetelor următoare.
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28. De altă parte, ştim. [„Şi ştim”, KJV]. Pavel mai adaugă acum un motiv pentru a privi cu încredere
la viitor. E lucru cunoscut de noi că, potrivit cu scopul veşnic al lui Dumnezeu, toate lucrurile lucrează
împreună spre binele celor care-L iubesc. Chiar şi necazurile şi suferinţele vieţii acesteia departe de a
împiedica mântuirea noastră, o poate ajuta să înainteze. La fiecare pas, creştinul poate fi în mâinile lui
Dumnezeu şi să execute scopul lui Dumnezeu.
Toate lucrurile. Evident Pavel intenţiona ca lucrul acesta să fie înţeles în felul cel mai cuprinzător,
pentru a cuprinde tot ce e menţionat în vers. 35, 38, 39. Dar s-ar putea ca el să se refere în deosebi la
„suferinţele din vremea de acum” (vers. 18).
Lucrează împreună. Dovezile textuale sunt împărţite (cf. p. 10) între exprimarea „toate lucrurile
lucrează împreună spre binele” şi „Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre bine”. Fie că se introduce sau nu
cuvântul „Dumnezeu”, aceasta e ideea lui Pavel. În orice caz, Dumnezeu e Cel care face ca toate lucrurile să
lucreze împreună în viaţa noastră pentru binele final.
Spre binele. Nimic nu poate să atingă pe creştin decât cu permisiunea Domnului (vezi Iov 1,12; 2,6) şi
tot ce e îngăduit lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îngăduie să
vină asupra noastră suferinţă şi necaz, aceasta nu e pentru a ne distruge, ci a ne înnobila şi sfinţi. (vezi Rom.
8,17). Tulburările şi dezamăgirile acestei vieţi ne desfac afecţiunile de la lume şi ne îndeamnă să privim la
cer ca sălaş al nostru. Ele ne învaţă despre adevărul stării noastre firave şi muritoare şi ne fac să ne sprijinim
pe Dumnezeu pentru susţinerea şi mântuirea noastră. Ele produc de asemenea, în noi un duh mai smerit şi
supus, o dispoziţie mai răbdătoare şi mai gingaşă. Aceasta a fost experienţa poporului lui Dumnezeu în
decursul istoriei, şi la sfârşitul vieţii lor ei au fost în stare să spună că a fost bine pentru ei, că au fost smeriţi
în felul acesta (vezi Ps. 119,67.71; cf. Evrei 12,11). La sfârşitul vieţii sale Iosif a fost în stare să spună
fraţilor săi: „Voi aţi avut cugete rele în contra mea, dar Dumnezeu le-a îndreptat spre bine” (Gen. 50,20).
Celor ce iubesc pe Dumnezeu. În versiunea greacă, expresia aceasta este pusă într-o poziţie de accent.
Cuvintele descriu pe adevăraţii urmaşi ai lui Dumnezeu, aceia care au adevărata credinţă şi care se încred în
conducerea lui Dumnezeu. Iubirea lor pentru Dumnezeu e ca răspuns faţă de iubirea lui Dumnezeu pentru ei
şi al lucrării Lui divine în toate lucrurile pentru mântuirea lor. Iubirea lui Dumnezeu trebuie să vină mai întâi
la un om şi să pătrundă în inima lui ca numai apoi el să se întoarcă şi să poată iubi pe Dumnezeu (1 Ioan
4,19), după cum Duhul Sfânt trebuie să lumineze mai întâi pe om dacă el personal urmează să se roage aşa
cum trebuie (Rom. 8,26).
Pavel deja vorbise despre iubirea lui Dumnezeu faţă de noi (cap. 5,5.8), şi el o menţionează din nou în
capitolul acesta (cap. 8,39). El de asemenea, vorbeşte de câteva ori despre iubirea noastră faţă de semenii
noştri (cap. 12,9.10; 13,8.9). Dar aceasta este cea mai specifică referire în epistola aceasta la iubirea noastră
faţă de Dumnezeu. Credinţa a fost adesea menţionată şi nădejdea a fost subiectul versetelor precedente din
acest capitol (vezi cap. 8,24.25). Acum Pavel adaugă la listă menţionând iubirea faţă de Dumnezeu. Natural,
fiecare referire la credinţă prin toată epistola cuprinde în sine şi iubirea, deoarece credinţa creştină e bazată
pe iubire şi admiraţie faţă de Dumnezeu şi pentru tot ceea ce este El. Pentru aceia care au o astfel de iubire,
Dumnezeu lucrează pururi spre binele lor (vezi 1 Cor. 2,9; ef. 6,24; 2 Tim. 4,8; Iacov 1,12).
Chemaţi. Contextul implică faptul că chemarea a fost primită (vezi Rom. 1,6.7; 1 Cor. 1,2.24; Iuda 1;
Apoc. 17,14). Creştinii sunt numiţi „chemaţi” deoarece Dumnezeu prin Evanghelie i-a invitat să fie
mântuiţi. Mântuirea nu e impusă unui păcătos lipsit de bunăvoinţă, ci vine ca rezultat al liberei lui acceptări
a unei invitaţii. Împreună cu chemarea, Dumnezeu trimite în inimă influenţa Duhului Sfânt pentru a face
chemarea efectivă. Aceia care „iubesc pe Dumnezeu” au în propria lor experienţă dovada că au fost chemaţi

după planul Său, deoarece chemarea a produs efectul intenţionat (vezi Rom. 8,16).
Planul. [„Scopul”, KJV; „puneri la cale”, Nitz.]. Gr. prothesis, însemnând fundamental, o
„propunere”, o expunere a ceva în văzul altora. În felul acesta, este aplicat la pâinea care era aşezată pe
masa punerii pâinilor înainte (Mat. 12,4; Marcu 2,26; Luca 6,4). În Rom. 3,25, verbul de la care e derivat
termenul (prothemi) e folosit pentru a descrie actul lui Dumnezeu de al „pune înainte” pe Fiul Său. Când e
aplicat la gândire termenul înseamnă „un plan” sau un „scop”.
E scopul veşnic al lui Dumnezeu (Ef. 3,11) de a mântui pe păcătoşi prin har (2 Tim. 1,9). Şi întrucât
este hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voiei Sale (Ef. 1,11) urmează că „toate lucrurile” trebuie să
„lucreze împreună spre binele” celor „chemaţi” după hotărârea [scopul] acestora.
Pavel recunoaşte pe deplin libertatea voiei omului. Marele rol pe care chemarea îl joacă în epistolele
lui e o clară dovadă pentru aceasta. Dar înapoia tuturor acestora, el vede pururi suveranitatea şi scopul lui
Dumnezeu. Şi nu e contradicţie în aceasta, deoarece scopul lui Dumnezeu de a salva pe om este realizat prin
buna folosire a libertăţii omului.
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29. Căci. Sau „deoarece”. Încrederea exprimată în vers. 28 e acum justificată şi confirmată printr-o
explicaţie a felului în care este dezvoltat stadiile din procesul mântuirii (vers. 29, 30). În felul acesta, aceia
care acceptă chemarea lui Dumnezeu şi se supun scopului Lui sunt asiguraţi aici că El va completa pentru ei
fiecare stadiu din planul Lui de a-i mântui. Suferinţele nu sunt altceva decât mijloace prin care ei urmează să
fie făcuţi „asemenea chipului Fiului Său”.
Înţelesul vers. 29 a fost subiectul unei îndelungi discuţii. Când minţi omeneşti mărginite încearcă să
privească în scopurile veşnice ale infinitului Dumnezeu, e bine să se ţină seamă de sfatul acesta oferit de un
comentator la pasajul acesta: „Pe o cărare atât de înaltă şi lunecoasă pentru raţiunea omenească siguranţa
noastră stă în a ne fixa paşii numai acolo unde apostolul inspirat şi i-a fixat pe ai săi; dacă ne aventurăm, aşa
cum mulţi s-au aventurat, dincolo de limitele urmei sale, sunt prăpăstii şi goluri de toate părţile de care cel
mai prudent cu greu scapă.” (E. H. Gifford, Epistola Sf. Pavel către Romani, p. 160).
Cunoscut mai dinainte. Gr. proginosko, „a cunoaşte mai dinainte”. Acest cuvânt apare în altă parte în
NT în Fapte 26,5; Rom. 11,2; 1 Petru 1,20; 2 Petru 3,17. Dumnezeu cunoaşte mai dinainte pentru că este
atotştiutor, adică cunoaşte toate lucrurile. Cu privire la El, Scripturile afirmă: „Totul este gol şi descoperit
înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face” (Evrei 4,13); „care din început spune sfârşitul” (Is. 46,10);
„care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute în veşnicie” (Fapte 15,18). Trecutul, prezentul şi viitorul
Îi sunt la fel de cunoscute. Nimic mai puţin decât cunoaştere absolută nu ar satisface concepţia noastră
fundamentală despre perfecţiunea lui Dumnezeu. Pentru că cunoaşte viitorul nu e luat niciodată prin
surprindere. Apostazia lui Satana şi căderea omului au fost cunoscute de El mai dinainte şi se luaseră măsuri
pentru a face faţă crizei (1 Petru 1,2; Apoc. 13,8; DA 22). Profeţia predictivă este dovada supremă a
precunoaşterii Sale. Profeţia prezice ceea ce precunoaşterea lui Dumnezeu a văzut că va fi (vezi EGW RH
13 Nov. 1900). Evenimentele prezise nu au loc pentru că sunt prevăzute; ele sunt prezise deoarece vor avea
loc. Adevărul acesta a fost afirmat de Milton, care comentând despre căderea lui Satana şi a îngerilor lui,
lasă ca Dumnezeu să declare:
„Preştiinţa n-a avut nici o influenţă asupra greşelii lor,
Care s-a dovedit nu mai puţin precis neprecunoscută.
Aşa că fără nici cel mai slab impus sau umbră de soartă
Sau cumva prin prevederea mea imutabilă
Ei calcă Legea.” (Paradisul Pierdut, cartea III, rând 117 urm.).
Hotărât mai dinainte. [„Predestinat”, KJV]. Gr. proorizo, „a selecţiona mai dinainte”. Cuvântul e
tradus „determinat mai dinainte” [hotărâre mai dinainte] în Fapte 4,28 şi „rânduit” ca 1 Cor. 2,7. Dumnezeu

predestinase pe aceia pe care îi cunoscuse mai dinainte. Pentru a folosi o vorbire omenească atunci când
Dumnezeu a văzut mai dinainte şi astfel a cunoscut mai dinainte, fiecare generaţie de oameni care urma să
apară pe scena acţiunii acestei lumi, el a înmănuncheat imediat cu precunoaşterea Sa decizia de a predestina
pe toţi să fie mântuiţi. Dumnezeu niciodată nu a avut alt scop decât mântuirea pentru membrii familiei
omeneşti. Căci Dumnezeu „voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului” (1
Tim. 2,4). El „doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3,9). „Pe viaţa Mea, zice
Domnul, Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască”
(Ezechia. 33,11). Hristos Însuşi zice: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă”
(Mat. 11,28). „Cine vrea să ia apa vieţii fără plată” (Apoc. 22,17). „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea încât a dat pe singurul Lui Fiu pentru oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan
3,16).
Mântuirea este oferită fără plată tuturor. Dar nu toţi acceptă invitaţia Evangheliei. „Mulţi sunt chemaţi
dar puţini aleşi” (Mat. 22,14; cf. cap. 20,16). Mântuirea nu ne este impusă contra voinţei noastre. Dacă
alegem să ne împotrivim şi să rezistăm planului lui Dumnezeu, vom fi pierduţi. Precunoaşterea divină şi
predestinaţia divină nicidecum nu exclud libertatea omului. Nicăieri nu sugerează Pavel sau vreun alt
scriitor biblic că Dumnezeu a predestinat pe anumiţi oameni să fie mântuiţi şi pe anumiţi oamenii să fie
pierduţi, indiferent de propria lor alegere în această problemă.
Scopul acestui verset pare să fie practic. Pavel încearcă să mângâie şi să asigure pe poporul întristat al
lui Dumnezeu că mântuirea lor stă în mâinile Lui şi că e în curs de a fi săvârşită în acord cu scopul lui veşnic
şi neschimbător pentru ei. Mântuirea, natural, depinde şi de stăruinţa lor (Evrei 3,14; cf. 1 Cor. 9,27), dar
acesta nu este subiectul accentuat acum de Pavel.
Să fie asemenea. Gr. summorphos. Singura altă apariţie a acestui adjectiv grecesc este în Fil. 3,21,
unde este tradus „îl va face asemenea”, şi se referă la schimbarea trupurilor noastre care pot să putrezească
în asemănarea corpului proslăvit al lui Dumnezeu. Verbul pereche (summorphoo) e folosit în Fil. 3,10 în
expresia „să mă fac asemenea cu moartea Lui”. Asemănarea noastră urmează a fi nu numai o asemănare
exterioară şi superficială, ci o asemănare lăuntrică şi esenţială.
Chipului Fiului Său. Hristos este chipul Tatălui, manifestarea vizibilă a Dumnezeului nevăzut (2 Cor.
4,4; Col. 1,15). E destinul glorios al fiecărui creştin de a fi schimbat după schipul lui Hristos, Fiul lui
Dumnezeu (1 Cor. 15,49; 2 Cor. 3,18; Col. 3,10). Cum poate avea loc o aşa transformare minunată e vestea
cea bună a Evangheliei, solia iertării, renaşterii, sfinţirii şi a proslăvirii finale. Schimbarea este efectuată de
unirea naturii umane cu cea divină. Aşa după cum Fiul lui Dumnezeu a luat asupra Sa natura noastră
omenească, tot aşa creştinii pot deveni temple ale Duhului Sfânt (1 Cor. 6,19), şi Hristos va locui în ei Ioan
14,23). În felul acesta, credinciosul devine părtaş de natură dumnezeiască (2 Petru 1,4). Atunci sub influenţa
Duhului sălăşluitor (Rom. 8,13.14) şi inspirat de exemplul lui Dumnezeu (Ioan 15,12; Fil. 2,5) el e condus la
o nouă sfinţenie a vieţii. Prin răbdătoarea suportare a suferinţei caracterul său e făcut din ce în ce mai
asemenea aceluia al Mântuitorului (Rom. 5,3.4; 1 Petru 2,21-24) până la ziua proslăvirii finale, când
asemănarea va fi făcută deplină (1 Ioan 3,2).
Cel dintâi născut. Gr. prototokos, folosit în altă parte cu privire la Hristos în Mat. 1,25; Luca 2,7; Col.
1,15; Evrei 1,6; Apoc. 1,5. Accentul lui Pavel este aici asupra poziţiei lui Hristos ca fratele cel mai mare din
familia celor răscumpăraţi. Scopul ultim al planului de mântuire este restatornicirea unităţii în familia
împărăţiei lui Dumnezeu, aşa ca Dumnezeu să poată fi totul în tot (1 Cor. 15,28). În familia aceasta, Hristos
ca fratele cel mai mare a străbătut calea care ne stă înainte şi ne-a dat o pildă. Şi deşi El este desăvârşit şi
divin, nu-I este ruşine să ne numească pe noi cei care mergem pe urmele Lui „fraţi” (Evrei 2,11). Vezi Coly
V, 917; vezi Ioan 1,14.
Mulţi fraţi. Hristos face din noi fraţii Săi printr-o nouă creaţiune (vezi 2 Cor. 5,17; Gal. 6,15) şi prin
aceasta aduce „pe mulţi fii la slavă” (Evrei 2,10).
Fiind „născuţi din apă şi din Duh” (Ioan 3,5) am fost adoptaţi în familia cerească (Ef. 1,5), înscrişi în
„biserica celor întâi născuţi” (vezi Evrei 12,23) şi „scrişi” în registrul familiei „în cer” (Evrei 12,23) – cartea
vieţii.
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30. Şi. [„Mai mult”, KJV]. Gr. de. Aici poate mai bine „şi”.
Hotărât de mai înainte. [„predestinat”, KJV]. Vezi vers. 29.
Chemat. Chemarea aceasta e făcută prin predicarea Evangheliei, ca în 2 Tes. 2,14. „La ce ne-a chemat
El prin Evanghelia noastră”. Folosirea verbului „chemat” ca şi a adjectivului „chemat” (vezi Rom. 8,28),
pare aici să fie limitată la chemarea efectivă. Contextul arată lămurit că referirea este la aceia care au
răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Această chemare divină este cel dintâi pas în mântuirea personală şi
răspunsul la chemare constituie experienţa convertirii. „Chemarea exprimă obârşia divină a acelei experienţe
şi puterea suverană prin care suntem chemaţi.
Socotit neprihăniţi. [„Îndreptăţiţi, KJV]. Vezi cap. 3,20.28; 4,25; 5,1.
Proslăvit. Isus a zis: „Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu” (Ioan 17,22), dar experienţa
proslăvirii deplin urmează încă să vină (Rom. 8,18). Deşi evenimentul acesta este în că în viitor, Pavel
foloseşte timpul trecut „proslăvit” aşa cum face cu toate celelalte verbe din propoziţia aceasta, „chemat”,
„hotărât de mai înainte”, „socotit neprihănit”. Acesta s-ar putea să reflecte faptul că în sfatul veşnic al lui
Dumnezeu întregul proces cu toate stadiile lui, stă deplin (vezi Ef. 1,4-6). O altă explicaţie poate fi găsită în
lipsa de timp a formei verbului în greceşte folosită aici. Folosirea verbelor fără timp permite următoarea
traducere: „Pe aceia pe care El îi predestinează Îi şi cheamă; şi aceia pe care îi cheamă îi şi îndreptăţeşte; pe
aceia pe care îi îndreptăţeşte îi şi proslăveşte”.
Indiferent ce explicaţie este adoptată, scopul lui Pavel în versetul acesta este de a exprima certitudinea
stadiilor progresive din procesul de conformare la Hristos. Treapta cea dintâi este chemarea. Dacă acesteia i
se dă ascultare, aduce cu ea îndreptăţirea şi tot ceea ce cuprinde în sine experienţa aceasta. Apoi, dacă
creştinul continuă să îngăduie lui Dumnezeu să lucreze scopul Său bun pentru el (vezi Rom. 11,22)
rezultatul inevitabil va fi proslăvirea. Cineva s-ar fi putut aştepta ca Pavel să fi menţionat sfinţirea ca unul
dintre stadii, dar ea este implicată ca o consecinţă a îndreptăţirii şi o condiţie necesară a proslăvirii.
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31. Deci, ce vom zece? Comparaţi: cap. 3,5; 4,1; 6,1; 7,7; 9,14, unde această expresie obişnuită
introduce o concluzie contrarie. Aici şi în cap. 9,30 introduce una în armonie cu argumentul precedent.
Acestor lucruri. Adică, lucrurile menţionate în versetele precedente scopul revelat al lui Dumnezeu şi
toate treptele în împlinirea lui. Având în vedere lucrurile acestea, ce concluzie trebuie să tragem noi cu
privire la puterea religiei creştine de a ne susţine în încercări?
Dacă Dumnezeu este pentru noi. Nu există incertitudine cu privire la lucrul acesta, aşa cum arată
lămurit construcţia greacă. Pavel a arăta deja cum Dumnezeu este de partea noastră. Dumnezeu ne priveşte
ca pe copii ai Săi (vers. 15-17) şi a trimis Duhul Său să ne mântuiască (vers. 28-30).
Cine va fi împotriva noastră? [„Care poate fi contra noastră?”]. sau, „cine este împotriva noastră?”
Deşi în cazul acesta, pare a fi mai corespunzător de a adăuga cuvintele „poate fi”. E încurajator de a
recunoaşte faptul că întrucât Dumnezeu a avut de scop şi este activ angajat în aducerea la îndeplinire a
mântuirii pentru credincioşi, toţi vrăjmaşii noştri sunt şi vrăjmaşii Lui (vezi 27,1; 118,6).
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32. El, care. Expresia este emfatică în greceşte şi ar putea fi tradusă: „chiar El”, însemnând că acelaşi
Dumnezeu care nu a cruţat pe Însuşi Fiul Său, cu siguranţă ne va da pe lângă aceasta, totul.
Cruţat. Gr. pheidomai. Pavel foloseşte verbul acesta de câteva ori în epistolele sale (Rom. 11,21; 1
Cor. 7,28; 2 Cor. 1,23 etc.). În afară de scrisorile lui Pavel îl foloseşte numai în Fapte 20,29 şi 2 Petru 2,4.5.
Acelaşi cuvânt e folosit în LXX-a cu privire la dispoziţia lui Avraam de a sacrifica pe Isaac (Gen. 22,12.16)
şi nu e improbabil ca Pavel să facă aluzie la relatarea acelei experienţe. Mişcătoare recomandare din partea
Domnului a purtării lui Avraam în jertfirea fiului său Isaac ne dă o scurtă privire asupra spiritului actului lui
Dumnezeu de a da pe propriul Său Fiu Isus. Acest cel mai mare dintre toate darurile e cea mai puternică

dintre toate dovezile că Dumnezeu este „pentru noi” (Rom. 8,31). Argumentaţia din acest pasaj este
asemănătoare cu aceea din cap. 5,6-10.
Fiul Său. Expresia aceasta este emfatică în limba greacă, şi denotă ceva care este personal şi distinct al
său personal (cf. cap. 14,4).
L-a dat. Gr. paradidomi. Acesta este acelaşi verb cu acela pe care Pavel l-a folosit în cap. 4,25 pentru
a afirma că Isus „a fost dat din pricina fărădelegilor noastre.
Fără plată. Gr. charizomai, „a da ca o favoare”. Comparaţi folosirea cuvântului în Luca 7,21; Fapte
3,14; 1 Cor. 2,12. verbul este legat cu substantivul „har” (charis; vezi Rom. 3,24) şi „dar fără lată”
(charisma; vezi Rom. 6,23).
Împreună cu El. Pavel argumentează de la ce e mai mare la ce e mai mic. Dacă Dumnezeu nu a cruţat
nici pe propriul Său Fiu, ce ar mai putea El să reţină?
Toate? Comparaţi Rom. 8,17; 1 Cor. 3,21-24; Fil. 4,19. Creştinul nu ar putea cere un temei mai
puternic pentru răbdarea şi stăruirea răbdătoare de cum e dat în versetul acesta. Când Dumnezeu a dat pe
Fiul Său, El S-a dat şi pe Sine (2 Cor. 5,19; cf. DA 762), şi prin aceasta a descoperit universului cât de
departe era El dispus să meargă pentru a mântui pe păcătosul care se pocăieşte. Cu siguranţă, atunci
indiferent de ce încercări ar veni, noi nu ne vom îndoi niciodată că Dumnezeu lucrează pururi pentru noi şi
că El ne va da tot ce e necesar pentru binele nostru prezent şi viitor.
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33. Cine va ridica pâră? Gr. egkaleo, un termen juridic însemnând literal „a chema înăuntru”, de unde
„a chema la socoteală”, „a aduce acuzaţie împotriva”, „a acuza” (vezi fapte 19,38.40; 23,28.29; 26,2.7).
Satana este marele pârâtor al fraţilor (Apoc. 12,10).
Punctuaţia şi aranjamentul din Rom. 8,33-35 cuprind oarecare dificultate şi comentariile şi versiunile
au oferit un număr de soluţii. Unii recomandă că ultima propoziţie a vers. 33 şi cea dintâi propoziţie a vers.
34 să fie în aşa fel prevăzute cu punctuaţie, încât să arate o legătură mai strânsă între ele. În felul acesta, RV
şi unele ediţii ale KJV redau: „E Dumnezeu care îndreptăţeşte; cine e acela care să osândească?”
Aţi comentatori au argumentat că toate propoziţiile din vers. 33 şi 34 ar trebuie să fie privite ca o serie
de întrebări (vezi Weymouth). RSV reprezintă încă un alt punct de vedere, legând versetele 33 şi 35 ca în
RV, dar punând restului vers. 34 semnul întrebării.
Indiferent care argument este urmat, înţelesul încurajator al argumentaţiei lui Pavel apare cu claritate.
Dumnezeu declară pe poporul Său că e neprihănit. Hristos, care a murit pentru ei, e la dreapta lui Dumnezeu
mijlocind pentru ei. Atunci, cine poate să acuze pe poporul ales al lui Dumnezeu? Cine poate să-i
condamne? Cine poate să-i despartă vreodată de iubirea lui Hristos? Pare evident că Pavel are în minte Isaia
50,8.9: „Aproape este cel ce mă va îndreptăţi, cine se va judeca cu mine?... dar, Iehova, Domnul, mă ajută!
Cine mă va condamna?”
Aleşilor. Gr. eklektoi, „aleşi”, „spicuiţi” de la verbul eklegomai, folosit pentru a descriere culegerea
de către Hristos a ucenicilor Săi (Luca 6,13; Ioan 6,70; 13,18). Şi alegerea de către Dumnezeu a unor
persoane (Marcu 13,20; Fapte 1,24; 13,17) sau lucruri (1 Cor. 1,27.28). În Matei 22,14 Isus face o deosebire
între cei chemaţi şi cei aleşi. Dar Pavel pare să identifice cele două grupe citind în termenul „chemaţi”
implicaţia că chemarea e primită (vezi Rom. 8,30). Pentru Pavel, aleşii lui Dumnezeu sunt aceia care nu
numai au auzit dar s-au şi supus chemării divine pentru a afla mântuirea în Hristos.
Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi. [„Dumnezeu îi îndreptăţeşte”, KJV]. Aleşii lui
Dumnezeu nu au nevoie să se teamă de nici un acuzator. Dumnezeu Însuşi, Judecătorul tuturor este Cel care
îi declară drepţi potrivit planului Său de îndreptăţire (cap. 3,20-24). „Îndreptăţit” este opusul lui „cine va
ridica pâră”.
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34. Osândi. [”Condamnă”; KJV]. Sau „va condamna”. Satana are o cunoştinţă precisă de toate
păcatele cu care a izbutit să-i ispitească pe oameni să le facă, şi le înfăţişează lui Dumnezeu ca dovadă că
oamenii merită nimicirea (vezi GC 618). Dar Dumnezeu răspunde la acuzaţiile aduse împotriva poporului
Său ales. Hristos a plătit pentru păcatele lor cu propria Lui viaţă (cap. 4,25). Aleşii lui Dumnezeu sunt liberi
de condamnare (cap. 8,1).
A şi înviat. Mai degrabă, „a fost înviat” (vezi cap. 4,24.25; 6,4.9:7,4). Noi nu ne închinăm la un
Hristos mort, ci la un Hristos viu. Acesta nu lasă a se înţelege că învierea era de o mai mare valoare decât
crucificarea, ci scoate în evidenţă faptul că Hristos nu numai că a murit, dar şi acum trăieşte pentru a-Şi
completa scopul morţii Sale în favoarea noastră (vezi cap. 4,25).
Dreapta lui Dumnezeu. Dreapta era socotită ca poziţie de onoare (vezi 1 Regi 2,19; Ps. 45,9) şi denotă
participarea la puterea şi slava împărătească (Mat. 20,21). Că Hristos urma să ocupe poziţia aceasta la Tatăl
Său era prezis în Ps. 110,1; cf. Marcu 16,19; Fapte 7,56; ef. 1,20; Col. 3,1; 1 Petru 3,22. Poziţia Sa la
dreapta înseamnă nu numai slava, ci şi puterea înălţatului Fiu al omului (vezi Evrei 1,3; cf. Mat. 26,64).
Mijloceşte. [„Face mijlocire”, KJV]. Gr. entugechano. Acesta este cuvântul folosit cu privire la
mijlocirea Duhului Sfânt din vers. 27 (vezi vers. 26). Că Hristos este Mijlocitorul şi Avocatul nostru la Tatăl
e clar arătat în Scriptură (Evrei 7,25; 9,24; 1 Ioan 2,1; cf. Evrei 4,14-16; 9,11.12). Aceasta nu trebuie să fie
luată ca însemnând că Dumnezeu are nevoie să fie convins să facă lucruri bune pentru poporul Său,
deoarece tocmai El a iubit lumea aşa că a dat pe singurul Său Fiu. Natura acestei mijlociri divine poate fi,
eventual, ilustrată prin rugăciunea de mijlocire a lui Hristos pentru ucenicii Săi (Ioan 17,11.12.24).
În versetul acesta, Pavel a adăugat motiv lângă motiv pentru asigurarea că nimic nu poate separa pe
creştin de iubirea lui Hristos. El depinde nu de un Hristos mort, ci de unul viu. Nu e numai un Hristos viu, ci
unul întronat cu putere şi slavă. Nu e numai un Hristos în putere, ci un Hristos în iubire salvatoare, care
trăieşte pururea pentru a face mijlocire pentru poporul Său luptător (cf. Evrei 7,25).
Biblia zugrăveşte tot cerul ca lucrând fără încetare ca să salveze pe cei aleşi. În capitolul acesta, Pavel
a vorbit despre lucrarea Tatălui în chemare, neprihănire şi proslăvire. El a descris conducerea şi mijlocirea
lui Hristos şi a Duhului Sfânt. În altă parte, îngerii sunt reprezentanţi ca duhuri slujitoare care sunt „trimise
să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea” (Evrei 1,14). Cerul nu putea face ceva mai
mult. Dacă un om este pierdut pentru veşnicie, acesta poate fi numai rezultatul propriei lui decizii de a
rezista la scopul iubitor al lui Dumnezeu şi la puterea Lui de a mântui şi de a le respinge.
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35. Va despărţi? Gr. chorizo, literal „a pune un spaţiu între”. Poate cineva să pună o distanţă între noi
şi iubirea lui Hristos? Poate cineva să-l facă să înceteze de a ne mai iubi? Toate cele pe care le numeşte
acum Pavel nu vor face pe Hristos să ne iubească mai puţin.
Dragostea lui Hristos. Aceasta este evident iubirea lui Hristos pentru noi şi nu iubirea noastră pentru
Hristos (cf. cele de la cap. 5,5).
Necazul. Vezi cap. 5,3. Pavel e cât se poate de bine pregătit să vorbească despre subiectul acesta
având în vedere propriile sale experienţe (vers. 1, Cor. 4,10-13; 2 Cor. 11,23-33).
Strâmtorarea. Stenochoria (vezi cap. 2,9). Relele arătate în vers acesta au fost toate peste măsură de
reale pentru creştinii primari.
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36. După cum este scris. Citatul este din Ps. 44,22. Pavel se referă la suferinţele poporului lui
Dumnezeu într-o epocă mai timpurie ca fiind tipică pentru persecuţiile la care creştini erau expuşi pe vremea
sa. Totdeauna de la intrarea păcatului, ura celor nelegiuiţi contra celor drepţi a fost puternică (vezi Gal. 4,29;
1 Ioan 3,12).
Daţi morţii. Sau „suntem ucişi”.

Socotiţi. Sau „priviţi”.
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37. Totuşi. Gr. alla, literal „dar”. În ciuda nenorocirilor, noi stăruim să fim biruitori (cf. 2 Cor. 12,10).
Suntem mai mult decât biruitori. Gr. hupernikao, de la huper „mai sus”, şi mikao „a birui”, deci „a
depăşi în biruire”, sau „a birui glorios”. Acest cuvânt compus nu apare în altă parte în NT. Pavel foloseşte
un cuvânt care zugrăveşte excesul binecuvântării lui Dumnezeu faţă de nevoia omului (cap. 5,20).
Acela care ne-a iubit. Referirea este evidentă la Hristos, prin a cărui incomparabilă iubire (vers. 35)
ajungem biruitori. Timpul trecut al verbului „iubit” poate arăta către descoperirea specială a acelei iubiri în
moartea Sa pentru păcătoşi (cap. 5,6). Necazurile nu numai că nu ne despart de iubirea lui Hristos (cap.
8,35), dimpotrivă „prin Acela care ne-a iubit” suntem biruitori asupra lor. Nu e nenorocire atât de grea, nici
o ispită oricât de puternică, care să nu poate fi biruită prin Hristos. Deoarece acela care ne-a iubit de ajuns
pentru a se da pentru noi trăieşte acum în noi pentru a continua lucrarea mântuirii noastre (Gal. 2,20). De
aceea putem face totul prin Acela care ne întăreşte (Fil. 4,13). Pavel a experimentat şi a recunoscut această
putere mântuitoare şi ea l-a făcut să exclame: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţă prin
Domnul nostru Isus Hristos” (1 Cor. 15,57).
Romani 8:38
38. Sunt bine încredinţat. [„Sunt convins”, KJV]. Pavel exprimă acum propria sa convingere că nici o
putere în cer sau pe pământ, în timp sau în veşnicie nu poate să ne separe de iubirea divină. Pavel nu vrea să
spună prin aceasta că deci e cu neputinţă ca un credincios să cadă şi să fie pierdut (vezi Col. 1,23; cf. 1 Cor.
9,27). Pavel vrea să spună că nimic nu ne poate smulge din braţele lui Hristos contra voinţei noastre (vezi
Ioan 10,28).
Nici moartea, nici viaţa. Comparaţi „fie că trăim. Fie că murim, noi suntem ai Domnului” (cap. 14,8).
Îngeri. Îngerii menţionaţi în NT sunt de obicei buni şi nu răi. Totuşi cuvântul însuşi nu arată aici şi
calitatea. Distincţia trebuie sau să fie exprimată sau implicată de context (vezi Mat. 1,20.25.41; 1 Cor. 6,3; 2
Petru 2,4; Iuda 6). E de neconceput ca îngerii lui Dumnezeu, care sun trimişi să slujească sfinţilor (Evrei
1,14) să caute să înstrăineze mintea creştinilor de la Mântuitorul lor, sau ca influenţa lor să fi putut avea o
astfel de tendinţă. Totuşi, Pavel poate să sublinieze punctul lui vorbind ipotetic, aşa cum face în Gal. 1,8.
Chiar dacă îngerii buni ar încerca, lucru pe care cu siguranţă nu-l vor face să abată iubirea lui Hristos de la
poporul Lui, ei n-ar putea-o face.
Stăpânirile. Gr. Archai. Cuvântul acesta se referă la cârmuitori civili ca şi la puteri supranaturale care
încearcă să exercite o stăpânire rea asupra oamenilor (vezi Ef. 6,12). Unii comentatori sugerează că referirea
lui Pavel la „îngeri”, „stăpâniri” şi „puteri” ar putea reflecta denumirile iudaice pentru ierarhia îngerilor
(vezi lucrarea apocrifă Enoh 61,10; cf. 1 Cor. 15,24; cf. 1 Cor. 15,24; Ef. 1,21; 3,10; Col. 1,16; 2,10.15).
Puterile. Gr. dunameis. Dovezi textuale atestă (cf. p. 10) plasarea acestui cuvânt după „cele viitoare”,
deşi mai natural s-ar putea aştepta ca să fie asociat cu „stăpânirile” ca în Ef. 1,21. În 1 Petru 3,22 „puterile”
sunt menţionate împreună cu „îngerii” şi „autorităţile” ca fiind supuse lui Hristos la înălţarea Sa la cer.
Cele de acum. Comparaţi 1 Cor. 3,22. Experienţele timpului prezent deja puneau de ajuns la încercare
pe Pavel şi pe primii creştini (rom. 8,18.23; 2 Cor. 1,4-10; 6,4-10; 1 Petru 4,12). Dar viitorul încă mai
deţinea noi încercări de amăgiri şi de suferinţe, deoarece venirea lui Hristos urma să fie precedată de
apostazia şi de arătarea lui antihrist (2 Tes. 2). Şi această arătare urmează să fi însoţită de „puterea Satanei,
cu tot felul de minuni, de renume de semene şi puteri mincinoase” (2 Tes. 2,9). Totuşi, încrederea lui Pavel a
rămas nezdruncinată.
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39. Nici înălţimea, nici adâncimea. E cu putinţă ca în acest pasaj retoric Pavel să nu fi intenţionat ca
fiecare din aceste expresii să fi fost prea de aproape definite „înălţime” şi „adâncime” se poate să fi fost
folosite pentru a exprima simple dimensiuni de spaţiu, după cum „cele de acum” şi „cele viitoare” exprimă
dimensiuni de timp. O astfel de folosite a acestor termeni scoate la iveală cu atât mai emfatic ideea de

universalitate, care poate să fie scopul lui Pavel în aceste versete. Compară descrierea „lărgimii, lungimii,
adâncimii şi înălţimii” iubirii lui Hristos (ef. 3,18.19).
Nici o altă făptură. Sau „orice altă creaţie” (vezi vers. 19; cf. vers. 19,22).
Pavel înşiră zece lucruri care nu pot să ne separe de iubirea lui Dumnezeu. Al zecelea e destul de
cuprinzător pentru ca să poată include tot ce ar fi fost omis. Toţi termenii trebuie probabil să fie luaţi în
sensul lor cel mai general. Însăşi lipsa lor de precizie serveşte ca să scoată în evidenţă punctul lui Pavel că
nu e nimic la care cineva s-ar putea gând în tot universul creat care să poată pune o distanţă între un creştin
şi Mântuitorul lui iubitor.
Despartă. Gr. chorizo (vezi vers. 35).
Dragostea lui Dumnezeu. „Dragostea lui Hristos” (vers. 35) nu e altceva decât „dragostea Lui”
descoperită nouă şi lucrând în favoarea noastră în persoana lui Hristos (vezi cap. 5,8). În epistola aceasta,
Pavel a zugrăvit suprema conlucrate a Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt în manifestarea iubirii divine. De
pildă „dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt” (cap. 5,5; „Dumnezeu Îşi
arată dragostea Sa faţă de noi, prin faptul că… Hristos a murit pentru noi” (vers. 8); Duhul a cărui voie şi
scop este mântuirea noastră (cap. 8,29.30) mijloceşte pentru noi „după voia lui Dumnezeu” (vers. 26.27);
Hristos a murit pentru noi şi chiar şi acum mijloceşte pentru noi la dreapta Tatălui (vers. 34).
Cu această expresie de nemărginită încredere în iubirea mântuitoare a lui Dumnezeu (vers. 31-39),
Pavel atinge apogeul explicaţiei sale despre planul lui Dumnezeu pentru refacerea omului. Neprihănirea şi
mântuirea vin prin credinţă. Şi credinţa aceasta trebuie să fie plasată într-o persoană a cărei iubire este atât
de mare şi al cărui scop de a salva este atât de puternic încât a făcut orice prevedere ce se putea imagina
pentru mântuirea noastră. Cu siguranţă, atunci şi noi ar trebui să ne alăturăm apostolului în a-i acorda
încrederea şi ascultarea noastră fără rezervă.
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1. Spun adevărul. Pavel trece acum de la culminarea triumfătoare şi veselă a cap. 8 la cercetarea unei
probleme care-l umple de „o mare întristare şi… o durere necurmată în inimă” (cap. 9,2) Care este motivul
pentru care poporul ales al lui Dumnezeu, a lepădat în număr atât de mare Evanghelia? Dacă Evanghelia
aduce o mântuire sigură aleşilor lui Dumnezeu, pentru ce poporul Său Israel nu se găseşte printre
moştenitorii acestei mântuiri? Dacă vestea bună a mântuirii este împlinirea făgăduinţelor făcute lui Israel,
atunci cu siguranţă ea trebuie să fie întâmpinată cu aprobare din partea acelora pentru care ea fusese
destinată special. În schimb, însă ea a aţâţat pe cei mai mulţi dintre ei la o îndârjită opoziţie.
Pavel pregătise calea pentru discutarea din partea lui a acestei chestiuni dificile şi delicate prin
sublinierea faptului că, deşi Evanghelia este atât pentru iudei, cât şi pentru neamuri, ea e în primul rând
pentru iudei (cap. 1,16; 2,10). El de asemenea, subliniase faptul că Dumnezeu nu caută la faţă (cap. 2,11) şi
că iudeii în deosebi, fuseseră vinovaţi de păcat (vers. 17-24). El devotase un capitol întreg spre a dovedi că
Evanghelia mântuirii prin credinţă e bine susţinută de VT (cap 4). În cap. 3,1 chiar şi începuse să abordeze
problema direct, dar deplina dezvoltare a subiectului a fost rezervată cap. 9; 10; 11.

Mai întâi, Pavel afirmă iubirea şi întristarea lui pentru propriul său popor (cap. 9,1-3). Apoi declară că
pricina lepădării lor nu este eşecul făgăduinţelor lui Dumnezeu faţă de ei (vers. 6,13). Şi nici nu e vreo
neîndreptăţire din partea lui Dumnezeu în chestiunea aceasta (vers. 14-29). Greşeala constă din propria lor
lepădare a „neprihănirii care este din credinţă” (cap. 9,30 la 10,21). Pavel nu descrie starea lor ca
deznădăjduită. El stăruie în a vorbi despre mântuirea unei „rămăşiţe datorită unei alegeri prin har” (cap.
11,1-10), şi despre primirea neamurilor (vers. 11-22), toate acestea fiind o dovadă a înţelepciunii şi slavei lui
Dumnezeu (vers. 33-36).
În Hristos. Pavel face apel la experienţa sa ca unul unit cu Hristos, pentru a dovedi autenticitatea
cuvintelor pe care urmează să le spună (cf. 2 Cor. 2,17).
Nu mint. Comparaţi 2 Cor. 11,31; Gal. 1,20; 2 Tim. 2,7. Pavel îşi dădea bine seama că mulţi dintre
conaţionalii săi iudei îl priveau ca pe un trădător. (Fapte 21,28; 22,22; 25,24). Desele lui conflicte cu iudeii
şi iudaizanţii, natural, aruncau îndoială asupra iubirii sale pentru propria sa naţiune. De aceea, el exprimă
sinceritatea preocupării sale pentru propriul său popor în aceşti termeni puternici.
Cugetul. [„Conştiinţa”, KJV]. Vezi Rom. 2,15; cf. fapte 23,1, 24, 16.
Luminat de Duhul Sfânt. [„În Duhul Sfânt”, KJV]. Adică, în Duhul Sfânt (vezi cap. 5,5). Pavel
vorbise despre unirea credinciosului cu Duhul lui Dumnezeu (cap. 8,9.11.16) Duhul Sfânt este „Duhul
adevărului” (Ioan 14,17; 15,26; 16,13) şi mărturia unei conştiinţe luminate de El şi acţionând sub influenţa
Lui trebuie să fie o călăuzire adevărată şi sigură.
Îmi este martor. Acelaşi verb e folosit în cap. 2,15; 8,16.
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2. Întristare. [„Tristeţe”, KJV]. Gr. lupe, „întristare”, „durere”.
Durere. [„Întristare”, KJV]. Gr. odune, „chin”, „durere”. Acest cuvânt apare în altă parte în NT numai
în 1 Tim. 6,10.
Necurmată. [„Continuă”, KJV]. Gr. adialeiptos, literal „fără a părăsi”. Singura altă apariţie în NT a
acestui cuvânt e în 2 Tim. 1,3.
Inimă. Vezi cap. 1,21.
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3. Căci. Versetul acesta nu dă motivul întristării lui Pavel, ci mai de grabă dovada sincerităţii sale.
Aproape să doresc. Literal „doream” sau „mă rugam”. Expresia greacă este una idiomatică implicând
o dorinţă reală, dar trecătoare, care deja a fost părăsită ca nerealizabilă. El dorea şi se ruga dar erau anumite
impedimente care făceau împlinirea imposibilă. Comparaţi aceaşi expresie din Gal. 4,20.
Anatema. [„Blestemat”, KJV]. A fost multă discuţie cu privire la ce a vrut să spună Pavel în această
puternică expresie. Soluţia cea mai simplă pare să se afle în compararea dorinţei lui Pavel cu rugăciunea lui
Moise: „Acum sau iartă-le păcatul, sau de nu, şterge-mă pe mine din cartea Ta, pe care ai scris-o” (Ex.
32,32). Răspunsul lui Moise arată că o astfel de rugăciune nu ar putea fi împlinită. „Pe cel ce a păcătuit în
contra mea, pe acela îl voi şterge din cartea Mea” (Ex. 32,33).
De. Gr. apo, o prepoziţie implicând separare.
După trup. [„După carne”, KJV]. Adică, iudeii, care erau fraţii lui Pavel prin legături de neam. După
duh, Pavel era un membru al Israelului spiritual, şi rudele lui spirituale erau fraţii din biserica creştină (cf.
Marcu 3,33-35).
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4. Israeliţi. Pavel nu-i numeşte „evrei”, lucru care i-ar distinge prin limbă, nici iudei ceea ce i-ar
distinge prin neam. În schimb, el foloseşte titlul care arată poziţia lor ca popor ales al lui Dumnezeu. Ca
descendenţi ai lui Iacov, care primesc de la Dumnezeu numele de „Israel” ei sunt moştenitori ai
făgăduinţelor date părinţilor (Ef 2,12). În NT titlul este transferat la biserica creştină, despre care Pavel
vorbeşte ca fiind „Israelul lui Dumnezeu” (Gal. 6,16).
Înfierea. Vezi cap. 8,15. Aici termenul implică legătura dintre Dumnezeu şi Israel anunţată în Ex.
4,22: „Israel este fiul Meu, cel întâi născut al meu” (cf. Deut. 14,1; 32,6; Ier. 31,9; Osea 11,1). Chemarea lui
Avraam şi a seminţei lui pentru a fi poporul deosebit al lui Dumnezeu a marcat începutul „adoptării” lui.
(vezi Vol. IV, Pavel, 25-27).
Slava. Vezi cap. 3,23. În cazul acesta, referirea pare să fie la semnul vizibil al prezenţei lui
Dumnezeu. Lucrul acesta a fost văzut în stâlpul de nor şi de foc, lumina aprinsă de pe Muntele Sinai,
Şechina din tabernacul şi din primul templu (vezi Ex. 16,10; 24,16; 40,34.35; 1 Sam. 4,22; 1 Regi 8,10.11;
Evrei 9,5). Numai Israel dintre toate naţiunile fusese privilegiat să aibă o astfel de manifestare a prezenţei lui
Dumnezeu (vezi Ioan 1,14.
Legămintele. Acestea sunt „legămintele făgăduinţei” faţă de care neamurile erau „străine” (Ef.
2,12.13; vezi şi Gen. 17,2.7.9; Ex. 2,24). Iudeii păreau să privească aceste legăminte ca punând pe
Dumnezeu sub obligaţia de a-i favoriza cu protecţia şi binecuvântare divină. În acelaşi timp, ei ignorau
obligaţiile lor proprii şi au dat greş în a împlini condiţiile pe care erau bazate legămintele.
Darea legii. Referirea este fără îndoială la legile date la Sinai. Israel, mai pe sus de toate celelalte
naţiuni, fusese favorizat cu o descoperire a voiei lui Dumnezeu (Deut. 4,8; Neem. 9,13.14). Pavel deja
mustrase pe iudei pentru susţinerea că simpla posedare a legii, fără ascultare, ar aduce binecuvântarea (vezi
Rom. 2,17-29).
Slujba dumnezeiască. Gr. latreia, tradus „serviciu divin” în Evrei 9,1. Referirea e fără îndoială la
serviciul sanctuarului (vezi Evrei 9,6, unde latreia e din nou tradus „serviciul lui Dumnezeu”). De unde
scopul întreg al sistemului ceremonial era de a dezvolta un popor sfânt şi de a-l învăţa că prevederile
planului lui Dumnezeu de îndreptăţire prin credinţă în venirea Răscumpărătorului. Israeliţii fuseseră foarte
mult favorizaţi prin înzestrarea cu „serviciul lui Dumnezeu”. Dar de privilegiul acesta se abuzase în mod
serios (vezi Mat. 21,13; Ioan 2,14-16).
Făgăduinţele. Acestea sunt în mod deosebit făgăduinţele VT cu privire la Mesia şi la împărăţia Sa şi la
viitorul plin de slavă al lui Israel (vezi şi Fapte 26,6; Gal. 3,16.21; Evrei 7,6).
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5. Patriarhii. [„Părinţii”, KJV]. Avraam, Isaac şi Iacov erau în mod deosebit priviţi ca „părinţi” (Fapte
3,13; 7,32). Iudeii considerau ca o chestiune de mare merit de a fi descendenţi ai unor asemenea nobili
strămoşi (vezi Mat. 3,9; cf. Ioan 8,39.53; 2 Cor. 11,22). Mai târziu, în epistola aceasta, Pavel vorbeşte
despre iubirea lui Dumnezeu pentru Israel „din pricina părinţilor lor” (Rom. 11,28).
Şi din ei. [„Din care”, KJV]. Mai degrabă, „din care” sau „intre care”. Ultimul şi cel mai mare din
toate privilegiile acordate israeliţilor era că Mesia a apărut din neamul lor. Tocmai către acest cel mai înalt
privilegiu atrăseseră atenţia toate celelalte binecuvântări.
După trup. [„În ce priveşte carnea”, KJV]. Pavel limitează originea iudaică a lui Isus la natura Lui
omenească, aşa ca în cap. 1,3.
Hristosul. [„Hristos”, KJV]. Literal, „Hristosul”, referindu-se la titlul şi poziţia sa ca „Mesia”.
Care este. Interpretarea ultimei jumătăţi a vers. 5 a fost dezvăluită pe larg. Discuţia a atins culmea
după apariţia NT şi RV în 1881. Spaţiu considerabil a fost devotat chestiunii în revistele religioase ale
timpului. Problema este una de punctuaţie, şi întrucât manuscrisele originalului grec au fost scrise fără nici o
formă de punctuaţie, soluţia devine o chestiune de interpretare (cf. cele de la Luca 23,43).

Cu diferite schimbări de punctuaţie patru interpretări posibile ale acestui pasaj au fost susţinute (vezi
RV şi marginalele). Una este de a nu pune nici o punctuaţie, sau o virgulă dup „trup” [carne] şi să se refere
întregul pasaj la Hristos ca o afirmare a divinităţii Lui. Aceasta a fost vederea tradiţională şi este
interpretarea oferiră de KJV şi de cele mai multe versiuni. O a doua posibilitate este de a pune o virgulă
după „trup” şi un punct după „toate”. Pasajul atunci ar spune: „Din care e Hristos în ce priveşte trupul, care
este peste toate. Dumnezeu să fie în veci binecuvântat.
O a treia posibilitate este de a pune un punct după „trup” şi de a traduce restul versetului: „El care este
Dumnezeu peste toate să fie în veci binecuvântat”. Sau „Dumnezeu care este peste toate să fie în veci
binecuvântat”. Aceasta este exprimarea preferată de RSV şi de câteva alte versiuni. O a patra posibilitate
este de a folosi aceeaşi punctuaţie ca în soluţia a patra şi a traduce: „El care este peste tot este Dumnezeu
binecuvântat în veci”. Pentru o tratare mai detaliată a problemei vezi Sanday şi Headleam, Comentariul
critic Internaţional, la Romani, p. 233-238.
Întrebarea fundamentală este dacă pasajul trebuie să fie interpretat ca o afirmare a dumnezeirii lui
Hristos. A o privi în felul acesta este interpretarea cea mai simplă şi cea mai naturală a construcţiei
gramaticale a versetului. Ea este cea mai corespunzătoare contextului. Pavel relatase multele beneficii şi
privilegii pe care Dumnezeu le încredinţase lui Israel ca popor ales. Ca o culminare a acestor binecuvântări,
Pavel menţionează descendenţa lui Mesia din propriul lor neam. Dar descendenţa aceasta e limitată la natura
lui fizică. Mesia are altă natură care nu e „carne” [trup] şi Pavel se referă mai departe la Hristos, „care este
mai pe sus de toate, Dumnezeu binecuvântat în veci”. Exprimarea de către Pavel a naturii omeneşti a lui
Hristos pare să ceară ca o antiteză această clară afirmare a dumnezeirii Lui (cf. Rom. 1,3.4). Că Hristos este
cu adevărat divin şi Cel care este „peste toate” e arătat în multe pasaje ale NT (vezi Ioan 1,1-3; Ef. 1,20-22;
Fil. 2,10.11; Col. 1,16.17:2,9; notă adiţională la Ioan 1). În ce priveşte o tratare în plus a acestui text vezi
The Minstry, sept. 1954, p. 19-21; Probleme de traducere biblică, p. 218-222.
Peste toate. Comparaţi cap. 11,36. Această descriere a puterii şi demnităţii supreme a Aceluia care era
un israelit prin descendenţă omenească serveşte ca să intensifice caracterul privilegiat al neamului iudaic. Ce
binecuvântări mai mari ce ocazii mai mari, ar fi putut să acorde Domnul vreunui popor decât acelea
prezentate în aceste două versete?
Prin enumerarea acestor privilegii, Pavel a arătat cauza „durerii” sale „necurmate”. Fiecare privilegiu
numit îi reaminteşte de scopul original al lui Dumnezeu pentru Israel şi al destinului glorios promis lor (vezi
Vol. IV Pavel, 25-38). Dar cât de mult contrastează aceasta cu starea lor prezentă decăzută!
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6. Nu înseamnă că. [„Nu ca şi cum”, KJV]. Pavel arată că durerea sa pentru conaţionalii săi nu
trebuie să fie înţeleasă ca însemnând eşecul făgăduinţei lui Dumnezeu faţă de Israel.
A rămas fără putere. [„este fără eşec”, KJV]. Gr. ekpipto, literal „a cădea afară”, de unde „a da greş”.
Cuvântul lui Dumnezeu. Adică voia şi scopul declarate ale lui Dumnezeu.
Nu toţi cei ce se coboară din Israel. Pasajul zice literal „deoarece nu toţi cei care sunt din Israel,
aceştia sunt Israel”. Părerea lui Pavel este că nu toţi cei care descind din Israel aparţin cu adevărat lui Israel
în deplină însemnătate spirituală a acestui nume. Scopul său în facerea acestei afirmaţii este de a explica
cum cuvântul lui Dumnezeu pentru Israel e limitat la cei care împlinesc condiţiile relaţiei de legământ.
Pentru această rămăşiţă credincioasă şi ascultătoare cuvântul lui Dumnezeu nu va da greş.
Israel. [„Din Israel”, KJV]. Aceasta se referă la odraslele lui Israel după trup, descendenţii fizici ai lui
Iacov. Făgăduinţa divină a fost dată cu adevărat Israelului, dar aceasta nu cuprinde pe oricine ar putea să
pretindă descendenţă din Iacov fără nici o altă limitare. Pavel explicase deja că aceia care au credinţă sunt
adevăraţi fii ai lui Avraam (Rom. 4; Gal. 3,7-9; cf. Rom. 2,8.29).
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7. Sămânţa. Comparaţi Gal. 3,29.

Copiii. Adică, copii în cel mai deplin înţeles, ca în cap. 8,17 „dacă suntem copii suntem şi
moştenitori”. Descendenţii lui Avraam nu au drepturi de moştenire numai din cauză că îşi pot urmări linia
genealogică din el.
În Isaac. Sau „prin Isaac”. Acelaşi cuvânt grecesc tradus „în” („en” e redat „prin” în Mat. 9,34 şi
„prin” în 1 Cor. 6,2 şi Col. 1,16. Cuvintele „în Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele” [în Isaac va
fi numită sămânţa ta] sunt una citat din LXX la Gen. 21,12 (cf. Evrei 11,18).
Purta numele. [„Numită”, KJV; „se va numi urmaş”, Nitz.]. Isaac şi Ismael, după trup, erau amândoi
fii ai lui Avraam. Totuşi, făgăduinţele au fost făcute lui Isaac şi descendenţilor lui. Ismael nu a fost inclus.
Aceasta nu înseamnă că Ismael şi urmaşii lui erau în afară de limitele mântuirii, ci doar că Dumnezeu
alesese pe descendenţii lui Isaac să fie misionarii Lui faţă de lume. Ei trebuiau să dea la iveală principiile
împărăţiei Sale înaintea naţiunilor, ca oamenii să poată fi atraşi la El (vezi Vol. IV, p. 26-30; vezi Ez. 25,1).
Dumnezeu Îşi rezervă dreptul de a încredinţa diferite răspunderi oamenilor şi naţiunilor (vezi Dan. 4,17).
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8. Copiii trupeşti. [„Copii ai cărnii”, KJV]. Aceştia sunt doar descendenţii fizici, aşa ca Ismael (vezi
Gal. 4,23). Dar binecuvântările spirituale nu sunt moştenite prin coborâre naturală.
Copii ai lui Dumnezeu. Aceasta se referă istoric la descendenţii lui Avraam prin Isaac. Ei erau aceia
care se găseau în relaţie de legământ cu Dumnezeu, care au moştenit făgăduinţele şi au primit privilegiile
poporului ales. Din deosebirea aceasta făcută între Isaac şi Ismael, Pavel scoate principiul că a fi adevăraţi
fii ai lui Avraam, şi adevăraţi fii ai lui Dumnezeu, nu depinde numai de descendenţa fizică. Aceasta era o
doctrină grea pentru iudei, deoarece doctrina lor cea mai îndrăgită era că simplul fapt că era cineva iudeu îl
făcea copil al lui Dumnezeu. Dar cât de încurajatoare trebuie să fi fost cuvintele acestea pentru neamuri!
Copiii făgăduinţei. Cazul lui Isaac este fără îndoială cel la care se face referire. Isaac s-a născut când
Avraam şi Sara trecuseră de timpul vieţii când în mod natural puteau aştepta un copil. Dar făgăduinţa lui
Dumnezeu şi primirea ei din partea lor prin credinţă a făcut cu putinţă ca ei să devină părinţi ai lui Isaac.
(vezi cap. 4,18-21). La fel, aşa cum explică Pavel în Gal. 4,21-31, numai prin renaştere spirituală s-ar putea
ca neamurile să poată deveni copii ai lui Dumnezeu, copii ai făgăduinţei (vers. 28).
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9. Cuvântul acesta este o făgăduinţă. [„Cuvânt al făgăduinţei”, KJV]. Propoziţia poate fi tradusă
„cuvântul acesta este de făgăduinţă”. În versiunea greacă accentul este pe cuvântul „făgăduinţă”. Subiectul
lui Pavel este că atunci când Dumnezeu a zis: „Pe vremea aceasta mă voi întoarce şi Sara va avea un fiu”, El
a rostit un cuvânt de făgăduinţă. Naşterea lui Isaac depindea de făgăduinţă. Făgăduinţa nu depindea de
naştere. Dacă nu ar fi fost făgăduinţa şi intervenţia divină, Isaac nu s-ar fi născut. De la aceasta, Pavel
continuă să deducă principiul că simpla legătură cu neamul iudeu „după trup [carne]” nu implică în mod
necesar o părtărşie mai mult la făgăduinţă decât o făcea în zilele lui Isaac şi Ismael.
Pe vremea aceasta. Literal „potrivit cu sezonul acesta”. Citatul e din Gen. 18,10.14.
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10. Ba mai mult. [„Şi nu numai”, KJV]. Pavel oferă acum o ilustraţie şi mai clară a aceluiaşi
principiu. S-ar putea obiecta că alegerea lui Isaac şi lepădarea lui Ismael sunt uşor înţelese pe temeiul
faptului că Sara era soţia lui Avraam, în timp ce Agar era numai o roabă (Gen. 16,1). Dar alegerea lui Iacov
faţă de Esau nu putea fi explicată în felul acesta, deoarece originea lor era identică.
Tot aşa a fost şi cu Rebeca. Propoziţia începând cu aceste cuvinte este întreruptă de paranteze din
vers. 11 şi apoi continuată în vers. 12. Înţelesul însă este clar. E menţionată Rebeca şi nu Isaac, întrucât ei
i-a fost adresată profeţia citată în vers. 12.
Numai. [„Printr-unul”, KJV]. Aceste cuvinte scot în evidenţă faptul că a fost numai un singur tată.
Dar, deşi Iacov şi Esau aveau acelaşi tată şi aceeaşi mamă, lucrurile rânduite lor au fost diferite.
Părintele nostru Isaac. Gemenii aveau ca tată pe patriarhul neamului ales. Totuşi, Iacob era cel ales să

fie protopărintele naţiunii prin care Dumnezeu plănuia să răspândească o cunoştinţă a voiei Lui.
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11. Nu se născuseră încă. Faptul că cel mai tânăr urma să aibă precădere faţă de cel mai mare fusese
prezis lui Rebeca înainte de naşterea lor (vezi vers 12).
Ca să rămână în picioare. [„Să poată sta”, KJV]. Sau „să poată rămâne”, „să poată dăinui”. Acesta este
opusul lui „a rămas fără putere” 8vers. 6).
Alegere. Gr. ekloge, „procesul de alegere”, „selecţiune” (vezi Fapte 9,15; Rom. 11,5.7.28; 1 Tes. 1,4;
2 Petru 1,10). Derivă de la verbul eklegomai, „a spicui”, „a alege” (vezi Rom. 8,33). În ce priveşte o tratare
a alegerii în legătură cu mântuirea vezi cap. 8,29; vezi pp 207, 208; TM 453, 454.
Nu prin fapte. Adică, nu din cauza vreunor merite câştigate prin fapte.
Prin Cel ce cheamă. Dumnezeu Îşi rezervă dreptul să acorde oamenilor diferite răspunderi (vezi vers.
7). Oamenii s-ar putea să umble „după darurile cele mai bune” (1 Cor. 12,31), dar Dumnezeu este Cel care
prin Duhul Sfânt distribuie darurile „aşa cum vrea” (vers. 7-11). Numai pentru faptul că Iacov fusese ales ca
protopărinte al naţiunii care urma să fie unealta lui Dumnezeu pentru evanghelizare, în nici un caz nu
însemna că fratele său fusese ales să fie pierdut. O astfel de deducţie nu este întemeiată. Pasajul acesta a fost
folosit pentru a susţine doctrina că Dumnezeu predestinează pe unii la mântuire şi pe unii la osândă veşnică,
indiferent de caracter. Dar o astfel de doctrină e contrară cu întregul conţinut al Scripturii (vezi Rom. 8,29)
şi deci nu poate fi ceea ce vrea să spună Pavel în versetul acesta. Pavel încearcă să scotă în evidenţă pentru
iudei, prin referirea la bine cunoscuta istorie a lui Isaac şi Ismael, Iacov şi Esau faptul vital că simplele fapte
şi simpla apartenenţă la neamul ales nu leagă sau nu obligă pe Dumnezeu să binecuvânteze cu favoare şi
privilegiu. Era necesar ca Pavel să scoată punctul acesta cu putere în evidenţă deoarece iudeii înţelegeau
greşit relaţia lor de legământ şi abuzau de ea.
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12. S-a zis Rebecii. [”S-a zis ei”, KJV]. Aşa cum Pavel a descris alegerea lui Isaac citând prezicerea
Domnului făcută lui Avraam (vers. 7) tot aşa acum descrie alegerea lui Iacov repetând prezicerea divină
făcută Rebecăi. Citatul este din Gen. 25,23.
Va fi rob celui mai mic. [„va servi celui mai tânăr”, KJV]. Prezicerea aceasta nu s-a împlinit literal în
cazul lui Iacob şi a lui Esau personal, dar s-a împlinit în istoria ulterioară a descendenţilor lor (vezi Gen.
25,23). Că alegerea lui Iacov faţă de Esau cuprinde şi naţiunile care au descins din ei e clar din prezicerea
originară.
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13. După cum este scris. Citatul e din Mal. 1,2.3.
Pe Iacov l-am iubit. Versetul acesta nu explică motivul alegerii de către Dumnezeu al lui Iacov şi al
lepădării din partea Lui a lui Esau. Mai degrabă, descrie istoria celor doi fii şi a celor două popoare care au
descins din ei, Israel şi Edom. Că descendenţii ca şi strămoşii sunt cuprinşi e destul de aparent din contextul
lui Mal. 1,2.3.
Pe Esau l-am urât. Această expresie puternică nu lasă a se înţelege ură pozitivă, aşa cum e folosit
termenul astăzi, dar că Dumnezeu l-a preferat pe Iacov mai mult decât pe Esau în alegerea din partea Sa a
protopărintelui neamului ales (vezi vers. 10, 11). Pare să fi fost ceva obişnuit în vremurile biblice de a folosi
termenul „a urî” în sensul acesta. În felul acesta, preferinţa lui Iacov faţă de Rahela este comparată cu „ura
[sau nesocotirea ei din partea lui] faţă de Lea (Gen. 29,30.31). La fel Isus vorbeşte despre „a urî” pe tată şi
pe mamă (Luca 14,26) şi „a urî” propria sa viaţă (Ioan 12,25). Comparaţi Mat. 6,24; vezi Mal. 1,3.
Referindu-se la istoria patriarhilor, Pavel arată că alegerea din partea lui Dumnezeu a Israelului
spiritual (vezi Mat. 21,33-43) în vederea eşecului iudeilor de a împlini scopul divin, e în concordanţă cu
procedeele Sale din trecut. Dumnezeu nu e nesincer faţă de nimeni, chemând biserica creştină să
împlinească scopul Său pentru lume. Dumnezeu urmează acelaşi principiu pe care El l-a folosit când a ales

pe israeliţi şi a lepădat pe edomiţi şi ismaeliţi. Acum Pavel trece mai departe pentru a dovedi că nici
lepădarea prezentă nu implică faptul că Dumnezeu este nedrept.
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14. Deci ce vom zice? Aceasta introduce pe cea dintâi din cele două obiecţiuni posibile pe care un
iudeu le-ar putea ridica faţă de argumentaţia lui Pavel. A doua este în evrs. 19. Alegerea lui Israel şi
lepădarea lui Ismael şi a lui Esau erau exemple de alegerile pe care un iudeu le-ar aproba din toată inima.
Dar Pavel a argumentat că aceste exemple cuprind în sine un principiu care ar fi îndreptăţit excluderea
naţiunii necredincioase a iudeilor. La o astfel de concluzie el aşteaptă ca imediat să se ridice o obiecţie.
Este nedreaptă? Construcţia greacă implică un răspuns negativ. Pavel răspunde la aceasta apelând la o
autoritate care nu putea fi pusă la îndoială de un iudeu. Dumnezeu nu poate fi acuzat că e nedrept, deoarece
în Scripturile VT Dumnezeu anume pretinde pentru Sine libertatea de a proceda cu oamenii potrivit
scopurilor Sale divine.
Nicidecum. [„să ferească Domnul”, KJV]. Vezi cap. 3,4.
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15. Voi avea milă. Citatul este din Ex. 33,19, şi aceste cuvinte au fost spuse lui Moise în legătură cu
cererea Lui de a vedea slava lui Dumnezeu. Subiectul nu este unul de mântuirea personală, ci unul care ţine
de dreptul lui Dumnezeu de a arăta anumite favoruri aceluia căruia El doreşte. Faptul că Dumnezeu nu ne
descopere nouă slava Sa în felul remarcabil cum a făcut cu Moise nu e dovadă de nedreptate. „Dumnezeu e
prea înţelept pentru a greşi, şi prea bun pentru a reţine vreun lucru bun de la aceia care umblă cu
neprihănire” (SC 96, vezi Ps. 84,11).
De oricine. [„De cine”, KJV]. Mai de grabă, „de oricine”. Pavel citează cuvintele acestea din Ex.
33,19 pentru a scoate în evidenţă subiectul său că Dumnezeu urmează să decidă cine urmează să fie
primitorii unor anumite favoruri. Nu este treaba omului omului să-I dicteze.
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16. Aşadar. Deducţia trasă din cuvintele lui Dumnezeu faţă de Moise este că acordarea unor anumite
privilegii nu depinde de voia omului sau de eforturile lui ci de înţelepciunea lui Dumnezeu, care ştie ce este
cel mai bine şi care „în tăcere, cu răbdare” lucrează „sfaturile voii Lui” (Ed. 173).
Cine aleargă. Aceasta denotă un efort încordat. Metafora, fără îndoială luată de la întrecerile de
alergări, e favorită lui Pavel (1 Cor. 9,24.26; Gal. 2,2; 5,7; Fil. 2,16).
Ci de la Dumnezeu. Dumnezeu urmăreşte mântuirea tuturor oamenilor (1 Tim. 2,4). Nimeni nu
trebuie să se teamă că e în afară de limitele mântuirii, dar Dumnezeu în înţelepciunea Lui alege
instrumentele prin care Îşi realizează scopurile. Dacă aceia pe care El îi alege ca să îndeplinească o anumită
slujbă dau greş, El alege alţii pentru a le lua locul. Oamenii sunt îndemnaţi să conlucreze cu planurile divine
şi să nu alerge dacă Domnul nu i-a chemat (vezi Ier. 23,21).
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17. Scriptura zice. Scripturile sunt personificate în această formulă comună de citate (vezi şi Gal.
3,8.22). În Rom. 9,15 Pavel a folosit cuvintele „el zice” adică Dumnezeu zice, pentru a introduce citatul din
cuvintele lui Dumnezeu adresate lui Moise.
Înadins. [„Chiar pentru acelaşi scop”, KJV]. Mai degrabă, „pentru însuşi scopul acesta, care era
scopul e arătat în restul versetului. Citatul e din Ex. 9,16 cu oarecare variaţii şi face parte din cuvintele
adresate prin Moise lui faraon după plaga cu băşicile.
Te-am ridicat. Gr. exegeiro. Singura altă apariţie a acestui verb este în 1 Cor. 6,14, unde este folosit
pentru a descrie ridicarea celor morţi. Din exprimarea contextului la Ex. 9,16 unii consideră că pasajul
înseamnă: „te-am ridicat din boală”, adică faraon nu pierise în plăgile de până acum. Deşi din cauza
caracterului lui rebel împăratul probabil merita să fie nimicit, Dumnezeu i-a păstrat viaţa şi prin el Şi-a
împlinit planul Său. Alţii văd o referire mai generală la faptul că Dumnezeu a adus pe faraon pe scena

istoriei (cf. Hab. 1,6; Zah. 11,16) şi prin el a realizat anumit scop. Vezi ex. 9,16.
Un lucru pe care pasajul acesta nu îl însemnează precis e că Dumnezeu predestinase pe faraon la o
viaţă de rebeliune şi nimicire finală. O astfel de interpretare ar fi cu totul contrarie restului Scripturii (vezi
Rom. 8,29; vezi PP 267). Chestiunea sub consideraţie nu este salvarea personală a lui faraon, ci poziţia lui
faraon ca conducător al uneia dintre cele mai mari naţiuni a timpului său. Dumnezeu lucrează prin naţiuni şi
conducătorii lor pentru a îndeplini scopurile Sale pe pământ (vezi dan. 4,17).
Să-Mi arăt în tine puterea Mea. O traducere literală a lui Ex. 9,16 zice: „v-am arătat puterea Mea”.
Exprimarea lui Pavel e de acord cu LXX. Încăpăţânarea stăruitoare a lui faraon a dus la manifestări tot mai
mari de putere divină, până când în cele din urmă chiar şi monarhul îngâmfat a fost constrâns să admită
puterea superioară a lui Dumnezeu (Ex. 9,27). Cuvântul grec dunamis, folosit aici pentru „putere” înseamnă
„tărie”, sau „forţă”.
Să fie vestit. Sau „să poată fi vestit”. Scopul acesta al lui Dumnezeu este încă împlinit oriunde este
citită cartea Exod.
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18. Astfel. [„De aceea”, KJV]. Din nou, ca şi în vers. 16, Pavel afirmă concluzia care se poate trage
din exemplele citate.
El are milă. Vezi vers. 15.
Vrea. Gr. thelo, „a voi”, „a dori”.
Împietreşte. Gr. sklerno. Singurele alte apariţii NT ale acestui cuvânt sunt în Fapte 19, 9; Evrei
3,8.13.15; 4,7. În Exod împietrirea inimi lui faraon e uneori descrisă ca fiind autoprodusă (Ex. 8,15.32 etc.)
şi uneori ca produsă de Dumnezeu (Ex. 4,21; 7,3 etc.). În Biblie, Dumnezeu este adesea prezentat ca făcând
ceea ce nu previne (vezi 2 Cron. 18,18). Pavel aici alege ultima prezentare ca fiind mai bine potrivită
scopului său din context. Împietrirea inimii omului e rezultatul rebeliunii împotriva descoperii divine şi a
respingerii Duhului Divin. Pavel a vorbit mai înainte în epistola aceasta cu privire la felul cum Dumnezeu
predă pe un om consecinţelor inevitabile ale acestei neascultări încăpăţânate (Rom. 1,24.26.28). În ce
priveşte o discutare a împietririi inimii lui faraon vezi Ex. 4,21.
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19. Dar îmi vei zice. Aceasta introduce a doua obiecţiune posibilă care s-ar putea ridica la
argumentaţia lui Pavel (vezi vers. 14).
Bagă vină. [„Găseşte greşeală”, KJV]. Întrebarea celui care obiectează ar putea fi parafrazată în felul
următor: dacă Dumnezeu Însuşi împietreşte inima unui om. Cum poate El să stăruiască în a-i găsi greşeli? E
drept ca Dumnezeu să învinuiască pe păcătoşi dacă purtarea lor e în acord cu planul Lui şi e rezultatul
voinţei Lui irezistibile? Istoric, obiecţiunea aceasta ar putea să reamintească mustrarea adresată de
Dumnezeu lui faraon: „Opreşti pe poporul Meu cu sila şi nu-l laşi să plece” (Ex. 9,17) şi „până când nu vei
voi tu de a te umili înaintea Mea?” (cap. 10,3). În cazul lui faraon cel care obiectează ar zice: „Dacă
Dumnezeu a ales să împietrească inima împăratului, de ce îi mai găsea vină?” Compară la Ex. 9,15.-16.
Pavel nu încearcă aici să dea un răspuns deplin la obiecţiunea aceasta. Unicul lui accent în contextul
acesta este asupra faptului că în guvernarea lumii, Dumnezeu Îşi rezervă libertatea deplină să se ocupe de
oameni în propriile Sale condiţii şi nu pe temeiul lor, fără de a se amesteca, natural, în ocazia lor la mântuire
personală.
Neizbutind să recunoască accentul lui Pavel, unii teologi au fost mânaţi să citească în versetul acesta
idei pe care Pavel nu le-a intenţionat. Calvin a înţeles că Dumnezeu în mod arbitrar a creat pe unii oameni
spre mântuire şi pe alţii spre nimicire. O astfel de concepţie despre scopul lui Dumnezeu nu e în acord cu
explicaţia dată de Pavel altundeva în aceeaşi epistolă că Dumnezeu nu dă pe faţă părtinire (Rom. 2,11), ci
judecă pe fiecare om după faptele sale (cap. 2,6-10; cf. 3,22.23) şi va mântui pe oricine Îl va chema (cap.
10,12,13).

Sta împotriva. [„A rezistat”, KJV]. Întrebarea înseamnă: „Cine e cel care rezistă voiei lui Dumnezeu?”
implicând că nimeni nu-I poate rezista.
Voiei. Gr. boulema. Acesta nu e cuvântul obişnuit pentru „voie”, care este thelema (cap. 2,18; 12,2;
15,32). Unica altă apariţie ale lui boulema sunt în Fapte 27,43; 1 Petru 4,3. Boulena, implică mai definit
ideea de scop conştient şi deliberat.
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20. Dar. Mai degrabă. Ordinea cuvintelor în greceşte şi înţelesul literal al propoziţiei este: „O, omule,
dar în adevăr, cine eşti tu?” un contrast emfatic e sugerat între simplul om şi Dumnezeu. Pavel reaminteşte
omului că unica lui legătură cu Dumnezeu este aceea de la făptură la Creator. De aceea, ce om are vreun
drept să se plângă cu privire la procedeele lui Dumnezeu sau să se plângă cu privire la ele? În loc de a
răspunde la întrebările puse în versetul anterior, Pavel se adresează spiritului care le-a dat naştere.
Răspunzi. Gr. antapokrinomai, literal „a răspunde contrazicând”. „Unica altă apariţie în NT a acestui
verb este în Luca 14,6, unde este folosit pentru a descrie incapacitatea fariseilor de „a răspunde” lui Isus. La
fel, în versetul acesta, cuvântul poate sugera împotrivire faţă de un răspuns pe care Dumnezeu deja l-a dat.
Vasul de lut. [„Lucrul format”, KJV; „plăsmuitura”, Nitz.]. gr. plasma. Verbul înrudit, plasso, „a
modela”, „a da formă”, aşa cum e cu lutul sau ceara. Compararea puterii lui Dumnezeu cu stăpânirea unui
olar asupra lutului său era o idee obişnuită în VT. Pavel citează aici din Is. 29,16; 45,9( cf. 64,8; Ier. 18,6). E
deosebit de corespunzător pentru Pavel să folosească aceste cuvinte din Isaia, întrucât ambii scriitori discută
acelaşi subiect – formarea de către Dumnezeu a lui Israel aşa cum socoteşte EL că e cel mai bine.
Pentru ce? Încumetarea ridicării unei plângeri împotriva lui Dumnezeu e cu putere ilustrată. În calitate
de Creator, Dumnezeu are dreptul de a distribui darurile potrivit cu voia Sa (vezi vers. 11).
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21. Stăpân. [„Nu are putere”, KJV]. Gr. exousia, „drept”, „autoritate”. Argumentul este că a tăgădui
că Dumnezeu are dreptul de a face cu omul aşa cum vrea El este echivalent cu tăgăduirea faptului că olarul
are stăpânire deplină asupra lutului său, lucru care evident este absurd. S-ar putea ca Pavel să facă aluzie la
Ier. 18,6. Este lucru important de a nota că în declaraţia acesta din Ieremia natura condiţională a
făgăduinţelor lui Dumnezeu e clar arătată (Ier. 18,7-10). Dumnezeu lucrează pentru binele oamenilor şi
naţiunilor, dar ei prin încăpăţânare şi pervertirea lor îşi aduc singuri ruină.
Aceeaşi frământătură. Din aceeaşi frământătură de lut olarul, după propria sa voie poate alege să facă
un vas pentru un scop nobil şi un altul pentru o folosire mai umilă. La fel, Dumnezeu are autoritate asupra
întregii omeniri şi se va ocupa de oameni potrivit scopurilor Sale binevoitoare. Lucrând pentru salvarea
omenii, Dumnezeu vede de bine să îngăduie ca oamenii şi naţiunile să sufere urmările propriei lor
neascultări. Ceea ce El permite în felul acesta este adesea prezentat în Biblie ca şi cum ar fi făcut direct de
El (vezi 2 Cron. 18,18).
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22. Şi ce putem să spunem dacă Dumnezeu? [„Ce dacă Dumnezeu”, KJV]. Literal „dar dacă
Dumnezeu”. Propoziţia e incompletă, dar construcţia nu este neobişnuită (vezi Luca 19,41.42; Ioan 6,61.62).
Ideea lui Pavel este: „Dar dacă Dumnezeu, în ciuda faptului că are dreptul de netăgăduit de a proceda cu
făpturile Sale în orice chip I se pare Lui cel mai bine de fapt, a dovedit multă îndelungă răbdare, ce altă
obiecţie ai mai putea ridica împotriva justeţei Sale?”
Voind. Unii comentatori interpretează sensul de aici a fi „deoarece Dumnezeu doreşte”, alţii „în timp
ce doreşte”, sau „deşi Dumnezeu doreşte”. Dacă ar fi prima, Pavel ar zice că Dumnezeu suferă cu răbdare
vase ale mâniei, deoarece El doreşte să descopere mânia şi puterea Sa într-o judecată finală mai teribilă. În
felul acesta, Dumnezeu a cruţat viaţa lui faraon (vers. 17) suferind cu răbdare monarhul încăpăţânat, aşa
încât să poată da manifestări şi mai mari ale puterii şi hotărârii Sale de a pedepsi cruzimea şi oprimarea (vezi
PP 268). Dar, dacă traducerea a doua sau a treia e corectă, ideea lui pare a fi că deşi Dumnezeu doreşte să
facă cunoscut puterea Sa şi ura Sa faţă de păcat, totuşi datorită răbdării, El restrânge mânia Sa şi rabdă

vasele pregătite pentru nimicire. Interpretarea de la urmă pare să se acorde mai bine cu contextul şi cu tema
epistolei (vezi de pildă, cap. 2,4, unde este afirmat explicit că scopul „îngăduinţei şi îndelungeri răbdări” a
lui Dumnezeu e de a duce pe păcătoşi „la pocăinţă”). E adevărat că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu poate
fi „dispreţuită” şi în felul acesta poate avea ca rezultat împietrirea inimii şi o mai mare suveranitate a
judecăţii ca în cazul lui faraon. Dar obiectivul prim al răbdării lui Dumnezeu e de a da oamenilor prilej de a
se pocăi.
Mânia. Vezi cap. 1,18.
Puterea. [„Puterea Lui”, KJV]. Literal, „aceea ce Îi este cu putinţă” (cf. vcers. 17).
Multă răbdare. Vezi cap. 2,4.
Vase. Pavel continuă ilustraţia cu olarul şi lutul din versetul anterior.
Ale mâniei. Adică, meritând mânie, sau suferind mânie, ca în expresia „copii ai mâniei” (Ef. 2,3).
Făcute pentru. [„Pregătite”, KJV]. Gr. katartizo, care în forma care se găseşte aici, poate fi redat „gata
pentru nimicire”. Construcţia greacă e diferită de aceea tradusă „le-a pregătit mai dinainte” din versetul 23.
Pavel nu vrea să spună că Dumnezeu a pregătit vasele mâniei pentru nimicire, ci numai că ele erau „coapte”
sau „gata” pentru ea.
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23. Ca să să-Şi arate. [„Ca să poată face cunoscut”, KJV]. Legătura gramaticală dintre vers. 22 şi 23 e
defectivă, dar sensul e clar. Răbdarea îndelungată a lui Dumnezeu faţă de cei pregătiţi pentru nimicire este şi
pentru a arăta îndurare faţă de aceia care voiesc să împlinească programul lui Dumnezeu. Deşi meritaseră
mânia lui Dumnezeu, El îi suferise cu multă răbdare, în folosul lor, şi al bisericii Sale.
Bogăţiile slavei. Vezi Ef. 1,18; 3,16; Col. 1,27. Pentru înţelesul cuprinzător al expresiei „slavă lui
Dumnezeu” vezi Rom. 3,23.
Vase ale îndurării. Adică, vase care primesc şi experimentează îndurarea. Aceasta nu poate fi
interpretat ca însemnând „vase care merită îndurare”, ca în cazul vaselor mâniei” (vezi vers. 22) întrucât
îndurarea lui Dumnezeu nu e meritată.
Pe care le-a pregătit mai dinainte. Gr. proetoinazo. Unica altă apariţie a acestui verb în NT este în Ef.
2,10. Pavel afirmă în chip distinct că Dumnezeu e Cel care pregăteşte vasele îndurării pentru slavă, deşi el
nu descrie pe Dumnezeu ca pregătind vasele mâniei pentru distrugere (vezi Rom. 9,22). Felul în care
Dumnezeu pregăteşte poporul Lui mai dinainte pentru slavă este schiţat de Pavel în cap. 8,28-30 (cf. 2 Tim.
1,9).
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24. Adică pe noi. Adică, biserica creştină căreia i-au fost acordate privilegiile date pe vremuri lui
Israel. „Ceea ce Dumnezeu avusese de gând să facă pentru lume prin Israel, neamul ales, El va săvârşi în
cele din urmă prin biserica Sa de pe pământ astăzi” (PK 713, 714; vezi vol. II, p. 35, 36).
Nu numai dintre iudei. Biserica creştină e constituită din iudei, cât şi din neamuri. Din nou Pavel
accentuează tema sa despre universalitatea harului divin (cf. cap. 3,29.30). Nimeni nu este chemat şi mântuit
numai pentru faptul că e iudeu. Mântuirea e oferită atât iudeilor, cât şi neamurilor la fel, şi în aceleaşi
condiţii (cap. 3,22; 10,12.13).
Neamuri. Cu referirea aceasta la neamuri, Pavel introduce subiectul care urmează să fie tratat până la
finele cap. 11.
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25. După cum zice. Pavel caută să confirme concluziile sale din Scripturile VT mai ales atunci când
ar putea să pară discutabile. În felul acesta, el arată acum că atât chemarea neamurilor, cât şi salvarea numai

a unei rămăşiţe a lui Israel fusese prezisă de profeţi.
Osea. Aceasta este o transliterare a redării greceşti a numelui ebraic „Horea”.
Voi numi. [„Îi voi numi”, KJV]. Citatul este din Osea 2,23, deşi nu e identic nici cu exprimarea
ebraică nici cu cea din LXX-a. aşa cum sunt citate de Pavel, cuvintele greceşti zic literal: „Voi chema pe cel
ce nu e poporul meu, poporul meu şi pe cea care nu e iubită, iubită”. În ce priveşte înţelesul afirmaţiei lui
Osea în contextul original, vezi Osea 2,23; cf. cele de la cap. 1,6.9.
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26. Şi va fi aşa. [„Se va întâmpla”, KJV]. Acest al doilea citat este din Osea 1,10. în contextul lui
originar e o prezicere a chemării din nou a seminţiilor împrăştiate. Pavel arată cum va fi împlinită făgăduinţa
cu privire la biserica creştină (vezi Osea 1,10).
În locul. Aceasta pare să însemne că în locul unde seminţiile, sau mai târziu neamurile, suferiseră
ocara de a li se spune că nu era poporul lui Dumnezeu, ei urmau să fie chemaţi fiii Săi.
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27. Isaia. Aceasta este o transliterare a scrierii greceşti a numelui ebraic Isaiah. Pavel trece acum de la
profeţiile aplicabile la chemarea neamurilor la altele cu privire la lepădarea lui Israel cu excepţia unei
rămăşiţe din el.
Strigă. Gr. krazo. Cuvântul arată o intensă râvnă (vezi Ioan 1,15; 7,28.37; 12,44; Fapte 23,6).
Chiar dacă numărul. Citatul este din Is. 10,23, nu identic în formulare nici cu textul ebraic nici cu
LXX. Totuşi variaţiile în formă nu schimbă înţelesul esenţial al profeţiei.
Nisipul mării. Cuvintele lui Isaia reflectă făgăduinţa făcută lui Avraam (Gen. 22,17).
Rămăşiţa. [„O rămăşiţă”, KJV]. Literal, „rămăşiţă”, însemnând în contextul său „numai o rămăşiţă”.
Doctrina rămăşiţei era o parte importantă a învăţăturii lui Isaia. Ea era cuprinsă în însărcinarea sa divină de a
fi un sol către Israel (Is. 6,13) şi el o scoate în evidenţă de repetate ori în scrierile sale (cap. 1,9; 10,20-22;
11,11-16; 37,4.31.32; 46,3). El fusese chiar instruit de Domnul să numească pe unul dintre fiii săi
Şear-Iaşub, literal „o rămăşiţă se va întoarce”. Alţi profeţi VT menţionează şi ei adesea „rămăşiţa” (vezi Ier.
6,9; 23,3; 31,7; Ez. 6,8; 14,22; Ioel 2,32; Amos 5,15; Mica 2,12; 4,7; 5,7.8; 7,18; Ţef. 2,7.9;: 3,13; Hagai
1,12.14; Zah. 8,6.12.
Va fi mântuită. Textul ebraic zice: „Se va întoarce”. Această întoarcere nu era presupusă a fi numai
din exil, dar şi „către puternicul Dumnezeu” (Is. 10,21) de unde traducerea greacă „va fi mântuită”
reprezintă corect intenţia profeţiei.
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28. Va împlini. [„Va sfârşi”, KJV]. Versetul ar putea fi tradus literal: „Căci un cuvânt, sfârşindu-l şi
tăindu-l scurt în neprihănire, deoarece un cuvânt scurt va face Domnul pe pământ”. Totuşi, dovezi textuale
favorizează (cf. p.10) omiterea cuvintelor „în neprihănire, deoarece un cuvânt scurt”. O exprimare mai lungă
este aceea din LXX-a. în ce priveşte înţelesul textului ebraic, vezi Is. 10,22.
Cuvântul. [„Lucrarea”, KJV; „judecata”, Nitz.]. gr. logos, în general tradus „cuvânt”. Totuşi logos e
folosit în NT cu o mare varietate de înţelesuri. De pildă, e tradus „lucrul” (Marcu 1,45), „întrebare” (Marcu
11,29), „întrebare” [lucruri] (Luca 20,3, „socoteală” (Evrei 13,17). Logos apare de peste 300 de ori în NT,
dar e tradus „lucru”, numai aici. Totuşi, ideea este abordată în traducerea „chestiune” şi în dabar,
echivalentul ebraic al lui logos. În acest context sunt cu putinţă mai multe înţelesuri. Unul e sugerat de
traducerea KJV al lui logos în Rom. 14,12: „Aşa ca fiecare dintre noi să de socoteală [logos] despre sine lui
Dumnezeu”. Un astfel de înţeles este intenţionat în următoarea traducere a pasajului aflat în discuţie: „Căci
Domnul va executa sentinţa Sa asupra pământului cu rigoare şi rapiditate” (RSV). O altă interpretare face pe
„logos” să se refere la făgăduinţele lui Dumnezeu cu privire la Israel, care au fost împlinite numai în măsură
limitată în rămăşiţă. Sau „repede” [tăia scurt] se poate referi la Israel însuşi al cărui număr va fi redus mult

în alegerea rămăşiţei.
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29. A zis Isaia mai înainte. Unii iau aceasta ca însemnând „prezis” (cf. Mat. 24,25; Fapte 1,16). Alţii
îl înţeleg că înseamnă simplu „a spus la o dată mai înainte” (cf. 2 Cor. 7,3; Gal. 1,9). Decizia depinde de
faptul dacă cuvintele lui Isaia urmează să fie privite ca o prezicere sau ca o descriere a stării lui Israel în
timpul său. În cazul din urmă, Pavel şi-ar însuşi cuvintele lui Isaia şi le-ar folosi ca o descriere aplicabilă la
starea similară a lui Israel de pe vremea sa. În oricare dintre ocazii, citatul corespunde argumentaţiei lui
Pavel. O altă interpretare la rândul ei ia pe „mai înainte” ca însemnând „într-un pasaj anterior”. Afirmaţia la
care se face referire e dintr-o parte anterioară a scrierilor lui Isaia (Is. 1,9).
Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul. Citatul e din Isa. 1,9.
Savaot. [„Sabaot”, KJV]. Gr. sabaoth, o transliterare a ebraicului seba’oth, „oştiri”, „armate”. KJV
traduce acest cuvânt ebraic în VT ca „oştiri” dar lasă pe şeba’oth netradus în NT (cf. Iacov 5,4). În ce
priveşte însemnătatea titlului „Domnul oştirilor” vezi Ier. 7,3.
O sămânţă. Sau „copii”, „urmaş”. Aceştia sunt „rămăşiţa din vers. 27. Textul ebraic din Is. 1,9 zice: „
o mică rămăşiţă”. LXX ca şi Pavel îi prezintă ca „sămânţă” din care să odrăslească din nou naţiunea (cf. Is.
1,13; Osea 2,23). Subiectul citatului este că dacă nu ar fi fost această rămăşiţă lepădarea lui Israel ar fi fost
tot atât de categorică şi deplină cum fusese aceea a Sodomei şi Gomorei. Dar în decursul veacurilor o mică
rămăşiţă îi păstrase integritatea. În ciuda necredincioşiei şi apostaziei care predominau, acest şir neîntrupt de
martori rămăsese sincer faţă de Dumnezeu şi faţă de condiţiile făgăduinţelor făcute lui Avraam (Rom.
11,4.5; cf. Ps. 22,30,31; Is. 6,12.13).
Ca Sodoma. Distrugerea Sodomei şi a Gomorei e adesea menţionată în VT ca un exemplu de prăpăd
violent (vezi şi Deut. 29,33; Is. 13,19; Ier. 49,18; 50,40); Plângeri 4,6; Amos 4,11; Ţef. 2,9). Isus de
asemenea se referă la aceste cetăţi când vorbeşte despre judecata divină (Mat. 11,23.24; Marcu 6,11; Luca
10,12).
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30. Ce vom zice? După ce a scos în evidenţă latura autorităţii şi justeţei divine în lepădarea iudeilor şi
chemarea neamurilor, Pavel trece acum la partea răspunderii omului.
Neamurile. Mai degrabă „neamuri”. Unele persoane dintre neamuri, nu toţi, au ajuns la neprihănire.
Concluzia pe care o trage Pavel din discutarea sa până aici este aceasta: făgăduinţa lui Dumnezeu nu a dat
greş, dar în timp ce neamurile au obţinut îndreptăţirea, iudeii nu au obţinut-o, pentru că au umblat după ea
pe o cale greşită. Aceasta natural ridică întrebarea: Pentru ce ? (vers. 32). Şi aceasta introduce punctul
următor în discuţia lui Pavel – eşecul şi vina iudeilor. De la punctul acesta mai departe până la cap. 10,21
Pavel tratează acest subiect.
Umblau. [„Urmaţi”, KJV]. Gr. dioko, „a urma”.
Se capătă. [„Ajuns, KJV]. Gr. katalambano, „a apuca”, „a obţine”. Aici dioko (vezi mai sus la
„umblau”) şi katalambano sunt folosite în legătură cu o alergare (cf. „aleargă”; vezi Rom. 9,16; cf. 1 Cor.
9,24; Fil. 3,12). Pavel spune că neamurile, care nu se străduiau să obţină neprihănirea, au apucat-o. El nu
înţelege prin aceasta că nu era dorinţă sau dor după neprihănire între neamuri, dar aceştia, în contrast cu
iudeii legalişti, nu o căutau în chip ostentativ. Totuşi, când li s-a oferit mântuirea în Evanghelie, au salutat-o
cu bucurie. Comparaţi descrierea anterioară a lui Pavel cu privire la faptul că neamurile împlineau cerinţele
legii, deşi ei nu aveau vreun cod revelat aşa cum iudeii erau privilegiaţi să posede (vezi Rom. 2,14).
Prin credinţă. [„Din credinţă”, KJV]. Definiţia aceasta cu privire la felul neprihănirii pe care o
obţinuseră neamurile explică paradoxul aparent că ele au ajuns la neprihănire deşi nu au umblat după ea.
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31. Lege care să de neprihănirea. [„Legea a neprihănirii”, KJV]. Ceea ce se spune că neamurile nu
căutau, dar au obţinut, e „neprihănire”. Dar ceea ce se spune că iudeii căutau, dar nu au obţinut este o „lege

care să dea neprihănirea”. Expresia aceasta a fost felurit interpretată. Unii o privesc ca o referire specifică la
Legea VT, alţii înţeleg expresia ca însemnând că iudeii umblau după un principiu şi o regulă de viaţă morală
şi religioasă care să-i facă drepţi (compară folosirea cuvântului „lege” în expresia „legea credinţei”, vei la
cap. 3,27; cf. cap. 7,23). Principiul acesta iudeii gândeau că l-au găsit în sistemul lor de legi morale şi
religioase. Dar întrucât ei nu au fost în stare să trăiască la nivelul cerinţelor acelor legi, principiul lor de
neprihănire nu a putut să producă ceea ce ei căutau. Aceasta i-a mânat la o şi mai mare multiplicare a legilor
religioase în căutarea lor legalistă după un principiu de viaţă care să-i facă drepţi înaintea lui Dumnezeu.
O altă interpretare, şi una bine situată în context e de a privi expresia „lege a neprihănirii” ca
echivalentul lui „neprihănirea care se întemeiază pe lege”. Accentul lui Pavel în aceste versete este pe natura
legalistă a alergării lui Israel după neprihănire.
La Legea aceasta. [„La legea”, KJV]. Literal, „la o lege”. Dovezi textuale favorizează (cf. p. 10)
omiterea cuvântului „neprihănire” în această a doua expresie. Israel a umblat după „o lege a neprihănirii”
dar nu a izbutit să ajungă la legea aceea. Motivul pentru acest eşec e că neprihănirea bazată pe lege cere
perfecta împlinire a legii aceleia, şi această ascultare oamenii în propria lor tărie nu o pot da. În consecinţă,
depinzând pentru neprihănire de o lege, pe care în propria lor putere ei nu o puteau asculta, iudeii au dat greş
în a ajunge la idealurile prescrise de lege şi la neprihănirea pe care ei o căutau.
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32. Pentru ce? Sau „de ce?”
Pentru că. Prima parte a răspunsului sună literal aşa: „pentru că nu prin credinţă, ci prin fapte ale
legii”. Dovezi textuale favorizează (cf. p. 10) omiterea expresiei „ale legii”. KJV adaugă cuvintele „ei au
căutat-o”, care pare să redea corect gândul lui Pavel.
Prin fapte. [„Ca prin faptele”, KJV]. Literal, „ci după cum este din lucruri”. Prin expresia aceasta,
calificativă Pavel arată că era părerea iudeilor că neprihănirea putea fi obţinută în felul acesta. Ei gândeau că
puteau deveni drepţi prin fapte, în timp ce de fapt încercau imposibilul (vezi cap. 2,25 la 3,20). La
neprihănire se poate ajunge numai prin credinţă (cap. 3,21.22).
S-au lovit. [„S-au poticnit”, KJV]. Gr. proskapto. Verbul acesta înseamnă literal „a se lovi de” (Mat.
4,6; Luca 4,11), de unde „a se poticni” (Ioan 11,9.10) şi metaforic „a se ofensa de”, „a dovedi iritaţie faţă
de” (1 Petru 2,8). Hristos a venit pentru ca să aducă neprihănirea tuturor celor care o primesc prin credinţă.
Dar iudeii, care o căutau pe altă cale, s-au poticnit de El şi de solia Lui. Atât de adânc era fixată credinţa lor
eronată că neprihănirea putea să fie obţinută prin fapte, încât i-a determinat să se opună pe faţă
Mântuitorului şi în cele din urmă chiar să-L omoare. Dacă Pavel foloseşte verbul în sensul lui mai literal de
„a se poticni” versetele acestea dau un tablou al iudeilor urmărind cu râvnă ţinta neprihănirii, dar
poticnindu-se chiar de Acela care venise să-i ajute să o ajungă.
Piatra de poticnire. Literal, „piatra de poticnire”. Potignirea era natural, nu în piatră, ci în atitudinea
celor pentru care ea devenea o poticnire. „Hristos cel răstignit” era „pricină de poticnire” pentru iudei, dar
„puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu” pentru cei care sunt chemaţi (1 Cor. 1,23.24). El este o pricină de
poticnire pentru cei care sunt fără credinţă şi neascultători, dar scumpă pentru cei care cred (1 Petru 2,7.8).
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33. Este scris. Citatul este din Is. 28,16 şi 8,14 dar nu e identic cu textul ebraic sau cu cel din LXX.
Petru aplică cele două versete la Hristos (1 Petru 2,6-8). Prezicerea aduce laolaltă cele două categorii pe care
le descrie Pavel – aceia pentru care Hristos este o cauză de ofensă, şi aceia pentru care El este piatra
unghiulară a credinţei lor (vezi Ps. 118,22; Mat. 21,42; Marcu 12,10; Luca 20,17; fapte 4,11).
În El. Cuvintele acestea nu sunt în LXX şi nici în ebraică la Is. 28,16. Folosirea lor aici de Pavel
evidenţiază referirea personală la Hristos.
Nu va fi dat de ruşine. Aceasta este exprimarea din LXX. Textul ebraic zice: „nu se va grăbi”. Totuşi
textul ebraic poate fi redat „nu va fi făcut de ruşine”. Înţeles în felul acesta, gândul nu este esenţial diferit. În
fiecare caz, accentul este pe încrederea sigură pe care o are cel care-şi pune credinţa în Hristos şi aleargă

înainte către ţinta înaltei chemări a lui Dumnezeu.
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1. Fraţilor. Pavel foloseşte adesea expresia aceasta când doreşte să fie deosebit de emfatic (vezi Rom.
7,1; 8,12; 12,1; 1 Cor. 14,20; Gal. 3,15). Subiectul pe care-l discută el în acest capitol este faptul afirmat în
Rom. 9,31-33, că Israel nu izbutise să ajungă la neprihănire din cauză că ei umblaseră după o neprihănire
bazată pe meritele propriilor lor fapte. Dar înainte de a intra în dureroasa sarcină de a arăta eşecul şi
vinovăţia propriului său popor, Pavel reînnoieşte asigurarea din partea sa a preocupării din inimă pentru
mântuirea lor (cf. cap. 9,1-3).
Dorinţa. Gr. endokia, „voia bună, „bună plăcere”, „aprobare”. Compară folosirea cuvântului în Mat.
11,26; Ef. 1,5.9; Fil. 1,15; 2,13; 2 Tes. 1,11. Pavel dorea cu sinceritate mântuirea conaţionalilor săi iudei.
Rugăciunea. Gr. deesis, „petiţie”, „suplicaţie” (vezi Ef. 6,18; Fil. 4,6; 1 Tim. 2,1; 5,5). De la cuvântul
deomai, „a avea nevoie”, „a cere”, „a ruga”. Deesis e deosebit de proseuche, cuvântul pentru rugăciune în
general (Rom. 1,10) prin aceea că deesis descrie cererea pentru un folos anumit.
Pentru israeliţi. [„Pentru Israel”, KJV]. Dovezi textuale favorizează (cf. p. 10) exprimarea „pentru ei”,
adică aceia care au fost menţionaţi în cap. 9,31-33. Pronumele arată strâns legătura dintre cele două capitole.
Capitolul 10 este o continuare neîntreruptă a argumentaţiei lui Pavel cu privire la lepădarea lui Israel, care a
fost subiectul în cap. 9.
Să fie mântuiţi? E lucru semnificativ ca îndată după tratarea din partea lui a lepădării lui Hristos de
către iudei, Pavel să se roage pentru mântuirea lor. Lucrul acesta arată că el nu privea cazul lor ca lipsit de
nădejde, în ciuda purtării lor păcătoase. În plus, dacă Pavel ar fi considerat lepădarea lor ca voia
predeterminată a lui Dumnezeu pentru nimicirea lor, aşa cum au înţeles unii doctrina predestinaţiei, el nu
s-ar fi rugat ca ei să fie mântuiţi. Evanghelia învaţă că „oricine va chema numele Domnului va fi mântuit”
(vers. 13). Evanghelia e pentru toţi oamenii, inclusiv iudeii (cap. 1,16; 3,29.30; 10,12).
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2. Le mărturisesc. Pavel era în stare să facă lucrul acesta din propria sa experienţă tristă, el însuşi
fusese cândva „însufleţit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoşeşti” (Gal. 1,14) şi în felul acesta,
cunoştea bine zelul lor rău sfătuit (vezi Fapte 22,3; Fil. 3,6).
Râvnă pentru Dumnezeu. [„Râvna lui Dumnezeu”, KJV]. Comparaţi expresia „râvna casei Tale”,
însemnând „râvna pentru casa Ta” (Ps. 69,9; Ioan 2,17). Iudeii se făleau cu râvna lor pentru Dumnezeu şi
pentru Legea Lui (Fapte 21,20; 22,3; cf. Gal. 1,14), şi Pavel a descris bine ardoarea lor în chestiuni
privitoare la religie în decursul acelei perioade.
Trista istorie a iudeilor e că în ciuda marii lor râvne religioase, nu au ajuns la neprihănire (Rom.
9,30-32). Religia lor era legalistă şi formalistă până în ultimul grad. Manifestarea lor pe dinafară a unei

ascultări scrupuloase era o mantie pentru stricăciunea lăuntrică (cap. 2,17-29). Totuşi, Pavel pare să
vorbească despre râvna lor pentru Dumnezeu ca fiind ceva care în sine era de lăudat şi ca în cap. 1,8, el
atrage mai întâi atenţia la o trăsătură bună înainte de a începe să discute greşelile lor. El pare să găsească în
acest zel rău aplicat vreun motiv de încurajare, deoarece trăgea nădejde că dacă un asemenea zel ar putea fi
îndreptat spre adevărata cale a neprihănirii, ei ar putea fi încă salvaţi.
Priceperea. [„Cunoştinţă”, KJV]. Gr. epignosis. Cuvântul acesta denotă o cunoaştere întreagă şi
deplină (cf. cap. 1,28; 3,20). Iudeii nu erau fără cunoştinţă ca atare (gnosis), dar erau lipsiţi de adevărata
cunoştinţă care i-ar fi putut face să servească lui Dumnezeu în felul adevărat. Ei fuseseră în mod deosebit
favorizaţi cu cunoaşterea de Dumnezeu (cap. 3,1.2), dar râvna lor pentru El nu fusese înţeleaptă. Deşi
cunoşteau scrierile legii şi profeţilor, nu aveau adevărata pricepere a înţelesului cuvintelor şi lucrărilor lui
Dumnezeu. Ardoarea lor neluminată a devenit un simplu fanatism, şi ei arătau mai mult zel pentru formă şi
pentru literă, decât pentru Dumnezeu.
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3. Pentru că. Versetul acesta explică de ce zelul iudeilor era „fără pricepere” [potrivit cunoştinţei].
Dacă ar fi fost dispuşi să asculte de voia lui Dumnezeu, ar fi ajuns la o înţelegere a adevărului (vezi Ioan
7,17). Dar au refuzat să se supună.
Necunoscând. [„Fiind necunoscători de”, KJV]. Pavel arată mai departe că ignoranţa lor era
nescuzabilă, deoarece iudeii avuseseră orice ocazie de a deveni luminaţi (Rom. 10,14-21; cf. Ioan 5,39.40).
Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. [„Neprihănirea lui Dumnezeu”, KJV]. Vezi cap. 1,17.
Au căutat. [„Umblând după”, KJV]. Gr. zeleo, literal, „a căuta”, „a se strădui”.
Să-şi pună înainte. [„Să-şi stabilească”, KJV; „să statornicească”, KJV]. Gr. histenie, „a-şi înălţa”.
Cuvântul sugerează elementul de mândrie din străduinţa depusă de iudei de a-şi înălţa propria lor
neprihănire. În mărturisitul lor zel pentru Dumnezeu iudeii lucrau de fapt pentru sine. „Israel este o viţă
goală, aduce fructe pentru sine” [KJV] (Osea 10,1). În loc de a umbla după neprihănirea lui Dumnezeu în
felul lui Dumnezeu, iudeii plini de neprihănire de sine s-au sprijinit pe propriile lor fapte (cf. Fil. 3,9). Ei au
ajuns să privească simpla săvârşire a jertfelor şi prescripţiilor ca fiind neprihănire în ea însăşi în loc de a
privi la neprihănirea Celui către care arătau toate aceste lucruri. În felul acesta, religia lor a degenerat într-un
fanatism plin de mulţumire de sine şi de slăvire de sine. Şi cu cât iudeii pierdeau mai mult din vedere
neprihănirea lui Dumnezeu, cu atât mai riguroşi deveneau în observarea acestor forme pentru statornicirea
propriei lor neprihăniri.
Supus. Gr. hupostasso, un verb obişnuit însemnând „a se aşeza sub ordine”, „a asculta” (cf. Iacov 4,7;
1 Petru 2,13; 5,5). Forma verbului aflat aici e mai bine tradusă „într-adevăr supus”. Pasajul ar suna atunci
astfel: „cu adevărat nu s-au spus”. Iudeii se făleau cu cunoştinţa lor de Dumnezeu şi de Legea divină (Rom.
2,17-20), dar de fapt refuzau conformarea faţă de voia lui Dumnezeu. Încrezători în propria lor neprihănire,
ei nu-şi supuneau inima la un plan care le cerea să vină recunoscând că nu aveau neprihănire proprie
acceptabilă (Is. 64,6) şi că mântuirea lor depindea de meritele altcuiva. Nici un obstacol în calea mântuirii
prin har nu e aşa de mare ca îndreptăţirea de sine a unui păcătos. Prin lipsa lor de bunăvoinţă de a se supune
la porunca lui Dumnezeu ca „să credem în numele Fiului Său Isus Hristos” (1 Ioan 3,23), iudeii au dat pe
faţă că zisa lor credinţă în Dumnezeu era doar un serviciu din gură lipsit de conţinut, deoarece esenţa
credinţei este ascultare plină de încredere. Această lipsă de bunăvoinţă de a se supune a fost cauza, nu numai
a ignoranţei lor, dar şi a lepădării lor ca popor ales.
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4. Hristos este sfârşitul legii. În textul grecesc cuvântul pentru „sfârşit” telos, este accentuată. Pasajul
acesta a fost felurit interpretat pentru a însemna că Hristos este sfârşitul legii ca atare, Hristos est scopul sau
ţinta legii (cf. Gal. 3,24). Hristos este împlinirea legii (cf. Mat. 5,17) sau Hristos este terminarea legii ca
mijloc de mântuire (cf. Rom. 6,24). Cea dintâi interpretare este aceea a antinomianiştilor şi e o pervertire a
Scripturii (vezi cap. 3,31). Ultimele trei interpretări, toate prezintă afirmaţii adevărate, dar a treia dintre
acestea apare cea mai bine potrivită pentru contextul acestui verset. Pavel contrastează calea lui Dumnezeu
pentru îndreptăţire prin credinţă cu încercarea omului de a ajunge la îndreptăţire prin lege. Solia Evangheliei

este că Hristos este sfârşitul legii ca mijloc de îndreptăţire pentru oricine are credinţă. E probabil lucru
însemnat acela că articolul definit e omis de la „lege” (vezi cap. 2,12), indicând că Pavel se referă la
principiul legii în general şi nu la oarecare anumită lege în particular. Mai mult, tendinţa întregii
argumentaţii arată că Pavel vorbeşte despre lege într-un sens general.
Versetul acesta nu lasă a se înţelege că neprihănirea putea fi de fapt obţinută prin lege în VT şi că o
dată cu venirea lui Hristos credinţa fusese substituită legii ca mijloc al neprihănirii. De la căderea lui Adam,
Dumnezeu descoperise numai un mijloc prin care oamenii puteau fi salvaţi – prin credinţă în Mesia care
aveau să vină (Gen. 3,15; 4,3-5; Evrei 11,4; cf. Rom. 4). Şi nici nu poate fi luat pasajul ca însemnând că
Hristos este sfârşitul legii ca atare şi deci că oamenii nu mai sunt sub obligaţia de a asculta de legea lui
Dumnezeu. Ci legea ca metodă de a obţine neprihănirea a fost adusă de Hristos. Scopul lui Dumnezeu în
proclamarea legii Sale lui Israel era de a le descoperi păcătoşenia (Rom. 3,20) şi nevoia lor de au un
Mântuitor (Gal. 3,24). Dar iudeii pervertiseră scopul lui Dumnezeu şi folosiseră legile atât pe cea morală,
cât şi pe cea ceremonială prin propriile lor încercări de ascultare legalistă. Hristos a venit ca să pună capăt
acestui abuz şi să arate drumul înapoi la lege. O asemenea credinţă nu desfiinţează legea, ci o statorniceşte
(vezi Rom. 3,31) şi face cu putinţă ca oamenii să împlinească cerinţele ei (vezi cap. 8,4).
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5. În adevăr Moise. Pavel descrie acum contrastul dintre neprihănirea prin lege şi neprihănirea prin
credinţă în vorbire scoasă din VT. Făcând aşa, el mai arată şi că nu e contradicţie între VT şi NT la subiectul
acesta.
Scrie. [„Descrie”, KJV]. Gr. grapho. Literal, „a scrie”. Se pot cita dovezi textuale (cf. p. 10) pentru
următoarea exprimare a vers. 5: „Moise scrie că omul care împlineşte neprihănirea care se întemeiază pe
lege va trăi prin ea”. Citatul este din Lev. 18,5; care zice: „Păziţi deci legile mele, şi judecăţile Mele; pe care
de le va face omul, viu va fi într-însele” (cf, Gal. 3,12). Pavel citează aceste cuvinte cu implicaţia bazată pe
concepţiile iudaice că neprihănirea prin lege cere împlinirea perfectă a legii, ea trebuia să fie ţinută până la
ultima literă. Nu există har sau îndurare. Tot ce cere legea trebuie să fie făcut sau altminteri nu e mântuire
(vezi Gal. 3,10-13). Dar aceasta este o condiţie care nu a fost niciodată împlinită de omul căzut, aşa cum
Pavel a arătat clar în Rom. 1-3, şi care nu poate fi nicidecum împlinit de păcătoşii nerenăscuţi (cap. 8,5-8).
În consecinţă, nu poate fi decât condamnare pentru cei care depind de propria lor împlinire a legii pentru
neprihănire înaintea lui Dumnezeu (cap. 3,20).
E lucru plin de însemnătate faptul că în contextul lui Lev. 18,5, legea lui Dumnezeu e descrisă
constând din legi şi judecăţi care de fapt puteau să fie ţinute şi prin ţinerea cărora poporul putea să intre în
viaţă, referirile la acelaşi pasaj de către Ezechiel (cap. 20,11.13.31) şi de către Neemia (cap. 9,13.29) arată
de asemenea că putea fi împlinită condiţia şi făgăduinţa putea fi obţinută. Cu descoperirea mai mare a
planului lui Dumnezeu în NT vedem că afirmaţia care stă la baza acestor pasaje din VT este că creştinii ar
trebui să-şi îndrepte atenţia spre Răscumpărătorul care va veni şi astfel să capete iertare de păcate şi har
întăritor pentru ascultare (vezi Ez. 16,60; 20,11; 36,26). Toate acestea nu trebuie să fie luate ca lăsând să se
înţeleagă că neprihănirea poate fi obţinută prin ţinerea legii separat de credinţă, dar fariseii şi sub călăuzirea
lor, masa poporului iudeu cultivau această părere greşită. Ei cereau neprihănire şi viaţă ca o răsplătire a
propriei lor ţineri cu stricteţe a legii. Legătura lor cu Dumnezeu era pur legalistă. Legământul lor cu El era
unul de fapte şi nu de credinţă şi har. Dumnezeu căuta să-i dusă la o experienţă superioară, dar ei refuzau să
progreseze (vezi Ez. 16,60).
Tocmai pentru ca să dea la iveală eroarea unei astfel de poziţii, Pavel citează Lev. 18,5. El foloseşte
chiar cuvintele lui Moise pentru a reaminti iudeilor legalişti că neprihănirea e obţinută numai de cei care
ascultă. Dar o asemenea ascultare omul nu e în stare să o dea dacă nu e ajutat. Comparaţi replica lui Isus la
căutarea după „neprihănirea pe care o dă legea”: „Fă aşa şi vei avea viaţă veşnică” (Luca 10,28).
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6. Neprihănirea pe care o dă credinţa. [„Care din credinţă”, KJV]. Pavel personifică neprihănirea prin
credinţă ca şi cum ar vorbi. Compară personificarea înţelepciunii (Prov. 1,20; Luca 11,49) şi a vorbirii
(Evrei 12,5). Apostolul ar fi putut să spună: „Moise vorbeşte astfel despre neprihănirea prin credinţă”. În
felul acesta, ambele părţi ale lui Rom. 10,4 sunt dovedite de mărturia lui Moise, şi anume imposibilitatea de
a obţine neprihănirea prin lege (vers. 5) şi asigurarea că putem obţine neprihănirea prin credinţă (vers. 6-8).

Mulţi comentatori s-au poticnit în faptul că Pavel foloseşte cuvintele lui Moise care pare că ţin numai
de lege, pentru a descrie neprihănirea prin credinţă, dar dificultatea stă în afirmaţia greşită, atât de larg
susţinută, că legea şi Evanghelia sunt diametral opuse. Problema e rezolvată prin recunoaşterea faptului că
neprihănirea prin credinţă a fost totdeauna metoda lui Dumnezeu pentru mântuirea omului şi că darea legii
prin Moise era o parte integrantă a acestui plan. Mai mult, Moise fusese în chip deosebit folosit de
Dumnezeu pentru a edifica marele sistem al tipurilor şi ceremoniilor care simbolizau întregul plan al
neprihănirii prin credinţă în Isus. În consecinţă, e cu totul nerezonabil de a afirma că Moise era necunoscător
al adevăratei relaţii dintre lege şi Evanghelie şi că ori de câte ori vorbea atât de puternic despre ascultare de
poruncile lui Dumnezeu el recomanda neprihănirea prin lege şi nu prin credinţă.
Iată cum vorbeşte. [„Vorbeşte în felul acesta”, KJV]. Adică, vorbeşte aşa. Citatul este din Deut.
30,11-14. În capitolul acela, Moise înşiră binecuvântările care vor veni asupra lui Israel dacă era ascultător
de legea lui Dumnezeu. Este un lucru important de observat că Moise vorbeşte celor cărora el le spusese mai
înainte: „Iehova Domnul tău va circumcide inima ta…, ca să iubeşti pe Iehova, Dumnezeul tău, din toată
inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti” (Deut. 30,6). Moise descrie aici experienţa israeliţilor cu
adevărat pocăiţi şi credincioşi. El vorbeşte despre lege din punctul de vedere al israeliţilor circumcişi cu
inima. Nu e necesar de a presupune aşa cum au făcut mulţi comentatori, că Pavel numai îşi însuşeşte
cuvintele lui Moise cu privire la lege, şi în felul acesta le aplică la ceva ce Moise nu a avut în gând. După
cum Pavel a găsit neprihănire prin credinţă la Avraam, care a crezut pe Dumnezeu şi a ascultat de El, tot aşa
aici găseşte esenţa neprihănirii prin credinţă în experienţa acelora care se întorc cu pocăinţă la Dumnezeu
şi-L iubesc şi-L ascultă cu toată inima şi cu tot sufletul. Cuvintele lui Moise, înţelese în adevăratul lor sens
spiritual, descriu o neprihănire care este, într-adevăr neprihănire prin credinţă
Să nu zici în inima ta. Expresia aceasta se găseşte în Deut. 9,4 şi e folosită de Pavel pentru a introduce
citatul din Deut. 30,12-14. „A spune în inimă” reprezintă un idiom ebraic însemnând „a gândi”, de obicei cu
privire la un gând rău (vezi şi Deut. 15,9; 18,21; Ps. 14,1; Mat. 3,9; 24,48; Apoc. 18,7; cf. 1 Cor. 7,37).
Cine se va sui? Moise spunea aceste cuvinte pentru a arăta că cuvântul lui Dumnezeu nu e departe şi
dincolo de îndemâna omului, ci că el deja îi fusese revelat şi îi fusese lămurit. Pavel foloseşte aceleaşi
cuvine cu privire la Evanghelie, revelaţia încă şi mai clară a cuvântului lui Dumnezeu care fusese dată în
Hristos.
Să coboare… pe Hristos. Ca şi cum nu venise încă. Neprihănirea prin credinţă spune: „Nu te îndoi că
Hristos a venit deja. Fiul lui Dumnezeu a venit deja şi a locuit printre noi. Credinţa nu e ceva atât de dificil,
deoarece Hristos a venit.”
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7. Cine se va pogoară. În loc de: „Cine va merge peste mare pentru noi?” (Deut. 30,13) Pavel zice:
„Cine se va pogorî în adânc?” Aşa cum nu era nevoie ca israeliţii să caute dincolo de mare pentru a aduce
poruncile lui Dumnezeu, tot aşa nu e nevoie ca nimeni să coboare în adânc pentru a ridica afară pe Hristos.
El deja înviase.
Adânc. [„Adâncul”, KJV; „abis”, Nitz.]. Gr. abussos, „abisul”, (vezi Marcu 5,10). Pavel pare să aplice
termenul la locul celor morţi unde Hristos „coborâse.
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8. Ce zice ea? Adică: Ce spune neprihănirea prin credinţă? Pavel continuă să personifice neprihănirea
prin credinţă (vezi vers. 6).
Cuvântul este aproape de tine. Scopul pasajului VT era de a sigura pe Israel că Dumnezeu luase
măsuri prin care cerinţele legii puteau fi împlinite. Legământul veşnic făcut cu Adam în Eden prevedea
iertare pentru încălcarea legii şi har întăritor pentru ascultare prin credinţă în Mesia care urma să vină.
Oamenii dădeau pe faţă credinţa lor în Răscumpărătorul prezentând sacrificiile lor de animale şi prin ţinerea
celorlalte cereri ale ritualurilor legii. Israeliţii erau rezervaţi în a primi legământul acesta, dat lui Adam şi
reînnoit lui Avraam (vezi Ez. 16,60). În schimb, au ales să caute neprihănirea prin propriile lor eforturi spre
ascultare. Profeţii VT au căutat adesea să determine poporul să accepte prevederile planului veşnic al lui

Dumnezeu, dar fără succes. Domnul, prin Ieremia, le-a oferit noul legământ (vezi Ier. 31,31-34). Ezechiel a
subliniat nevoia de o „inimă nouă” şi un „duh nou” (vezi Ez. 36,26). În felul acesta, neprihănirea prin
credinţă le era oferită „dar cuvântul ce le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că nu a găsit
credinţă la cei ce l-au auzit” (Evrei 4,2; cf. Gal. 3,8). Cuvântul era „aproape” de ei. Tot ce se cerea era
credinţă cu inima şi mărturisire cu gura. În felul acesta, Pavel contrastează simplitatea credinţei cu sarcina
laborioasă şi lipsită de nădejde a încercării legaliste de a înălţa neprihănirea personală a omului (Rom.
10,2.3.5).
Cuvântul credinţei. Adică, solia Evangheliei cu privire la credinţă. Aceasta este unica apariţie a
acestei expresii în NT. Cuvântul pe care Moise îl descrie ca „aproape foarte de tine, în gura ta şi în inima ta,
ca tu să-l faci” (Deut. 30,14) este esenţial acelaşi cu „cuvântul credinţei” predicat de Pavel – Evanghelia
care vesteşte credinţa ca principiu al neprihănirii.
Pe care-l propovăduim. Pavel adaugă aceasta pentru a scoate în evidenţă că adevărul neprihănirii prin
credinţă nu e necunoscut şi poate fi înţeles de toţi cei care sunt dispuşi să asculte. Că iudeii nu pot să se
scuze este arătat şi mai pe deplin în vers. 14-21.
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9. Dacă. [„care”, KJV; „pentru că dacă”, Nitz.]. sau „deoarece”. Dacă e păstrată traducerea „care”,
Pavel face cunoscut conţinutul soliei despre credinţă, dacă e preferat „pentru că” Pavel prezintă dovada că
cuvântul credinţei e aproape. În ambele cazuri conţinutul soliei credinţei e arătat că corespunde cu învăţătura
lui Moise din Deuteronom.
Mărturiseşti. Gr. homolşogeo. Acelaşi cuvânt este adesea tradus „profesezi” şi substantivul înrudit
„profesiune” [mărturisire] (Mat. 7,23; Tit 1,16; Evrei 3,1). El înseamnă literal „a fi de acord cu”, „a spune
acelaşi lucru ca un altul”. În felul acesta mărturisirea unui credincios este exprimarea acordului său cu tot
ceea ce Dumnezeu a declarat că e adevărat. Aceasta include ceea ce Dumnezeu a descoperit cu privire la
Legea sa, păcatul nostru, şi nevoia noastră de un Mântuitor. Ea cuprinde tot ceea ce Dumnezeu a spus cu
privire la singurul mijloc de mântuire – credinţa în Fiul Său, Isus Hristos.
Isus ca Domn [„Domnul Isus”, KJV]. Sau „că Isus este Domn” (cf. 1 Cor. 12,3; Fil. 2,11). Iudei
atribuiau titlul de domn numai lui Dumnezeu Tatăl. Neamurile adorau pe împăratul ca domnul lor, dar
creştini recunoşteau pe Hristos ca „Domnul din cer” [KJV; Nitz.] (1 Cor. 15,47), unicul Fiu al lui Dumnezeu
(Ioan 3,16) care este înălţata căpetenie a bisericii (Ef. 5,23) şi Domn a toate (Fapte 10,36). Mărturisirea
domniei Lui implică o voinţă de a asculta de conducerea Lui şi de a împlini poruncile Lui (Ioan 14,21; 1
Ioan 2,3.4).
Crezi. Credinţa în mod normal precede mărturisirea, dar Pavel urmează ordinea din vers. 8, unde gura
este menţionată înainte de inimă. În vers. 10 Pavel dă ordinea credinţa şi apoi mărturisirea.
Dumnezeu L-a înviat din morţi. Vezi vers. 7. Învierea a fost confirmarea pretenţiilor lui Hristos,
sigiliul divin asupra sacrificiului Său (vezi cap. 1,4). Crezând că Dumnezeu a înviat pe Isus din morţi,
creştinul recunoaşte triumful lui Hristos asupra păcatului şi a morţii şi puterea Lui de a îndreptăţi şi a mântui
pe păcătoşi (vezi cap. 4,25). Contrastată cu neprihănirea prin lege (cap. 10,5) neprihănirea prin credinţă
depinde de ceea ce a făcut Hristos şi de ceea ce El poate face şi nu de ceea ce suntem noi în stare să facem.
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10. Inimă. Vezi cap. 1,21. Iudeii considerau inima ca sediu al vieţii lăuntrice de gândire şi simţire
pentru ei, inima nu reprezintă afecţiunile ca distincte de intelect. Referindu-se la credinţa „din inimă” [cu
inima], Pavel lasă a se înţelege că credinţa cuprinde o deplină schimbare lăuntrică. Şi schimbarea aceasta
aduce ca rezultat îndreptăţirea şi neprihănirea (cap. 3,22; 5,1).
Mărturisirea. Dovada externă a schimbării lăuntrice este mărturisirea cu gura, hotărâta luare de poziţie
pentru ceea ce se crede că e adevărat. Voinţa de a mărturisi pe Hristos în cuvânt şi faptă a fost totdeauna
proba că cineva e cu adevărat ucenic (Mat. 10,32; Luca 12,8; cf. Apoc. 3,5). O bună mărturie înaintea lumii,
menţinută până la sfârşit, va avea ca rezultat mântuirea (cf. Apoc. 2,10).
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11. Zice Scriptura. Citatul este din Is. 28,16 (vezi Rom. 9,33).
Oricine. Cuvântul acesta nu e în textul lui Isaia. Pavel dorea să scoată în evidenţă faptul că Evanghelia
era pentru toţi.
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12. În adevăr. [„deoarece”, KJV]. Aceasta introduce explicarea de către Pavel a lui „oricine”, din
vers. 11.
Deosebire. Sau „distincţie” (cf. cap. 3,22). Atât iudeii cât şi neamurile au păcătuit şi au nevoie de
mântuire (vezi cap. 3,23). Dumnezeu a prevăzut un singur mijloc prin care omul să poată fi mântuit. El nu
are o prevedere pentru iudei şi o alta pentru neamuri. Şi deci, dispare orice deosebire naţională, de clasă,
socială şi individuală.
Grec. Adică neamuri (vezi cap. 1,16).
Toţi au acelaşi Domn… Sau „acelaşi Domn este Domnul tuturor” (RV; RSV). Atât iudeii cât şi
neamurile au acelaşi Domn (cf. cap. 3,29.30), care a răscumpărat întreaga omenire (Isa. 3,16). O comparaţie
cu vers. 9, 11 din Rom. 10 arată că „domn” de aici se referă la Hristos. În Fapte 10,36 Hristos e chemat
„Domnul tuturor” (cf. Rom. 14,9; Fil. 2,10.11).
Bogat… pentru toţi. Nu e limită la resursele Domnului (vezi Rom. 8,32; 11,33; Ef. 1,7; 2,7; 3,8).
Cei ce-L cheamă. Chemarea Domnului sau chemarea numelui Domnului e o expresie obişnuită
aproape echivalentă cu închinarea la Domnul. Ea provine probabil din obiceiul de a începe o vorbire către o
divinitate prin menţionarea mai întâi a numelui lui. Evreii erau cunoscuţi ca aceia care chemau pe Iehova.
Creştinii erau aceia care chemau pe Hristos (1 Cor. 1,2). E lucru semnificativ de a vedea expresia aceasta
folosită cu privire la Hristos în NT, căci întrucât închinarea e cuvenită numai lui Dumnezeu, aceasta este o
clară recunoaştere a divinităţii lui Hristos (vezi Fapte 7,59.60; 9,14.21; 22, 16; 2 Tim. 2,22). În ce priveşte
dumnezeirea lui Hristos, vezi nota adiţională la Ioan 1.
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13. Oricine va chema. Citatul e din Ioel 2,32. Pasajul a fost citat şi de Petru în predica lui din Ziua
Cincizecimii (Fapte 2,21). Iudeii înţelegeau pasajul din Ioel ca însemnând că toţi adevăraţii închinării ai lui
Iehova urmau să fie eliberaţi în ziua judecăţii lui Dumnezeu. Pavel aplică pasajul la Hristos. Cuvintele
„toată făptura” (Ioel 2,28) arată că neamurile sunt incluse în profeţie.
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14. Dar cum vor chema? După ce a afirmat universalitatea mântuirii prin credinţă, Pavel acum discută
condiţiile care trebuie să fie împlinite pentru ca toţi să aibă prilejul de a o primi. El scrie aceste condiţii ca o
serie de întrebări. Fiecare întrebare din lanţ este un argument, a cărui concluzie este admisă tacit şi formează
baza întrebării următoare. De pildă: „Cum pot ei să cheme pe Domnul dacă nu cred în El? Nu pot; deci
trebuie să creadă mai întâi. Dar cum pot ei să creadă dacă nu au auzit? Nu pot.” Şi aşa mai departe.
Unii leagă vers. 14 şi 15 cu pasajul precedent şi le pun în legătură cu predicarea Evangheliei la
neamuri. Dacă Evanghelia e intenţionată pentru oricine, aşa cum se lasă a se înţelege din „oricine” din vers.
13, atunci trebuie predicată la oricine. Alţii leagă vers. 14 şi 15 mai strâns cu restul versetelor capitolului. Ei
argumentează că Pavel nu se ocupă în secţiunea aceasta cu misiunea pentru neamuri, ci cu necredinţa
iudeilor. Iudeii, aşa cum Pavel a explicat deja, au fost „necunoscători”, cu privire la calea cea dreaptă de a
obţine neprihănirea. Pentru a-i convinge de foarte marea lor vinovăţie în privinţa aceasta, Pavel caută să le
arate că ei au avut o mare ocazie de a cunoaşte şi a înţelege planul lui Dumnezeu. El începe prin a întreba ce
condiţii sunt necesare pentru „a chema numele Domnului” şi apoi arată că aceste condiţii au fost împlinite.
De aceea iudeii sunt fără de scuză pentru necredinţa lor.
Argumentaţia din vers. 14-21 poate fi rezumată după cum urmează: Au fost trimişi predicatorii
Evangheliei aşa ca toţi să poată avea prilej de a crede (vers. 14)? Da, Evanghelia a fost predicată, aşa cum

prezisese Isaia (vers. 15). Dovedeşte faptul că nu toţi au crezut că nu au auzit (vers. 16)? Nu, deoarece Isaia
prezisese de asemenea că unii nu vor primi solia (vers. 16, 17). E cu putinţă că unii dintre iudei să nu fi auzit
(vers. 18)? Lucrul acesta nu putea să fie, deoarece solia Evangheliei a mers pretutindeni. Chiar dacă e
adevărat că Israel auzise Evanghelia e cu putinţă că ei nu i-au prins înţelesul (vers. 19)? Nici lucrul acesta
n-ar putea să fie, deoarece aşa cum au descris Moise şi Isaia, neamurile mai puţin privilegiate şi mai puţin
luminate fuseseră în stare să înţeleagă (vers. 19, 20). De aceea, iudeii nu puteau să prezinte necunoaşterea
din partea lor a Evangheliei ca o scuză pentru necredinţa lor. Faptul real este că, aşa cum spunea Isaia, ei
erau un popor neascultător şi îndărătnic (vers. 21).
Despre El. A asculta un predicator trimis de Hristos înseamnă a asculta pe Hristos (2 Cor. 5,20).
Domnul e auzit vorbind prin reprezentanţii Săi aleşi.
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15. Dacă nu sunt trimişi? Gr. apostello, de la care e derivat cuvântul apostolos, „apostol”. După cum
Tatăl a trimis pe Fiul Său, tot aşa Fiul a trimis pe apostolii Săi şi ei la rândul lor sub îndrumarea Duhului lui
Hristos, au trimis pe alţii (vezi Luca 9,2; 10,1.3; Ioan 8,38; 17,18; fapte 26,17; 1 Cor. 1,17). Proclamarea
unei solii divine trebuie să fie făcută de cineva care a fost însărcinat de Dumnezeu pentru scopul acesta (cf.
Ier. 1,7; 7,25; 14,14.15; 23,21).
După cum este scris. Citatul e din Isaia 52,7. Pavel citează pasajul liber, şi pe scut, omiţând cuvintele
„pe munţi” ca având poate numai însemnătate locală sau poetică, schimbând singularul „aceluia care aduce”
în plural şi omiţând pe „celor ce vestesc mântuirea”.
Cât de frumoase sunt picioarele. Adică, cât de binevenită e sosirea (vezi Is. 52,7).
Celor ce vestesc pacea. [„Care predică Evanghelia păcii”, KJV]. Dovezi contextuale (cf. p. 10)
favorizează omiterea acestei expresii.
Folosind citatul acesta, Pavel lasă a se înţelege că solii însărcinaţi au fost trimişi. În ce priveşte
înţelesul pasajului în contextul originar, vezi Isaia 52,7. Secţiunea aceasta a lui Isaia a fost privită atât de
iudei, cât şi de creştini ca arătând spre lucrarea lui Mesia. Veştile cele bune ale eliberării din captivitatea
babiloniană simbolizează veştile sale bune ale mântuirii.
Vestesc cele bune. [„Aduc veşti bune”]. Gr. euaggelizo, de la care este derivat cuvântul pentru
„evanghelie”, euaggelion (vezi cap. 1,1).
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16. Ascultat. Gr. hupakuo, „a lua aminte ca rezultat al ascultării”, „a lua aminte”, „a lua seama” (vezi
cap. 5,19). Cuvântul e deosebit de corespunzător în contextul acesta, unde Pavel descrie necredinţa cu care
fusese primită solia Evangheliei. Iudeii au auzit, dar nu au luat aminte.
Evanghelia. Sau, „vestea cea bună” (vezi cap. 1,1).
Isaia zice. Citatul aceste din Isaia 53,1. Textul ebraic nu are cuvântul „Doamne” dar el apare în LXX.
Neascultarea iudeilor fusese de asemenea prevăzută de profet. Îndată după descrierea făcută de el a solilor
veştilor bune (Is. 52) Isaia prezice eşecul poporului de a primi solia. Compară afirmaţia împlinirii acestei
profeţii în Ioan 12,37.38: Citatul acesta mai cuprinde şi implicaţia (cf. Rom. 10,15) că solia fusese vestită,
sau altminteri nu ar fi putut fi auzită şi să nu fie crezută.
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17. Credinţa. Sau „crezi”. Pentru a aprecia strânsa legătură dintre vers. 16, 17 trecui să se observe că
limba greacă nu are două cuvinte pentru „crez”, şi „credinţă”. Gr. pistis, „credinţă” sau „crez” e substantivul
derivat de la pisteno, verbul tradus „a crezut” în vers. ]16 (vezi cap. 3,3).
Cele auzite. [„Auzire”. KJV]. Gr. akoe, care apare de două ori în versetul acesta. În versetul 16, akoe
este redat „cele auzite”, „relatare” acolo însemnând literal „ce e auzit”. Dacă lui akoe i se atribuie acelaşi
înţeles, e cu putinţă următoarea traducere: „Cine a crezut ceea ce a auzit de la noi? Aşa că credinţa vine din

ceea ce este auzit şi ceea ce este auzit prin cuvântul lui Dumnezeu”. Traducerea aceasta face mai vizibilă
legătura dintre vers. 16 şi 17.
Cuvântul lui Hristos. [„Cuvântul lui Dumnezeu”, KJV]. Dovezi textuale favorizează (cf. p. 10)
exprimarea „cuvântul lui Hristos”. Aceasta ar putea să însemne „solia despre Hristos”, ca „cuvântul
credinţei” (vezi vers. 8). Versetul acesta este o afirmaţie importantă cu privire la natura şi sursa adevăratei
credinţe. Credinţa adevărată nu e o încredere oarbă care să fie exercitată în lipsa unor dovezi
corespunzătoare. Credinţa este convingerea noastră despre lucruri pe care nu le putem vedea (Evrei 11,1) şi
convingerea aceasta trebuie să fie întemeiată pe cunoştinţe, cunoştinţele întemeiate pe cuvântul lui
Dumnezeu, solia cu privire la Hristos. Ca mijloc de dezvoltare a unei credinţe transformatoare şi dăinuitoare
nu există înlocuitor pentru studiul sistematic şi zelos al Bibliei.
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18. Dar eu întreb. [„dar eu zic”, KJV]. Iudeii ar fi putut susţine că ei nu avuseseră privilegiul de a
auzi din care cauză nu acceptaseră Evanghelia. Pavel procedează la combaterea acestei pretenţii.
Nu au auzit ei? Sau: „E aşa că n-au auzit?”, sau „n-au izbutit ei să audă?” Construcţia greacă a acestei
întrebări arată că e aşteptat un răspuns negativ şi că scuza nu poate fi admisă. „Ei” se referă la „nu toţi” din
vers. 16, care înseamnă în mod deosebit iudeii necredincioşi.
Ba da. [„Da, într-adevăr”, KJV]. Aceasta este o corectare emfatică a lui Pavel la sugestia că ei nu
auziseră solia. El afirmă, dimpotrivă, că Evanghelia a mers pretutindeni în lume şi face afirmaţia aceasta pe
temeiul cuvintelor din Ps. 19,4.
Glasul. [„Sunetul”, KJV]. Gr. phthoggos, un cuvânt onomatopeic (pronunţat, „phthongos” (cf. 1 Cor.
14,7). În VT versetul acesta zice: „linie de măsurat” [KJV] în loc de „sunet” (vezi Ps. 19,7). Potrivit cu
psalmistul „sunetul lor” este glasul naturii, mărturie tăcută cu care „cerurile spun slava lui Dumnezeu şi
întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui” (Ps. 19,1). Psalmistul compară descoperirea lui Dumnezeu în
lucrările Sale (Ps. 19,1-6) cu revelaţia specială de Sine prin cuvântul Său (Ps. 19,7.11). Pavel vede în aceasta
o reprezentare a predicării mondiale a Evangheliei şi foloseşte cuvintele psalmistului pentru a descrie cum
„glasul” predicatorilor cuvântului credinţei „a răsunat prin tot pământul”.
Lumii. Gr. oikoumene, „lumea locuită” (vezi Luca 2,1). La data scrierii acestei epistole, pare că
Evanghelia nu fusese literal predicată pretutindeni, deoarece evident că nu fusese dusă în Spania (vezi Rom.
15,20.24.28. Totuşi, solia credinţei fusese deja răspândită atât de departe prin lumea întreagă încât Pavel
este îndreptăţit de a face o astfel de afirmaţie generală. De fapt, în timpul generaţiei sale, Evanghelia fusese
dusă „oricărei făpturi de sub cer” (Col. 1,23; cf. Ed. 96). Mai mult, solia a fost totdeauna dusă „mai întâi
iudeilor” (Fapte 9,20; 11,19; 13,5; 14,1; 17,1.2.10; 18,4.19; 28,17; Rom. 1,16), şi probabil că scopul primar
al lui Pavel în capitolul acesta e să arate că nici un israelit nu se poate scuza pe temeiul că nu auzise
niciodată Evanghelia.
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19. N-a ştiut Israel? Mai precis: „E aşa că Israel n-a ştiut? Sau „a dat Israel greş în a înţelege?” Ca în
vers. 18, construcţia greacă aşteaptă un răspuns negativ. În ciuda descoperirii lui Dumnezeu prin Moise şi
prin profeţi, Israel a rămas neştiutor de calea lui Dumnezeu de a da neprihănirea.
Cel dintâi. Adică, cel dintâi în ordine, cel dintâi în şir profetic.
Moise… zice. Citatul e din Deut. 32,21. Acelaşi Moise care comunicase lui Israel favorurile şi
avantajele lor speciale faţă de neamuri înălţase şi regula de credinţă prin care poziţia aceasta de favoare era
cu putinţă şi urma de fapt, să fie răsturnată cândva în viitor (vezi Deut. 32,18.20).
Vă voi întărâta. [„Vă voi provoca”, KJV]. Arătând îndurarea neamurilor Dumnezeu nădăjduia să
întărâte pe propriul Său popor la gelozie şi să le inspire mai multă râvnă pentru El. Compară Osea 2,23;
Rom. 9,25.
Prin ceea ce nu este neam. Literal „prin ne naţiune” (cf. Deut. 32,21). Neamurile sunt numite ne

naţiune din cauză că ele nu stăteau în relaţie recunoscută faţă de Dumnezeu în care stătea Israel (vezi Deut.
4,5-8). Ele erau „un neam fără pricepere”, din cauză că nu primiseră aceeaşi revelaţie (vezi Rom. 1,21).
Pavel urmărea să întărâte pe concetăţenii săi la gelozie, arătându-le că, aşa cum prezisese Moise, Dumnezeu
primise acum în favoarea Lui specială oameni pe care iudeii erau obişnuiţi să-i privească drept inferiori
(vezi cap. 11,14). Făcând aceasta, apostolul urmărea să clarifice prin rugăciunile sale fierbinţi că poporul său
s-ar fi putut pocăi şi să afle mântuirea în Isus Hristos (cap. 9,1-3; 10,1).
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20. Şi Isaia. [„Dar Isaia”, KJV]. Sau „atunci Isaia”, sau „şi Isaia”.
Am fost găsit. Citatul e din Is. 65,1. Credinţa neaşteptată a neamurilor trebuia să fie o mustrare pentru
iudeii privilegiaţi şi luminaţi dar necredincioşi (cf. cap. 9,30-35.
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21. Despre Israel. [„Lui Israel”, KJV]. Adică, cu privire la Israel, sau despre Israel.
Zice. Adică Isaia zice. Profetul vorbeşte în numele lui Dumnezeu. Citatul este din Is. 65,2 şi concordă
cu LXX mai mult decât textul ebraic.
Toată ziua. Isaia exprimă în felul acesta mila şi îndelunga răbdare a lui Dumnezeu faţă de poporul
Său, chiar dacă ei stăruie în a fi neascultători faţă de El şi de a refuza invitaţiile Lui. Procedeele lui
Dumnezeu chiar cu păcătoşi rebeli, sunt pline de duioşie şi milă. Toată ziua întinde braţul îndurării Sale
celor neascultători şi împotrivitori. Că Dumnezeu a fost totdeauna îndurător şi îndelung răbdător va fi
recunoscut în cele din urmă de aceia care L-au refuzat cu dispreţ (Apoc. 15,4; GC 670, 671).
Împotrivitor la vorbă. Literal, „vorbind înapoi”, „contrazicător”. Refuzând Evanghelia şi rezistându-i,
iudeii descopereau o caracteristică care de multă vreme fusese arătată şi osândită de profeţi. Înainte de
martiriul lui, Ştefan prezentase aceeaşi acuzaţie (Fapte 7,51-53; vezi şi Luca 13,34).
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1. Întreb dar. [„Spun deci”, KJV]. Cuvintele acestea marchează începutul unui nou stadiu în
argumentaţia lui Pavel cu privire la istoria iudeilor. „Dar”, „sau” (oun) se poate referi în trecut la descrierea
din partea lui Isaia a neascultării lui Israel. (cap. 10,21) sau poate la întreaga discutare anterioară a lepădării
lui Israel. Până aici, în cap. 9 şi 10, Pavel a explicat că Dumnezeu, ca Suveran Creator, e liber să lepede pe
Israel din poziţia lui ca popor ales şi că, întrucât iudeii refuzaseră să urmeze calea lui Dumnezeu pentru
neprihănire, meritau să fie lepădaţi în felul acesta. Lepădarea, însă este a naţiunii lui Israel din poziţia ei
privilegiată (vezi vol. IV, p. 30-35), nu a rămăşiţei credincioase.
A lepădat. Gr. apotheo, literal, „a respinge, „a împinge departe de la sine” (cf. Fapte 7,27), forma
întrebării în versiunea greacă implică un răspuns negativ. „Nu S-a lepădat Dumnezeu de poporul Său? Nu-i
aşa?” Întrebarea e una care în mod natural ar putea să apară din ceea ce deja s-a spus cu privire la lipsa de
credinţă şi la neascultarea lui Israel. Dar Pavel pune întrebarea pentru a răspunde la ea în chip emfatic în
formă negativă.
Poporul Său. S-ar putea ca Pavel să fi avut în minte pasajul VT: „Căci Domnul nu lasă pe poporul Său
şi nu-Şi părăseşte moştenirea” (Ps. 94,14; cf. 1 Sam. 12,22) şi în felul acesta să fi anticipat tăgăduirea
emfatică pe care el era pe punctul de a o face.
Nicidecum. [„ferească Domnul”, KJV]. Vezi cap. 3,4.
Căci şi eu. Pavel prezintă dovezi că nu toţi iudeii fuseseră lepădaţi, el însuşi este un israelit, şi fusese
primit de Dumnezeu. El cunoaşte din experienţă că binecuvântările îi aparţin şi că prin urmare, chiar dacă el
este iudeu, nu a fost lepădat. Mulţi alţi creştini iudei puteau mărturisi despre aceeaşi experienţă despre care
vorbeşte Pavel aici.
Sămânţa lui Avraam. Vezi Mat. 3,9.
Seminţia lui Beniamin. Prin referirea aceasta, Pavel afirmă că el descindea din însuşi miezul naţiunii
iudaice. Seminţiile lui Beniamin a şi lui Iuda erau strâns legate între ele la data revoltei celor zece seminţii
nordice (1 Regi 12,21) şi au păstrat continuitatea teocratică a neamului iudeu după exilul babilonian (Ezra
4,1; 10,9). În felul acesta, un descendent al seminţiei lui Beaniamin era într-adevăr un „evreu dintre evrei”
(Fil. 3,5; cf. 2 Cor. 11,22).
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2. N-a lepădat. Chiar dacă Israel ca naţiune, respinsese profet după profet şi în cele din urmă sigilase
lepădarea din partea lor a Evangheliei prin răstignirea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu, totuşi Dumnezeu nu
i-a lepădat ca indivizi (vezi AA 375). E adevărat că Dumnezeu lepădase pe Israel, „ca naţiune” (EW 213;
GC 615). „Prin necredinţă şi prin respingerea scopului Cerului pentru el, Israel ca naţiune pierduse legătura
sa cu Dumnezeu”(AA 377). Totuşi, aceasta nu însemna că Dumnezeu retrăsese posibilitatea mântuirii de la
acei iudei care ar fi dorit să accepte pe Hristos. Solia cap. 11 e o solie de nădejde pentru iudei. Dumnezeu
încă îi cheamă ca şi pe neamuri. Vezi vol. IV, p. 30-34; Vezi cap. 9,6.
Cunoscut mai dinainte. Vezi cap. 8,9.
Despre Ilie. Literal, „în Ilie” vrând probabil să zică: „în pasajul din Scriptură care cuprinde istorisirea
despre Ilie”. Sau, expresia poate fi redată „ de Ilie”, adică Ilie era cel care vorbea în pasajul citat. Această
ultimă folosire poate fi demonstrată din literatura rabinică (vezi Strack, şi Billerbeck, Kommentar zum
Neuen Testament, vol. 3, p. 288).
Se plânge. [„Mijloceşte”, KJV]. Gr. entugchano, „a se întâlni cu”, „a conversa cu” de unde „a stărui
pe lângă”, „a apela la” (vezi cap. 8,26). Intervenţia poate să fie pentru cineva (cap. 8,27.34) sau împotriva
cuiva, ca în cazul acesta.
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3. „Doamne, pe proorocii Tăi i-au omorât”. Citatul e din 2 Regi 19,10.14. Cuvintele acestea au fost
rostite de Ilie când fugise de Izabela la peştera din Muntele Carmel (vezi 1 Regi 19). Pe vremea aceea,

profetul credea că întreaga naţiune a lui Israel apostaziase şi că numai el rămăsese credincios. Dar
Dumnezeu a răspuns că, deşi era adevărat că naţiunea ca un tot Îl părăsise, mai era totuşi o rămăşiţă
credincioasă de închinători.
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4. Răspunde Dumnezeu. [„Răspunsul lui Dumnezeu”, KJV]. Gr. chrematismos, „răspunsul divin”,
unica apariţie a acestui cuvânt în NT. Derivă de la verbul chrematizo, folosit în NT pentru a descrie o
comunicare sau avertizare divină (vezi Mat. 2,12.22; Luca 2,26; fapte 10,22; Evrei 8,5; 11,7).
Mi-am păstrat. Sau „am lăsat pentru Mine”. Citatul e din 1 Regi 19,18.
Lui Baal. [„La chipul lui Baal”, KJV]. Gr. te Baal, literal, „lui Baal”. Uneori în LXX (vezi Osea 2,8;
Ţef. 1,4), numele „Baal” în greceşte e precedat de articolul definit feminin (te), deşi Baal era considerat ca
masculin. O explicaţie e că deşi Baal era o divinitate masculină, chipurile păgâne ale zeilor erau adesea
denumite prin feminin, de unde traducerea „icoana lui Baal”. O altă explicaţie cu putinţă a folosirii de către
Pavel a articolului feminin e că iudeii, care ajunseseră să aibă o puternică aversiune faţă de rostirea numelui
lui Baal, îşi formaseră obiceiul de a citi în locul lui cuvântul feminin pentru „ruşine”. Ebr. Bosheth, gr.
Aischune (vezi LXX la 1 Regi 18,19.25). O atare substituţie se poate să fi fost în mintea lui Pavel când a
ales să folosească articolul feminin.
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5. Tot aşa. Aşa cum pe vremea lui Ilie apostazia lui Israel nu era atât de universală cum părea să fie,
şi aşa cum profetul în deznădejdea lui o credea să fie, tot aşa acum lepădarea lui Hristos nu era atât de
deplină în extindere cum ar fi putut unii să presupună. Era acum, aşa cum fusese şi atunci, o rămăşiţă
credincioasă. Dumnezeu încă se ocupa de poporul Său folosindu-se de acelaşi principiu.
Rămăşiţă. Gr. leimma, de la verbul leipo, „a lăsa”. Leimma, nu mai apare nicăieri în altă parte în NT
şi numai aici în LXX-a (2 Regi 19,4). În altă parte, în NT „rămăşiţă” este de la kataleimma (Rom. 9,27), şi
de la loipos (Apoc. 11,13; 12,17; 19,21). Totuşi, înţelesul nu este substanţial diferit.
Alegeri prin har. Dumnezeu alege pe aceia care constituie rămăşiţa Sa care acceptă prevederile Sale
de har. Ei nu au câştigat situaţia lor ca membri prin faptele lor, ci au acceptat fără plată harul oferit lor (vers.
6). Motivul pentru care rămăsese numai o rămăşiţă de credincioşi în Israel e că majoritatea iudeilor se
încredeau cu încăpăţânare în propriile lor fapte în loc să se sprijine pe harul lui Dumnezeu. De aceea,
Dumnezeu Şi-a retras Duhului harului Său respins şi a lăsat pe cei ce nu voiau să se pocăiască pe seama
inimii lor împietrite (vers. 7-10). Rămăşiţa credincioasă de pe vremea lui Pavel era alcătuită din ce care
primeau pe Isus ca Mesia şi care deveniseră membrii ai bisericii creştine (vezi AA 376, 377).
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6. Dacă este prin har. Adică, dacă alegerea rămăşiţei este prin har. În versetul acesta, Pavel caută să
explice, contra oricărei posibilităţi de greşită înţelegere, doctrina îndreptăţirii prin credinţă prin harul lui
Dumnezeu. Dacă mântuirea este prin har, atunci nu mai e pe temeiul a ceea ce au făcut oamenii. Altminteri,
harul nu ar mai fi har. Dacă rămăşiţa ar fi meritat ca să fie aleasă, atunci n-ar mai fi fost har în procedeul lui
Dumnezeu cu ei. Ideea harului nemeritat şi dat fără plată e absolut contrară cu aceea a salariului câştigat sau
a răsplătirii meritate. Dacă darul harului lui Dumnezeu putea să fie câştigat sau meritat, atunci harul îşi
pierde caracterul şi înţelesul lui specific. Totuşi toţi în afară de rămăşiţa lui Israel dăduseră greş în a înţelege
lucrul acesta.
N-ar mai fi har. Literal „ajunge să nu mai fie har”- adică, harul încetează de a fi ceea ce fusese
cândva.
[„Dacă prin fapte”, KJV]. Dovezi textuale favorizează (cf. p. 10) omiterea restului de cuvinte din
versetul acesta [KJV]. Totuşi, înţelesul lor a fost deja implicat în prima jumătate a acestui verset.
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7. Deci, ce urmează? Ce concluzie e de tras din adevărurile deja afirmate? Întrucât Dumnezeu nu a
lepădat pe poporul Său Israel, care este poziţia lor exactă? Pavel acum arată că afirmaţia din cap. 9,31

trebuie să fie înţeleasă că, în timp ce este adevărat că Israel ca naţiune dăduse greş în a atinge ţinta, totuşi
eşecul nu era total. O parte a lui Israel, cei aleşi, izbutiseră.
Căpătat. Gr. epitugchano, „a atinge ţinta”, de unde „a ajunge la”, „a obţine”.
Căuta. Timpul prezent arată că această căutate este încă în curs. Israel, ca popor, a urmărit şi încă mai
urmăreşte neprihănirea, exact lucrul pe care nu au izbutit să-l capete. Obiectul căutării lui Israel împreună cu
faptul că ei o căutau pe o cale greşită, fusese deja explicat în cap. 9,31.32; 10,2.3). Principiul fundamental
afirmat în aceste pasaje fusese repetat emfatic în cap. 11,6.
Rămăşiţa aleasă. [„Alegerii”, KJV[. Adică cei care fuseseră aleşi. Comparaţi expresia „tăierea
împrejur”, însemnând cei care fuseseră tăiaţi împrejur (cap. 3,30; 4,9). Pavel subliniază faptul că cei
mântuiţi îşi datorează poziţia numai harului şi alegerii lui Dumnezeu.
Au fost împietriţi. [„Au fost orbiţi”, KJV]. Gr. poroo, , „a împietri”, „a se îngroşa”, „a deveni
nesimţitor” (cf. 2 Cor. 3,14), citatul din VT din Rom. 11,8 vorbeşte despre Dumnezeu ca despre cineva care
poartă răspunderea împietririi. În limbajul netehnic al Bibliei, se spune adesea despre Dumnezeu că face
ceea ce nu împiedică de a se face (vezi 2 Cron. 18,18).
În felul acesta, s-a lămurit că iudeii credincioşi ca şi cei credincioşi dintre neamuri, sunt mântuiţi
numai prin har (Rom. 11,6; cf. Ef. 2,8). Cât despre restul lui Israel, au fost împietriţi, nu pentru că
Dumnezeu i-a lepădat, deoarece El n-a făcut lucrul acesta (Rom. 11,1.2), ci pentru că au căutat să-şi
statornicească propria lor neprihănire prin propriile lor fapte şi nu s-au supus neprihănirii lui Dumnezeu
(cap. 10,3).
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8. După cum este scris. Citatul constă dintre combinaţie de expresii din Deut. 29,4; Is. 6,9.10; 29,10.
Starea de amorţire spirituală a lui Israel nu era nimic nou în istoria naţiunii.
Duh. Aici, o stare a minţii. Comparaţi „duhul întristării” (Is. 61,3), „duh al smereniei” (1 Cor. 4,21),
„duh al robiei” (Rom. 8,15).
Adormire. Gr. katanuxis, derivat de la un verb însemnând literal „a înţepa violent” (vezi Fapte 2,37) şi
prin urmare „a ameţi” ca printr-o lovitură sau o emoţie copleşitoare (vezi Gen. 34,7 şi Dan. 10,15 în
LXX-a). Însă, cuvântul ebraic din Isa. 29,10 înseamnă „un somn adânc”, aşa cum a venit peste Adam (Gen.
2,21), Avraam (cap. 15,12) şi asupra slujitorilor lui Saul (1 Sam. 26,12). Că Dumnezeu e Cel care dă acest
duh de adormire trebuie să fie înţeles în acelaşi fel ca împietrirea de către Dumnezeu a inimii oamenilor
(vezi Rom. 9,18; cf. cele de la cap. 11,7). De la căderea lui Adam starea naturală a omului a fost o stare de
insensibilitate spirituală (1 Cor. 2,14). Prin harul Său, Dumnezeu caută să schimbe starea aceasta şi să
trezească din nou puterile percepţiei spirituale, în timp ce totodată El prezintă omului adevărurile care ţin de
mântuirea lui. Dar când omul se împotriveşte stăruitor harului acestuia Dumnezeu care nu va constrânge pe
nimeni contra voiei lui, retrage harul Său respins şi lasă pe om pe seama consecinţelor naturale ale
rezistenţei lui încăpăţânate.
Să nu vadă. Un refuz de a accepta harul divin are ca rezultat lipsa de capacitate spirituală de a
discerne cele spirituale (1 Cor. 2,14).
Până în ziua de astăzi. Comparaţi relatarea detaliată a lui Ştefan despre istoria lui Israel pentru a
dovedi acelaşi punct (Fapte 7,2-53).
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9. David zice. Citatul este din Ps. 69,22.23, nefiind asemenea nici cu textul ebraic nici cu LXX. În
contextul original, psalmistul invocă mânia lui Dumnezeu asupra vrăjmaşilor săi, pe care îi priveşte şi ca pe
vrăjmaşii lui Dumnezeu (la Psalmii de incantaţie, vol. III, p. 624). Mai multe pasaje din Psalmul acesta sunt
folosite de scriitorii NT ca referire profetică la Mesia, la Suferindul fără de păcat (vezi Ps. 69) şi aceste
cuvinte citate de Pavel sunt corespunzător aplicate la cei care leapădă pe Hristos.

Masa. Gr. trapeza, care poate să reprezinte şi ceea ce este pe masă, de unde traducerea „praznicul”
(RSV). Targumurile interpretează masa aceasta ca una întinsă înaintea Domnului, ca de pildă un praznic al
jertfelor. Binecuvântările de care s-au bucurat iudeii au devenit o cursă pentru ei. La fel, Scripturile, legile şi
instituţiile religioase date de Dumnezeu, în care se încredeau în ce priveşte viaţa şi mântuirea (Ioan 5,39.40;
Rom. 2,17; AA 99, 100; DA 212), au devenit un laţ şi o cursă. Darurile lui Dumnezeu date lor, fiind greşit
înţelese şi greşit folosite, au devenit cauza eşecului lor şi persistenţei lor în necredinţă. Darurile cele mai
alese ale Cerului, când sunt rău folosite, aduc numai vătămare primitorului.
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10. Să li se întunece ochii. În ce priveşte întunecarea ochilor ca o figură a orbirii spirituale care să
vină asupra lui Israel vezi Is. 6,9.10. În felul acesta, iudeii, deşi posedau clare revelaţii ale voiei lui
Dumnezeu, au rămas necunoscători al adevăratul înţeles şi adevăratul scop al acestor revelaţii, în timp ce
neamurile mai puţin favorizate dar ascultătoare au fost în stare să înţeleagă.
Gârbovită. [„Plecată în jos”, KJV]. Gr. sugkampto, literal, „a încovoia”, ca robi a căror spinare a fost
încovoiată sub povară. În VT psalmul acesta zice: „clatină-le mereu coapsele”. Afirmaţia lui Pavel e în
acord cu LXX. Tabloul sugerat este acela el unei temeri şi deprimări servile. Versetul acesta descrie bine
starea iudeilor necredincioşi. Atât de multă vreme devotaseră ei atenţia formelor externe şi amănuntelor
lipsite de însemnătate ale ritualului şi ale ceremoniei încât erau lipsiţi de orice discernământ spiritual şi de
capacitatea de a aprecia adevărurile esenţiale morale şi spirituale (vezi Mat. 23,23-25; Marcu 7,2-9). În
încercările lor continue de a-şi statornici propria lor neprihănire în felul acesta, ei sporiseră continuu povara
cerinţelor legale (vezi ;at. 23,4).
Folosind aceste citate din VT Pavel arătase că tabloul serios pe care fusese constrâns să-l facă despre
starea concetăţenilor săi iudei e clar susţinut de Scripturile pe care ei le cred. În plus, starea lor păcătoasă nu
e o nouă dezvoltare, ci i-a caracterizat de pe vremea lui Moise şi a profeţilor.
Romani 11:11
11. S-au poticnit ei? Construcţia textului grec implică un răspuns negativ (cf. vers. 1) ca şi cum ar fi
zis: „Ei nu s-au poticnit ca să cadă. Nu e aşa?” iudeii cu adevărat s-au poticnit, deoarece „s-au lovit de piatra
de poticnire” (cap. 9,32,33). Mulţi s-au smintit din cauza lui Hristos. Dar poticnirea lor a avut ca rezultat
ducerea Evangheliei la neamuri. Lucrul acesta, la rândul lui, urma să reacţioneze ca un stimulent asupra
iudeilor.
Ca să cadă. Sau „în aşa fel ca să cadă”. Construcţia textului grecesc poate fi interpretată ca exprimând
fie scop, fie rezultat. Ultimul este sensul corespunzător în contextul acesta.
Nicidecum. [„ferească Domnul”, KJV].
Alunecarea. [„Căderea”, KJV]. Gr. paraitoma, literal, „o alunecare [sau cădere] într-o parte”, „un pas
greşit”. În cap 5,15-20 paraptoma e tradus „greşeală”.
Neamurilor. [„La neamuri”, KJV]. Lepădarea Evangheliei de către iudei, şi violenţa sporită a opoziţiei
lor, promovase mult predicarea Evangheliei la neamuri şi acceptarea ei în consecinţă (vezi Fapte 8,4;
11,19-21). Acesta era cazul în propria experienţă a lui Pavel la Antiohia din Pisidia (Fapte 13,45-49).
Să facă pe Israel gelos. [„Să-i provoace”, KJV]. Adică pe iudei. Privilegiile lor îi făcuseră neglijenţi şi
apatici. Acum priveliştea altora care intrau în privilegiile lor trebuia să-i trezească din apatia lor şi să
deştepte o dorinţă de a participa la binecuvântările de care se bucurau acum neamurile.
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12. Alunecarea lor. [„Căderea lor”, KJV]. Vezi vers. 11.
Bogăţia pentru lume. [„Bogăţiile lumii”, KJV]. Iudei fuseseră chemaţi să fie misionarii lui Dumnezeu
în lume (vezi vol. IV, p. 26-29). Dar ei dăduseră greş în însărcinarea lor. Lumea fusese lăsată în ignoranţă.
Lepădarea naţiunii lui Israel ca ambasadori aleşi pentru lume şi chemarea bisericii creştine la evanghelizarea
lumii (Mat. 28,18-20) avusese ca rezultat o puternică mişcare misionară. Lumea neamurilor auzise de

„bogăţiile de nepătruns” (Ef. 3,8) şi mulţi acceptaseră pe Hristos.
Împuţinarea. Gr. lettema, „paguba”, „înfrângerea”, „eşecul”. Cuvântul apare în altă parte în NT numai
în 1 Cor. 6,7, unde e tradus „cusur” [„defect”] (KJV) sau „înfrângere” (RSV). De asemenea, apare o dată în
LXX, la Is. 31,8 în care caz înseamnă lămurit, „înfrângere”. Acesta ar putea să fie înţelesul lui Pavel aici.
Necredinţa iudeilor nu a fost numai un pas greşit şi o abatere; ea a fost şi o înfrângere. De aceea din cauza
ei, ei au fost lepădaţi ca naţiune aleasă; nu au izbutit să obţină ceea ce căutau. Totuşi, un număr de
comentatori preferă să înţeleagă hettema ca referindu-se la împuţinarea lui Israel. Ei argumentează că
interpretarea aceasta păstrează o mai exactă antiteză faţă de „plinătatea” de la sfârşitul versetului.
Bogăţie pentru neamuri. [„Bogăţii ale neamurilor”, KJV]. Evident de înţeles ca o variantă literală la
„bogăţie pentru lume”.
Plinătatea. Gr. pleroma. Cuvântul acesta poate fi înţeles în sensul pasiv „ceea ce a fost umplut”,
„totalitatea”, sau în sensul activ „ceea ce umple”, „împlinire” (cf. Ioan 1,1; Rom. 13,10; 1 Cor. 10,26; Ef.
1,23; 3,19; Col. 1,19). Comentatorii sunt în dezacord în ce priveşte înţelesul exact al acestui verset, dar
subiectul principal al lui Pavel pare să fie clar. Dacă Dumnezeu a îndreptat împuţinarea şi înfrângerea
iudeilor pentru a produce bogăţie pentru neamuri cu cât mai mult repararea acestei pierderi va însemna
bogăţii pentru toţi.
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13. [„Căci”, KJV]. Dovezile textuale sunt împărţite (cf. p. 10) între exprimarea aceasta şi exprimarea
„şi” sau „dar”. Pavel a ajuns la un loc la care argumentul lui cu privire la starea iudeilor atinge şi poziţia
neamurilor (vers. 11, 12). De aceea el se opreşte să explice parantetic că iubirea lui pentru proprii săi
concetăţeni şi râvna lui pentru a aduce la împlinire însărcinarea sa pentru neamuri lucrează împreună spre
acelaşi scop. Dorinţa lui de a salva pe conaţionalii săi iudei îl face cu atât mai zelos să lucreze pentru
mântuirea neamurilor, deoarece aceasta va aduce un bine concetăţenilor săi. Şi aceasta la rândul ei va aduce
un şi mai mare bine neamurilor.
Neamurilor. Pavel se referise la iudei la persoana a treia „ei” (vezi vers. 11 etc.), dar se adresează
neamurilor la persoana a doua „voi” (vers. 13-31), versetul acesta procură un plus de dovezi că biserica din
Roma se poate să fi fost alcătuită mai ales din neamuri (vezi cap. 1,13).
Întrucât. Dovezi textuale importante pot fi citate (cf. p. 10) pentru adăugarea cuvântului „deci” după
„întrucât”. Includerea acestui cuvânt separă propoziţia aceasta de propoziţia precedentă: „Căci vă spun vouă,
neamurilor” şi leagă a doua propoziţie mai strâns cu următoarea. „Îmi slăvesc slujba mea”. În consecinţă, un
număr de versiuni pun un punct după „vouă, neamurilor” (RSV; RV; ASV, etc.).
Slăvesc. [„Preamăresc”, KJV]. Gr. dexazo, „a proslăvi”, „a înălţa”.
Slujba. Gr. diakonia, „lucrarea” aşa cum e tradus în cap. 12,7 [KJV]. Pavel a proslăvit lucrarea sa
pentru neamuri făcând totul cu putinţă pentru a le duce Evanghelia. El exprimă nădejdea că succesul lucrării
sale printre neamuri va avea ca rezultat o influenţă favorabilă asupra iudeilor (vezi cap. 11,11). El şi-a
proslăvit lucrarea pentru a face pe conaţionalii Săi iudei geloşi şi în felul acesta să salveze pe unii din ei
(vers. 14).
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14. Să stârnesc gelozia. [„Să provoc emulaţia”, KJV]. Gr. parazeloo, cuvântul tradus „să stârnesc
gelozia” în vers. 11 şi în cap. 10,19, e mai bine să se păstreze aceeaşi traducere în toate cazurile, pentru a nu
întuneca legătura cu profeţia originară din Deut. 32,16.21 citat în Rom. 10,19.
Neamul meu. [„Carnea mea”, KJV]. Adică, rude de sânge,concetăţenii (cf. cap. 9,3). Scopul e de a
stârni în fraţii săi o dorinţă de a participa la binecuvântările care mai întâi le fuseseră oferite lor, dar de care
se bucură acum neamurile în aşa mare măsură.
Să mântuiesc pe unii. Compară 1 Cor. 9,22).

Romani 11:15
15. Lepădarea. Gr. apobole. Cuvântul apare în NT numai aici şi în Fapte 27,22 unde e tradus
„pierdere”. Pavel tăgăduise mai înainte că Dumnezeu lepădase pe poporul său (Rom. 11,1.2), dar aici o
afirmă. Însă, ambele afirmaţii sunt adevărate. Naţiunea lui Israel ca unealtă aleasă pentru evanghelizarea
lumii fusese cu adevărat lepădată, dar o rămăşiţă credincioasă a primit pe Mesia, şi eforturile misionare ale
bisericii primare mereu adăugau la numărul lor. Vezi vol. IV, p. 35.
În versetul acesta, argumentaţia din vers. 12 e repetată într-o vorbire diferită. Deşi lepădarea cea mai
mare a vechiului său popor din cauza lipsei lor de credincioşie, Dumnezeu a folosit aceasta pentru a împăca
cu Sine pe aceia care nu-L „căutau” (cap. 10,29).
Împăcarea lumii. Pavel privea lucrarea sa ca o lucrare de împăcare (2 Cor. 5,18.19; cf. Col. 1,120).
Venind după lepădarea naţiunii lui Israel (vezi Rom. 11,2.12), Evanghelia lui Hristos s-a răspândit la
naţiunile lumii, şi credincioşii de pretutindeni fuseseră împăcaţi cu Dumnezeu.
Primirea. Gr. prostepsis, „acceptare”, „primire”. Cuvântul nu mai apare în altă parte în NT, dar
înţelesul lui este arătat de folosirea verbului de la care derivă (vezi cap. 14,3; 15,7). Pavel vorbeşte aici fără
îndoială de venirea în biserica creştină a unor iudei primiţi de Hristos.
Viaţă din morţi? Unii comentatori au luat aceasta literal ca însemnând că îndată ce scopul lui
Dumnezeu a fost împlinit prin „primirea” lui Israel (vezi mai sus la „primirea”) va fi împlinit şi scopul Lui
pentru mântuirea lumi şi împărăţia lui Hristos va fi introdusă la înviere.
Totuşi, comentariul acesta adoptă poziţia că vorbirea lui Pavel este figurată (cf. Luca 15,24.32).
Expresia „viaţă din morţi?” nu e folosită în altă parte în NT cu privire la înviere. Fără îndoială Pavel se
referea la uriaşa înviere spirituală care urma să aibă loc în lume ca rezultat al predicării Evangheliei. Mulţi
iudei care erau morţi spiritual urma să accepte pe Isus Hristos şi să se unească în proclamarea Evangheliei.
Comparaţi AA 381.
„Primirea lor” nu trebuie să fie interpretată ca însemnând că privilegiile şi binecuvântările acordate în
vechime naţiunii Israel le vor fi redate şi că naţiunea literală a iudeilor va fi din nou naţiune aleasă.
Lepădarea lor ca naţiune era finală. Isus a făcut lucrul acesta deplin de clar în parabola Lui cu vierii (vezi
Mat. 21,33-43). „Împărăţia lui Dumnezeu”a fost luată de la ei şi „dată neamului” care va aduce roadele
cuvenite” (Mat. 21,43). Totuşi, ca persoane ei pot fi salvaţi unindu-se cu biserica creştină (vezi Rom.
11,23.24).
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16. Iar. [„Pentru că”, JKV]. Gr. de. Mai degrabă, „şi”, „acum”.
Cele dintâi roade. Aici din plămădeală. Pavel face aici aluzie la ceremonia, descrisă în Num.
15,19-21, de dedicare a unei părţi din plămădeală lui Dumnezeu. Jertfirea primelor roade sfinţea toată
frământătura de aluat. Primele roade reprezintă prima parte a recoltei Evangheliei printre iudei (vezi AA
377).
Plămădeala. [„Frământătura”, KJV]. Adică întreaga frământătură – aceia care ulterior urma să devină
membri ai bisericii creştine.
Rădăcina. Pavel foloseşte o a doua metaforă pentru a exprima aceeaşi idee. Dacă rădăcina este sfântă,
aşa este întregul pom (vezi „este sfântă”). El zugrăveşte pe Israel ca pe un pom.
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17. Dacă unele din ramuri. Ieremia reprezentase pe Israel ca pe un măslin (vezi Ier. 11,16; cf. Osea
14,6). Comparaţia şi ilustraţia VT a viţei (Ps. 80,8; Is. 5,7). Isus Se asemăna cu o viţă şi pe ucenici Săi cu
mlădiţele (Ioan 15,1-6).
Au fost tăiate. [„Au fost rupte”, KJV]. Referirea este la iudeii necredincioşi care, lepădând pe Hristos,
şi-au sigilat nu numai soarta lor proprie, dar şi pe aceea a naţiunii. Împărăţia lui Dumnezeu a fost luată de la

ei şi „dată neamului, care va aduce roadele cuvenite” (vezi Mat. 21,43).
Măslin sălbatic. Aceasta poate fi interpretată ca „o mlădiţă sălbatică” (vezi RSV). Figura reprezintă
corespunzător starea neamurilor, care nu fuseseră favorizate cu privilegiile religioase ale iudeilor.
Ai fost altoit. Mai degrabă „ai fost altoit în”. Pavel nu vorbeşte despre o posibilitate viitoare, ci de
ceva care deja a avut loc în experienţa multor persoane dintre neamuri. Altoirea unei ramuri dintr-un pom
sălbatic în tulpina unui pom nobil e un proces care normal nu se face. Procedeul obişnuit este de a altoi o
ramură cultivată într-o tulpină sălbatică, ca de pildă nuc persan sau englez într-un nuc sălbatic din
California. Pavel afirmă precis în vers. 24 că altoirea neamurilor în tulpina lui Israel este „împotriva firii”.
Chemarea şi convertirea neamurilor era contrarie aşteptărilor iudaice.
În locul lor. [„Printre ele”, KJV]. Aceasta este redarea cea mai simplă, însemnând „printre ramurile
bune”. Unii însă redau expresia „în locul lor” (vezi RSV) ca însemnând „în locul ramurilor tăiate”.
Părtaş. [„Te împărtăşeşti”, KJV]. Literal, „te-ai făcut părtaş” (cf. Ef. 3,6). Creştinii dintre neamuri au
devenit părtaşi la planul veşnic de mântuire al lui Dumnezeu.
Rădăcinii şi grăsimii. Dovezi textuale importante pot fi citate (cf. p. 10) pentru omiterea cuvintelor
„rădăcinii şi”. Înţelesul nu este schimbat în mod esenţial prin omiterea acestor cuvinte. Se pot cita de
asemenea dovezi pentru exprimarea „rădăcinii dătătoare de grăsime”.
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18. Nu te făli. E cu totul ne la locul lui ca creştinii dintre neamuri care datorează totul
binecuvântărilor mântuirii pentru care Israel fusese chemat să fie crainic, să se fălească faţă de iudeii care
căzuseră.
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19. Vei zice. Pavel explicase mai înainte că lepădarea iudeilor adusese ca rezultat îmbogăţirea
neamurilor (vezi vers. 11-15). Dar ar fi ceva egoist şi arogant de a afirma că în această presupusă replică
Dumnezeu lepădase pe unii din poporul Său pentru scopul unic şi direct de a aduce binecuvântările
mântuirii neamurilor, ca şi cum ar fi fost de mai mare valoare decât iudeii. Egoismul este indicat în limba
greacă de pronumele personal emfatic ego, „lui” în expresia „ca să fiu altoit eu”.
Ramurile. Dovezi textuale atestă (cf. p. 10) omiterea articolului. Nu toate ramurile au fost rupte.
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20. Adevărat. [„Bine”, KJV]. Gr. kalos, „e adevărat”, „aşa e” (cf. Marcu 12,32). Pavel admite
adevărul afirmaţiei că ramurile au fost tăiate, cu rezultatul că altele au fost altoite.
Necredinţa. Gr. apistia. „lipsă de credinţă”. Comparaţia cuvântul pistis, tradus „credinţă” în propoziţia
următoare. Strânsa legătură dintre aceste două cuvinte este clar văzută în textul grecesc.
Stai în picioare prin credinţă. Pavel merge mai departe pentru a corecta deducţia greşit exprimată în
versetul precedent reamintind creştinilor dintre neamuri despre felul cum ei au devenit membri ai Israelului
spiritual. Iudeii fuseseră lepădaţi din cauza necredinţei lor. Neamurile fuseseră primite din cauza credinţei
lor. Când e recunoscută adevărata cauză a lepădării lui Israel, ea nu lasă nici un prilej creştinului dintre
neamuri să se laude. Ea e, mai curând, o avertizare ca omul să se ţină tare de credinţa sa ca singură condiţie
pe temeiul căreia rămâne în siguranţă ca o ramură în pom. De aceea nu trebuie să se „îngâmfe” din cauza
noilor sale privilegii şi noii sale poziţii, ci mai degrabă să se ferească de a nu cădea cum au căzut alţii. Vezi
cap. 3,3; 10,17.
Nu te îngâmfa. [„Nu fii îngâmfat”, KJV]. Sau „opreşte-te de a mai crede lucruri mari”, adică „nu fii
încrezut”. Creştinul dintre neamuri nu are mai mult merit personal de cum aveau iudeii care fuseseră tăiaţi.
De aceea nu are motiv să fie îngâmfat. În plus, credinţa nu poate să trăiască în omul a cărui „inimă se
măreşte” (Hab. 2,4).

Ci teme-te. Încrederea peste măsură de mare şi un fals simţ al siguranţei va duce la acelaşi rezultat
dezastruos pe care le-au încercat iudeii. Comparaţi Evr. 4,1.
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21. N-a cruţat. Versetul acesta explică de ce convertiţii dintre neamuri ar trebui să se teamă. În ciuda
privilegiului lor mai mare, Dumnezeu n-a cruţat ramurile când au păcătuit. E mult mai mult motiv ca
altoiurile sălbatice să se teamă că Dumnezeu nu le va cruţa dacă săvârşesc acelaşi păcat.
[„Ia seama”; KJV]. Se pot cita dovezi textuale (cf. p. 10) pentru exprimarea „nu vă va cruţa nici pe
noi”, în loc de „ia seama, El nu te va cruţa nici pe tine”.
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22. Bunătatea. Gr. chrestotes, „bunătate, „amabilitate” (vezi cap. 3,12). Î
Asprimea. Gr. apotomia, „ceea ce taie”, de unde „ceea ce este imposibil în asprimea sa”. Cuvântul
acesta nu apare în altă parte în NT. E derivat de la verbul apotemno, „a tăia”. Adverbul înrudit, apotemos,
„aspru” e folosit în 2 Cor. 13,10; Tit 1,13. Purtarea lui Dumnezeu cu neamurile arată că El e plin de bunătate
şi îndelungă răbdare faţă de oameni (vezi Rom. 2,4). Bunătatea Lui va fi totdeauna arătată faţă Dumnezeu de
aceia care se încred în El şi nu în propriile lor merite sau în poziţia privilegiată de care se bucură. Dar, pe de
altă arte, tratamentul lui Dumnezeu aplicat iudeilor dă la iveală asprimea pe care El trebuie să o exercite faţă
de aceia care se încred în sine.
Cei ce au căzut. Adică, iudeii neascultători.
Faţă de tine. Adică, faţă de neamuri.
Dacă nu încetezi să rămâi. [„Dacă continui”, KJV]. Felul de a rămâne în bunătate, sau în har (fapte
13,4) e de a „continua în credinţă” (Col. 1,23), de a nu se abate în necredinţă de la îndurarea acordată.
Versetul acesta învaţă lămurit posibilitatea de a cădea din har. Oamenii pot să dispreţuiască şi să respingă
bunătatea lui Dumnezeu şi astfel să fie lepădaţi.
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23. Şi chiar ei. Dumnezeu are nu numai voinţa dar şi puterea să restatornicească pe aceia pe care i-a
lepădat. Că Dumnezeu are putere să refacă e ilustrat de puterea pe care El a dat-o pe faţă în convertirea
neamurilor, aşa cum e descris în versetul următor.
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24. Cu cât mai mult. Convertirea de la păgânismul cel mai negru în care trăiau neamurile este un
argument în favoarea convigerii că Dumnezeu este cu mult mai mult în stare să refacă indivizi israeliţi
lepădaţi.
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25. Să nu ştiţi. [„Să nu fiţi neştiutori”, KJV]. Comparaţi Rom. 1,13; 1 Cor. 10,1; 12,1; 2 Cor. 1,8; 1
Tes. 4,13).
Taina. [„Misterul”, KJV]. Gr. musterion, însemnând în greaca clasică, „ceva ascuns”, „un secret”
înrudit cu mustes, „un iniţiat”. Forma verbală muelo înseamnă „a iniţia”, şi e înrudită cu „muo”, „ a închide
[ochii sau gura]”.
La păgâni musterion, de obicei la plural musteria, era folosit cu privire la secrete sau doctrine secrete,
care să fie făcute cunoscut numai celor care fuseseră în mod deosebit iniţiaţi. Era termenul tehnic pentru
ritualurile şi celebrările lor secrete şi de asemenea, pentru uneltele şi ornamentele mistice pe care le foloseau
la ceremoniile lor. În ce priveşte folosirea termenului „taină” în literatura de la Qumram vezi vol. IV, p. 92.
În NT musterion se referă la ceva ce Dumnezeu vrea să facă cunoscut celor care sunt gata să
primească descoperirea Lui, şi nu la ceva ce El doreşte să păstreze secret. În scrierile lui Pavel cuvântul
poartă înţelesul de ceva care, deşi incapabil de a fi pe deplin înţeles de raţiunea omenească neajutorată, a

fost făcut acum cunoscut prin descoperire dumnezeiască (vezi cap. 16,26; etc.). În Apoc. 1,20; 17,5.7
musterion se referă la un simbol care cere interpretarea înţelesului său.
Pavel socotea drept misiune a sa de a face cunoscut taina „care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri”
(Rom. 16,25; cf. 1 Cor. 2,7; Ef. 3,3.4). Scopul veşnic al lui Dumnezeu de a răscumpăra pe om în Hristos
fusese făcut acum cunoscut în creştinism. În felul acesta, Pavel descrie întreaga descoperire creştină ca o
taină (Rom. 16,25; 1 Cor. 2,7-10; Ef. 1,9; 6,19; Col. 1,26; 2,2; 1 Tim. 3,9). El aplică termenul la întruparea
lui Hristos (1 Tim. 3,16), la unirea lui Hristos şi a bisericii Sale ca preînchipuită prin căsătorie (Ef. 5,32), la
transformarea sfinţilor la a doua venire (1 Cor. 15,51), la opoziţia lui antihrist (2 Tes. 2,7) şi în deosebi la
admiterea neamurilor în împărăţia lui Hristos (Rom. 16,25.26; Ef. 3,1-6; Col. 1,26.27).
Taina pe care o face acum cunoscut Pavel e scopul lui Dumnezeu de a mântui atât pe iudei, cât şi pe
neamuri în împărăţi Sa. Împietrirea lui Israel e ceva care depăşeşte priceperea oamenilor (Rom. 11,33) când
este vorba de realizarea acestui plan divin.
Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi. Literal, „înţelepţi în voi înşivă” sau „înţelepţi după voi înşivă”.
Pavel e preocupat cu privire la faptul că nu cumva neamurile să se îngâmfe presupunând că acceptarea a
ceea ce iudeii refuzaseră se datora cumva meritelor lor. Nu era nici un motiv pentru neamurile credincioase
să dispreţuiască pe iudeii necredincioşi. Expresia aceasta arată că „fraţii” cărora li se adresează aici Pavel
sunt în deosebi creştini dintre neamuri. El se adresase unor astfel de creştini cu începere de la vers. 13.
Împietrire. [„Orbire”, KJV]. Gr. porosis, „împietrire” (cf. Rom. 11,7; Marcu 3,5; Ef. 4,18). Aici arată
o „întunecare mintală”, „insensibilitate spirituală”.
O parte. Împietrirea nu venise asupra întregului Israel, ci numai la „o parte”. „Rămăşiţa datorită unei
alegeri prin har” nu fusese afectată în felul acesta (vers. 5) „Unele ramuri”, nu toate fuseseră tăiate (vers.
17).
Până. Chiar până la sfârşitul timpului împietrirea pentru „o parte” va fi starea spirituală a iudeilor.
Cele două expresii-cheie din acest pasaj, sunt „numărul deplin al neamurilor [plinătatea neamurilor]” şi „tot
Israelul” (vers. 26). Dacă, aşa cum susţin unii, Pavel în aceste expresii cuprinde literal populaţia totală a
neamurilor şi „totalitatea” neamului iudaic, după trup, el învaţă mântuirea universală. Dar, indiferent ce
învaţă Pavel în acest pasaj dificil, el lucru cert că el nu învaţă mântuirea universală, deoarece scrierile lui
conţin numeroase afirmaţii neechivoce în opoziţie cu o asemenea doctrină (vezi Rom. 1,18.32; 2,1-11; 2
Tes. 1,7-10 etc.)
Dumnezeu nu impune nimănui mântuirea. Dacă oamenii aleg să-şi înăsprească inima împotriva
Evangheliei, El nu se amestecă în alegerea lor. Împietrirea lor este astfel din propria lor alegere şi
răspunderea pentru ea nu trebuie să fie pusă pe seama lui Dumnezeu (vezi Rom. 9,18). E cu putinţă pentru
Dumnezeu să mântuiască dintr-o naţiune numai atâţia câţi se supun prevederilor harului.
Va intra. Adică, în împărăţia lui Hristos, comunitatea poporului lui Dumnezeu care e reprezentat de
măslinul cel bun şi în care unele persoane din rândul neamurilor au fost deja altoite.
Romani 11:26
26. Şi atunci. [„ŞI aşa2, KJV]. Gr. kai hocitos, „şi astfel”, „şi în felul acesta”.
Tot Israelul. Că Pavel nu învaţă mântuirea universală nici pentru neamuri, nici pentru iudei, a fost deja
arătat (vezi vers. 25). În plus, pentru ce numai generaţia iudeilor care trăiesc în timpul sfârşitului să fie
asiguraţi de mântuire prin vreun fel de decret divin? Pavel exprimase nădejdea sa că „unii din ei” (vers. 14)
ar putea fi mântuiţi. Pare evident din aceasta că el credea că mulţi urmau să respingă toate eforturile de a-i
mântui, şi că în acord cu aceasta, el niciodată nu şi-a imaginat convertirea întregii naţiuni.
Unii comentatori susţin că rămăşiţa credincioasă (vezi vers. 5) la care sunt adăugaţi acei iudei care
primesc pe Hristos în cursul erei creştine constituie „tot Israelul” care va fi mântuit. Vederea aceasta este
bazată pe observaţia că povara lui Pavel în cap. 11 este mântuirea semenilor săi israeliţi. El tratează
mântuirea lor cu ceea a neamurilor. Cele două grupe sunt diferenţiate în decursul capitolului prin faptul că la

iudei se face referire la persoana a treia şi la neamuri la persoana a doua. Mântuirea celor dintâi e descrisă
prin expresia „tot Israelul va fi mântuit”; aceea a celor din urmă prin „va intra numărul deplin al
neamurilor”.
Alţi comentatori susţin că „tot Israelul” reprezintă Israelul spiritual. Vederea aceasta este bazată pe
credinţa că Pavel completează aici ilustraţia sa cu măslinul. El arătase cum ramurile care reprezentau pe
iudeii necredincioşi fuseseră tăiate şi ramurile de măslin sălbatic, reprezentând neamurile, fuseseră altoite în
tulpină. El arătase, de asemenea, cum ramurile tăiate puteau fi reunite cu tulpina părintească. Prin altoirea
acestor ramuri, pomul reprezentând Israelul spiritual care urma să fie din nou întregit. „Tot Israelul” ar fi
urmat să reprezinte în felul acesta totalitatea celor mântuiţi. Iudeii şi neamuri, care împreună constituie „tot”
Israelul adevărat (Rom. 2,28.29; Gal. 6,15.16).
Cum este scris. Citatul este din Is. 59,20.21; 27,9, fiind mai în acord cu textul ebraic. În locul „de
dragul Sionului” din LXX, citatul lui Pavel zice: „din Sion”. Modificarea se poate să fi fost sugerată de
pasaje ca Ps. 14,7; 50.2; 53,6; Is. 2,3; Mica 4,2.
Izbăvitorul. [„Eliberatorul”, KJV]. Textul ebraic la Is. 59,20 zice go’el, „răscumpărător” (vezi Iov
19,25; cf. Deut. 25,5-10; Rut 3,12.13; 4,7-10).
Sion. Adică, Ierusalim (vezi ps. 48,2).
Nelegiuirile. Gr. arebeia, „nelegiuirea în gând şi faptă”, „ fără evlavie”. Prezicerea lui Isaia exprima
nădejdea că o redeşteptare va trece printre rândurile Israelului apostaziat şi că naţiunea în cele din urmă îşi
va fi împlinit destinul ei divin. Pavel arată că profeţia îşi va găsi împlinirea nu cu naţiunea iudeilor, ci cu
iudeii individuali care acceptă pe Isus ca Mesia şi sunt altoiţi în tulpina adevăratului Israel (vezi vers. 23).
Iacov. Adică Israel (vezi Num. 23,21; Ps. 78,5; Mica 3,8).
Romani 11:27
27. [„Căci”, KJV]. Gr. kai, mai degrabă „şi”.
Legământul. [„Legământul Meu”, KJV]. Literal, „legământul de la Mine”. Baza noului legământ al lui
Dumnezeu cu Israel era iertarea păcatelor lor din partea Lui (vezi Ier. 31,31-34). Când Răscumpărătorul va
conduce rămăşiţa (Rom. 9,27) descendenţilor apostaziaţi ai lui Avraam pentru a se abate de la călcarea lor
de lege, atunci legământul rupt cu ei va fi reînnoit şi Dumnezeu nu îşi va mai reaminti păcatul lor.
Comparaţi Evrei 8,6-13.
Romani 11:28
28. Vrăjmaşii. Poate o referire la ostilitatea iudeilor faţă de Evanghelie sau la faptul că lepădarea lui
Hristos din partea lor a făcut din ei adevăraţi vrăjmaşi ai lui Dumnezeu. Acest ultim înţeles e reflectat în
traducerea „vrăjmaşi ai lui Dumnezeu” (RSV).
Spre binele vostru. Rezultatul excluderii lor fusese chemarea neamurilor aşa după cum Pavel deja
explicase (vers. 11, 12, 12, 15, 19).
În ce priveşte alegerea. Literal, „potrivit cu alegerea”, aici probabil referindu-se la principiul alegerii,
adică la faptul că Dumnezeu alesese pe Israel să fie poporul Lui, şi că va mântui rămăşiţa credincioasă din
mijlocul lor.
Iubiţi. Compară cap. 9,25. Chiar şi în starea lor de lepădare, iudeii sunt totuşi iubiţi de Dumnezeu.
Din pricina părinţilor. Compară Fapte 3,25; Rom. 9,4.5).
Romani 11:29
29. Nu-I pare rău. [„Fără părere de rău”, KJV]. Gr. ametameleta, „neregretat”. Unica altă apariţie NT
a acestui cuvânt este în 2 Cor. 7,10. Dumnezeu nu Şi-a schimbat părerea cu privire la Israel. Naţiunea a dat
greş şi a fost lepădată (vezi Mat. 21,33-46), dar o rămăşiţă urma să fie mântuită. Lui Dumnezeu nu-I pare

rău că a chemat sămânţa lui Avraam şi i-a dat daruri (vezi Num. 23,19; 1 Sam. 15,29; Ps. 89,34-36; Ez.
24,14; Tit 1,2; Evrei 6,18; Iac. 1,17). Pavel exprimă adevărul său ca un motiv pentru a crede că Dumnezeu
încă oferă iertare şi mântuire poporului pe care l-a chemat şi ales şi asupra căruia a revărsat atât de multe
binecuvântări (Rom. 9,4.5).
Darurile. Gr. charismata, „daruri ale harului fără plată” (vezi cap. 5,15; 6,23).
Chemarea. În ce priveşte natura chemării vezi cap. 8,30.
Romani 11:30
30. Odinioară. [„În trecut”, KJV]. Adică înainte de predicarea Evangheliei la neamuri. Iudeii pe care
Dumnezeu îi alesese să fie ambasadorii Săi în lume, dăduseră în chip mizerabil greş în sarcina lor de
evanghelizare a lumii, din care cauză de abia în timpul bisericii creştine s-a făcut neamurilor invitaţia
mântuirii.
N-aţi ascultat. [„N-aţi crezut”, KJV]. Gr. apeitheo, „a nu asculta”. Neascultarea de odinioară ar trebui
să reprime orice sentimente lipsite de iubire pe care neamurile ar putea fi ispitite să le cultive cu privire la
neascultarea prezentă a iudeilor (vers. 18-20).
Neascultarea. [„Necredinţa”, KJV]. Gr. apeitheia, „neascultare”. Comparaţi pe apeitheo de mai sus.
Neascultarea iudeilor a avut ca rezultat ducerea Evangheliei la neamuri (Fapte 13,46).
Romani 11:31
31. Tot aşa şi ei. Pavel vorbeşte acum despre iudei. Prin neascultarea lor ei s-au aşezat pe aceeaşi
treaptă cu neamurile.
Prin îndurarea arătată vouă. [„Prin îndurarea voastră”, KJV]. Iudeii au pierdut toate privilegiile
legăturii de legământ şi pot fi reprimiţi în această legătură numai în acelaşi fel cum au fost primite
neamurile. Unii comentatori privesc aceasta ca o referire adiţională la provocarea lui Israel la o gelozie
sfântă prin priveliştea faptului că neamurile se bucură de îndurarea şi binecuvântarea lui Dumnezeu (vers.
11). În felul acesta, Dumnezeu foloseşte neascultarea iudeilor ca o ocazie de a duce îndurarea la neamuri
(Fapte 13,46). Apoi din nou, El foloseşte descoperirea îndurări Sale faţă de neamuri pentru a aduce din nou
îndurare la iudei.
Romani 11:32
32. A închis. [„Închise împreună”, Nitz.]. Gr. sugkleio, literal, „a închide împreună” ca o plasă care
cuprinde o mulţime de peşti (Luca 5,6). Sugkleio e tradus „a închis” în Gal. 3,22 şi „închişi” în Gal. 3,23.
Înţelesul expresiei „Dumnezeu i-a închis în neascultare” e clarificat de exprimarea LXX la Ps. 78,62: „A dat
pradă săbiei pe poporul Lui”, literal „El i-a închis pentru sabie”. Pavel descrisese cu puţin mai înainte cum
Dumnezeu predase pe oameni păcatelor lor (vezi Rom. 1,24; cf. la cap. 1,18).
În versetul acesta, Pavel declară că toate procedeele lui Dumnezeu cu omenirea deşi uneori greu de
înţeles, sunt în acord cu marele Lui efort de a salva omenirea. Chiar opoziţia omului faţă de Dumnezeu e
transformată de El într-o ocazie de a împlini planul Lui. Nu înseamnă că păcatul de necredinţă şi
neascultarea omului sunt voite de Dumnezeu. Dar când păcatul e de faţă, Dumnezeu ştie cum să aranjeze
schema Sa de cârmuire a lumii aşa fel încât să îndrepte răul spre bine.
În felul acesta, îngăduind omului să fie cuprins în consecinţele naturale ale propriei sale înclinaţii de
rebeliune, Dumnezeu a căutat să-l înveţe grozăvia păcatului şi să-i descopere propria lui lipsă de putere când
e separat de puterea divină. Îngăduind acelora care au încercat să-şi făurească propria neprihănire prin
propriile lor fapte să culeagă rezultatele inevitabile ale unei asemenea neînţelepciuni, Dumnezeu a căutat să
clarifice tuturor faptul că mântuirea poate fi obţinută numai prin credinţă în El şi prin supunerea faţă de
iubirea, îndurarea şi puterea transformatoare descoperite în Hristos.
Pe toţi. Literal, „toţii”, însemnând „toţi oamenii”, incluzând pe iudei şi pe neamuri.
Neascultare. [„Necredinţă”, KJV]. Gr. apeitheia, „neascultare”, ca la vers. 31.

Milă de toţi. [„Îndurare faţă de toţi”, KJV]. Nu toţi vor accepta îndurarea lui Dumnezeu şi i se vor
supune. Oamenii sunt încă liberi să se împotrivească şi să respingă. Dar Dumnezeu e gata şi dispus să aibă
milă de oricine (2 Petru 3,9). Toate procedeele Sale înţelepte şi pline de răbdare faţă de oamenii căzuţi au
lucrat împreună spre realizarea acestui scop unic: descoperirea iubirii divine în mântuirea păcătoşilor.
Romani 11:33
33. Adâncul. Adică, plinătatea de nemăsurat şi de neistovit. Comparaţi „judecăţile Tale sunt ca
adâncul cel mare” (Ps. 36,6). Pavel a ajuns la culminarea argumentaţiei sale. Ea a început cu condamnarea
tuturor (Rom. 1,2), dar s-a încheiat cu îndurarea faţă de toţi. Mânia descoperită „din cer împotriva oricărei
necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri” (cap. 1,18) a făcut loc îndurării care cuprinde pe
toţi oamenii de pe pământ. Acest mare adevăr, pe care Pavel l-a rezumat în cap. 11,31, îl face să izbucnească
în recunoaşterea înţelepciunii şi bunătăţii fără de margini a lui Dumnezeu.
Bogăţiei. [„Bogăţiilor”, KJV]. Comparaţi Rom. 2,4; 9,23; 10,12; Ef. 1,7.18; 2,7; 3,16; Fil. 4,19. cu
ajutorul acestor resurse de nepătruns de slavă şi de har, Dumnezeu a putut să scoată bine din rău.
Înţelepciunii. Prima parte a acestui verset poate fi tradusă: „O adânc al bogăţiilor, înţelepciunii şi
ştiinţei lui Dumnezeu!” Înţelepciunea atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu a fost desfăşurată în minunata
predominare a evenimentelor pentru împlinirea scopurilor Sale mântuitoare (vezi 1 Cor. 1,21-26Y; Ef.
3,9-11).
Judecăţile. Sau, „deciziile” ca de pildă cele prin care iudeii au fost lepădaţi şi neamurile primite.
Pentru raţiunea neajutorată omenească, judecăţile acestea sunt tot pe atât de nepătruns ca şi Adâncul cel
mare (Ps. 36,6).
Neînţelese. [„Dincolo de cercetare”, KJV]. Gr. anexichniastoi, literal, „care nu poate fi urmărit”.
Singura altă apariţie a acestui cuvânt în Ef. 3,8. cartea lui Iov e un comentariu la taina de necuprins a căilor
lui Dumnezeu (vezi Iov 5,9; 9,10). Parte din înţelepciunea lui Dumnezeu poate fi cunoscută (Rom. 1,20), dar
nu toată (cf. Ecl. 8,17). Chiar şi Pavel, cu puternicul lui intelect şi cu via lui pătrundere în cele ale lui
Dumnezeu, e constrâns să recunoască faptul că hotărârile şi căile lui Dumnezeu sunt dincolo de priceperea
mărginită a omului. Dumnezeu ne descoperă atât de mult din înţelepciunea şi scopurile Lui cât e spre cel
mai mare bine al nostru. Dincolo de aceasta trebuie să ne sprijinim pe dovezile ample ale iubirii, îndurării şi
puterii Sale.
Romani 11:34
34. Cine a cunoscut? Citatul din Is. 40,13, în acord cu exprimarea LXX (cf. 1 Cor. 2,16). Textul
ebraic zice: „Cine a îndrumat Duhul Domnului, sau fiind sfetnicul Lui, L-a învăţat?” Pavel îndreptaţeşte
acum exclamaţiile din Rom. 11,33 din pasaje din VT care vorbesc despre cunoaşterea, înţelepciunea şi
bogăţiile lui Dumnezeu. Cele două părţi ale acestui verset vorbesc despre cunoştinţa şi înţelepciunea lui
Dumnezeu; vers. 35, despre bogăţiile Lui.
Romani 11:35
35. Cine I-a dat ceva întâi? Citatul e din Iov 41,11. Nici unul din darurile cerului nu poate fi primit ca
o rambursare a unei favori sau a unui dar făcut mai înainte lui Dumnezeu. Toate binecuvântările Lui sunt
pornite din propriul Său har liber. Încă o dată, Pavel se ocupă de eroarea fundamentală a iudeilor plini de
îndreptăţire de sine, ideea greşită că oamenii pot să câştige favoarea lui Dumnezeu prin faptele lor meritorii.
Romani 11:36
36. Din El. Versetul acesta dă motivul pentru care nimeni nu poate face pe Dumnezeu debitorul său.
Deoarece toate lucrurile au fost create de El (vezi Fapte 17,24.25; 1 Cor. 8,6), toate lucrurile create îşi
datorează existenţa şi activitatea în continuare Lui, care încă „lucrează totul în toţi” (1] Cor. 12,6; cf. Fapte
17,28; Evrei 2,10). Şi toate lucrurile sunt îndrumate spre realizarea scopurilor sale şi slavei numelui Său.
A Lui să fie slava. Comparaţi Rom. 16,27; Gal. 1,5; Fil. 4,20; 2 Tim. 4,18; Evrei 13,21. Cu această
scurtă, dar sublimă doxologie, Pavel ajunge la finele părţii celei mai doctrinale şi mai argumentative a
epistolei.
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Romani 12:1
1. Vă îndemn. [„Vă implor”, KJV]. Pavel acum trece la considerarea aplicării practice a doctrinei
neprihănirii prin credinţă, pe care a explicat-o atât de clar în cap. 1-11. Neprihănirea prin credinţă înseamnă
nu numai iertarea de păcat, dar şi înnoirea vieţii. Ea cuprinde atât sfinţire, cât şi neprihănire, transformare ca
şi împăcare. Scopul lui Dumnezeu este de a reface deplin pe păcătoşi, pentru a-i face destoinici de a trăi în
prezenţa Sa.
Dar. [„Deci”, KJV]. Aceasta poate să se refere înapoi mai ales la declaraţia îndurării atotcuprinzătoare
a lui Dumnezeu (cap. 11,32-36), sau într-un fel mai general la întreaga argumentaţie precedentă a epistolei
la care cap. 11,32-36 este culminarea. Întrucât credinciosul a fost îndreptăţit prin credinţă în Hristos şi a fost
readus la o poziţie de iubire şi de încredere ca un fiu adoptiv al lui Dumnezeu, el se cuvenea să ducă o viaţă
de curăţenie şi sfinţenie care corespunde noii situaţii. În felul acesta, Pavel lămureşte că doctrina
neprihănirii prin credinţă şi a mântuirii prin har nu încurajează sau permite nelegiuirea sau o nepăsătoare
trecere cu vederea a poruncilor lui Dumnezeu. Dimpotrivă. Credinciosul care a fost îndreptăţit şi e sfinţit
devine tot mai dispus să asculte pe măsură ce „neprihănirea legii” e împlinită în el (cap. 8,4). În iubire şi
recunoştinţă, el caută cu tot mai multă râvnă să cunoască să înţeleagă şi să împlinească „voia lui Dumnezeu
cea bună, plăcută şi desăvârşită” (cap. 12,2).
Îndurare. [„Îndurările”, KJV; Nitz.]. gr. oiktirmoi,. Un cuvânt care exprimă cea mai gingaşă
compasiune (vezi 2 Cor. 1,3). Este un cuvânt mai puternic decât eleos, cuvântul tradus „îndurare” în Rom.
11,31. Pavel prezintă această împreună simţire duioasă ca motiv de ascultare. Dumnezeu a arătat o îndurare
atât de mare în faptul că a dat pe Fiul Său să moară pentru păcătoşi şi în iertarea răzvrătirii lor, încât ei să se
consacre voios Lui.
Să aduceţi. [„Să înfăţişaţi”, KJV; Nitz.]. gr. paristemi, literal „a pune [sau a şedea deoparte], deci „a
înfăţişa”. Comparaţi folosirea cuvântului în Luca 2,22; ef. 5,27; Col. 1,28.
Trupurile voastre. Pavel mai întâi apelează la creştini să-şi consacre trupurile lui Dumnezeu. Apoi îi
invită să-şi dedice puterile intelectuale şi spirituale (vers. 2). Adevărata sfinţire e dedicarea întregii fiinţe –
trup, minte şi suflet (1 Tes. 5,23); armonioasa dezvoltare a puterilor fizice, mentale şi spirituale, până când
chipul lui Dumnezeu, după care fusese creat omul, e perfect refăcut (Col. 3,10).
Într-o mare măsură starea minţii şi a sufletului depind de starea trupului. De aceea e lucru esenţial ca
puterile fizice să fie păstrate în cea mai bună sănătate şi vigoare. Orice practică dăunătoare sau satisfacţia
egoistă care scade tăria fizică face tot mai dificil să ne dezvoltăm mintal şi spiritual. Principiul acesta,
vrăjmaşul sufletelor îl cunoaşte foarte bine şi în acord cu aceasta îşi îndreaptă ispitele pentru a slăbi şi
degrada natura fizică. Rezultatele acestui rele lucrări erau cu totul mult prea aparente pentru Pavel când
căuta să câştige pe păgâni de la practicile lor înjositoare (vezi Rom. 1,24.26.27; 6,19; Col. 3,5.7) şi să
întărească pe noii convertiţi în viaţa de sfinţenie (vezi 1 Cor. 5,1.9; 6,18; 11,21; 2 Cor. 12,21). De aceea, el

apelează la ei să-şi predea „mădularele” lui Dumnezeu ca „unelte ale neprihănirii” (Rom. 6,13; cf. 1 Cor.
6,15.19; 7,34). Creştinul trebuie să aducă tendinţele naturii lui fizice sub stăpânirea puterilor superioare ale
fiinţei sale, şi acestea la rândul lor trebuie să fie supuse sub controlul lui Dumnezeu. „Puterea împărătească a
raţiunii, sfinţită de harul divin, trebuie să aibă stăpânire în viaţă” (PK 489). Numai atunci poate credinciosul
să ajungă destoinic de a aduce lui Dumnezeu „o slujbă duhovnicească” (vezi mai jos la „duhovnicească” şi
„slujbă”).
Jertfă vie. Sacrificiile sistemului ceremonial VT erau de animale junghiate. Sacrificiul creştin e de om
viu. Închinătorul creştin se înfăţişează viu cu toate energiile şi puterile sale dedicate în slujba lui Dumnezeu.
Sfântă. Iudeilor le era hotărât interzis să aducă vreun animal schilod sau orb sau diform în vreun fel
oarecare (Lev. 1,3.10; 3,1; 22,20; Deut. 15,21; 17,1; Mal. 1,8). Fiecare jertfă era cercetată cu grijă, şi dacă se
descoperea vreun defect, animalul era respins. La fel creştinii ar trebui să prezinte trupul lor în starea cea
mai bună cu putinţă. Toate facultăţile şi puterile lor trebuie să fie păstrate curate şi sfinte, sau altminteri
dedicarea lor de ei înşişi lui Dumnezeu nu-i poate fi bine plăcute.
Aceasta nu este o cerinţă arbitrară. Scopul lui Dumnezeu pentru credincioşi e refacerea lor completă.
Aceasta cuprinde în mod necesar curăţirea şi întărirea puterilor lor fizice, mentale şi spirituale. De aceea,
creştinul care, prin credinţă, se supune căii lui Dumnezeu de mântuire a omului va asculta bucuros de
porunca aceasta de a privi sănătatea corpului său ca o chestiune de cea mai mare însemnătate. A face altfel
înseamnă a împiedica lucrarea divină de refacere.
Plăcută. Literal, „bine-plăcută” (vezi Fil. 4,18; Col. 3,20; Tit 2,9). Dumnezeului care a iubit atât de
mult lumea încât a dat pe Fiul Său pentru a mântui pe păcătoşi Îi este „bineplăcut” când oamenii se întorc de
la obiceiurile lor distrugătoare şi se predau cu totul Lui. De aceea în felul acesta, ei fac cu putinţă ca El să
împlinească scopul Său milostiv pentru a-i recupera şi a-i aduce la perfecţiunea în care omul a fost creat la
început.
Duhovnicească. [„Raţională”, KJV]. Gr. logikos, „raţională”, „spirituală”, „logică”. Unica altă apariţie
a acestui cuvânt este în 1 Petru 2,2, unde „spiritual” ar fi traducerea preferată (vezi comentariul acolo).
Slujbă. Gr. latreia. Termenul acesta implică un act de serviciu sau cult religios. În Evrei 9,1 e tradus
„slujba dumnezeiască” (cf. Rom. 9,4). Traducerea engleză „slujba raţională” e oarecum ambiguă. Ar putea
să fie luată că înseamnă un serviciu care e corespunzător, un act de cult care e raţional pentru cel care îl
săvârşeşte. Dar nu aceasta e sensul textului grecesc. Pavel vorbeşte despre un cult care aparţine minţii,
raţiunii, sufletului, spre deosebire de ceea ce este exterior şi material. Dedicarea de sine a creştinului pentru
o viaţă de curăţenie şi sfinţenie e un act de cult spiritual. El nu mai aduce animale ca jertfă, ci pe sine însuşi
ca un act de serviciu religios care aparţine raţiunii sale. În felul acesta, Petru descrie pe credincioşi ca „o
preoţie sfântă” ca să aducă „jertfe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos” (1 Petru 2,5; cf. 3T
162).
Versetul acesta dă o profundă însemnătate principiului vieţuirii sănătoase. Credinciosul săvârşeşte un
act de cult spiritual aducând lui Dumnezeu un trup sfânt şi sănătos, împreună cu o minte şi o inimă
consacrată, deoarece făcând aşa, el supune tot ce îi aparţine lui Dumnezeu, şi deschide calea pentru deplina
refacere în el a chipului divin. E un act de serviciu religios de a păstra puterile fizice în cea mai bună stare
cu putinţă. Astfel, creştinul proslăveşte pe Dumnezeu în trupul său (1 Cor. 6,20; cf. 1, Cor. 10,231), servind
ca un exemplu viu de har mântuitor al lui Dumnezeu şi participă cu forţă şi tărie crescândă la lucrarea de
vestire a Evangheliei. În felul acesta, curtea Babilonului vedea în Daniel şi prietenii săi „o ilustraţie de
bunătate şi binefacere a lui Dumnezeu şi de iubirea lui Hristos” (PK 489). Viaţa lor curată şi excepţionala
lor dezvoltare fizică, mentală şi spirituală erau o demonstraţie de ceea ce ar face Dumnezeu pentru cei care
se predau Lui şi care caută să împlinească scopul Lui. Vezi Dan. 1,12.18.
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2. Potriviţi. [„Conformaţi”, KJV]. Gr. suschemotizo, „a se conforma pe sine la tiparul altuia”.
Cuvântul e tradus prin „a se lua după”, „a se potrivi la” în 1 Petru 1,14.
Veacului. [„Lumii”, KJV; „veacul”, Nitz.]. gr. aion, literal, „veac” (vezi Mat. 13,39; 24,3). Astfel

„copii ai lumii” (Luca 16,8; 20,34) poate fi redat prin „fii ai veacului acestuia”. Creştinul nu trebuie să
continue de a se ţine de moda lumii acesteia, aşa cum era obiceiul lui de a o face când trăia potrivit firii
pământeşti(Rom. 8,12). Dimpotrivă, el trebuie să sufere o completă transformare prin înnoirea minţii sale.
Să vă prefaceţi. Gr. metamorphoo, de la care vine cuvântul nostru „metamorfoză”. În Mat. 17,2,
Marcu 9,2 este folosit pentru a descrie transformarea lui Hristos. În 2 Cor. 3,18 descrie transformarea
credincioşilor după chipul lui Hristos. Pavel spune că creştinul nu ar trebui să copieze modele exterioare şi
efemere ale lumii acestei, ci să fie complet transformat în natura lui cea mai intimă. Sfinţirea cuprinde atât o
separare externă de toate obiceiurile nesfinte ale acestui veac, cât şi o transformare lăuntrică a credinciosului
însuşi. În altă parte, în NT schimbarea aceasta este descrisă ca o renaştere (Ioan 3,3), o înviere (Rom.
6,4.11.13), o creaţiune din nou (2 Cor. 5,17; Gal. 6,15).
Înnoirea minţii voastre. Înainte de convertire, puterea de raţiune a omului, facultatea de a discerne
între bine şi rău, e sub stăpânirea impulsurilor corporale. Mintea este descrisă ca „gândurile firii pământeşti”
[mintea firească] (Col. 2,18). Dar la data convertirii mintea ajunge sub influenţa Duhului lui Dumnezeu.
Rezultatul este că „noi avem gândul lui Hristos” (1 Cor. 2,13-16). „Cuvintele: ’vă voi da o inimă nouă’
însemnează, ’o minte nouă vă voi da’” (EGW RH 18 dec. 1913). Moartea vieţii vechi în trup şi începutul
unei vieţi noi în Duhul (Rom. 6,3-13) e descrisă ca „spălarea naşterii din nou şi… înnoirea făcută de Duhul
Sfânt” (Tit 3,5). Această schimbare înnoitoare, care începe când credinciosul e convertit şi nenăscut, e o
transformare continuă, deoarece omul nostru „dinăuntru se înnoieşte din zi în zi” (2 Cor. 4,16) „spre [în]
cunoştinţă” (Col. 3,10). Şi după cum omul dinăuntru e transformat de puterea Duhului Sfânt, tot aşa viaţa
din afară e schimbată progresiv. Sfinţirea minţii se va da pe faţă într-un fel mai sfânt de viaţă, pe măsură ce
caracterul lui Hristos e tot mai mult reprodus în credincios (vezi COL 69).
Deosebi. [„Proba”, KJV; „Să cercetaţi”, Nitz.]. gr. dakimozo. Cuvântul acesta lasă a se înţelege
punere la cercetare şi la probă. El cuprinde dublul proces al hotărârii care este voia lui Dumnezeu şi apoi a
aprobării şi a acţionării pe temeiul ei (cf. Rom. 2,18; Ef. 5,10; Fil. 1,10). Prin reînnoirea minţii lui,
credinciosul e făcut în stare să cunoască ce vrea Dumnezeu ca el să facă. El este iluminat pentru a alege între
multele căi uluitoare de purtare care se oferă în acest veac rău. Întrucât el nu mai are o minte firească, ci
mintea [gândul] lui Hristos, e dispus să facă voia lui Dumnezeu, şi în felul acesta e în stare să recunoască şi
să înţeleagă adevărul (Ioan 7,17). Numai mintea care a fost înnoită de Duhul Sfânt poate interpreta corect
Cuvântul lui Dumnezeu. Scripturile inspirate pot fi înţelese numai prin iluminarea de la acelaşi Duh prin
care ele au fost date (vezi Ioan 16,13.14; 1 Cor. 2,10.11; GCW 297).
Cea bună. E cu putinţă de a reda jumătatea a doua a acestui verset astfel: „ca să puteţi cerca şi aproba
care e voia lui Dumnezeu, ce e bineplăcut şi desăvârşit”. Potrivit cu traducerea KJV, sunt descrise
caracteristicile voiei lui Dumnezeu; potrivit cu cealaltă redare, conţinutul voiei Sale. Deosebirea esenţială nu
este de mare amploare.
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3. Prim harul. Pavel vorbeşte în virtutea autorităţii conferite lui ca apostol să vestească voia lui
Dumnezeu (vezi Rom. 1,5; 15,15.16; 1 Cor. 3,10.15; 15,10; Gal. 2,9; Ef. 3,2.7.8).
Eu spun. Pavel trece acum să demonstreze rezultatele practice ale unei minţi reînnoite şi luminate. El
vorbeşte mai întâi despre umilinţa şi despre cumpătarea care stau bine unui credincios consacrat şi despre
buna folosire a darurilor spirituale pentru clădirea unită a bisericii.
Fiecăruia. Cu aceste cuvinte emfatice, Pavel cuprinde în mod expres pe fiecare membru individual al
bisericii din Roma, indiferent cât de înaltă i-ar fi slujba sau cât de mare influenţa. Poate că Pavel se temea ca
creştinii din Roma să nu cadă în aceeaşi stare de încumetare spirituală ca credincioşii din Corint, din care
cetate el scria epistola aceasta (vezi 1 Cor. 1,5; 2 Cor. 10,13).
Să nu aibă despre sine o părere. [„Să nu gândească”, KJV; „să nu fie cu gând mai pe sus”, Nitz.]. În
textul grecesc e aici un joc de cuvinte care nu poate fi uşor reprodus prin traducere. Traducerea literală ar fi
„să nu fie cu gânduri înălţate mai pe sus de ce ar trebui să gândească, ci să fie cu gândire cumpătată”.
Aceasta este o puternică avertizare împotriva supraestimării de sine. Un om are nevoie să-şi dea seama atât
de punctele slabe, cât şi de punctele tari din caracterul său, aşa încât să fie totdeauna atent de a nu se angaja

în lucrări şi de a nu-şi asuma răspunderi pentru care Dumnezeu nu l-a rânduit (vezi EGW 319).
Cumpătate. Gr. sophroneo, „a fi cu mintea sănătoasă”, „a fi în toate minţile”. Persoana mândră şi
încrezută nu are mintea cea bună. Umilinţa este efectul imediat al predării de sine lui Dumnezeu şi
consecventa înnoire a minţii. Credinciosul consacrat recunoaşte dependenţa de harul lui Dumnezeu pentru
fiecare dar spiritual de care s-ar bucura, şi aceasta nu lasă loc pentru o necuvenită preţuire de sine. Creştinul
se apreciază pe sine cu discernământ luminat şi cu judecată cumpătată.
Măsura de credinţă. Acesta este adevăratul etalon cu care un om să se măsoare pe sine. O persoană cu
o minte nereînnoită, firească, se apreciază pe sine după etaloane lumeşti, după bogăţie, poziţie sau
învăţătură. El se luptă mereu pentru a da impresia că e de fapt mai mare decât e în realitate. Dar când
intervine credinţa şi mintea e reînnoită, credinciosul primeşte o putere de discernământ cu privire la
limitările darurilor sale. Credinţa îl introduce la un nou etalon de măsură, potrivit căruia el determină precis
natura şi extinderea capacităţilor sale, şi astfel nu gândeşte despre sine lucruri prea înalte. El îşi dă seama că
cu cât credinţa lui e mai mare, cu atât mai mare va fi influenţa şi puterea sa spirituală. Dar aceasta nu va fi o
ocazie de mândrie, deoarece cu cât va fi mai mare măsura sa de credinţă, cu atât mai mult îşi va da el seama
de deplina lui dependenţă de Dumnezeu.
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4. Într-un trup. Motivul pentru care creştinii trebuie să aibă umilinţă şi bună judecată e că biserica,
asemenea trupului omenesc, e alcătuită din multe mădulare având diferite funcţii de îndeplinit. Funcţiile
acestea sunt toate necesare şi importante, dar nu toate par la fel de glorioase. Bunăstarea şi înaintarea
întregului grup depinde de un duh de iubire, conlucrare şi stimă reciprocă între membrii, fiecare persoană în
parte împlinindu-şi datoriile rânduite. Ilustraţia aceasta cu trupul şi mădularele lui e dezvoltată mai
amănunţit în 1 Cor. 12,12-27.
Slujbă. Gr. praxis, „funcţiune”, „fel de a lucra”.
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5. Un singur trup în Hristos. După cum multele părţi alcătuiesc un trup în om tot aşa mulţimea
creştinilor sunt un trup în Hristos. Hristos este Cel care uneşte şi dă energie întregii grupe a credincioşilor.
Comparaţi descrierea făcută de Pavel a lui Hristos ca fiind capul trupului şi toate mădularele ca fiind supuse
Lui (Ef. 1,22; 4,15.16; Col. 1,18). Această unitate a bisericii creştine implică dependenţa mutuală a
membrilor ei. Întrucât ei toţi aparţin la un singur trup, ei aparţin individual unul altuia. În felul acesta, Pavel
îndeamnă pe credincioşi să lucreze împreună, fiecare în sfera lui proprie, pentru binele comun al bisericii.
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6. Daruri. Gr. charismata, „daruri ale harului” (vezi Rom. 1,11; 5,15.16; 6,23; 11,29; 1 Cor. 7,7;
12,4.9.28). Acestea sunt calităţi şi puteri speciale date credincioşilor de Duhul Sfânt pentru slujba bisericii.
Adesea ele par a fi talente naturale pe care Duhul le ia în stăpânire, sporindu-le puterea şi sfinţind
întrebuinţarea lor. Toate darurile de felul acesta sunt „daruri ale harului” acordate după voia şi scopul lui
Dumnezeu. Cei care le-au primit nu au motiv de îngâmfare. Sursa tăriei şi influenţei lor crescânde nu e în ei
înşişi.
Felurite. Potrivit harului dat lui, Pavel fusese rânduit apostol (vezi vers, 3). Potrivit harului dat lor, alţi
credincioşi fuseseră rânduiţi să fie profeţi, învăţători, făcători de minuni, vindecători de bolnavi etc. (1 Cor.
12,28). Prin harul lui Dumnezeu, membrii bisericii creştine erau înzestraţi cu o largă diversitate de puteri
spirituale pentru a face faţă la multele nevoi ale confraţilor lor credincioşi şi pentru ducerea Evangheliei la
fiecare naţiune, limbă şi popor. Pavel dezvoltă subiectul acesta mai amănunţit în 1 Cor. 12 (vezi comentariul
acolo).
Proorociei. În Scriptură, termenul acesta se aplică la orice cuvânt inspirat şi nu e limitat la prevestirea
de evenimente viitoare. Un profet poate vorbi despre trecut, prezent şi viitor (vezi Ex. 7,1; Luca 1,76.77;
Fapte 15,32; 1 Cor. 14,3.24.25).
Măsura. [„Proporţia”, KJV]. Gr. analogia, un cuvânt care apare numai aici în NT. În greaca clasică era
folosit ca un termen matematic. El este sursa cuvântului nostru „analogie”. Înţelesul expresiei „după măsura

credinţei” este indicat de expresia paralelă „potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu
fiecăruia”, din vers. 3. Dacă mintea lui a fost înnoită (vers. 2) şi el a ajuns să aibă simţiri cumpătate
[„judecată cumpătată”] (vers. 3), creştinul va aprecia bine capacităţile şi puterile sale şi le va folosi bine şi
smerit în slujba lui Dumnezeu, care l-a înzestrat cu darurile acestea pentru scopul acesta (vezi vers. 3).
Romani 12:7
7. Slujbă. [„Lucrare”, KJV]. Gr. diakonia. Termenul este folosit adesea în NT într-un sens general
pentru a include toate felurile de lucrări şi slujbe din biserica creştină (vezi Fapte 1,17.25; 20,24; 21,19;
Rom. 11,13; 1 Cor. 12,5; 2 Cor. 3,8.9; 4,1; 5,18; 6,3; 11,8; Ef. 4,12; 1 Tim. 1,12; 2 Tim. 4,5.11). Uneori e
folosit într-un sens special de împărţire a ajutoarelor şi îngrijire de nevoile fizice (Fapte 6,1; 11,29; unde e
tradus „ajutoare”; 12,25; Rom. 15,31; 1 Cor. 16,15; 2 Cor. 8,4; 9,1.12.13).
Întrucât în pasajul acesta Pavel vorbeşte de diferite daruri speciale şi deosebeşte „slujba” de profeţie,
învăţătură, şi îmbărbătare, pare evident că acest cuvânt trebuie să fie înţeles în sensul mai limitat, acela de
serviciu în lucruri temporale şi externe, ca de pildă grija de lipsurile săracilor, bolnavilor şi străinilor.
Să se ţină. [„Să ne ţinem”, KJV]. Cuvintele acestea au fost adăugate şi pe cât se pare în chip corect.
Textul grecesc al primei părţi a acestui verset zice literal: „Sau slujire, în lucrarea noastră”. Înţelesul evident
este că aceia dintre noi care am fost chemaţi la acest fel de lucrare ar trebui să ne consacrăm lui cu toată
inima. Lucrarea de îngrijire de treburile mai trecătoare ale bisericii nu trebuie să fie privită cu uşurătate. Ea e
tot atât de mult un dar al harului lui Dumnezeu ca şi profeţia. Însemnătatea spirituală a unui asemenea
serviciu e scoasă în evidenţă de faptul că în zilele apostolilor numai oameni „plini de Duhul Sfânt şi de
înţelepciune” trebuia să fie puşi peste „împărţeala ajutoarelor de toate zilele” (Fapte 6,1.3).
Învăţătură. În 1 Cor. 12,8, învăţătorul e pus imediat după apostoli şi profeţi. Lucrarea lui e de a
dezvolta, imprima în minte şi aplica în viaţă adevărurile care deja au fost descoperite. Acestea erau
calificaţiile care dădeau lui Apolo o mare putere (Fapte 18,24-28). Cei care fuseseră chemaţi de harul lui
Dumnezeu să fie învăţători nu trebuiau să se întristeze că nu fuseseră socotiţi destoinici pentru a fi profeţi şi
apostoli. Şi nici n-ar fi trebuit să-şi dispreţuiască lucrarea ca fiind de mai mică demnitate şi însemnătate.
Duhul lui Dumnezeu rânduieşte credincioşi individuali la felul de serviciu pentru care sunt cel mai bine
adaptaţi şi potrivit cu scopul Său divin pentru biserică. De aceea, învăţătorul creştin care are credinţă în
conducerea din partea lui Hristos a bisericii Sale va fi absorbit cu totul de învăţătura lui. Mai mult, aşa cum
instruia Pavel pe Timotei (1 Tim. 5,17), prezbiterii care se ostenesc cu învăţătură (KJV, „doctrină”) sunt
vrednici „de îndoită cinste”.
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8. Îmbărbătare. Gr. paraklesis, „apel”, „încurajare”, „mângâiere” (comparaţi folosirea lui în Rom.
15,5; 2 Cor. 8,4; Fil. 2,1). Învăţătura este adresată în primul rând priceperii. Îmbărbătarea ţinteşte mai ales la
inimă şi la voinţă. Unii au un dar special pentru stimularea oamenilor la acţiune, sau de a-i mângâia în necaz
şi durere. Acesta este un dar de la Dumnezeu care trebuie să fie folosit cu smerenie şi râvnă. Vezi Mat. 5,4.
Dă. Gr. metadidomi. Termenul înseamnă „a contribui” sau „a împărţi” propriile sale bunuri sau
propria sa bogăţie (compară folosirea lui în Luca 3,11; Ef. 4,28). Pavel trece acum de la daruri care califică
pe cineva pentru o slujbă anumită în biserică la altele de o natură mai generală. Primirea creştinismului
aduce sărăcie multora din credincioşii primari, şi a dovedit necesar ca ei să fie susţinuţi din darurile bogate
ale semenilor lor, creştinii (vezi Fapte 2,44.45; Rom. 15,26; 1 Cor. 16,1; Gal. 2,10).
Inimă largă. [„Simplitate”, KJV; „cu firească nevinovăţie”, Nitz.]. Gr. haplotes, „sinceritate”, „inimă
sinceră”, „scop sincer” de unde uneori „dărnicie” (vezi 2 Cor. 8,2; 9,11.13). Creştinul care împarte
posesiunile sale cu alţii trebuie să facă lucrul acesta cu inimă sinceră (cf. Ef. 6,5; Col. 3,22) şi nu cu motive
amestecate. Nu trebuie să fie paradă sau scop egoist. O atare sinceritate şi generozitate sunt la fel un dar al
Duhului, a cărui influenţă călăuzitoare e cerută pentru buna folosire a bogăţiilor (cf. Mat. 6,3; 19,21).
Cine cârmuieşte. Literal „cine e pus în frunte”. Cuvântul folosit în NT cu privire la aceia care sunt în
vreo poziţie de autoritate sau influenţă, fie în biserică (1 Tes. 5,12; 1 Tim. 5,17) sau în familie (1 Tim.
3,4.5.12), darul lor special este acela al „cârmuirii” (1 Cor. 12,28).

Râvnă. [„Sârguinţă”, KJV; Nitz.]. Gr. spoude. În altă parte în NT cuvântul acesta e tradus „grăbit”
(Marcu 6,25; Luca 1,39), „râvnă” (2 Cor. 7,11), „purtare de grijă” (2 Cor. 7,12), „râvnă” (2 Cor. 8,8).
„râvnă” (2 Cor. 8,16). De la oricine este într-o poziţie de conducere se cere energie şi râvnă sârguincioasă.
Aceste calităţi sunt un dar al Duhului Sfânt şi creştinul care a fost înzestrat în felul acesta ar trebui să-şi
pună tot sufletul în lucrarea care i-a fost încredinţată.
Face milostenie. [„Arată îndurare”, KJV]. În această listă de daruri, Pavel evident face o oarecare
deosebire între facerea de milostenii şi săvârşirea de fapte de bunătate. Poate că se referă aici în deosebi la
astfel de forme de a arăta îndurare ca a cerceta „pe orfani şi pe văduve în necazurile lor” (Iacov 1,29),
vindecarea celor „cu inima zdrobită” (Is. 61,1; cf. Luca 4,18), cercetarea celor bolnavi sau în închinare (Mat.
25,36.39.44).
Bucurie. Gr. hilarotes, sursa cuvântului nostru „ilaritate”. Aceasta este unica apariţie a acestui cuvânt
în NT deşi adjectivul hilaros e folosit în 2 Cor. 9,7: „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu”. Fie că
mângâie pe cel în doliu, sau că ajută pe suferind, cel care „face milostenie” [arată îndurare], ar trebui să lase
să se vadă că slujba lui e făcută cu voie bună şi cu bucurie. Faptele de bunătate săvârşite cu faţă luminoasă şi
voioasă sunt de mai mare valoare decât cele făcute numai dintr-un simţ al datoriei. Isus era fără încetare
înconjurat de suferinzi şi de schilozi. Şi totuşi era totdeauna blând, bun şi bucuros (vezi MH 24).
Diferitele daruri pe care le-a enumerat Pavel trebuie să fie exercitate într-un spirit bun şi pentru binele
general al tuturor. Credinciosul creştin nu va dispreţui rangul special sau funcţia specială pe care Domnul i
le-a încredinţat. Şi nici nu se va socoti pe sine mai pe sus decât ar trebui. Ţinta şi bucuria lui va fi de a-şi
împlini cu credincioşie datoriile aparţinând la sfera de viaţă la care a fost chemat de Dumnezeu.
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9. Dragostea. Gr. agape (vezi Mat. 5,44; 1 Cor. 13,1). De la tratarea din partea sa a dreptei folosiri a
darurile speciale, Pavel trece acum la instruirea credincioşilor în folosirea celui mai mare dar dintre toate şi
principiul fundamental al adevăratului creştinism – iubirea. Ca la 1 Cor. 12,13, Pavel urmează tratarea din
partea sa a darurilor spirituale cu o referire la iubire. Virtuţile pe care el le enumeră în Rom. 12,9-21 nu sunt
decât o manifestare a adevăratei iubiri creştine.
Fără prefăcătorie. Gr. anupakritos, „fără ipocrizie”, „adevărat”, „sincer”, „real”, „adevărat”. Numai
aceea este iubire adevărată care urăşte ceea ce e rău şi ţine cu tărie la ceea ce e bun (vezi 1 Cor. 13,6).
Fie-vă groază. [„Aveţi oroare de”, KJV; „urâţi”, Nitz.]. Gr. apostugeo, apărând numai aici în NT,
implică silă faţă de ceva atât de mult încât omul se ţine departe de el. Iubirea sinceră nu poate trece cu
vederea răul în altul, oricât ar fi de mult iubit. Ţinta ei va fi totdeauna de a combate ce e rău şi de a confirma
ce este bine. Iubirea lui Eli pentru fiii săi răzvrătiţi nu a dat pe faţă aceste semne ale autenticităţii. Dacă
iubirea lui ar fi fost adevărată, el ar fi corectat tendinţele rele ale fiilor săi. Dar Scriptura relatează rezultatele
dezastruoase ale îngăduinţei oarbe în loc de adevărată iubire (vezi Lev. 10,1.2; PP 360, 361, 1 Sam. 3,13;
4,11.18-22; PP 575-579).
Lipiţi-vă. Gr. kollao, literal „a lipi” [sau „cimenta”] laolaltă, de unde „a se ralia la ceva” (vezi Mat.
19,5; fapte 8,29).
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10. Iubiţi-vă unii pe alţii. [„Fiţi amabili, plini de afecţiune”, KJV]. Gr. philadelphia, un termen care
descrie strânsa legătură care trebuie să existe între membrii bisericii creştine (comparaţi folosirea lui în 1
Tes. 4,9; Evrei 13,1; 1 Petru 1,22; 2 Petru 1,7). Ordinea literală a acestei părţi a versetului este „în frăţească
iubire, unul faţă de altul [fiţi] amabili plini de afecţiune”. Înţelesul lui Pavel este că în iubirea lor pentru
fraţii lor creştini, credincioşii să simtă acea afecţiune specială, caldă a rudelor apropiate.
Să dea întâietate altuia. [„Preferând”, KJV; „fiţi călăuză”, Nitz.]. Gr. proegeomai, literal „a merge
înainte ca un conducător”. Aceasta este unica apariţie în NT a cuvântului. Textul grecesc redat aici prin „în
cinste, fiecare să dea întâietate altuia” e dificil de tradus. El a fost interpretat în diferite feluri „întreceţi-vă
unul pe altul în a vă da cinste” (RSV), „nerăbdători de a da unul altuia cinste” (Goodspeed), [„În cinste fiţi
călăuză unii altora”, Nitz.; „în cinste unii altora daţi-vă întâietate” (G. Gal.)]. Înţelesul corect e poate sugerat

de pasajul oarecum paralel din Fil. 2,3: „În smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi”.
Un rezultat al adevăratei afecţiuni este că omul nu caută propria sa onoare sau poziţie ci e dispus să dea
cinste altora. Fraţi creştini care sunt mânaţi de adevărata iubire vor fi mai dispuşi să dea cinste decât să
primească. Nimeni nu va avea ambiţia de a aduna cinste pentru sine, ci fiecare va fi nerăbdător de să dea
cinste semenilor să credincioşi.
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11. În sârguinţă, fără preget. [Nu nepăsător, KJV; Nepregetători, Nitz.] Gr. okneroi „încet”, „cu
ezitare”, „timid”, „tergiversant”, „nepăsător”, „leneş”. Cuvântul apare deseori în LXX, la Proverbe (vezi
Proverbe 20:4; etc.). Acest cuvânt este folosit pentru a descrie robul viclean şi leneş, din parabola Domnului
cu talanţii (Mat. 25:26).
Sârguinţă. [Ocupaţie, KJV.] Gr. spoude, „zel”, „ardoare”, „înflăcărare”. Spoude e tradus „râvnă” în
vers. 8. Pavel nu se referă aici la ocupaţiile lumeşti, ci la zelul şi energia spirituală. Creştinul n-ar trebui să
îngăduie ca zelul lui să slăbească, ci să pună toată inima în slujba Domnului (Col. 3:23). Un astfel de zel
dăinuitor e rezultatul unei adevărate iubiri creştine, căci iubirea lui Hristos e ceea ce „strânge” sau
„stăpâneşte” pe urmaşii Lui (2Cor. 5:13,14). Nu e loc pentru leneşi în împărăţia lui Dumnezeu (vezi TM
183,184), deoarece lipsa lor de zel este un semn al egoismului lor şi al lipsei lor de iubire. Ei n-au fost
de-ajuns de motivaţi de iubirea şi sacrificiul lui Hristos pentru a fi gata să se ataşeze Domnului şi
învăţătorului lor cu toată tăria lor la lucrarea urgentă de a recupera pe păcătoşi din vârtejurile păcatului.
Plini de râvnă. [Fierbinţi, KJV; Nitz.] Gr. zeo, literal, „a fierbe în clocot”. Apolo e descris ca un om cu
„un duh înfocat” (Fapte 18:25). Creştinul zelos va ţine totdeauna interesul său faţă de lucrarea lui
Dumnezeu, ca să zicem aşa, la punctul de fierbere. Fervoarea lui îl va face să aibă putere faţă de oameni
(Fapte 18:25,28) şi-i va aduce putere de la Dumnezeu. Apostolul Ioan era „un predicator puternic, fervent şi
plin de râvnă”, iar „înflăcărarea care îl caracteriza, îi dădea intrare la toate clasele” (AA 546).
Cu duhul. [În duh, KJV.] Acesta poate fi înţeles sau ca duhul omului sau ca Duhul lui Dumnezeu.
Poate că Pavel vorbeşte de duhul omului inspirat şi umplut cu energie de Duhul lui Dumnezeu. Credinciosul
consacrat, plin de energie de la Duhul lui Dumnezeu, va vedea că împlinirea datoriilor sale creştine nu e o
corvoadă plicticoasă, neinteresantă, ci o experienţă voioasă, înviorătoare. Cu inima înflăcărată, el aleargă
degrabă oriunde e vreun bine de făcut. El participă la iubirea lui Hristos pentru omenirea decăzută şi, în felul
acesta, îşi găseşte cea mai adâncă satisfacţie în servirea nevoilor semenilor săi. Ca şi Domnul său, el are o
hrană care să-l întărească, pe care alţi oameni n-o cunosc, deoarece hrana lui este să facă voia Celui care l-a
chemat şi să săvârşească „lucrul Lui” (Ioan 4:32-34).
Slujiţi Domnului. [Slujind Domnului, KJV.] Zelul şi înflăcărarea apar în chip natural în inima
credinciosului care recunoaşte că în oricare sferă de lucrare ar servi, el lucrează „ca pentru Domnul, nu ca
pentru oameni” (Col. 3:23,24; cf. Efes. 6:5-8).
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12. Bucuraţi-vă în nădejde. Cele trei îndemnuri scurte din versetul acesta par şi mai mult scoase în
evidenţă, când e reţinută ordinea cuvintelor din textul grecesc: „În nădejde, bucurându-vă; în necaz,
răbdând; în rugăciune, stăruind.” Pavel recomandase deja spiritul de voie bună (vers. 8). În cap. 5:2, el a
vorbit despre bucuria credinciosului „în nădejdea slavei lui Dumnezeu”. Această nădejde creştină, care este
cauza unei astfel de bucurii, a fost explicată în cap. 8:20-25. Nădejdea aceasta face în stare pe creştin să
privească dincolo de întunericul şi necazul clipei de faţă, la lucrurile care nu sunt văzute şi veşnice (2Cor.
4:17.18). Faptul că nădejdea, la fel ca multe din virtuţile creştine, odrăsleşte din virtutea fundamentală a
iubirii, e arătat de 1Cor. 13:7, „iubirea nădăjduieşte toate”.
Răbdători. Gr. hupomeno, „a suporta” (cf. hupomene „răbdare”; vezi cap. 5:3). Un zel de felul celui
descris în versetul anterior curând are să întâmpine împotrivire şi necaz. Dar, având înaintea sa nădejdea
slavei lui Dumnezeu, creştinul nu murmură niciodată împotriva lui Dumnezeu şi nici nu simte vrăjmăşie
împotriva persecutorilor săi. El rămâne calm la postul datoriei, în ciuda încercărilor pe care le cuprinde. O
astfel de răbdare stăruitoare a fost perfect exemplificată de Hristos care, în împrejurări mai dificile, a
suportat mai mult decât oricare din urmaşii săi va fi chemat să întâmpine. Virtutea răbdării era în mod
deosebit necesară în timpurile tulburi prin care trecea biserica pe vremea lui Pavel. Apostolul cunoştea din

experienţă că suferinţele pentru cauza lui Hristos urmau să fie intense (vezi Rom. 8:35; 2Cor. 1:4; 1Tes. 1:6;
3:3–7; 2Tes. 1:4–6). Legătura dintre iubire şi răbdare e arătată şi în 1Cor. 13:7, iubirea „rabdă toate”.
Stăruiţi. [Fiţi stăruitori cu răbdare, Nitz.] Gr proskartereo, „a persista”, „a continua statornic”, „a
persevera”. Acelaşi cuvânt e tradus în altă parte „să-l ţină la îndemână” (Mar. 3:9), „îi slujea tot timpul”
(Fapte 10:7), „făcând necurmat” (Rom. 13:6). Numai prin comuniune stăruitoare cu Dumnezeu poate
creştinul să păstreze tărie şi curaj pentru a răbda necazurile prin care va trece în chip inevitabil (vezi Fapte
1:14; 6:4; Col. 4:2). Fixarea gândului continuu la lucrurile de sus (cf. Col, 3:2) şi măsurarea fiecărui act şi
impuls prin contemplarea slavei şi voii lui Dumnezeu sunt leacul sigur al lipsei de răbdare sub provocare şi
opoziţie. Mai mult, Dumnezeu dă Duhul Său celor care cu râvnă şi stăruitor doresc prezenţa Lui (vezi Ioan
16:23, 24; Fapte 1:14; 2:4), şi acelaşi Duh care aduce „iubire” (cf. Rom. 12:9) şi „bucurie” (vers. 12), aduce
şi „îndelungă răbdare” şi „cumpătare”, literal, „stăpânire de sine” (Gal. 5:22,23).
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13. Ajutaţi. [Împărţind, KJV.] Gr. koinoneo, „a împărţi”, „a lua parte la”, „a se purta ca un părtaş”.
Compară folosirea acestui cuvânt în Rom. 15:27; Filp. 4:15; 1Tim. 5:22; Evr. 13:16; 1Pet. 4:13. Gândul lui
Pavel este că creştinul trebuie să ia parte la nevoile celorlalţi credincioşi. Ei ar trebui să se ocupe de lipsurile
fraţilor lor, ca şi cum ar fi ale lor şi să fie gata să împartă cu cei nefericiţi. Aceasta e mult mai mult decât
darea de milostenii; este o aplicare concretă a principiului iubiri (Rom. 12:9). Că Pavel practica ceea ce
predica se vede din continuele lui eforturi de a aduna fonduri pentru ajutorarea convertiţilor loviţi de sărăcie
(vezi Rom. 15:25, 26; 1Cor. 16:1; 2Cor. 8:1–7; 9:2–5; Gal. 2:10).
Sfinţii. Vezi cap. 1:7. Cei care sunt „în credinţă” [„din casa credinţei”, KJV] trebuie să aibă parte de o
îngrijire deosebită (Gal. 6:10).
Fiţi. [Dedaţi la, KJV; Grăbiţi-vă cu, Nitz.] Gr. dioko, literal „a urmări”, „a se ţine de”. Compară
folosirea cuvântului în 1Cor. 14:1; 1Tes. 5:15; Evr. 12:14; 1Pet. 3:11. Termenul pare să implice că creştinii,
nu numai că trebuie să ofere ospitalitate, dar şi să fie nerăbdători de a o practica.
Primitori de oaspeţi. [Ospitalitate, KJV.] Gr. filoxenia, literal „iubirea de străini”, de unde
„întreţinerea străinilor”. Ospitalitatea a fost de timpuriu socotită ca una dintre virtuţile creştine de seamă
(vezi 1Tim. 3:2; Titus 1:8; Evr. 13:2; 1Pet. 4:9). Lucrul acesta era necesar în vederea marelui număr de
credincioşi călători şi persecutaţi. Mulţi creştini erau alungaţi din căminurile şi cetăţile lor şi constrânşi să-şi
caute adăpost pe lângă cei care aveau aceeaşi credinţă ca ei (vezi Fapte 8.1; 26:11). Ospitalitatea pe care o
practicau unii faţă de alţii contribuia mult la legătura care ţinea laolaltă membrii mult împrăştiaţi ai bisericii
creştine primare.
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14. Binecuvântaţi. Gr. eulogeo, „a vorbi bine despre”, „a invoca binecuvântări asupra”. În vers. 13
Pavel a vorbit despre felul tratării de către creştini a prietenilor săi; în versetul acesta el arată cuvenita
tratare a vrăjmaşilor săi. Noi „binecuvântăm” pe persecutorii noştri, când ne rugăm şi lucrăm pentru binele
lor. Cuvintele lui Pavel sunt asemănătoare cu acelea ale lui Isus din Mat. 5:44; cf. Luc. 6:28, 1Pet. 3:9.
Prigonesc. Gr. dioko, „a urmări”, adesea cu intenţie rea, ca aici. Acesta este acelaşi cuvânt care e
tradus „fiţi” în vers. 13. Creştinul trebuie să „urmărească” a fi primitor de oaspeţi faţă de fraţi şi să
binecuvânteze pe cei răi care îl „urmăresc”. Cu îndemnul acesta, Pavel anticipă gândul pe care-l dezvoltă
mai deplin în vers. 17-21, că e datoria creştinului de a iubi pe vrăjmaşii săi şi de a birui răul prin bine.
Datoria aceasta poate fi îndeplinită numai de un credincios a cărui minte a fost reînnoită de Duhul (vers. 2)
şi a cărui iubire este „fără prefăcătorie” (vers. 9).
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15. Bucuraţi-vă. Simpatia în toate împrejurările, bune sau rele, e o dovadă sigură de autenticitate a
iubirii. Din cele două forme de simpatie menţionate în versetul acesta, cea dintâi e poate cea mai dificilă.
Pare mai uşor şi mai natural să simpatizezi cu durerea, dar e nevoie de un suflet nobil pentru a te bucura de
succesul şi bucuriile altora. Opusul acestor virtuţi sunt invidia, care priveşte cu durere la norocul altora, şi
răutatea, care e satisfăcută de neizbânda altora. Astfel de manifestări de egoism sunt tendinţele naturale ale
inimii nerenăscute. În 1Cor. 12.26,27, Pavel compară simpatia care ar trebui să existe între membrii bisericii

creştine cu aceea care e simţită de o parte a trupului faţă de o alta. Isus a plâns din simpatie la mormântul lui
Lazăr (Ioan 11:35; DA 533). El se bucură de mântuirea chiar şi a celui mai nevrednic păcătos (vezi Luc.
15:5–7, 10, 23, 24, 32; Iuda 24).
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16. Aveţi aceleaşi simţăminte. [Aveţi acelaşi gând, KJV; Gândiţi aceeaşi, Nitz.] Fiecare creştin ar
trebui să intre în sentimentele şi dorinţele semenilor săi credincioşi, încât să fie de acelaşi gând cu ei (vezi
Rom. 15:5; 15:5; 2Cor. 13:11; Filp. 2:2; 4:2). Printre creştini ar trebui totdeauna să existe armonia care vine
ca rezultat al scopului comun, al nădejdilor comune şi al dorinţelor comune.
Nu umblaţi după lucrurile înalte. [Nu vă gândiţi la lucrurile înalte, KJV; Nitz.] Sau „nu fiţi cu gândul
pe sus”, „nu te îngâmfa” (cap. 11:20), „nu fi îngâmfat” (RSV). „Dragostea nu se laudă, nu se umflă de
mândrie” (1Cor. 13.4). Mândria poate fi pricinuită chiar şi de realizări spirituale (vezi 1Cor.12). Buna
înţelegere plină de iubire nu poate dăinui acolo unde sunt unii a căror minte umblă după „lucruri înalte”,
unde este ambiţie personală, îngâmfare sau dispreţ faţă de alţii.
Rămâneţi. [Plecaţi-vă, KJV; Lăsaţi-vă a fi duşi, Nitz.] Gr. sunapago, literal „a fi duşi de”, ca de un
potop; prin urmare „a ceda la”, „a se supune la”, „a se deda la”. Comparaţi singurele alte două apariţii ale
acestui verb, în Gal 2:13 şi 2Pet. 3:17, unde înţelesul nefavorabil este arătat de context, nu de verb.
Cele smerite. [Oameni de stare de jos, KJV.] Textul grec e ambiguu şi se poate referi fie la oameni de
jos, fie la lucruri de jos. Cuvântul grecesc pentru „de jos” sau „smerit” (tapeinos), este adecvat cu privire la
persoane în alte părţi în NT, dar e imposibil ca în contextul acesta Pavel să vorbească despre „datorii umile”
sau „însărcinări smerite”. Oricare ar fi ideea, accentul e pe umilinţă.
Pare că cei mai mulţi membri ai bisericii creştine primare erau săraci şi puţinii care erau bogaţi se
poate să fi fost ispitiţi să privească cu dispreţ la fraţii lor mai smeriţi (vezi Iac. 2:1-9). Dar o astfel de lipsă
de iubire şi simpatie ar fi făcut cu neputinţă ca credincioşii să aibă „aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii”.
De aceea creştinii trebuie să aibă acelaşi gând pe care l-a avut Isus. Chiar dacă era de natură divină, El nu
umbla „după lucrurile înalte”. Ci „a luat chip de rob” şi „S-a smerit”, aşa că S-a putut asocia cu oamenii de
jos, păcătoşi, şi lucra cu ei pentru mântuirea lor (Filp. 2:5-8). Dacă Fiul lui Dumnezeu era gata să Se plece
atât de mult prin iubire faţă de făpturile Sale stricate, cu siguranţă creştinii recunoscători ar trebui să fie gata
„să se plece” pentru a se asocia cu oricare din semenii lor muritori (vezi GW 330-336).
Nu vă socotiţi singuri înţelepţi. [Înţelepţi în îngâmfarea voastră, KJV; Înţelepţi după a voastră găsire
cu cale, Nitz.] Literal, „înţelepţi prin voi înşivă”, însemnând „înţelepţi după propriile voastre păreri” (cf.
cele de la cap. 11:25). O astfel de îngâmfare este o ofensă adusă iubirii creştine, deoarece implică
dispreţuirea părerilor altora şi, până la urmă, chiar şi a sfatului lui Dumnezeu. Dar ceea ce Isaia avertizează:
„Vai de cei ce sunt înţelepţi în ochii lor şi cuminţi numai în părerea lor!” (Isa. 5:21; cf. Prov. 3:7). Creştinul
a cărui minte a fost înnoită nu se va încrede în înşelăciunea propriei sale iscusinţe şi priceperi superioare şi
nu va refuza să asculte de sfatul altora. Dimpotrivă, în iubire şi smerenie, el va respecta judecata fraţilor săi
de credinţă şi îşi va păstra mintea deschisă şi primitoare de învăţătură. El va fi gata să recunoască şi să
admită propriile sale mărginiri şi erori şi să înveţe de la alţii.
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17. Nu întoarceţi. [Nu răsplătiţi, KJV; Nitz.] Sau „a răsplăti”, „a plăti înapoi”. În ce priveşte
principiul afirmat aici, vezi Mat. 5:38-48. Iubirea răsplăteşte răul cu bine şi se străduieşte să aducă
binecuvântare, nu distrugere, altora (vezi Rom. 12:14; 1Cor. 13:5, 6; 1Tes. 5:15; 1Pet. 3:9).
Urmăriţi. [Procuraţi, KJV; Purtaţi grijă, Nitz.] Gr. pronoeo, „a se gândi mai dinainte”.
Ce este bine. [Lucrurile cinstite, KJV; Cele bune, Nitz.] Gr. kala, „lucruri bune”, „lucruri nobile”,
„lucruri neprihănite”. S-ar putea ca Pavel să facă aluzie la LXX, la Prov. 3:4. Pentru a dezarma împotrivirea,
creştinul ar trebui să folosească multă chibzuinţă în aşa fel ca purtarea sa, din cauza bunătăţii şi justiţiei ei
transparente, nu numai să fie fără de greş înaintea lui Dumnezeu, dar să apară dreaptă înaintea tuturor
oamenilor. Ataşaţi unei cauze nepopulare, care doresc să convingă pe alţii de adevărul şi distincţia soliei lor,
creştinii trebuie să ia seama ca purtarea lor să fie tot timpul mai presus de ocară. Ei nu trebuie să dea

niciodată ocazie de bănuială sau poticnire. Creştinul care doreşte ca lumina lui să strălucească înaintea
oamenilor, în aşa fel încât ei să poată vedea faptele lui bune şi să proslăvească pe Tatăl său, care este în cer
(Mat. 5:6) nu se va angaja cu nici un preţ în acţiuni sau întreprinderi cu caracter îndoielnic, care ar putea să
dezonoreze nu numai propria sa persoană, dar şi întreaga organizaţie creştină.
Pavel nu s-a temut niciodată să dea piept cu împotrivirea, când datoria şi conştiinţa cereau lucrul
acesta. Cu toate acestea, el sfătuieşte şi îndeamnă aici pe creştini să exercite băgare de seamă şi prevedere,
pentru a nu ofensa zadarnic şi prin aceasta să stârnească vrăjmăşia altora. Aceasta e calea dictată nu numai
de iubire, dar şi de bunul simţ practic. E cu neputinţă să convingi oamenii şi în acelaşi timp să-i iriţi.
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18. Cât atârnă de voi. Literal „în ceea ce vine din partea voastră”, însemnând „atât cât depinde de
voi”. Legătura cu versetul anterior e destul de vizibilă. În măsura în care priveşte pe creştin, el urmează să
facă tot ce îi e în putinţă pentru a păstra pacea. Dar sunt timpuri când credincioşia faţă de principiu poate
face necesar să dea piept cu împotrivirea altora. De aceea Pavel adaugă condiţia „dacă este cu putinţă”.
Raportul vieţii lui Pavel, care a fost una de aproape neîncetat conflict, arată că nu întotdeauna e cu putinţă să
fii în pace. Într-o lume al cărei domn este Satana, ostaşii lui Hristos nu trebuie să se aştepte ca totul să fie în
pace. Cu toate acestea, creştinul trebuie să ia seama ca ori de câte ori pacea este întreruptă, să nu fie din vina
sa.
Romani 12:19
19. Prea iubiţilor. Gr. agapetoi. KJV uneori traduce cuvântul acesta literal, „iubiţilor” (vezi Rom. 1:7;
9:25; 11:28; 16:12; Efes. 1:6; etc.) şi uneori adaugă un calificativ „prea”(vezi 1Cor. 10:14; 2Cor. 7:1; 12:19;
Filp. 4:1; etc.).
Nu vă răzbunaţi. Ordinea cuvintelor în textul grec este „nu vă răzbunaţi, iubiţilor”.
Lăsaţi să se răzbune mânia. [Faceţi loc mâniei, KJV; Daţi loc mâniei, Nitz.] Literal, „daţi loc mâniei”.
Articolul definit la „mânie” arată că referirea este la mânia lui Dumnezeu (cf. cele de la cap. 5.9).
Interpretarea aceasta e confirmată de următoarele cuvinte: „răzbunarea este a Mea, Eu voi răsplăti”. „Daţi
loc” înseamnă „faceţi loc mâniei răzbunătoare a lui Dumnezeu să lucreze”. Creştinii nu trebuie să încerce să
se răzbune asupra celor care caută să-i trateze nedrept. Ei trebuie să lase lucrurile pe seama lui Dumnezeu.
Numai un Dumnezeu desăvârşit, cunoscător a toate şi atotiubitor poate să judece drept şi să pedepsească în
mod corect pe făcătorii de rele. Atât vorbirea, cât şi ideea acestui îndemn sunt ilustrate în Efes. 4:27, unde
Pavel explică faptul că răzbunându-se singuri, dau prilej diavolului să inspire mânie, ură şi înverşunare, în
timp de ei ar trebui să încurajeze creşterea roadelor duhului – iubirea, bucuria, pacea şi îndelunga răbdare
(Gal. 5:22).
Au mai fost susţinute uneori alte două interpretări ale acestui pasaj. Una este: „Lasă timp sau spaţiu
mâniei tale să se răcească”. Cealaltă este: „Dă loc, adică, cedează la mânia vrăjmaşului [adversarului] tău”.
Totuşi, nici una din aceste interpretări nu se încadrează în contextul grecesc.
Este scris. Citatul este din Deu. 32:35. Comparaţi Evr. 10:30. În Deuteronom, declaraţia aceasta este o
avertizare pentru poporul lui Dumnezeu. În Evrei, este adresată celor apostaziaţi. Dar aici, în Romani, e
folosită ca o mângâiere pentru poporul persecutat al lui Dumnezeu. Dumnezeu îi va răzbuna la timpul
cuvenit, deoarece „Dumnezeu nu va face dreptate [„nu va răzbuna”] aleşilor Săi care strigă zi şi noapte către
El?” (Luc. 18:7; cf. Deu. 32:40–43; 2Tes. 1:6–10; Apoc. 6:9–11).
Răzbunarea. Gr. ekdikesis, „răzbunare”, „răsplătire”, „pedeapsă” (cf. Fapte 7:24; 2Cor. 7:11; 1Pet.
7:14). Ideea pornirii spre răzbunare personală trebuie să fie eliminată din cuvânt, aşa cum e folosit aici, cu
privire la justiţia răsplătitoare a lui Dumnezeu. El înseamnă mai degrabă aplicarea dreptăţii depline la toate
părţile. În ziua răzbunării lui Dumnezeu, nelegiuiţii vor primi urmările de neînlăturat ale propriei lor alegeri.
Prin felul lor de viaţă de răzvrătire, s-au aşezat atât de în discordanţă cu Dumnezeu, încât chiar prezenţa Lui
este pentru ei un foc mistuitor (2Tes. 1:6-10; Apoc. 6:15-17). „Slava Aceluia care este iubire, îi va prăpădi”
(DA 763).
Romani 12:20

20. Dacă... vrăjmaşului tău. Citatul este din Prov. 25:21,22.
Cărbuni aprinşi. Adică cărbuni aprinşi. Vezi Prov. 25:22. Bunătatea este cea mai bună răzbunare pe
care un creştin o poate aplica vrăjmaşului său. Că îngrămădirea de cărbuni pe capul unui potrivnic trebuie să
însemne un act de iubire şi nu de răutate, e clar indicat atât de contextul VT, cât şi de cel al NT. Pasajul din
Prov. 25:22 se încheie cu aceste cuvinte care n-au fost citate aici de Pavel: „Şi Domnul [„Iehova”] îţi va
răsplăti”, şi anume pentru faptele bune făcute vrăjmaşului tău. La fel, în contextul de faţă, înţelesul general e
rezumat în cuvintele: „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine” (Rom. 12:21).
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21. Nu te lăsa biruit de rău. [Nu fi biruit de rău, KJV.] Răzbunarea e un semn nu de tărie, ci de
slăbiciune. Acela care îngăduie să i se întărâte pasiunile şi să se părăsească principiile de iubire şi de
stăpânire de sine, suferă înfrângere. Dar persoana care reprimă dorinţa de răzbunare şi transformă răul care i
s-a făcut într-un prilej de a da pe faţă bunătate, câştigă o biruinţă asupra sa şi asupra puterilor răului. Lucrul
acesta nu e mai nobil în sine, dar va fi mult mai eficient. El poate să dezarmeze pe un vrăjmaş (cf. Prov.
15:1) şi să câştige un nou suflet. În felul acesta, Dumnezeu nu a aplicat păcătoşilor răzbunarea pe care de
multă vreme o meritau, ci, dimpotrivă, i-a copleşit cu iubire şi îndurare. Şi tocmai bunătatea, îngăduinţa şi
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu sunt ceea ce conduc pe oameni la pocăinţă (Rom. 2:4). Creştinul care e
transformat după chipul lui Dumnezeu (cf. 12:2) va arăta prin felul cum tratează pe vrăjmaşii săi că zi după
zi, caracterul lui devine din ce în ce mai asemenea caracterului lui Dumnezeu, care este iubire (1Ioan 4:8).
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1. Oricine. [Orice suflet, KJV.] Adică fiecare persoană (vezi Rom. 2:9; cf. cele de la Psa. 16:10).
Să fie supus. Gr. hupotasso, „a se supune”, „a fi în supunere”, „a asculta”.
Stăpânirilor celor mai înalte. [Stăpânirilor superioare, KJV.] Literal, „autorităţilor care se consideră
mai presus”, însemnând „cei care sunt puşi în autoritate peste alţii”. Vezi 1Pet. 2:13; cf. Luc. 12:11; Titus
3:1. Prin toată secţiunea aceasta, cuvântul tradus „putere” înseamnă „autoritate”, adică putere de a domni
sau a guverna. El trebuie să fi distins de dunamis, tradus şi el adesea „putere” (vezi Rom. 1:16, 20; 1Cor.
1:18), care înseamnă „tărie”, „forţă”, „putere [sau „abilitate”] de a săvârşi”.
Nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Adică nu există autoritate omenească decât prin
permisiunea şi sub controlul Lui. VT adesea afirmă că Dumnezeu ridică una şi doboară alta (vezi Dan. 4:17;
cf. cap. 2:21; 4:25, 34, 35).
Stăpânirile care sunt. Sau autorităţile „existente”.
Sunt rânduite de Dumnezeu. Cuvintele greceşti din vers. 1 şi 2, care sunt traduse „supus”, „rânduite”,
„se împotriveşte” (prima apariţie) şi „rânduielii” sunt toate construite pe aceeaşi rădăcină tasso, „a ordona”,
„a aranja”, „a pune”. Aceasta dă o forţă antitetică pasajului care nu poate fi deplin prezentată în traducere.
Pavel nu lasă în versetele acestea a se înţelege că Dumnezeu totdeauna aprobă puterea cârmuirilor
civile. Şi nici nu vrea Pavel să spună că e datoria creştinului de a li se supune totdeauna. Cerinţele cârmuirii
s-ar putea uneori să fie contrarii legii lui Dumnezeu şi în asemenea împrejurări, creştinul trebuie să asculte
„mai mult de Dumnezeu decât de oameni” (Fapte 4:19; 5:29). Subiectul lui Pavel e că puterea domnitoare a
cârmuirilor omeneşti e încredinţată oamenilor de către Dumnezeu, potrivit cu propriile Lui scopuri pentru
binele omului. Dăinuirea lor în putere sau căderea lor din autoritate sunt în mâinile Sale. De aceea, creştinul
va susţine autoritatea statului existent. El nu se va încumeta să ia în propriile sale mâini rezistarea la
„puterile care sunt” sau să le demită.
Învăţătura de felul acesta era deosebit de necesară pe vremea lui Pavel, deoarece pe vremea aceea,
iudeii erau într-o stare turbulentă şi deja stârniseră rebeliuni în diferite părţi ale Imperiului Roman. Dacă
creştinii ar fi dat pe faţă un spirit la fel de nesupus ar fi însemnat să aibă parte de aceeaşi neplăcere care
începea să cadă asupra iudeilor şi ar fi avut ca rezultat pierderea protecţiei statului roman, care adesea fusese
o binecuvântare pentru creştini, aşa cum Pavel putea mărturisi din propria sa experienţă (vezi Fapte
22:24-30). Mai mult, ar fi adus ocară asupra bisericii creştine şi asupra soliei ei de pace şi iubire frăţească.
De aceea Pavel în altă parte îndeamnă pe credincios să se roage pentru cei din locuri de autoritate (1Tim.
2.1,2) şi să asculte de ei (Titus 3:1). La fel, Petru îndeamnă pe creştini să fie „supuşi oricărei stăpâniri
omeneşti, pentru Domnul” (1Pet. 2.13-17).
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2. Cine se împotriveşte stăpânirii. [Se împotriveşte puterii, KJV.] Literal „se aliniază împotriva
autorităţii”, „se aşează în ordine de bătaie împotriva autorităţii”.

Rânduielii. Gr. diatage, literal „ceea ce este rânduit”, „ceea ce este aşezat”. Singura altă apariţie a
acestui cuvânt e în Fapte 7:53, unde e tradus „dispoziţie” [„rânduieli”, Nitz.]. Ideea lui Pavel ar putea fi
redată literal: „se aşează împotriva a ceea ce a fost rânduit de Dumnezeu”.
Osânda. Gr. krima, „condamnare”, „judecată” (vezi cap. 2:2; 5:16; 11:33). Pavel se referă aici la
sentinţa dată de autorităţile cârmuitoare, ca slujitori ai lui Dumnezeu, în lumea aceasta (cap. 13:4), împotriva
celor care se împotrivesc. Întrucât neascultarea de „stăpânirile care sunt” înseamnă împotrivire faţă de
rânduiala lui Dumnezeu, pedeapsa pe care autorităţile o aplică reprezintă şi judecata şi mânia lui Dumnezeu
asupra cetăţenilor rebeli.
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3. Nu sunt de temut. [Nu sunt o groază, KJV; Nu sunt o teamă, Nitz.] În general, cârmuitorii nu sunt
de temut decât când cineva face răul. De fapt, natural nu toţi cârmuitorii aparţin acestei categorii, deoarece
mulţi dintre ei au persecutat pe cei buni; de pildă, Nero, împăratul roman pe vremea când Pavel scria
epistola aceasta, care mai târziu a purtat răspunderea martirizării lui Pavel. Totuşi, în general, e lucru
adevărat că cei virtuoşi nu au nimic de temut din partea autorităţilor civile. Cârmuirile ca atare nu sunt o
groază pentru faptele bune. Dimpotrivă, ele există pentru un scop bun şi, în general vorbind, e spre folosul
creştinului de a se supune cererilor lor (vezi 1Tim. 2.1,2).
Vrei, dar? Gr. thelo, „a dori”, „a voi”. Creştinul care doreşte să nu aibă nici o temere de cârmuirea
civilă ar trebui să practice săvârşirea binelui şi atunci, va fi lăudat pentru purtarea lui bună (cf. 1Pet.
2:14,15).
De la ea. Însemnând „de la autoritatea cârmuitoare”.
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4. [Căci, KJV; Nitz.] Acesta introduce motivul declaraţiei anterioare. Întrucât statul există ca un
slujitor al lui Dumnezeu pentru un scop bun, creştinul n-are cauză de a se teme de autoritatea lui dacă duce o
viaţă paşnică. Aici Pavel exprimă un adevăr general, nezăbovind să-şi califice afirmaţia cu excepţii
specifice.
El. Referindu-se la „puterea”, „autoritatea”, din vers. 3.
Slujitorul. Gr. diakonos, „slujitor” (vezi cap. 15:8; 16:1). Diakonos este şi cuvântul care descrie slujba
diaconului (1Tim. 3:8,12).
Pentru binele. Adică să promoveze binele. Aceasta e adevărata cauză a existenţei cârmuirii civile, ca
slujitor şi reprezentant al lui Dumnezeu.
Tău. Adică pentru avantajul tău, în interesul tău.
Sabia. Simbolul autorităţii cârmuitorului de a aplica pedeapsa.
Ca să-l răzbune. [Un răzbunător, KJV.] Gr. ekdikos, „răzbunător”. Singura altă apariţie a acestui
cuvânt în NT este în 1Tes. 4:6. În papirusurile greceşti, termenul acesta e în general folosit pentru „un
reprezentant legal”.
Să pedepsească. [Să execute mânia, KJV; În privinţa mâniei, Nitz.] Literal „pentru mânie”. Ca
„slujitor al lui Dumnezeu” statul urmează să aplice pedeapsa făcătorilor de rele (cf. vers. 2; cap. 12:19).
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5. De aceea. Acesta se referă la cele patru versete precedente, în care Pavel a prezentat cauzele
ascultării.
De frica pedepsei. [Pentru mânie, KJV¸ Din pricina mâniei, Nitz.] Literal „din cauza mâniei”. Întrucât
autorităţile civile există prin rânduială dumnezeiască, creştinul trebuie să asculte nu numai pentru că vrea să

evite pedeapsa, ci pentru că e drept să asculte. Singura excepţie este când legea statului vine în conflict cu
Legea lui Dumnezeu.
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6. Plăţile şi birurile. Textul grecesc poate fi tradus în ambele felurile [„să plătiţi”, „plătiţi”]. Contextul
sugerează că aceasta nu e o poruncă, ci o afirmaţie a unui fapt. Evident primii creştini considerau ca o
chestiune de principiu să plătească impozitele, poate în ascultare de învăţătura lui Hristos (Luc. 20:20-25),
aşa cum e reflectată în Rom. 13:7. Susţinând în felul acesta cârmuirea civilă cu contribuţia lor, creştinii
recunoşteau că datorau ascultare statului ca rânduit de Dumnezeu, „ca să pedepsească pe făcătorii de rele şi
să laude pe cei ce fac bine” (1Pet. 2.14).
Slujitori. Gr. leitourgoi, „slujitori”, „slujitori publici”, sursa cuvântului nostru „liturghie”. Acesta nu
este acelaşi cuvânt care e tradus „slujitor” în vers. 4 (vezi comentariul acolo). Ambele cuvinte sunt folosite
pentru servicii seculare, dar termenul acesta este special aplicat la lucrarea preoţească (vezi Rom. 15:16;
Evr. 8:2). Prin folosirea termenului acestuia s-ar putea ca Pavel să scoată în evidenţă cuviinţa şi necesitatea
ascultării de puterile civile, investindu-le cu o oarecare sfinţenie de caracter, ca „slujitori publici ai lui
Dumnezeu”.
Făcând necurmat. [Sunt stăruitori, Nitz.] Sau „stăruind”. Cuvântul tradus în felul acesta e tradus
„stăruitor” în cap. 12:12.
Tocmai slujba aceasta. [Tocmai lucrul acesta, KJV.] Adică slujba lui Dumnezeu, descrisă în vers. 3,4.
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7. [De aceea, KJV.] Dovezi textuale atestă (cf. pag. 10) omiterea acestui cuvânt. Unii comentatori
privesc versetul acesta ca o concluzie la argumentaţia lui Pavel cu privire la datoria creştinului de a asculta
de stat. În acest caz, „tuturor” e înţeles ca referindu-se la cei din autoritate. Alţi comentatori, însă,
interpretează versetul acesta ca o afirmare a principiului larg cuprinzător care se aplică atât la secţiunile
precedente, cât şi la cele următoare. În cazul acesta, „tuturor” se referă la toţi omenii şi maxima lui Pavel
este „Daţi tuturor oamenilor cele ce li se cuvine.”
Birul. Gr. phoros, „impozit”, „datorie”. Înţelesul de „chirie” e găsit în papirusuri. Compară Luc.
20:22.
Vama. Gr. telos, (vezi Mat. 17:25).
Frica. Gr. phobos, aici însemnând respectul cu care ar trebui privit cel care e în loc de autoritate, nu
frică în sensul de spaimă şi groază. Comparaţi 1Pet. 2:18; 3:2.
Cinstea. Comparaţi 1Pet. 2:17. Pe vremea lui Pavel, agenţii cârmuirii romane, care erau împuterniciţi
să strângă impozitele şi vama, erau, cel puţin pentru iudei, un obiect de ură şi dispreţ. De aceea, sfatul lui
Pavel către credincioşii din Roma, ca nu numai să se supună la plata impozitului, dar şi să dea cinstea şi
respectul cuvenit cârmuitorilor lor, era în contrast izbitor cu sentimentul în creştere al rebeliunii care era
stârnită de iudeii fanatici şi aceasta urma să aducă în curând prăpăd asupra naţiunii lor (vezi Josephus,
Război ii. 13. 4-7 [258-270]).
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8. Să nu datoraţi nimănui nimic. Creştinul trebuie să-şi plătească toate datoriile care-i revin, dar e o
datorie pe care niciodată nu o poate plăti deplin, şi anume, datoria de iubire faţă de semenii săi.
Să vă iubiţi unii pe alţii. Iubirea reciprocă este o obligaţie nemărginită. E o datorie pe care omul
trebuie să caute fără încetare să o împlinească, dar care niciodată nu va fi pe deplin realizată, atâta vreme cât
rămâne prilej de a face bine semenilor.
Iubeşte pe alţii. [Iubeşte pe un altul, KJV.] Literal, „iubeşte pe celălalt”. De unde traducerea „pe
semenul său” (RSV).

A împlinit. Acela care iubeşte pe semenii săi a împlinit intenţia şi rostul Legii. Toate poruncile lui
Dumnezeu sunt bazate pe acel unic principiu al iubirii (Mat. 22:34-40; cf. Rom. 13:5). De aceea, Legea Lui
nu poate fi perfect ascultată prin simplă conformare faţă de literă. Adevărata ascultare este o chestiune a
inimii şi a duhului (cf. Rom. 2:28,29). Nu satisfacerea din afară, ci iubirea din inimă este împlinirea Legii
(cap. 13:10). Adevărul acesta fundamental iudeii au fost greoi a-l crede şi practica, în ciuda învăţăturilor
clare ale lui Moise asupra subiectului (vezi Lev. 19:18, 34; Deu. 6:5; 10:12). Ei au transformat legea iubirii
lui Dumnezeu într-un cod rigid şi lipsit de iubire. Ei erau grăbiţi să dea zecime din izmă, din mărar şi din
chimen, dar treceau cu vederea lucrurile mai grele ale legii, credinţa, judecata, îndurarea şi iubirea lui
Dumnezeu (Mat. 23:23; Luc. 11:42). De aceea Isus a căutat să descopere încă o dată adevăratul scop al
poruncilor Tatălui Său. El a învăţat că toate poruncile sunt rezumate în iubire (Mat. 22:37-40; Mar.
12:29-34; Luc. 10:27.28) şi că semnul distinctiv al ucenicului ascultător este iubirea pentru semenii săi (Ioan
13:34,35).
Legea. Literal, „legea” (vezi cap. 2:12). Deşi referirile sale la anumite porunci din Decalog (cap. 13)
arată că Pavel are în minte îndeosebi Legea aceea, lipsa articolului hotărât la „lege” sugerează că s-ar putea
ca el să vorbească despre „lege” ca principiu. După cum păcatul este neascultare de lege sau nelegiuire (vezi
1Ioan 3:4), tot aşa, dimpotrivă, iubirea este (literal), „împlinirea legii” (Rom. 13:10).
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9. De fapt. [Deoarece, KJV; Căci, Nitz.] Adică poruncile pe care Pavel le citează acum. Acela care
iubeşte pe semenul său, nu va fura de la el, nu-i va lua viaţa, nu-i va pofti bunurile şi nici nu va mărturisi
mincinos împotriva lui şi nici nu va comite adulter cu nevasta lui.
[Să nu mărturiseşti mincinos, KJV.] Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) omiterea aici a acestei
porunci. S-ar putea să fi fost adăugată de un copist pentru a face mai amplă lista familiară a tablei a doua a
poruncilor. Totuşi, faptul că, evident, Pavel nu făcea o încercare de a fi complet, este arătat de cuvintele
sale: „şi orice altă poruncă este”. Ordinea poruncilor diferă de aceea din Exo. 20:13-15, a şaptea fiind
plasată înainte de a şasea. Acelaşi aranjament apare în Mar. 10:19; Luc. 18.20; Iac. 2.11. Ordinea regulată e
găsită în Mat. 19:18. Pavel poate urma ordinea vreunui manuscris al LXX. Ordinea pe care o urmează el
este aceea din Codex Vaticanus, la Deu. 5:17. În Exo. 20:13-15, acelaşi manuscris pune porunca a şaptea
cea dintâi, în seria ultimelor cinci, apoi a opta, apoi a şasea.
Cuprinsă. [Cuprinsă pe scurt, KJV.] Gr. anapakephalaio, „a însuma”.
Să iubeşti. Citatul este din Lev. 19:18 (vezi comentariul acolo).
Romani 13:10
10. Dragostea nu face. [Iubirea nu lucrează, KJV.] Vezi 1Cor. 13:4,6.
Împlinirea. Gr. pleroma, „împlinirea”, „umplerea” (cf. vers. 8).
Legii. Literal „lege” (vezi vers. 8).
Romani 13:11
11. Şi aceasta. [Şi aceea, KJV.] Literal, „şi aceasta”. Expresia reaminteşte îndemnul precedent de a nu
datora decât iubire, care ea însăşi este rezumatul datoriilor creştine prescrise la cap. 12:13. Şi ca un motiv
urgent pentru împlinirea acestor datorii, Pavel face acum apel la ceea ce a fost totdeauna un îndemn la
vieţuire creştină – credinţa în apropierea celei de-a doua veniri a lui Hristos (cf. 1Cor. 7:29; Evr. 10:25, 37;
1Pet. 4:7).
Împrejurări. [Timp, KJV.] Gr. kairos. Termenul acesta nu se aplică la timp, în general, ci la un timp
definit, măsurat sau fixat, sau la o perioadă sau împrejurare critică (vezi Mar. 1:15; cf. 1Cor. 7:29; Apoc.
1:3). Credincioşii din Roma nu puteau decât să-şi dea seama de timpul critic în care trăiau. De aceea Pavel îi
îndeamnă să se scuture de toată încropeala şi indolenţa lor, să pună capăt mulţumirii de sine şi să se îmbrace
„în Domnul Isus Hristos”.
Ceasul. [Timpul suprem, KJV.] Gr. hora ede, „ceasul e deja” (cf. Mat. 24.44; 25:13).

Să vă treziţi. Literal „ca să ne deşteptăm”. Dovezi textuale importante (cf. pag. 10) pot fi citate pentru
exprimarea „să vă deşteptaţi”.
Somn. Pregătirea necesară pentru ziua cea mare a lui Dumnezeu cere de la creştini o veghere activă.
Comparaţi parabola celor zece fecioare care „au aţipit toate şi au adormit” (Mat. 25:5; cf. 1Tes. 5:6).
Am crezut. Adică am crezut de întâia dată. Timpul în textul grec al acestui verb arată în trecut, la cea
dintâi acceptare a credinţei creştine (cf. Fapte 19:2; 1Cor. 3:5; 15:2). Aşteptarea statornică a venirii
Domnului este atitudinea minţii pe care Însuşi Hristos a impus-o în repetatele Sale avertismente (vezi Mat.
24). Această aşteptare de la început fusese calificată de avertismentul „despre ziua aceea şi despre ceasul
acela nu ştie nimeni” (Mat. 24:36) şi Pavel nu era neatent faţă de avertismentul acesta (vezi 1Tes. 5:1,2;
2Tes. 2:1,2). Cu toate acestea, anticiparea lui cu privire la ziua aceea mare nu era mai puţin vie (vezi 1Tes.
4:15, 17; 1Cor. 15:51, 52). Alţi scriitori ai NT au împărtăşit aceeaşi dispoziţie sufletească (vezi 1Pet. 4:7;
2Pet. 3; 1Ioan 2:18; Apoc. 22:12, 20; cf. Ev. 695; AA 265).
Faptul că timpul a dăinuit mai mult decât era aşteptat nu înseamnă că Cuvântul lui Dumnezeu a dat
greş. E o lucrare de făcut şi multe condiţii, de împlinit înainte ca Hristos să vină (vezi Ev. 694-657). Între
timp, pentru credinciosul individual, un simţ stăruitor şi vital al scurtimii timpului şi al iminenţei revenirii
lui Hristos reprezintă o motivare indispensabilă pentru a completa lucrarea necesară şi a împlini condiţiile
cerute. Rămâne pururea adevărat că pentru aceia care dorm în mulţumire de sine, Ziua Domnului va veni ca
un hoţ noaptea „şi nu va fi chip de scăpare” (1Tes. 5:3).
Romani 13:12
12. Noaptea. Întrucât a comparat starea spirituală prezentă a cititorilor săi cu „somnul”, Pavel
continuă ilustraţia contrastând viaţa prezentă cu aceea care urmează să vină, ca noaptea cu ziua (cf. Evr.
10:25).
Să ne dezbrăcăm. [Să lepădăm, KJV.] Gr. apotithemi, „a arunca la o parte”, „a se dezbrăca de”.
Cuvântul acesta e folosit de câteva ori în NT, pentru a descrie înlăturarea obiceiurilor rele (vezi Efes. 4:22,
25; Col. 3:8; Evr. 12:1; Iac. 1:21; 1Pet. 2:1).
Faptele întunericului. Prezentate aici ca o haină care trebuie să fie dezbrăcată. În locul lor, creştinul
trebuie să îmbrace armura adevărului şi neprihănirii, ca să poată fi gata pentru lumina zilei arătării lui
Hristos.
Armele. [Armura, KJV.] Gr. hopla, „armele” sau „armură”. Hopla e tradus „arme” în Ioan 18:3; 2Cor.
10:4 şi „unelte” în Rom. 6:13. Comparaţi descrierea pe care o face Pavel armurii creştine în Efes. 6:11-18.
Luminii. „Armura luminii” e aşa intenţionată pentru a o pune în contrast cu „faptele întunericului”.
Creştinii sunt chemaţi „din întuneric la lumina Sa minunată” (1Pet. 2:9). Ei sunt numiţi „fii ai luminii”
(1Tes. 5:5) şi, în consecinţă, duc lupta spirituală cu arme ale luminii.
Romani 13:13
13. Să trăim. [Să umblăm, KJV.] Adică să trăim, să ne purtăm.
Frumos. [Onest, KJV; Cuviincios, Nitz.] Gr. euschemonos, literal „după o bună manieră”, de unde „cu
graţie”, „cuviincios”, „onorabil”. Cuvântul englez „honest” originar însemna „onorabil”. Wycliff foloseşte
cuvântul în traducerea lui la 1Cor. 12:3. Acelaşi lucru la Rom. 12:17, unde „lucruri oneste” înseamnă
„lucruri onorabile şi bune”. Cuvântul apare şi la 1Cor. 14:40 şi 1Tes. 4:12, unde e tradus respectiv
„cuviincios”.
Ca în timpul zilei. Oamenii răi caută să ascundă faptele lor de silnicie şi împlinirea poftelor sub
acoperământul nopţii (1Tes. 5:7; Efes. 5:11, 12). Dar creştinul trebuie să se poarte ca şi cum întreaga lume
ar putea să vadă ceea ce face. El e un fiu al zilei, nu al nopţii (1Tes. 5.5) şi ar trebui să trăiască aşa ca un fiu
al luminii (Efes. 5.8).

Chefuri. [Orgii, KJV; Ospeţe desfătătoare, Nitz.] Gr. komoi, „chefuri”, „petreceri” (cf. Gal. 5:21;
1Pet. 4:3).
Curvii. [Culcări ruşinoase, Nitz.] Gr. koitai, „depravare”, „imoralitate”.
Fapte de ruşine. [Destrăbălare, KJV; Desfrânări, Nitz.] Gr. aselgeiai, „senzualitate”, „desfrâu”,
„indecenţă” (cf. Cor. 12:21; Gal. 5:19). Păcatele din lista aceasta erau îndeosebi stăpânitoare printre păgâni,
pe vremea lui Pavel (Rom. 12:24-31) dar n-au fost în nici un caz limitate la ei (vezi cap. 2:3,21-24).
Certuri. Gr. eris, „certuri”.
Pizmă. [Invidie, KJV.] Gr. zelos, „gelozie”.
Romani 13:14
14. Îmbrăcaţi-vă. În vers. 12, creştinul e îndemnat să îmbrace „armura luminii”. Acum Pavel
înfăţişează pe Hristos Însuşi ca fiind arsenalul creştinului. Dar viaţa aceasta cu care el a fost îmbrăcat trebuie
să fie continuu înnoită, în experienţa de zi cu zi de creştere şi sfinţire (Efes. 4:24; Col. 3:12–14). Fiecare nou
pas în dezvoltarea aceasta poate fi privit ca o nouă îmbrăcare cu Hristos şi creştinul care stăruie în această
experienţă transformatoare va imita din ce în ce mai mult viaţa şi caracterul lui Hristos şi Îl va reflecta
înaintea lumii (vezi 2 Cor. 3:2, 3; COL 69; cf. Gal. 4:19).
Carne. Adică natura fizică stricată (vezi cap. 8.11). Trebuie să se ia măsuri pentru nevoile corpului,
dar creştinul nu trebuie să-şi facă preocupări pentru excitarea şi satisfacerea poftelor nesfinte. O viaţă
luxoasă şi de satisfacere a poftelor stimulează acele impulsuri ale firii pământeşti pe care creştinul ar trebui
să caute mai degrabă să le mortifice (cap. 6:12, 13; 8:13). De aceea Pavel avertizează pe credincioşi să nu
lase gândurile lor să se ocupe cu astfel de lucruri.
NOTĂ ADIŢIONALĂ LA CAPITOLUL 13
Anumiţi scriitori ai Noului Testament uneori par să vorbească despre venirea lui Hristos ca urmând să
aibă loc imediat. Următoarele texte sunt citate ca ilustraţii pentru aceasta: Rom. 13:11, 12; 1Cor. 7:29; Filp.
4:5; 1Tes. 4:15, 17; Evr. 10:25; Iac. 5:8, 9; 1Pet. 4:7; 1Ioan 2:18.
Unii s-ar grăbi să tragă concluzia că scriitorii Bibliei erau nişte oameni iremediabil eronaţi sau cel
puţin că nimic nu se poate şti cu privire la timpul venirii lui Hristos. Dar dovezile nu cer o astfel de
concluzie.
Anumite fapte ies clar în evidenţă în repetata tratare a sfârşitului lumii sau a venirii lui Hristos. Şi în
lumina acestor fapte e cu putinţă, credem noi, să ajungem la o concluzie deplin consistentă cu credinţa în
inspiraţia Scripturii şi faptul solemn al celei de-a doua veniri. Faptele sunt acestea:
1. Scriitorii Bibliei totdeauna vorbesc despre certitudinea celei de-a doua veniri. Lucrul acesta este
adevărat atât cu privire la scriitorii VT, cât şi ai NT. Oricare cititor al Bibliei care ia cuvintele în înţelesul lor
cel mai evident, trage concluzia că „ziua Domnului... va veni” (2Pet. 3:10).
2. Scriitorii Bibliei care vorbesc despre acest subiect par să fie atât de stăpâniţi de grandoarea, de
slava, de natura culminantă a evenimentului pentru fiecare om şi pentru toată creaţiunea, încât adesea
vorbesc ca şi cum el ar fi singurul mare eveniment care stă înainte. Lumina strălucitoare a zilei lui
Dumnezeu pare adesea să excludă orice altceva din privirea şi mintea profetului. Cititorul capătă impresia
clară că scriitorul inspirat consideră orice altceva ce ar precede a doua venire ca fiind doar de importanţă
minoră, un prolog la acea grandioasă culminare „către care înaintează toată naraţiunea”. Într-adevăr se poate
ca el adesea să aibă impresia că ziua cea mare a şi venit.
Această vie prezentare a celei de-a doua veniri a început, evident, cu Enoh, „al şaptelea patriarh de la
Adam”, care spunea nelegiuiţilor de pe vremea sa: „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi,
ca să facă judecată împotriva tuturor” (Iuda 14,15). Nu e nimic în context care să sugereze că Enoh lămurea
că venirea urma să aibă loc câteva mii de ani mai târziu. De fapt, poate că nici nu va fi cunoscut lucrul

acesta. Lui i se descoperise că Domnul urma să vină la judecată, nimic altceva nu interesa.
3. Scriitorii Bibliei scoteau în evidenţă că ziua Domnului urma să vină brusc, pe neaşteptate.
Afirmaţiile lui Hristos sunt cea mai bună expunere a acestui lucru. El a zis: „Vegheaţi, dar, pentru că nu ştiţi
în ce zi va veni Domnul vostru” (Mat. 24:42). „Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze
inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia şi astfel, ziua aceea să vină peste
voi fără veste, ca un hoţ. Căci aşa va veni peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. Vegheaţi, dar,
în tot timpul şi rugaţi-vă ca să aveţi putere să scăpaţi de toate acestea care se vor întâmpla şi să staţi în
picioare înaintea Fiului omului.” (Luc. 21:34-36).
Pavel reproduce cuvintele Domnului: „Ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea” (1Tes. 5:2). La fel,
Petru scria: „Ziua domnului însă va veni ca un hoţ” (2Pet. 3:10).
Tocmai faptul acesta al arătării deodată şi pe neaşteptate a celei de-a doua veniri, înmănuncheat cu
certitudinea acelui mare eveniment, e ceea ce în mod inevitabil a dat predicării celei de-a doua veniri
calitatea de iminenţă, cel puţin din punct de vedere potenţial.
Acum, având în vedere faptul că Domnul nu a socotit ca fiind bine să descopere „ziua şi ceasul” (Mat.
24:36) venirii Sale şi a îndemnat la stăruitoare veghere pe urmaşii Săi, pentru ca ziua aceea să nu vină
asupra lor „ca un hoţ”, ce altceva am putea aştepta decât ca scriitorii NT să scrie despre a doua venire cu
accentul principal asupra iminenţei? Lucrul acesta nu aruncă umbră asupra inspiraţiei lor. Prin descoperire şi
prin învăţătură directă de la Hristos, ei ştiau că El va veni a doua oară , că venirea Lui va fi precedată de
timpuri tumultoase, că ea va avea loc deodată, pe neaşteptate, şi că ei şi cei cărora ei le slujeau trebuiau să
fie în stare de stăruitoare veghere. Dar lor nu le fuseseră descoperite „ziua şi ceasul”. De unde, acea singură
limitare a descoperirii pentru ei, ei prezentau credincioşilor îndemnul stăruitor şi avertizarea stăruitoare cu
privire la Ziua Domnului.
Era cât se poate de evident în planul lui Dumnezeu ca profeţii Săi să nu posede anumite cunoştinţe cu
privire la aspectele temporale ale venirii lui Hristos. Domnul, chiar înainte de înălţarea Lui, a liniştit
întrebările ucenicilor Săi cu privire la fixarea în timp a viitoarelor Sale acţiuni, declarând: „Nu este treaba
voastră să ştiţi vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.” (Fapte 1:7)
4. Autorii Bibliei n-au scris numai cu privire la ziua imediată a anumitei grupe de oameni căreia, de
pildă, îi putea fi adresată o scrisoare. Dacă lucrurile ar fi fost aşa, atunci puterea de document a Scripturii ar
fi încetat odată cu generaţia care a primit soliile de la oamenii folosiţi de Dumnezeu ca scriitori. Dar, ei au
scris cu pană inspirată şi fără îndoială, adesea fără a fi deplin conştienţi de aceasta – pentru toate generaţiile
până la revenirea Domnului. E adevărat, unele lucruri pe care ei le-au scris – despre circumcizie, de pildă –
avea o relevanţă particulară pentru generaţia în care autorii NT au scris, în timp ce alte părţi, dimpotrivă,
aveau o însemnătate tot mai mare, pe măsură ce culminarea istoriei pământului se apropia.
Faptul acesta, că scriitorii Bibliei au scris cu îndemnare, avertizare şi învăţătură pentru toţi cei care
urmau să trăiască până la a doua venire, revarsă un plus de lumină asupra afirmaţiilor NT care vorbesc
despre iminenţa ei. E adevărat, soliile, privite în contextul lor istoric, sunt adresate unui anumit grup care
trăia atunci. Cu adevărat, cea mai mare parte a sfaturilor spirituale din Scriptură sunt plasate într-un context
istoric al unui anumit popor şi al unor anumite timpuri cu multă vreme înainte.
Dar, deşi o afirmaţie e făcută unor anumiţi credincioşi, s-ar putea ca ea să se aplice nu atât de mult la
ei, cât la urmaşii lor spirituali. Când Hristos a descris ucenicilor Săi anumite evenimente cheie care urmau să
preceadă venirea Lui şi să servească drept semne ale ei, El a cuprins o perioadă de aproape două milenii.
Când a început descrierea căderii Ierusalimului, a spus: „Când veţi vedea‚ urâciunea pustiirii’ despre care
vorbeşte proorocul Daniel, ‚aşezată în Locul Sfânt’” (Mat. 24:15). „Voi” însemna ucenicii, cărora El le
vorbea nemijlocit. Dar El continuă, ocupându-se de „marea strâmtorare”, despre care vorbise Daniel în
profeţie, care se întinde până în sec. al XVIII-lea, şi continuă cu îndemnul: „Atunci dacă vă va spune
cineva...” (vers. 23). Acum se poate spune că Hristos din nou avertiza pe cei doisprezece ucenici ai Săi cu
privire la dezamăgirile ce urmau să vină. Dar întregul context ne cere să credem că vorbea, şi chiar mai
corespunzător, urmaşilor Săi care urmau să trăiască în sec. al XVIII-lea şi mai departe.

Acest fapt al Scripturii, că grupa imediat prezentă s-ar putea să fie primitoarea unei solii nu numai
pentru ea, dar şi, ba încă şi mai particular, pentru o generaţie ulterioară, ne fereşte de a ne grăbi să tragem
concluzii neîntemeiate cu privire la fixarea în timp a unor anumite evenimente viitoare.
Că imediat după înălţare, „fraţii”, probabil cuprinzând pe apostoli, gândeau că Hristos ar putea să vină
în timpul lor, pare evident: „A ieşit zvonul printre fraţi că ucenicul acela [Ioan] nu va muri deloc” (Ioan
21.23), ci că va trăi să vadă revenirea Domnului (cf. Fapte 1:6,7).
Totuşi e dovadă sigură în NT că Dumnezeu a dat o măsură de lumină oamenilor de care Dumnezeu
S-a servit ca scriitori ai Săi cu privire la timpul care va trece până la venirea lui Hristos. În întâia lui
scrisoare către tesaloniceni, Pavel a scris cu privire la cea de-a doua venire: „Noi cei vii, care vom rămâne
până la venirea Domnului” (1Tes. 4.15). Dar dorea Pavel ca tesalonicenii să tragă concluzia că Ziua
Domnului venise? Evident unii au tras o astfel de concluzie, deoarece în a doua lui scrisoare, el revine
asupra subiectului: „Vă rugăm, dar, fraţilor, pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos şi adunarea noastră
împreună cu el, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh,
nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca şi cum Ziua Domnului ar fi venit chiar.”
(2Tes. 2:1,2). Apoi trece la descrierea unor întâmplări care urmează să aibă loc înainte de a doua venire
(vers. 3-12). Întâmplarea cheie urma să fie o anumită „lepădare de credinţă” (vers. 3). Dar acea „cădere de la
credinţă”, Pavel explică în altă parte, urma să aibă loc mai ales după moartea sa (Fapte 20:28-30, 2Tim.
4.6-8). După ce le-a schiţat anumite evenimente care precedau a doua venire, îi îndeamnă la statornicie
pentru zilele care le stăteau în faţă (2Tes. 2:15-17).
În celula sa din închisoare, Pavel scria fiului său spiritual, Timotei: „Ce-ai auzit de la mine, în faţa
multor martori, încredinţează la oameni de încredere care să fie în stare să înveţe şi pe alţii” (2Tim. 2:2). E
clar că Pavel instruia pe Timotei că stăteau înaintea unei perioade timp înainte de a veni Hristos.
E lucru evident, deci, ca atunci când Pavel a folosit pe „noi” în 1Tes. 4.15 nu se cuprindea pe sine, ci
vorbea de acei credincioşi creştini care ar fi trăit în zilele de pe urmă. „Noi” arată simplu că aparţineau cetei
neîntrerupte de credincioşi care se întindea peste secole.
Petru scria: „Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea
rugăciunii.” (1Pet. 4:7). Se aplicau aceste cuvinte în chip necesar grupei imediate căreia el îi scria?
Răspunsul pare să fie nu, deoarece citim în a doua lui epistolă – scrisă nu ştim la câtă vreme după cea dintâi
- „Ca să vă fac să vă aduceţi aminte de lucrurile vestite mai înainte de sfinţii prooroci şi de porunca
Domnului şi Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voştri. Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă
vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor şi vor zice: ‚Unde este făgăduinţa
venirii Lui?’” (2Pet. 3:2-4). Cuvintele acestea sugerează cât se poate de rezonabil că Petru aştepta o
dezvoltare viitoare care urma să producă un fel de batjocoritori.
Notaţi îndeosebi faptul că Petru, ocupându-se de a doua venire, îndeamnă pe credincioşi să-şi „aducă
aminte de lucrurile vestite mai înainte de sfinţii prooroci”. Mai la începutul aceleaşi epistole, el declara: „Şi
avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare, la care faceţi bine că luaţi aminte ca la o lumină care străluceşte
într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre” (2Pet.
1:19). Că Petru învăţa că o oarecare perioadă de timp trebuia să treacă înainte de a doua venire este evident
din cuvintele sale. Credincioşii trebuiau să urmeze lumina profetică „până se va crăpa de ziuă”. În stare
sufletească asemănătoare, Pavel declara tesalonicenilor: „Cât despre vremi şi soroace, n-aveţi trebuinţă să vi
se scrie, fraţilor. Pentru că voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor
zice ‚Pace şi linişte’, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia
însărcinată şi nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă
prindă ca un hoţ.” (1Tes. 5.1-4)
Acest apel al apostolilor la scrierile profeţilor reflectă cuvintele lui Hristos cu privire la ceea ce
„Daniel proorocul” scrisese despre evenimentele viitoare: „Cine citeşte, să înţeleagă.” (Mat. 24:15).
5. În cadrul acesta de îndemn către credincioşi de a-şi călăuzi paşii după lumina profeţiei, venim logic
la o considerare a faptului că Biblia conţine anumite profeţii specifice, cu privire la venirea Domnului,
profeţii care se ocupă cu mari perioade de timp şi care ne fac în stare să cunoaştem când a doua venire „este

aproape, este chiar la uşi” (Mat. 24:33). Ne referim îndeosebi la cărţile lui Daniel şi Apocalipsa. În
înţelepciunea lui Dumnezeu, cărţile acelea în cel mai bun caz nu au fost decât puţin înţelese în primele
secole ale erei creştine. Într-adevăr unele din profeţiile lui Daniel trebuie să fie „ascunse şi sigilate până la
timpul sfârşitului” (Dan. 12:9). Ele erau în cea mai mare măsură pentru timpul sfârşitului.
Astăzi avem potopul de lumină adăugată care străluceşte de pe paginile cărţii lui Daniel şi ale cărţii
pereche, Apocalipsa. Profeţiile lor cu privire la timp ne fac în stare să ştim, într-un fel care nu era cu putinţă
de a cunoaşte mai înainte, „vremile şi soroacele” profetice (1Tes. 5:1). Profeţiile lor ne fac în stare să
vorbim cu siguranţă profetică şi să afirmăm că sfârşitul tuturor lucrurilor e cu adevărat aproape. Tocmai
bazată pe tăria acestor pagini strălucitor luminate ale profeţiei, mişcarea adventă de astăzi poate justifica
proclamarea unei solii cât se poate de sigure cu privire la apropierea Zilei lui Dumnezeu.
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Romani 14:1
1. Slab în credinţă. Adică cineva care are numai o slabă înţelegere a principiilor neprihănirii. El e
râvnitor spre a fi salvat şi e doritor să facă ceea ce crede că se cere de la el. Dar în imaturitatea experienţei
sale creştine (vezi Evr. 5:11 la 6:2) şi probabil şi ca rezultat al educaţiei şi credinţei anterioare, el încearcă să
facă mântuirea sa mai sigură prin păzirea anumitor reguli şi reglementări care în realitate nu sunt obligatorii
pentru el. Pentru el, aceste reglementări au o mare importanţă. El le priveşte ca absolut obligatorii pentru el
pentru mântuire şi e mâhnit şi tulburat când vede că alţi creştini din jurul lui, mai ales cei care par să fie mai
experimentaţi, nu împărtăşesc scrupulele lui.
Afirmaţiile lui Pavel în Rom. 14 au fost interpretate felurit şi au fost folosite de unii: (1) pentru a
discredita o dietă vegetariană; (2) pentru a desfiinţa distincţia dintre cărnuri curate şi necurate şi (3) pentru a
desfiinţa distincţia între zile, astfel desfiinţând Sabatul zilei a şaptea. Că Pavel nu face nici una din aceste
trei, devine evident când capitolul acesta este studiat în lumina anumitor probleme religioase şi înrudite, care
au tulburat pe unii dintre creştinii din sec. I.
Pavel menţionează diferite probleme care sunt un prilej de neînţelegere între fraţi. (1) cele în legătură
cu dieta (vers. 2) şi (2) cele în legătură cu ţinerea unor anumite zile (vers. 5,6). În 1Cor. 8 e la fel tratată
problema fratelui tare faţă de cel slab, în ce priveşte dieta. Epistola către Corinteni a fost scrisă cu mai puţin
de un an înainte de cea către Romani. Pare rezonabil să tragem concluzia că în 1Cor. 8 şi Rom. 14, Pavel se
ocupă esenţial de aceeaşi problemă. În Corinteni problema e identificată ca oportunitatea de a consuma
mâncăruri sacrificate idolilor. Potrivit cu vechea practică păgână, preoţii făceau un negoţ întins cu jertfele de
animale aduse idolilor. Pavel spusese credincioşilor corinteni – convertiţi atât de la iudaism, cât şi de la
păgânism – că, întrucât un idol nu e nimic, nu era nimic rău, în sine, în a consuma alimente dedicate lui.
Totuşi, el explică, din cauza contextului şi educaţiei mai timpurii şi a diferenţei în discernământ spiritual, că
nu toţi aveau această „cunoştinţă” şi nu puteau, cu o conştiinţă liberă, să consume acele alimente (vezi 1Cor.
8). Din care cauză Pavel îndeamnă pe cei fără de scrupule cu privire la mâncăruri să nu pună o piatră de
poticnire în calea unui frate, consumând din ele (Rom. 14:13). Îndemnul lui este astfel în armonie cu decizia

Consiliului de la Ierusalim şi, fără îndoială, revarsă lumină cel puţin asupra unui motiv pentru care acel
consiliu a luat poziţia specifică asupra subiectului (vezi cele de la Fapte 15). Probabil de teamă de a nu
produce sminteală în chestiunea aceasta, unii creştini se abţineau cu totul de la alimente cu carne, care
însemna că hrana lor era restrânsă la „verdeţuri”, adică zarzavaturi, legume (vezi Rom. 14:12).
Pavel nu vorbeşte despre alimente dăunătoare din punct de vedere igienic. El nu sugerează că
creştinul care e tare în credinţă poate mânca orice, indiferent de efectele lui asupra bunăstării fizice. El deja
explicase în cap. 12:1 că adevăratul credincios va fi atent ca trupul lui să fie păstrat sfânt şi bine plăcut lui
Dumnezeu, ca o jertfă vie. Omul cu credinţa tare va considera ca un act de cult spiritual să-şi menţină o bună
sănătate (Rom. 12:1; 1Cor. 10:31).
Un alt fapt revarsă lumină asupra problemelor pe care le tratează Pavel. Numai în chip întunecos, la
început au înţeles mulţi creştini iudei că legea ceremonială îşi avusese împlinirea în Hristos (vezi Col.
2:14-16) şi de aici înainte nu mai era obligatorie. Într-adevăr, primilor creştini nu li s-a cerut ca în mod brusc
să înceteze de a participa la sărbătorile iudaice anuale sau să repudieze imediat toate ritualurile ceremoniale.
Sub legea ceremonială, iudeii trebuiau să ţină şapte sabate anuale. Pavel însuşi a participat la un număr de
sărbători, după convertirea sa (Fapte 18:21; etc.). Deşi învăţa că circumciziunea nu are nici o valoare (1Cor.
7:19), tăiase împrejur pe Timotei (Fapte 16:39 şi a fost de acord să împlinească o făgăduinţă, potrivit
stipulaţiilor vechiului cod (Fapte 21.20-27). În acele împrejurări părea că lucrul cel mai bun este de a
îngădui ca diferitele elemente ale legii ceremoniale iudaice să dispară treptat, pe măsură ce mintea şi
conştiinţa se luminau. Astfel era inevitabil ca întrebări cu privire la faptul dacă se cade să se ţină anumite
„zile” – zile nelucrătoare iudaice, în legătură cu sărbătorile lor anuale (vezi Lev. 23:1–44; vezi Col.
2:14–17).
În vederea acestor lucruri devine evident că Pavel, în Rom. 14: (1) nu subaprecia „verdeţurile”
(„legumele”) sau (2) nu înlătura vechea distincţie biblică între mâncăruri curate şi mâncăruri necurate sau
(3) nu desfiinţa Sabatul zilei a şaptea, din Legea morală (vezi cap. 3:31). Persoana care pretinde aşa ceva
trebuie să citească în argumentaţia lui Pavel ceva ce nu e acolo.
Că Pavel nu învăţa sau măcar nu lăsa a se înţelege desfiinţarea Sabatului zilei a şaptea a fost
recunoscut de comentatorii conservatori, ca de pildă Jamieson, Fausset şi Brown, în comentariul lor la cap.
14:5,6: „Din pasajul acesta cu privire la ţinerea de zile, Alford, în chip nefericit, deduce că o astfel de
vorbire nu ar fi fost folosită dacă legea sabatului ar fi fost în vigoare sub Evanghelie, în vreo formă oarecare.
Cu siguranţă n-ar fi putut, dacă Sabatul ar fi fost una din zilele de sărbătoare iudaice; dar nu se cade să luăm
lucrul acesta ca de la sine înţeles, numai pentru că era ţinut în perioada mozaică. Şi cu siguranţă dacă
Sabatul era mai vechi decât iudaismul, dacă, chiar sub iudaism, era cuprins în prevederile veşnice ale
Decalogului, rostit, aşa cum n-a fost nici o altă parte a iudaismului, în mijlocul înspăimântărilor Sinaiului; şi
dacă Legiuitorul Însuşi spunea despre el, când era pe pământ: „Fiul omului este DOMN CHIAR ŞI AL
SABATULUI” (vezi Mar. 2:28) – va fi greu de a arăta că apostolii trebuie să fi înţeles că el era pus pe
aceeaşi treaptă cu acele zile de sărbătoare iudaice, dispărute, pe care numai „slăbiciunea” putea să şi le
închipuie încă în vigoare – o slăbiciune pe care aceia care aveau mai multă lumină, trebuiau, din iubire, doar
să o sufere.”
În Rom. 14:1 la 15:14, Pavel îndeamnă pe creştinii mai tari să dea consideraţie plină de simpatie
problemelor fraţilor lor mai slabi. Ca în cap. 12 şi 13, el arată că sursa unităţii şi păcii în biserică este
adevărata iubire creştină. Aceeaşi iubire şi acelaşi respect mutual va asigura armonie dăinuitoare în gruparea
credincioşilor, în ciuda părerilor şi scrupulelor ce diferă în materie de religie.
Primiţi bine. [Primiţi-l, KJV; Luaţi-l la voi, Nitz.] Gr. proslambano, „a lua la sine”. Cei care sunt
„slabi în credinţă” trebuie totuşi să fie primiţi în comuniunea creştină a fraţilor, pentru că aşa i-a primit şi
le-a zis bun venit, Hristos (cap. 15:7).
Nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice. [Dar nu la certuri îndoielnice, KJV; Nu spre
lămurirea gândurilor, Nitz.] Sau „certuri cu privire la păreri” (RSV). Credincioşii slabi urmează să fie bine
primiţi în comuniune, dar nu cu scopul de a-i atrage în certuri de cuvinte. Fraţii mai tari nu sunt chemaţi să
rezolve sau să exprime judecata asupra scrupulelor celor care ar putea fi mai slabi în credinţă.
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2. Crede. Sau „are credinţă” (vezi cap. 3:3). Subiectul lui Pavel este că credinţa cuiva îi îngăduie să
mănânce lucruri pe care credinţa altcuiva nu-i permite.
Verdeţuri. Gr. lachana, „legume”. Vezi vers. 1. Pavel nu discută faptul dacă se cuvine ca cineva să
consume sau să se abţină de la consumarea unor anumite alimente, ci mai degrabă dă îndemn la răbdare şi
îngăduinţă în lucruri de felul acesta. „Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire,
pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (vers. 17). De aceea omul cu credinţă tare va urmări „lucrurile care duc la
pace” (vers. 19) şi se va feri ca nu cumva prin felul cum mănâncă şi bea sau prin oricare altă practică
personală să nimicească lucrarea lui Dumnezeu (vers. 20) şi pe aceia pentru care a murit Hristos (vers. 15).
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3. Dispreţuiască. Gr. exoutheneo, literal „a lepăda ca nimic”, de unde „a privi de sus la”, „a trata cu
dispreţ”. Cei cu credinţă mai tare în mod natural ar fi înclinaţi să privească cu oarecare dispreţ la îngustimea
de vedere a celor „slabi în credinţă” (vers. 1) în ce priveşte mâncărurile. Aceasta, natural, ar da pe faţă că
credinţa celor presupuşi tari încă era cu lipsuri, deoarece credinţa curată lucrează prin iubire (Gal. 5:6).
Judece. Duhul de căutare de greşeli e adesea o caracteristică a acelora a căror experienţă religioasă e
bazată mai ales pe împlinirea cerinţelor exterioare. Ambele părţi sunt greşite. Ambele dau pe faţă mândrie
spirituală, în loc de iubire creştină.
L-a. Adică pe fratele mai tare care n-are scrupule în ce priveşte a mânca „de toate” (vers. 2). Subiectul
lui Pavel este că fratele care se abţine nu ar trebui să osândească pentru libertatea lui, pe omul pe care
Dumnezeu l-a acceptat şi l-a primit în biserica Sa, în această libertate (vezi 1Cor. 10:29; Gal. 5:13). Dacă
Dumnezeu i-a iertat păcatele şi l-a primit ca copil al Său şi viaţa lui, în alte privinţe, dă pe faţă prezenţa
Duhului Sfânt, orice critică de felul acesta e deplasată.
Romani 14:4
4. Tu, care judeci. Pavel se adresează fratelui slab, întrucât „judeci” corespunde la „judece” din vers.
3.
Pe robul altuia. [Slujitorul altui om, KJV.] Mai degrabă „slujitorul altuia”, în cazul acesta, al lui
Dumnezeu sau al lui Hristos, depinzând de faptul dacă „Dumnezeu” sau „Domnul” e acceptat ca exprimarea
din ultima parte a versetului (vezi mai jos la „Domnul”; cf. vers. 8,9). Cuvântul grecesc folosit aici pentru
„rob” [„serv”] (oiketes) e rar în NT, apărând numai aici şi în Luc. 16:13; Fapte 10:7; 1Pet. 2:18. El denotă
un „slujitor domestic”, deosebit de un rob obişnuit, ca fiind mai strâns legat cu familia. Credinciosul „slab”
(Rom. 14:1) condamna pe unul din slujitorii lui Dumnezeu, pe cineva care are să dea socoteală lui
Dumnezeu, nu criticosului, împreună serv cu el.
Stă în picioare. Unii au înţeles aceasta ca însemnând statornicie morală sau spirituală (cf. 1 Cor.
16:13; Filp. 1:27); alţii, achitarea sau aprobare în faţa lui Dumnezeu (cf. Psa. 1:5).
Cade. În contrast cu „stă” (vezi mai sus). Unii văd aceasta ca o cădere morală sau spirituală (cf. cap.
11:11,22), alţii ca o condamnare sau dezaprobare la judecată. Ambii termeni sunt folosiţi în primul din
aceste două sensuri în 1Cor. 10:12: „Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă”.
Domnul. [Dumnezeu, KJV.] Dovezi textuale importante (cf. pag. 10) pot fi citate pentru exprimarea
„Domnul” sau „Stăpânul”, susţinând ideea Stăpânului şi slugii, introdusă în prima parte a versetului
acestuia.
Să-l facă să stea. [Va fi ţinut, KJV.] Literal, „face să stea”. În ciuda criticilor fraţilor săi criticoşi,
credinciosul care exercită în credinţă libertatea sa creştină, în chestiunile în discuţie, va fi întărit şi susţinut
de Stăpânul său. Cel a cărui credinţă este „slabă” (vers. 1) s-ar putea chiar să se teamă că fratele mai tare
este în primejdie prin faptul că nu participă la scrupulele lui. Dar Pavel sugerează că oricare ar fi primejdia,
Stăpânul care a chemat pe serv la libertate (Gal. 5:13) are putere să-l ocrotească de primejdiile pe care le
atrage după sine libertatea, primejdii pe care fratele „slab” (vers. 1) caută să le evite prin alte mijloace. Unii
însă interpretează expresia aceasta ca referindu-se la achitarea la judecată.
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5. Socoteşte. Gr. krino, „a judeca”, „a aprecia”, „a aproba”. Pavel discută ţinerea unor anumite zile, o
altă cauză de disensiune şi confuzie printre fraţi. Vezi vers. 1. Comparaţi o situaţie asemănătoare în
bisericile din Galatia (Gal. 4:10,11) şi biserica din Colose (Col. 2:16,17).
Acei credincioşi a căror credincioşie îi face în stare să renunţe la toate zilele nelucrătoare ceremoniale,
nu trebuie să dispreţuiască pe alţii a căror credinţă e mai puţin tare. Şi nici aceia din urmă nu trebuie să
critice pe aceia care le par neatenţi. Fiecare credincios e răspunzător faţă de Dumnezeu (Rom. 14:10-12). Şi
ceea ce Dumnezeu aşteaptă de la fiecare dintre slujitorii Săi este ca el „să fie pe deplin încredinţat în mintea
lui” şi în mod conştiincios să-şi urmeze convingerile sale, în acord cu lumina pe care el a primit-o şi a
înţeles-o până la data aceea. Printre urmaşii lui Hristos nu trebuie să se dea pe faţă forţă, constrângere. Un
spirit de iubire şi toleranţă plină de simpatie trebuie să predomine în tot timpul. Cei care sunt mai tari în
credinţă trebuie „să rabde [să poarte] slăbiciunile celor slabi” (cap. 15:1), aşa cum Hristos a purtat
slăbiciunile noastre ale tuturor. Nu e loc pentru critică plină de îndreptăţire de sine a celor ale căror vederi şi
practici pot să difere de ale noastre sau de dispreţ faţă de cei care încă mai sunt „prunci” (Evr. 5:13).
Pe deplin încredinţat. Sau „pe deplin convins” (vezi cap. 4:21). Pavel nu sugerează că creştinii nu
trebuie să aibă convingeri cu privire la aceste lucruri cu privire la care s-ar putea să fie dezacord. Ci el
îndeamnă pe credincioşi să ajungă la concluzii clare şi definite. Dar în acelaşi timp, ei trebuie să facă lucrul
acesta cu iubire faţă de aceia care ajung la alte concluzii. N-ar trebui să se facă nici o încercare de a jefui pe
cineva de libertatea lui de a ajunge la o concluzie cu privire la datoria personală. Comparaţi DA 550; Ed. 17.
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6. Face deosebire. [Consideră, KJV; Alege; Nitz.] Cele patru apariţii ale cuvântului în versetul acesta
sunt de la gr. phroneo, însemnând aici „a observa”, „a preţui”. Comparaţi Filp. 3:19; Col. 3:2, unde phroneo
este tradus „se gândesc”, respectiv, „gândiţi-vă”.
Nu face deosebire. Nu face deosebire. Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) omiterea expresiei
„cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face.”. De aceea, în versiunile moderne este omisă.
Înţelesul versetului este lăsat neschimbat, deoarece expresia aceasta doar prezintă în formă negativă, ideea
propoziţiei anterioare.
Pentru Domnul. Motivul ambelor părţi e acelaşi, fie în ţinerea, fie în neglijarea unei zile sau în
folosirea unui aliment sau abţinerea de la el. Fratele mai tare mulţumeşte lui Dumnezeu pentru „toate” (vers.
2) şi mănâncă pentru slava lui Dumnezeu (cf. 1Cor. 10:31). Fratele său mai slab mulţumeşte lui Dumnezeu
pentru ceea ce mănâncă şi pentru slava lui Dumnezeu se abţine de la alimente care s-ar fi putut să fie jertfite
idolilor (vezi Rom. 14.1).
Nu mănâncă. Vezi mai sus la „pentru Domnul”.
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7. Nu trăieşte pentru sine. Pavel acum dezvoltă ca o regulă generală a vieţii, ideea sugerată de
expresia „pentru Domnul”, din vers. 6. Nu numai în materie de hrană şi de zile speciale creştinul face totul
„pentru Domnul”. Scopul întregii sale existenţe e de a trăi nu „pentru sine”, pentru propria sa plăcere şi după
propriile sale dorinţe, ci „pentru Domnul”, pentru slava Lui şi potrivit cu voia Lui (vezi 2Cor. 5:14,15).
Întreaga lui viaţă, până la cele mai de pe urmă clipe, aparţine Domnului (Rom. 14:8) şi la timpul cuvenit va
trebui să dea socoteală de sine înaintea lui Dumnezeu (vers. 12). De aceea creştinii ar trebui să trăiască aşa
ca nişte oameni care cândva trebuie să se înfăţişeze „înaintea scaunului de judecată al lui [Hristos]
Dumnezeu” (vers. 10).
Cuvintele acestui verset au fost adesea aplicate la influenţa pe care un om o exercită asupra semenilor
săi. Trebuie să se reţină, însă, că acesta nu e înţelesul primar, aşa cum arată contextul. Pavel accentuează
ideea că tot ce face creştinul, face cu referire la Domnul.
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8. Noi suntem ai Domnului. Adică aparţinem lui Hristos, deoarece El este „Domn şi peste cei morţi şi

peste cei vii” (vers. 9). Fie că suntem slabi sau tari în credinţă, suntem răspunzători faţă de Domnul, pentru
că suntem proprietatea Lui cumpărată (Fapte 20:28; 1Cor. 6:20; Efes. 1:14). Ce drept avem noi să ne aşezăm
să judecăm pe cineva care aparţine lui Hristos?
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9. Pentru aceasta. Adică pentru ca Hristos să poată deveni Domn şi peste cei morţi şi peste cei vii.
A murit şi a înviat. [A murit, S-a înălţat şi a înviat, KJV.] Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10)
exprimarea „a murit şi a venit la viaţă”. Prin moartea Sa Hristos a cumpărat un popor. Prin învierea Sa, El îi
eliberează pe aceia pe care i-a cumpărat (vezi cap. 4:25). După moartea şi învierea Sa, Hristos a fost întronat
la dreapta Tatălui şi I s-a dat stăpânire universală (vezi Mar. 14:62; 16:19; Efes. 1:20–22; Filp. 2:8–11; Evr.
1:3).
Ca să fie Domn. Gr. kurieuo, „a domni peste”, „a deveni domn al”.
Peste cei morţi şi peste cei vii. Inversul ordinii obişnuite a acestor cuvinte e datorat probabil ordinii
cuvintelor cu privire la Hristos, în prima parte a propoziţiei. Chiar şi în moarte, creştinul aparţine lui Hristos,
deoarece atunci când moare, el adoarme „în Isus” (1Tes. 4:14 cf. Apoc. 14:13). „Vor învia cei morţi în
Hristos” şi, în felul acesta, şi de atunci înainte „vor fi totdeauna cu Domnul” (1Tes. 4:16,17). Chiar şi cei
care resping pe Hristos nu pot să scape de răspunderea lor faţă de El, prin moarte, deoarece toţi morţii vor
învia, fie că „vor învia pentru viaţă”, fie că „vor învia pentru judecată” (Ioan 5:29; cf. Apoc. 20:12,13). În
ziua aceea „fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu” (Rom. 14:12).
Versetul acesta e folosit de unii comentatori ca dovadă că sufletul e nemuritor şi că moartea simplu
transferă pe credincios dintr-o sferă a serviciului credincios în alta. Interpretarea este în dezacord cu restul
Scripturii. Chestiunea dacă sufletul e nemuritor trebuie să fie determinată pe baza altor pasaje care se ocupă
cu starea sufletului în moarte, pe care Pavel nu o tratează aici (vezi Iov 14:21; Ecl. 9:5; Ioan 11:11; etc.).
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10. Pentru ce judeci tu? Prima parte a acestui verset este exprimată emfatic în textul grec: „Dar tu,
pentru ce judeci pe fratele tău? Sau „tu de ce faci de nimic pe fratele tău?” Cel care judecă pe fratele său este
cel care mănâncă „verdeţuri” şi cel care dispreţuieşte este cel care conştiincios „crede că poate să mănânce
de toate” (vers. 2).
Toţi ne vom înfăţişa. [Toţi vom sta, KJV.] În textul grec, cuvântul pentru „toţi” e în poziţie de emfază.
Noi toţi, atât slabi, cât şi tari, urmează să stăm înaintea tribunalului divin. Întrucât toţi credincioşii sunt la fel
supuşi şi slujitori ai lui Dumnezeu şi trebuie să stea toţi înaintea aceluiaşi scaun de judecată, ei nu au dreptul
de a se judeca unul pe altul. O astfel de judecare uzurpă o prerogativă a lui Dumnezeu (Rom. 14:10; cf.
2Cor. 5:10).
Al lui Dumnezeu. [Al lui Hristos, KJV.] Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) exprimarea „a lui
Dumnezeu”. Exprimarea „al lui Hristos” se poate să se fi strecurat din pasajul paralel din 2Cor. 5:10.
Dumnezeu Tatăl va judeca lumea prin Hristos (vezi Rom. 2:16; cf. Fapte 17:31).
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11. Este scris. Citatul este din Isa. 45:23, deşi cu oarecare variaţiuni faţă de textul ebraic.
Orice genunchi. Cuvintele acestea scot în evidenţă caracterul universal al judecăţii finale.
Va da slavă. [Va mărturisi, KJV; Va lăuda, Nitz.] Gr. exomologeo, „a recunoaşte”, „a da laudă”.
Înţelesul ultim este obişnuit în LXX (vezi 1Cr. 29:13; etc.). Comparaţi folosirea acestui cuvânt grec în Luc.
10:21, unde este tradus „a lăuda” [„a mulţumi”]. Totuşi şi alternativa însemnând „a mărturisi”, „a
recunoaşte” e la fel cu putinţă (cf. Iac. 5:16, „Mărturisiţi-vă greşelile”). Şi un înţeles şi altul pot să se
încadreze în contextul lui Rom. 14:11. În citatul original din Isaia, jurământul de omagiu exprimat de
cuvântul „vor jura” [„şi jurând”] (cf. Ios. 23:7; 2Cr. 15:14; Isa. 19:18) marchează supunerea lumii întregi lui
Iehova şi solemna mărturisire a suveranităţii Sale.

Romani 14:12
12. Aşa că. Ordinea cuvintelor versetului acestuia în textul grecesc adaugă accent la răspunderea
individuală a fiecărui credincios: „Aşa că fiecare din noi, cu privire la sine, o socoteală va da lui
Dumnezeu”.
Socoteală. Gr. logos,(vezi cap. 9.28). În materie de conştiinţă, fiecare om e personal responsabil lui
Dumnezeu şi numai Lui.
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13. Mai bine judecaţi. Un al doilea motiv pentru care credincioşii nu ar trebui să se critice unul pe
altul. Pavel dă motivul acesta cu un joc asupra cuvântului „judeca”. În expresia aceasta el foloseşte cuvântul
în sensul de „a decide”, „a determina” (vezi 1Cor. 2:2; 2Cor. 2:1; Titus 3:12). Dacă urmează să fie vreo
judecare, să nu fie criticarea altora, ci determinarea de a nu face ca un frate să cadă. Primul motiv al lui
Pavel pentru a nu judeca e că oamenii au să dea socoteală nu unul altuia, ci lui Dumnezeu, care este
Stăpânul şi Judecătorul lor. Al doilea motiv este des repetata regulă a iubirii creştine. Creştinii care sunt tari
în credinţă, vor fi atenţi, din iubire, la sentimentele şi conştiinţa fraţilor lor mai slabi şi vor exercita orice
grijă pentru a evita ofensarea sau punerea lor în încurcătură. Deşi este adevărat că în materie de conştiinţă,
nimeni nu are să dea seama pentru altul, totuşi toţi creştinii sunt răspunzători pentru binele reciproc. Şi deşi
creştinul este liber să lepede toate rămăşiţele legaliste ale unor vremuri de mai înainte, totuşi iubirea pentru
alţii opreşte orice folosire a acestei libertăţi care ar putea să dăuneze vreunui alt credincios care este „slab în
credinţă” (Rom. 14:1).
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14. Eu ştiu. Pavel exprimă propria sa convingere luminată de Duhul, cu privire la libertatea
creştinului şi la drptul lui de a respinge anumite scrupule la care ţin alţii (cf. 1Cor. 8:4). Prin această
afirmaţie emfatică, el arată că purtarea de grijă pentru cel „slab” (Rom. 14.1) trebuie să fie întemeiată pe
iubire şi nu pe recunoaşterea faptului că astfel de scrupule ar fi justificate.
În Domnul Isus. [Prin Domnul Isus, KJV.] Sau „în Domnul Isus”. Convingerea lui Pavel izvorăşte
dintr-o minte care stăruia în comuniunea cu Hristos şi astfel era luminată de Duhul Sfânt. Comparaţi cap.
9:1.
Nimic. Adică, în acest context, acele alimente despre care vorbise aici Pavel (vezi vers. 1). Cuvântul
„nimic” nu trebuie înţeles în sensul lui absolut. Cuvintele au adesea mai multe înţelesuri, de aceea anumita
definiţie intenţionată trebuie să fie determinată în fiecare caz, în context. De pildă, când Pavel spunea:
„Toate lucrurile îmi sunt îngăduite” (1Cor. 6.12), afirmaţia lui, când e izolată de context, ar putea fi
interpretată că apostolul era un desfrânat. Contextul care este o avertizare împotriva imoralităţii, imediat
interzice o astfel de deducţie (vezi comentariul acolo). La fel, în Exo. 16:4, expresia „în fiecare zi” [KJV] ar
putea fi interpretată ca însemnând în fiecare zi a săptămânii. Totuşi, contextul arată că Sabatul este exclus.
Necurat. Gr. koinos, literal, „obişnuite”. Acest termen era folosit pentru a descrie acele lucruri care,
deşi „obişnuite”, pentru lume, erau oprite pentru iudeul pios (vezi Mar. 7:2).
În sine. Alimentele pe care fratele „slab” (vers. 1) se abţine de la a le mânca, dar pe care fratele tare şi
le îngăduie, nu sunt felurile de alimente care sunt necurate în însăşi natura lor, ci acelea care îşi datorează
întinarea, scrupulelor de conştiinţă (vezi vers. 23). Pavel nu înlătură aici toate deosebirile dintre alimente.
Interpretarea trebuie limitată la anumite alimente din discuţie şi la problema specifică cu care se ocupă
apostolul, şi anume de a consuma anumite alimente.
Nu este necurat. Necurăţia stă nu în natura alimentului, ci în felul cum îl priveşte credinciosul.
Creştinul „slab” (vers. 1) crede că nu trebuie să mănânce alimente oferite idolilor, de pildă, şi face o
chestiune de conştiinţă din a se abţine de la asemenea alimente. Atâta vreme cât cultivă convingerea aceasta,
ar fi rău ca el să mănânce din ele. S-ar putea să fie greşit judecat, din punctul de vedere al altuia, dar n-ar fi
bine pentru el să acţioneze călcând ceea ce el în chip conştiincios presupune că cere Dumnezeu (vezi vers.
23).
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15. Dar. Mai degrabă „deoarece”, aparent legând versetul acesta cu argumentaţia precedentă.
Să se mâhnească. [Să fie mâhnit, KJV.] Fratele cel slab e chinuit şi frământat în conştiinţă cu privire
la ceea ce el consideră că e păcătos. Mâhnirea aceasta poate avea ca rezultat nimicirea lui, căci sau poate să
fie abătut de la credinţa creştină, care pare să fie însoţită cu practici pe care el le consideră păcătoase, sau
poate fi mânat de exemplul fraţilor săi mai tari, la o admitere laşă a unui fel de purtare care lui i se pare
păcătos (vezi 1Cor. 8:10-12).
Mâncăruri. Gr. broma, un termen general pentru „hrană”.
Umbli. Adică, „trăieşti”, „te porţi” (cf. cele de la cap. 13:13).
Nu umbli în dragoste. [Nu cu iubire, KJV.] Literal, „nu potrivit cu iubirea”. Comparaţi cap. 13.
Nu nimici. Ceea ce tinde să influenţeze pe cineva să-şi calce pe conştiinţă poate avea ca rezultat
nimicirea sufletului său. O conştiinţă odată călcată, a fost mult slăbită. O călcare poate duce la alta, până
când sufletul este nimicit. De aceea, un creştin care, prin lăsarea pradă în chip egoist chiar la ceva ce el
consideră că e perfect cuvenit, exercită o astfel de influenţă nimicitoare, e vinovat de pierderea unui suflet
pentru care a murit Hristos (cf 1Cor. 8).
Prin mâncarea ta. [Cu mâncarea ta, KJV.] Literal, „prin mâncarea ta”. Vezi Mar. 7:19.
A murit Hristos. Hristos a murit pentru a mântui pe fratele „slab” (vers. 1) şi cei împreună cu el
credincioşi nu trebuie să-l nimicească de dragul dedării la anumite mâncăruri. Se cere un sacrificiu foarte
mic în comparaţie cu ceea ce a dat Hristos. El Şi-a dat viaţa. Cu siguranţă creştinii mai tari în credinţă vor
renunţa la plăcerea vreunei băuturi sau mâncări favorite, de dragul fratelui lor mai slab.
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16. Binele vostru. Aceasta probabil se referă la credinţa mai tare, cunoştinţa mai mare şi libertatea
mai deplină de care se bucură credincioşii mai tari (vezi 1Cor. 8:9–11; 10:30).
Să fie grăit de rău. Gr. blasphemeo, „a huli”. Comparaţi folosirea acestui cuvânt în Rom. 3:8; 1Cor.
10:30. Omul cel tare nu trebuie să lase ca folosirea egoistă a libertăţii sale să dea prilej celor „slabi în
credinţă (Rom. 14.1) să osândească sau să vorbească de rău de ceva care pentru el este un lucru bun şi o
binecuvântare. El ar trebui să se ferească pentru ca nu cumva să dea altora motiv de a-l învinui de răul pe
care purtarea lui personală se poate să-l fi adus vreunui frate peste măsură de scrupulos. Vezi 1Cor. 8:7-13.
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17. Împărăţia lui Dumnezeu. Expresia aceasta, stând singură, se poate referi fie la împărăţia viitoare a
slavei (cf. 1Cor. 6:9,10), fie la împărăţia prezentă a harului (vezi Mat. 4:17; 5:2, 3). Evident aici e
intenţionat ultimul înţeles. Esenţa împărăţiei lui Dumnezeu se găseşte nu în lucrurile din afară, ci în darurile
lăuntrice ale vieţii spirituale.
Mâncare şi băutură. Lucrurile acestea sunt mărunte şi lipsite de însemnătate când sunt comparate cu
acelea din care, de fapt, constă împărăţia lui Dumnezeu. Probabil creştinul a cărui credinţă e puternică îşi dă
seama de natura spirituală a împărăţiei lui Dumnezeu. De fapt, cunoştinţa acestui adevăr vital face parte din
„binele” menţionat în vers. 14. Cu siguranţă atunci această cunoştinţă îl va împiedica să întristeze sau să
nimicească pe fratele său mai slab cu privire la lucruri care relativ sunt atât de fără însemnătate, în ele însele.
Neprihănire. Aceasta este un fel de viaţă neprihănit, săvârşirea binelui (vezi Rom. 6:19; Gal. 4:24).
Pace. Aceasta cuprinde nu numai împăcare cu Dumnezeu (cap. 5:1), dar şi armonie şi iubire în
biserică (cf. Rom. 14:19; Efes. 4:3; Col. 3:14, 15).
Bucurie în Duhul Sfânt. Aceasta este bucuria sfântă cu care Dumnezeu acoperă pe cei care „trăiesc în
Duhul” (Gal. 5:25; cf. Rom. 15:13; Gal. 5:22; 1 Tes. 1:6). Cei care sunt cei mai tari în credinţă înţeleg cel
mai bine că împărăţia lui Dumnezeu constă din astfel de daruri spirituale ca acestea, şi nu din lucruri

materiale, ca mâncarea şi băutura. În consecinţă, cât priveşte libertatea lor creştină în mâncare şi băutură, ei
mai degrabă vor restrânge propria lor libertate personală, decât ca exercitarea propriei lor libertăţi personale
să nimicească pacea bisericii (Rom. 14:13) sau să mâne pe un frate mai slab, la ceea ce pentru el ar fi
nelegiuire (vers. 14) sau să-l jefuiască de bucuria lui în Duhul, mâhnindu-i conştiinţa (vers. 15).
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18. În felul acesta. [În lucrurile acestea, KJV.] Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) exprimarea
„în acestea”, însemnând poate „în felul acesta”. Credinciosul care lucrează din iubire, câştigă bunăvoinţa
fratelui său, în loc de a pune o piatră de poticnire în calea lui.
Plăcut. [Încercat, KJV; Bineplăcut, Nitz.] Gr. dokimos, „încercat”, „în stare să suporte cercetarea şi
critica”. Comparaţi folosirea lui dokimos în 1Cor. 11:19; 2Cor. 10:18; 2Tim. 2:15.
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19. Aşadar, să. Versetul spune literal „Aşadar să urmărim lucrurile păcii şi lucrurile zidirii unul
pentru altul” (cf. 1Tes. 5:11; vezi şi 1Cor. 14:26).
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20. Mâncare. Gr. broma, hrană, în general.
Nimiceşti. Gr. kataluo, literal „a se prăpădi”. Cuvântul e folosit pentru a descrie dărâmarea a ceva care
a fost clădit şi, în felul acesta, duce mai departe, prin contrast, ilustraţia începută prin „zidirea” din vers. 19.
Numai din cauza unei simple mâncări, creştinii nu trebuie să lupte împotriva lui Dumnezeu, dărâmând şi
nimicind ceea ce El a zidit.
Lucrul lui Dumnezeu. Comparaţi 1Cor. 3:9; Efes. 2:10.
Curate. Vezi vers. 14; cf. 1Cor. 10:23.
Prilej de cădere. [Cu poticnire, KJV; Prin poticneală, Nitz.] Lucrul acesta se poate referi fie la fratele
cel tare, care, folosindu-se de propria sa libertate, aduce poticnire fratelui său „slab” sau la fratele „slab”
care, prin exemplul fratelui său tare, e îndemnat să mănânce ceea ce nu-i permite conştiinţa (vezi 1Cor.
8:10). Cei mai mulţi comentatori par să prefere prima interpretare. Dacă lucrul acesta este corect, Pavel
spune să „e rău ca un om să fie o piatră de poticnire pentru alţii, prin ceea ce mănâncă”.
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21. Bine este. Creştinul tare ar trebui să fie dispus să renunţe la libertatea sa în lucrurile acestea
relativ fără însemnătate, decât să aducă poticnire unui frate mai slab (cf. 1Cor. 8:13).
Carne. Gr. khreia, „alimente carnate”. Cuvântul acesta apare numai aici şi în 1Cor. 8:13. În Rom.
14:15, 20; etc., e folosit cuvântul broma, cuvântul folosit pentru hrană, în general.
Vin. Carnea şi vinul erau evident subiectele principale ale scrupulelor religioase ale fratelui mai slab,
pentru că erau, de obicei, folosite de păgâni, ca sacrificii pentru idolii lor.
Orice lucru. Cuvintele „orice lucru”, deşi de adaos, sunt clar subînţelese în textul grecesc. Pavel
adaugă acest îndemn general pentru a cuprinde orice activitate care, deşi legitimă în ea însăşi, poate
indispune sau deruta pe fratele care încă nu este convins că astfel de purtări sunt permise de Dumnezeu.
Creştinul care plănuieşte un anumit fel de purtare nu se va întreba numai dacă e lucrul acesta legal, ci şi cum
va afecta aceasta sufletul fratelui meu?
Cădere. [Se poticneşte, KJV; Nitz.] Gr. proscopto, „a se lovi de”, „a se poticni”, „a se ciocni de”,
metaforic „a se poticni de”.
Păcătuire. [Se jigneşte, KJV; Se sminteşte, Nitz.] Dovezi textuale pot fi citate (cf. pag. 10) pentru
omiterea lui „se sminteşte, se slăbeşte” [„de păcătuire sau de slăbire”]. Totuşi, aceste idei sunt implicite în
„se poticneşte”.

Slăbire. [E făcut slab, KJV; Se slăbeşte, Nitz.] Literal, „e slab”, însemnând că fratele mai tare trebuie
să fie atent în toate lucrurile de care conştiinţa neluminată a fratelui său se poate uşor mâhni.
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22. Încredinţarea pe care o ai. [Ai credinţă?, KJV; Aibi... credinţă, Nitz.] Se pot cita dovezi textuale
importante (cf. pag. 10) pentru exprimarea: „Credinţa pe care tu o ai”. Pronumele „tu” este emfatic în textul
grecesc. „Credinţa” din acest context este credinţa „de a mânca de toate” (vers. 2).
Păstreaz-o pentru tine. O astfel de credinţă nu e de dată pe faţă cu fală, spre smintirea fratelui „slab”,
ci trebuie să fie păstrată între tine şi Dumnezeu.
Ferice. Gr. makarios, (vezi Mat. 5:3). Fericirea aceasta este fericirea unei conştiinţe curate şi
neîndoielnice.
Găseşte de bine. [Îngăduie, KJV; Încuviinţează, Nitz.] Gr. dokimazo, (vezi cap.12:2).
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23. Se îndoieşte. Sau „dezbate în el însuşi”. Comparaţi descrierea omului care se îndoieşte (Iac. 1:6;
cf. Mat. 21:21; Mar. 11:23; Rom. 4:20).
Este osândit. Gr. katakrino, „a osândi”. Omul care mănâncă în ciuda îndoielilor conştiinţei sale, e
osândit.
Încredinţare. [Credinţă, KJV.] Aici referindu-se la o convingere cu privire la bine şi la rău, având ca
rezultat hotărârea de a face ceea ce se crede că este voia lui Dumnezeu. Ideea lui Pavel este că dacă un
creştin nu acţionează din puternică convingere personală că ceea ce face este drept, ci, în schimb, e de acord,
în chip slab, cu judecata altora, atunci acţiunea lui e păcătoasă. Creştinul n-ar trebui niciodată să-şi calce pe
conştiinţă. Ea s-ar putea să ceară educaţie. S-ar putea ca ea să-i spună că anumite lucruri sunt greşite care în
ele însele nu sunt greşite. Dar, până când nu e convins de Cuvânt şi de Duhul lui Dumnezeu că o anumită
purtare e bună pentru el, n-ar trebui să o urmeze. El n-ar trebui să facă din alţii criteriu pentru purtarea sa, el
trebuie să se adreseze Scripturilor şi să înveţe personal din ele datoria lui, în priviţa respectivă (vezi 2T
119-124).
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1. Noi care suntem tari. [Noi, deci, care suntem tari, KJV.] Literal, „dar noi cei tari.” Cuvântul tradus
„tari” înseamnă „în stare”, „capabili”, „puternici” şi deci, pe cei care suntem tari spiritual. Astfel de
credincioşi nu numai că stau tari ei înşişi, dar ar trebui să ajute pe alţii să stea.
Să răbdăm. Gr. bastazo, „a ridica”, „a lua”, „a purta”. Cuvântul este uneori folosit în sensul de „a
suporta”, „a îndura cu răbdare”, cum e cu putinţă aici (vezi Mat. 20:12; Apoc. 2:2).
Slăbiciunile. [Infirmităţile, KJV.] Sau „slăbiciunile”, „greşelile”, aici specific faptele care dau la
iveală slăbiciunea credinţei, ca de pildă scrupule care nu sunt necesare sau judecăţi greşite. Cei tari pot, ba
chiar sunt datori, să le suporte pe acestea cu răbdare plină de iubire.
Plăcem nouă înşine. În loc de a insista asupra drepturilor şi dorinţelor noastre, ar trebui să fim dispuşi
să le subordonăm binelui fratelui nostru, indiferent cât de slab şi plin de prejudecăţi ar putea el să pară că
este (vezi 1Cor. 9:19, 22; cf. 1Cor. 10:24, 33; 13:5, 7; Filp. 2:4).
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2. Aproapelui. Probabil intenţionat să fie un termen mai cuprinzător decât „slabi” (vers. 1),
cuprinzând şi pe cei tari.
Zidirii. Adică să fie de folos semenului spiritual şi să-l ajute în creşterea lui spre desăvârşire. Pavel nu
vrea să spună că cei tari trebuie să placă celor slabi, fiind de acord cu părerile şi practicile lor sau admiţând
ca slăbiciune ceea ce ei în chip greşit gândesc că e bine.
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3. Nu Şi-a plăcut Lui Însuşi. Pavel ilustrează şi impune datoria de a sacrifica propria noastră plăcere
spre binele fraţilor noştri, referindu-se la unicul exemplu suprem de iubire jertfitoare de sine. Hristos a fost
gata să renunţe chiar şi la slava Sa cerească pentru binele oamenilor căzuţi şi aşteaptă lepădare de sine şi
sacrificiu corespunzător din partea acelora pe care El a venit să-i salveze şi să-i fericească (vezi 5T 204). Cu
siguranţă servii Săi (cap. 14:4) nu ar trebui să se considere prea înălţaţi, pentru a se pleca aşa cum a făcut
Domnul lor (vezi Filp. 2:5–8; 1Pet. 2:21).
Cum este scris. Citatul este din Psa. 69:9 (vezi comentariul acolo).
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4. Pentru învăţătura noastră. Mai degrabă, „pentru instruirea noastră” (cf. 1Cor. 20:11; 2Tim. 3:16).
Pavel accentua natura permanentă a VT. Chiar şi cu descoperirea în plus a NT, acum în curs de producere,
VT urma să continue să-şi păstreze locul ca un instructor şi ca o călăuză morală.
Răbdare. Gr. hupomone, „puterea de suportare”, „statornicie” (vezi cap. 5:3).
Mângâierea. Gr. paraklesis, „încurajarea”, „mângâierea”. Tocmai pentru a aduce astfel de mângâieri,
„Dumnezeul răbdării şi al mângâierii” (vers. 5) a făcut să fie scrise Scripturile.
Dau Scripturile. [Din Scripturi, KJV.] Mai degrabă, „pe care o aduc Scripturile” sau „scoasă din
Scripturi”. Potrivit cu construcţia textului grecesc, e cu putinţă ca aceste cuvinte să fi fost legate numai cu
„mângâierea”. În consecinţă e cu putinţă de a traduce această parte a versetului „aşa ca prin statornicia şi
mângâierea pe care o dau Scripturile, să putem avea nădejde.”
Nădejde. Scripturile insuflă nădejde celor care rabdă suferinţa pentru cauza lui Dumnezeu şi pentru
cauza semenilor lor. Răbdarea pe care creştinul e făcut în stare să o dea pe faţă şi mângâierea pe care el o
primeşte în suferinţa lui, confirmă şi întăreşte această nădejde. În ce priveşte legătura dintre răbdare şi
nădejde, vezi Rom. 5:3–5; 1Tes. 1:3.
Romani 15:5
5. Dumnezeul răbdării. Comparaţi expresiile „Dumnezeul nădejdii” (vers. 13), „Dumnezeul păcii”
(Rom. 15:33; Filp. 4:9; 1Tes. 5:23; Evr. 13:20), „Dumnezeul mângâierii” (2Cor. 1:3), „Dumnezeul oricărui

har” (1Pet. 5:10).
Aceleaşi simţăminte. [Să aveţi acelaşi gând, KJV.] Literal, „să gândiţi acelaşi lucru” (vezi cap. 12:16).
Pavel nu se roagă pentru identitate de păreri asupra lucrurilor fără de însemnătate, ci pentru un duh de iubire
şi armonie, în ciuda diferenţelor de opinie.
După pilda lui Hristos Isus. Simpla unire şi unanimitate nu e ceea ce Pavel doreşte pentru confraţii săi
creştini, ci un duh de unire, copiat după modelul desăvârşit al Aceluia al cărui întreg scop a fost de a face nu
voia Sa, ci voia Aceluia care L-a trimis (Ioan 6:38). Acelaşi gând care era în Hristos Isus trebuie să fie în
fiecare din urmaşii Săi (Filp. 2.5).
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6. Cu o inimă. [Cu un gând, KJV.] Gr. homothumadon, „cu un gând”, „unanim”. O astfel de unire era
o caracteristică a bisericii primare (Fapte 1:14; 2:46).
O gură. Unirea în gând şi inimă are ca rezultat armonia de laudă şi închinare.
Dumnezeu Tatăl. [Dumnezeu, şi anume Tatăl, KJV.] Sau „Dumnezeu şi tatăl” (cf. Ioan 20:17; Efes.
1:17).
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7. Primiţi-vă. Sau „ziceţi-vă un bun venit” [KJV]. Aceasta este o concluzie generală la întreaga
argumentaţie din cap. 14. Creştinii trebuie să se recunoască unul pe altul ca creştini şi să se trateze unul pe
altul ca atare, chiar dacă ar avea păreri diferite asupra unor chestiuni mărunte. Dacă Hristos a fost gata să ne
primească pe noi, cu toate slăbiciunile noastre (Luca 5:32; 15:2), cu siguranţă ar trebui să fim gata să ne
primim unul pe altul.
Unii pe alţii. [Unul pe altul, KJV.] Pavel adresează apelul acesta şi celor tari şi celor slabi.
Voi. [Noi, KJV.] Dovezile textuale sunt împărţite (cf. pag. 10) între exprimarea aceasta şi „noi”.
Spre slava lui Dumnezeu. Cuvintele acestea se pot referi gramatical fie la primirea păcătoşilor de către
Hristos, fie la primirea noastră a unora de către alţii. Fiecare act serveşte la promovarea slavei lui
Dumnezeu.
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8. A fost. Literal „s-a făcut”. Dovezi textuale importante pot fi citate (cf. pag. 10) pentru exprimarea
„a devenit”.
Un slujitor. „serv” (vezi cap. 13:4).
Al tăierii împrejur. Literal „al circumciziunii”. Lucrul acesta e înţeles de unii comentatori ca
însemnând că Isus era un „slujitor al circumciziunii”, în sensul că El era un operator al legământului pentru
care circumciderea era un semn şi un sigiliu. Alţii interpretează acest pasaj ca însemnând că Hristos a venit
să slujească „celor care au fost circumcişi”, iudeii. Pentru acest înţeles al „circumciziunii”, vezi Rom. 3:30;
4:12; Gal. 2:7; Efes. 2:11. Hristos a venit mai întâi de toate să slujească „casei lui Israel” (Mat. 15:24).
Scopul lui Pavel în Rom. 15:7-12 e de a scoate în evidenţă universalitatea harului lui Dumnezeu în
Hristos, aşa cum e arătat atât faţă de iudei, cât şi faţă de Neamuri. Hristos a fost gata să Se supună la orice ar
fi fost necesar pentru a întâmpina făpturile Sale căzute acolo unde erau, de a face totul cu putinţă pentru a le
reface şi mântui. De aceea, creştinii, fie iudei sau Neamuri, tari sau slabi, ar trebui să fie dispuşi să se
primească unii pe alţii, aşa cum Hristos i-a primit pe ei (vers. 7), să fie cu băgare de seamă unii faţă de alţii,
în ce priveşte slăbiciunile şi greşelile lor (vers. 1) şi să facă totul pentru clădire şi edificare (vers. 2).
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9. Iar Neamurile. [Pentru ca Neamurile, KJV.] Construcţia în textul grecesc e diferită. Înţelesul pare
să fie că Hristos a devenit „un slujitor al circumciziunii”, pentru a întări făgăduinţele pentru ca Neamurile să

poată slăvi pe Dumnezeu. Manifestarea din partea lui Hristos a credincioşiei lui Dumnezeu, prin împlinirea
din partea Lui a făgăduinţelor făcute lui Israel este şi temelia îndurării lui Dumnezeu faţă de Neamuri. El a
fost „un slujitor al circumciziunii” pentru ca nu numai iudeii, dar şi Neamurile să poate fi mântuite. De
aceea creştinii iudei ar trebui să fie dispuşi să privească pe convertiţii dintre Neamuri şi să-i trateze ca fraţi.
La fel, creştinii dintre Neamuri ar trebui să fie atenţi faţă de credincioşii iudei, dându-şi seama că îndurarea
lui Dumnezeu le-a revenit în urma lepădării iudeilor, ca naţiune (vezi cap. 11:15).
După cum este scris. Citatul acesta este din Psa. 18:49. Citatele din vers. 9-12 arată că planul
mântuitor al lui Dumnezeu, chiar de la bun început a cuprins atât Neamurile, cât şi iudeii.
Voi lăuda. [Voi mărturisi, KJV.] Gr. exomologeo, aici probabil însemnând „a lăuda” (vezi cap.
14:11).
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10. Veseliţi-vă, Neamuri. Un citat din Deu. 32:43. Cu privire la scopul citatului, vezi Rom. 15:9.
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11. Lăudaţi pe Domnul. Un citat din Psa. 117:1. Cu privire la scopul citatului, vezi Rom. 15:9.
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12. Isaia zice. Un citat din Isa. 11:10 (vezi comentariul acolo).
O Rădăcină. Literal „rădăcina”, însemnând în cazul acesta „odrasla care răsare din rădăcină” (cf.
Apoc. 5:5; 22:16). Versetele acestea arată explicit că Mesia al iudeilor urmează să fie dorinţa şi nădejdea
Neamurilor.
Domnească. În calitatea de Împărat al împărăţiilor harului şi a slavei (vezi Mat. 4:17; 5:3).
Nădăjdui. [Încrede, KJV.] Gr. elpizo, „a nădăjdui”. Cu privire la legătura dintre nădejde şi mântuire,
vezi cap. 8:24.
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13. Nădejdii. Gr. elpis, „încredere”, de la elpizo, „a nădăjdui”. Denumirea „nădejdii” e sugerată de
propoziţia de încheiere a vers. 12: „Neamurile vor nădăjdui în El”.
Umple. Expresia spune literal: „fie ca Dumnezeul nădejdii să vă umple.”
Credinţa. [Prin credinţă, KJV.] Pavel se roagă ca credinţa lor să le dea o viaţă plină de bucurie, de
pace şi de nădejde, care sunt toate rezultate ale adevăratei credinţe şi ale prezenţei Duhului Sfânt (vezi Rom.
5:1, 2; Gal. 5:22). Acolo unde se găsesc aceste roade ale Duhului Sfânt, acolo va fi iubire şi armonie printre
credincioşi. Iudei şi Neamuri, puternici şi slabi toţi vor trăi împreună în bucurie şi pace, în nădejdea comună
de a avea parte la slava lui Dumnezeu (Rom. 5:2).
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14. Eu însumi. Argumentaţia epistolei este acum completată. Pavel încheie cu o explicaţie a
propriului său fel de a scrie în Roma (vers. 15-22), o afirmaţie cu privire la planurile sale de viitor (vers.
23-32) şi cu salutările sale personale obişnuite (cap. 16). Capitolul 15:14-33 corespunde introducerii din
cap. 1:8-15.
Sunt încredinţat. [Sunt convins cu privire la voi, KJV.] Adică având convingerea cu privire la voi.
Bunătate. Comparaţi Gal. 5:22; Efes. 5:9.
Orice fel de cunoştinţă. [Toată cunoştinţa, KJV.] Aici îndeosebi, cunoaşterea adevărului spiritual, ca
de pildă acela posedat de cei tari în credinţă (vezi 1Cor. 8:1, 7, 10, 11). Pavel avertizase mai de timpuriu pe
corinteni că „cunoştinţa îngâmfă, pe când dragostea zideşte” (1Cor. 8:1). Din fericire, creştinii romani aveau
combinaţia de dorit de „bunătate” şi „cunoştinţă”.

În stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. Sau „calificaţi şi pentru a îndemna”, „competenţi şi pentru a da
sfat”.
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15. Ici colo. [Într-un fel oarecare, KJV; În unele părţi, Nitz.] Literal „în parte” (cf. cap. 11:25), adică
în unele părţi ale epistolei sale. Pavel poate să pară să fi vorbit mai curajos decât este convingerea lui
exprimată cu privire la „bunătate” şi „cunoaştere” (cap. 15.14).
Să vă aduc aminte. [Punând în minte, KJV.] Gr. epanamimnesko, „a rechema în minte”, „a-şi
împrospăta memoria”. Verbul acesta nu apare nicăieri în altă parte în NT. Pavel căuta să reîmprospăteze
amintirea creştinilor romani, cu privire la adevărurile fundamentale ale Evangheliei.
Harului. Însemnând aici harul slujbei rânduite lui, ca apostol (vezi cap. 1:5; 12:3).
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16. Slujitorul. Gr. leitourgos, (vezi cap. 13:6).
Între Neamuri. [Pentru Neamuri, KJV, Nitz.] Vezi Fapte 9:15.
Împlinesc... slujba. [Slujind, KJV; Slujind preoţeşte, Nitz.] Literal „slujind ca un preot”. Cuvântul nu
mai apare în altă parte în NT.
Să fie o jertfă. [Jertfind, KJV.] Gr. prosphora, literal „o aducere la”, adică la altar, de unde „a aduce o
jertfă”, aşa cum e tradus cuvântul în Fapte 21:26; Efes. 5:2; etc. Pavel se înfăţişează ca un preot slujitor.
Predicarea Evangheliei este funcţia lui preoţească. Neamurile convertite, curăţate şi consacrate lui
Dumnezeu de Duhul Sfânt, sunt jertfa lui. O astfel de jertfă e „plăcută” lui Dumnezeu (vezi 1Pet. 2:5).
Duhul Sfânt. Mai degrabă „Duhul Sfânt” (vezi Ioan 14:26). Numai jertfele sfinţite de Duhul Sfânt
(vezi Rom. 8:9) sunt plăcute lui Dumnezeu.
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17. Mă pot lăuda. Lăudarea lui Pavel nu era cu privire la sine, ci „în Isus Hristos” [„prin Hristos
Isus”], literal „în Hristos Isus”. El recunoştea că nu are nimic cu ce să se laude (cap. 3:27), ci că, asemenea
unui slujitor al Evangheliei, făcea totul cu putinţă în şi prin Hristos (2Cor. 10:17; Filp. 4:13). Cu toate
acestea, el continuă să descrie mai departe succesul lucrării sale, mai ales între Neamuri. Scopul său în a le
menţiona, ca şi motivul său de a se referi la înalta sa chemare ca apostol (Rom. 15:15,16), pare să fie de a
procura o justificare corespunzătoare pentru autoritatea pe care el şi-a permis să o exercite asupra membrilor
bisericii din Roma, scriindu-le epistola.
În slujirea lui. [Care aparţine lui, KJV.] Comparaţi Evr. 2:17; 5:1, unde contextul arată că expresia
„slujirea lui Dumnezeu” [„lucrurile care aparţin lui Dumnezeu”] descrie datoriile unui preot înaintea lui
Dumnezeu. Pavel limitează lăudarea sa la slujba sa ca preot al Evangheliei, serviciu pe care el îl priveşte ca
aducerea unei jertfe Domnului.
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18. N-aş îndrăzni. Pavel nu încearcă să vorbească de altceva decât de ceea ce Hristos a săvârşit prin
el. Pavel mărgineşte enumerarea succeselor sale numai la acelea în care el însuşi a fost cuprins, succese
care, cu toate, natural, sunt datorate lui Hristos. Hristos a mai folosit şi alţi slujitori în afară de Pavel, dar el
nu vorbeşte de lucrurile săvârşite prin ei.
Ascultarea. [Ascultător, KJV.] Ascultarea ar fi o „ascultare a credinţei” (cap. 16:26; vezi cap. 1:5).
Prin cuvântul... prin faptele. [Prin cuvânt şi prin faptă, KJV.] Adică prin vorbire şi acţiune, prin
predicare şi viaţă (vezi Luca 24:19; Fapte 1:1; 7:22; 2Cor. 10:11). Cuvintele acestea califică pe „făcut” şi se
referă la predica şi învăţătura lui Pavel a Evangheliei şi la tot ceea ce el fusese în stare să facă şi să sufere în
lucrarea lui.
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19. Prin puterea semnelor şi a minunilor. [Prin semne şi minuni mari, KJV.] Literal, „în puterea
semnelor şi minunilor”, corespunzând la „puterea Duhului lui Dumnezeu”, literal „în puterea Duhului lui
Dumnezeu”. „Semne şi minuni” este o expresie obişnuită în NT pentru a descrie minunile creştine (vezi
2Cor. 12:12; Evr. 2:4). Cele două cuvinte sunt asemănătoare în înţeles: cuvântul pentru „semne” (semeia)
scoate în evidenţă însemnătatea minunilor ca mijloace de a descoperi şi a confirma adevăr spiritual.
Cuvântul pentru „minuni” (terata) exprimă efectul minunilor asupra mărturiilor ca manifestări ale puterii
supranaturale (cf. Vol. V, pag. 208). „Puterea semnelor şi minunilor” e puterea pe care o au semnele de a
convinge şi minunile de a supra-impresiona. Pavel, în altă parte, face apel la minuni ca „semne ale
apostoliei” (2Cor. 12:12; cf. Fapte 14:3; 15:12; 19:11).
Duhului Sfânt. Lucrările lui Pavel ca apostol sunt dovezi ample ale originii divine a însărcinării sale
(cap. 1:1).
De primprejur. Înţelesul acestei expresii nu e cu totul clar. Unii comentatori au înţeles pe „de
primprejur” ca referindu-se la regiuni de jur împrejurul Ierusalimului. Alţii interpretează expresia ca
descriind extinderea străduinţelor misionare ale lui Pavel, de la Ierusalim, până „împrejur” la Ierusalim.
Iliric. O provincie romană la nord de Macedonia, la Marea Adriatică. Aria aceasta evident demarca
limitele călătoriei lui Pavel spre vest, cel puţin la data când a scris epistola aceasta. Raportul biblic nu spune
precis dacă Pavel a intrat în teritoriul acesta sau numai a lucrat până la hotarele lui.
Am răspândit cu prisosinţă Evanghelia. [Am predicat pe deplin Evanghelia, KJV.] Literal „am
împlinit”. Pavel a cuprins tot teritoriul între punctele numite. El nu pretinde că ar fi predicat în fiecare cetate
din aceste regiuni, dar înfiinţase biserici în toate centrele importante, de unde Evanghelia putea fi dusă în
ţinutul învecinat. Lucrarea de pionierat fusese terminată.
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20. Am căutat. [M-am străduit, KJV.] Gr. philothimeomai, „a face din lucrul acesta o ambiţie”, „a se
strădui de zor”. Philothimeomai e tradus „ne silim” în 2Cor. 5:9 şi „să căutaţi” în 1Tes. 4:11.
Vestit. [Numit, KJV.] Pavel căutase să evite predicarea în locuri unde oamenii deja fuseseră învăţaţi
să creadă în Hristos şi să cheme Numele Lui în mărturisire şi la cult public.
Temelia pusă de altul. Comparaţi 1Cor. 3:10; 2Cor. 10:15, 16. Pavel considera ca o chemare şi datorie
a lui de a se angaja la începerea lucrării.
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21. După cum este scris. Citatul acesta este din Isa. 52:15. Pavel îşi apără practica sa de a predica
acolo unde numele lui Hristos era necunoscut, notând că procedura sa era o împlinire a prezicerii VT.
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22. Iată ce. [Din care cauză, KJV.] Motivul pentru care Pavel fusese împiedicat până aici de a vizita
Roma era dorinţa lui vie de a termina lucrarea de predicare a Evangheliei, în regiunile prin care călătorise.
După multă vreme, acum se simte liber să facă drumul la Roma, întrucât nu mai avea „nimic care” să-l „ţină
pe aceste meleaguri” (vers. 23).
Multe ori. [Mult, KJV.] Gr. ta pola, care poate să însemne „multe ori”. De asemenea pot fi citate
importante dovezi textuale (cf. pag. 10) pentru exprimarea polakis, „adesea”. Evident Pavel avusese adesea
intenţia sau poate ocazia de a merge la Roma (vezi cap. 1:13), dar cererile lucrărilor lui şi probleme care
consumau timp, ca acelea pe care le întâlnea în districtele unde lucra, îl împiedicaseră.
Nu am nimic. [Nu am loc, KJV; Nitz.] Gr. topos, aici însemnând „domeniu”, „prilej”, „loc de
acţiune”. Comparaţi folosirea lui topos, în Rom. 12:19; Efes. 4:27; Evr. 12:17.
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23. Aceste meleaguri. [Aceste părţi, KJV.] Gr. climata, „regiuni”. Pavel îşi dădea seama că nu mai
era prilej în aceste părţi ale lumii ca el să facă felul de lucrare pentru care fusese trimis.
Doresc fierbinte. [O mare dorinţă, KJV.] Gr. epipothia, „un dor”. Compară folosirea verbului înrudit
epipotheo, în Rom. 1:11; Filp. 1:8; 1Tes. 3:6; 2Tim. 4:1; 1Pet. 2:2.
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24. Spania. Nu există dovezi concludente, biblice sau istorice, că Pavel ar fi izbutit cândva să ajungă
în Spania. Vezi pag. 101.
[Voi veni la voi, KJV; Nitz.] Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) omiterea acestei expresii,
lăsând în felul acesta propoziţia oarecum incompletă, dar sensul neschimbat. Aceeaşi intenţie este exprimată
în vers. 28.
Să fiu însoţit de voi până acolo. [Să fiu condus în drumul meu, KJV.] Pavel nădăjduia ca creştinii
romani să facă tot ce le stătea în putinţă pentru a da izbândă călătoriei în Spania. Poate credea că va primi de
la ei aceeaşi amabilitate şi acelaşi respect ca de la alte biserici care trimiseseră însoţitori care să-l escorteze
în călătoria lui (vezi Fapte 15:3; 21:5; 1Cor. 16:6, 11; 2Cor. 1:16; Titus 3:13; 3 Ioan 6). Această veche
demonstraţie de ospitalitate e ceva obişnuit în Orient, astăzi.
Îmi voi împlini... dorinţa de a fi stat la voi. [Îndestulat de voi, KJV; Nitz.] Expresia spune literal „dacă
de voi mai întâi în parte aş fi îndestulat”. Pavel dorea să se bucure de societatea creştinilor din Roma, dar
numai în scurt, aşa ca să se ducă degrabă în Spania.
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25. Mă duc la Ierusalim. În ciuda dorinţei sale de a vedea pe credincioşii din Roma, Pavel consideră
de datoria sa ca mai întâi să meargă în direcţia opusă, pentru a duce ajutor membrilor săraci din Ierusalim.
Călătoria aceasta la Ierusalim şi călătoria intenţionată la Roma sunt menţionate în Fapte 19:21. Că el şi-a
împlinit planul de a se reîntoarce la Ierusalim, e relatat în cuvântarea sa de apărare înaintea lui Felix (Fapte
24:17).
Sfinţilor. Vezi cap. 1:7.
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26. Macedonia. Cea dintâi scenă a lucrării lui Pavel, în Europa (vezi Fapte 16:9,10). Una din
principalele ei cetăţi era Filipi.
Ahaia. Grecia, cuprinzând Peloponezul şi o parte din Grecia continentală (vezi harta, pag. 33). Capitala ei
era Corintul, în care se găsea principala biserică din regiune.
Strângere de ajutoare. [Contribuţie, KJV.] Gr. koinonia, literal „comuniune”, „tovărăşie”. Folosirea
termenului sugerează idee de împărtăşire şi asociere care era reprezentată de dar. Cum s-a făcut această
strângere de ajutoare e relatat în 1Cor. 16:1–4; 2Cor. 8:1–6; 9:1, 2, 4–7 (cf. Fapte 24:17).
Săracii dintre sfinţi. [Sfinţii săraci, KJV.] Mai degrabă „săracii dintre sfinţi”. Nu toţi membrii bisericii
din Ierusalim erau săraci, dar că erau mulţi săraci printre ei, reiese din Fapte 4:32 la 5:4; 6:1; 11:29, 30; Gal.
2:10; Iac. 2:2.
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27. O datorie. [Ei sunt datori, KJV.] Adunarea din Ierusalim era biserica mamă din care Evanghelia,
cu toate binecuvântările ei spirituale fusese transmisă Neamurilor.
Bunurile pământeşti. [În cele fireşti, KJV.] Adică cele materiale, cele ce aparţin vieţii fizice a omului,
ca de pildă hrana şi îmbrăcămintea. Pentru înţelesul acesta al lui „pământeşti” [„carnale”], vezi 1Cor. 9:11.
În schimbul marilor daruri spirituale pe care Neamurile le primiseră de la sfinţii din Ierusalim, cu siguranţă
era de datoria lor să-i ajute cu bunurile lor pământeşti.
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28. După ce-mi voi împlini... însărcinarea. [Săvârşit aceasta, KJV.] Adică după ce va fi predat
contribuţia, sfinţilor din Ierusalim (vezi vers. 25).
Le voi încredinţa. [Voi fi sigilat, KJV; Voi fi încredinţat lor, Nitz.] Gr. sphragizo, „a face sigur”, „a
asigura”. Înţelesul, potrivit cu o întrebuinţare ilustrată în papirusuri, e probabil că fuseseră făcute toate
lucrările cu privire la ajutoare (vezi Moulton şi Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament). În altă
parte, Pavel vorbeşte de grija lui ca ajutoarele să fie înmânate într-un fel liber de orice bănuială (2Cor.
8:14-23).
În Spania. Vezi vers. 24.
Romani 15:29
29. Ştiu. [Sunt sigur, KJV.] Gr. oida, „a cunoaşte”.
Deplină binecuvântare. [Plinătatea binecuvântării, KJV.] Adică binecuvântarea deplină.
[A Evangheliei, KJV.] Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) omiterea acestei expresii. Fără ea
pasajul spune: „în plinătatea binecuvântării lui Hristos”. Totuşi, „binecuvântarea” este Evanghelia. Intenţiile
lui Pavel de a vizita Roma au fost în cele din urmă realizate, dar nu în felul în care îşi închipuise el (Fapte
28:16). Cu toate acestea, judecând după repetarea din Filipeni (Filp. 1:12-20), lucrarea lui din Roma a fost
„cu o deplină binecuvântare de la Hristos” .
Romani 15:30
30. Pentru... Hristos. Expresia poate fi tradusă „de [sau „prin”] Domnul nostru Isus Hristos”.
Dragostea Duhului. Adică iubirea pe care o inspiră Duhul.
Să vă luptaţi împreună. Gr. sunagonizomai, literal „a agoniza cu”. Termenul implică efort stăruitor,
aici, rugăciune plină de râvnă (cf. Luca 22:44). Cu toate că Pavel este dotat cu darurile speciale ale unui
apostol, el încă are nevoie şi cere rugăciunile semenilor săi credincioşi (vezi 2Cor. 1:11; Efes. 6:18, 19; Col.
4:3; 1Tes. 5:25; 2Tes. 3:1, 2).
Romani 15:31
31. Răzvrătiţii. [Care nu cred, KJV.] Sau „care sunt neascultători” (cf. cap. 11:30). Pavel pe bună
drepte are presimţiri rele cu privire la vrăjmăşia pe faţă din partea iudeilor necredincioşi din Ierusalim (vezi
Fapte 21:30,31).
Slujba pe care o am. [Slujba mea, KJV.] Adică darul pe care are de gând să-l predea (vezi vers.
25,26).
Să fie bine primite. Aceasta sugerează că Pavel avea anumite temeri cu privire la faptul că darul va fi
sau nu primit cu recunoştinţă. Elementul iudaizant din biserica din Ierusalim, pe care fără îndoială el îl
jignise prin atitudinea lui faţă de ritualul iudaic şi faţă de chestiunea Neamurilor (vezi Fapte 21:20-24), să nu
cumva să considere că era imposibil să primească cu plăcere un astfel de dar de la oameni pe care ei atât de
mult timp fuseseră deprinşi să-i dispreţuiască.
Romani 15:32
32. Cu bucurie. Comparaţi 1Cor. 4:21; 2Cor. 2:1. Felul în care Pavel urma să fie primit la Ierusalim
urma să aibă mult de-a face cu faptul dacă se întoarce la Roma „cu bucurie”.
Cu voia lui Dumnezeu. Aici e accentuată nevoia de a ne supune voii lui Dumnezeu. El a mers cu
adevărat la Roma, dar nici „cu bucurie” şi nici „ca să se răcorească”, cel puţin nu în felul nădăjduit (Fapte
27:28).
Să mă răcoresc. [Să fiu înviorat, KJV; Să mă liniştesc, Nitz.] Sau „să aflu odihnă”. Evident Pavel
doreşte după o perioadă de odihnă şi pace într-o comunitate prietenoasă de credincioşi sinceri, aşa cum pare
să fi fost biserica din Roma.

Romani 15:33
33. Dumnezeul păcii. Titlul e cât de poate de corespunzător, având în vedere ce menţionase Pavel în
vers. 31,32. Binecuvântarea păcii menţionate în introducerea scrisorii apare iarăşi în apropiere de sfârşit
(vezi cap. 1:7).
Amin! Gr. amen, aici „cu adevărat”, „credincios” (vezi Mat. 5:18).
COMENTARII ELLEN G. WHITE
1 DA 440; 5T 605
1–3GW 190; 2T 76, 674; 3T 229; 5T 245; 6T 398
3 MM 252; 2T 151, 157; 3T 18, 457, 566; 4T 418; 5T 204, 422; 6T 215
4 FE 394, 430, 445; GC 324; SR 152
5, 6 1T 324; 5T 248
5–7 4T 20
6 5T 388
10 Ev 578
11, 12 FE 430
13 ML 51; 2T 319
24 AA 373
27 1T 190
Romani 16:1
1. Fivi. Numele înseamnă „radios” sau „strălucitor”. Nu se cunoaşte nimic cu privire la ea în afară de
ceea ce se spune aici. Se poate ca ea să fi fost purtătoarea epistolei lui Pavel.
Sora noastră. Adică în sens spiritual. Era o soră creştină.
Diaconiţă. [Slujitoare, KJV.] Gr. diakonos, „diaconiţă”, unica apariţie a cuvântului acestuia în NT, la
feminin. Folosirea termenului acestuia sugerează că slujba de „diaconiţă” se poate să fi fost deja stabilită în
biserica creştină primară. Cel puţin Fivi era într-un anumit sens o slujitoare sau diaconeasă în adunarea din
Chencrea.
Chencrea. Portul maritim estic al Corintului, cam la 7 mile de oraş.
Romani 16:2
2. Un chip vrednic de sfinţi. [Cum se cuvine sfinţilor, KJV.] Adică într-un chip vrednic de sfinţi.
Ajutaţi. Gr. paristemi literal „a sta alături”. Atât cuvântul acesta, cât şi cel tradus „orice ar avea de
trebuinţă” (pregma; cf. 1Cor. 6:1) sunt termeni folosiţi în procedura juridică. E cu putinţă ca Fivi să fi avut
treburi juridice în Roma şi că membrii bisericii de acolo i-ar fi putut fi de vreun ajutor. Ca un „ajutor al
multora” este evident că nu avea nevoie de ajutor din cauza sărăciei.
Ajutor. Gr. prostatis, „ajutor”, „protector”. Cuvântul apare numai aici, în NT. Fivi se poate să fi fost o
femeie în situaţia de a ajuta pe ceilalţi credincioşi, nu numai financiar, dar şi politic şi social.

Romani 16:3
3. Spuneţi sănătate. [Salutaţi, KJV.] Gr. aspazomai. Acelaşi cuvânt este adesea tradus „salutaţi”, în
acest capitol.
Priscilei. Dovezi textuale atestă (cf. pag. 10) exprimarea „Prisca”, de la care forma „Priscila” este
diminutivul. Acuila, soţul ei era un iudeu din Pont. Când iudeii au fost exilaţi din Roma, de către Claudiu,
Priscila şi Acuila au mers în Corint, unde i-a găsit Pavel şi unde ei s-au convertit (Fapte 18:1-3). Mai târziu
ei s-au mutat la Efes (Fapte 18:18, 19, 26; 1Cor. 16:19). La data scrierii epistolei acesteia, ei erau din nou în
Roma, dar mai târziu par să se fi întors la Efes (2Tim. 4:19).
Tovarăşii mei de lucru. [Ajutoarele, KJV.] Gr. sunergoi, „conlucrători”.
Romani 16:4
4. Capul. [Gâturile, KJV; Nitz.] Evident, cu vreo altă ocazie necunoscută, Acuila şi Priscila şi-au
riscat viaţa pentru Pavel, poate în timpul atacului iudeilor în Corint (Fapte 18.6-18) sau iarăşi în tulburarea
de la Efes (Fapte 19).
Bisericile dintre Neamuri. Acestea ar fi fost deosebit de recunoscătoare datorită lucrării lui Pavel în
mijlocul lor.
Romani 16:5
5. În casa lor. Creştinii primari, neavând clădiri de biserici, depindeau în ceea ce priveşte locurile lor
de adunare, de ospitalitatea membrilor care puneau la dispoziţie casele lor (cf. Fapte 12:12; 1Cor. 16:19;
Col. 4:15; Fil. 2). Credincioşii din Roma se poate să fi avut mai multe adunări de felul acesta, aşa cum este
indicat de Rom. 16:14,15.
Epenet. Numele înseamnă „vrednic de cinste”. Nimic nu se ştie despre el, în afară de ceea ce este
menţionat aici.
Asia. [Ahaia, KJV.] Dovezi textuale atestă (cf. pag. 10) exprimarea „Asia”. Dacă trebuie să se
citească „Ahaia”, afirmaţia pare să fie în conflict cu 1Cor. 16:15. Epenet era astfel fără îndoială unul dintre
primii convertiţi – „primele roade” – câştigaţi în provincia Asia.
Romani 16:6
6. Mariei. Probabil nu identică cu nici una dintre celelalte două Marii menţionate în NT.
Pentru voi. [Pentru noi, KJV.] Dovezi textuale atestă (cf. pag. 10) exprimarea „pentru voi”.
Romani 16:7
7. Andronic. Numele înseamnă „om biruitor”.
Iunia. Sau „Iunius”. Acesta poate fi nume fie de bărbat, fie de femeie.
Rudele. Gr. suggeneis, aici probabil însemnând „conaţionali”, ca în cap. 9:3.
Tovarăşii... de temniţă. Literal „împreună captivi”. Andronic şi Iunia se poate să fi fost încarceraţi cu
Pavel, în timpul vreuneia din numeroasele lui întemniţări (vezi 2Cor. 11:23), deşi aceasta nu e interpretarea
necesară a pasajului. Se poate doar ca ei cândva să fi fost întemniţaţi ca şi Pavel, din cauza Evangheliei.
Cu vază. Gr. episemoi, Literal „purtând un semn”, „sigilaţi”, de unde „iluştri”.
Între apostoli. Înţelesul poate fi sau că ei erau binecunoscuţi de apostoli sau că ei înşişi erau apostoli
distinşi.
Înainte de mine. Adică ei acceptaseră creştinismul înainte de convertirea lui Pavel.

Romani 16:8
8. Ampliat. Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) exprimarea „Ampliatus”, la care „Ampliat” e o
formă prescurtată. Numele este latin şi înseamnă „mărit”.
Iubitul meu. Pavel cu siguranţă îl cunoştea personal.
Romani 16:9
9. Urban. Un nume latin, însemnând „politicos”.
Stache. Numele înseamnă „un spic de grâu”. Expresia „iubitul meu” arată că Pavel îl cunoştea
personal.
Romani 16:10
10. Apele. Nu se ştie despre el mai mult decât că era „încercatul slujitor al lui Hristos”.
Încercatul slujitor al lui Hristos. Un creştin încercat şi sincer.
Din casa lui Aristobul. Literal „cei ai lui Aristobul”, un termen care putea să se aplice simplu la
sclavii lui. Pavel nu arată dacă Aristobul era sau nu el însuşi un creştin. Un număr de comentatori consideră
probabil că acest Aristobul era nepot al lui Irod cel Mare.
Romani 16:11
11. Ierodion. Un iudeu, aşa cum e arătat de expresia „ruda mea” [„concetăţeanul meu”] (vezi vers. 7).
Narcis. Poate favoritul notoriu al lui Claudiu, ucis după urcarea la tron a lui Nero.
Care sunt în Domnul. Cuvintele acestea lasă a se înţelege că alţii din casa aceea nu erau credincioşi.
Romani 16:12
12. Trifenei şi Trifosei. Probabil două surori. Nu se cunoaşte nimic mai mult despre ele.
Persidiei. Numele unei femei creştine active. Ea nu este numită în altă parte, în NT.
Romani 16:13
13. Ruf. Nu se poate stabili precis dacă acest Ruf este cel menţionat în Marcu 15:21, ca fiu al lui
Simon din Cirene.
Care s-a arătat şi mama mea. Ea nu era mama adevărată a lui Pavel, dar evident fusese ca o mamă
pentru el.
Romani 16:14
14. Asincrit. Cele cinci persoane menţionate în versetul acesta nu sunt identificate în altă parte, şi nici
motivul pentru gruparea lor nu este arătat.
Fraţilor. Acesta se referă poate la o altă adunare creştină care se întrunea undeva, în Roma (cf. vers.
5,15). Multe din numele din acest capitol apar mai mult sau mai puţin frecvent în inscripţiile cu privire la
membrii casei lui Cezar. Coincidenţa generală a numelor e semnificativă în lumina menţionării de către
Pavel a „casei Cezarului”, în Filp. 4:22.
Romani 16:15
15. Filolog. Cele patru nume menţionate aici nu sunt identificate în altă parte.
Romani 16:16
16. O sărutare sfântă. Un mod de salutare răsăritean (vezi şi 1Cor. 16:20; 2Cor. 13:12; etc.; cf. la Mat.
26:48).
Bisericile lui Hristos. Dovezi textuale atestă (cf. pag. 10) exprimarea „toate bisericile lui Hristos”.

Expresia aceasta nu apare în altă parte, în NT.
Romani 16:17
17. Să vă feriţi. [Fiţi atenţi, KJV; Fiţi cu luare aminte, Nitz.] Gr. scopeo, „a lua aminte”, „a veghea cu
privire la”, „aveţi privirea aţintită la”. Pavel îşi întrerupe salutările pentru a avertiza pe credincioşii romani
împotriva învăţătorilor mincinoşi care ar încerca să le strice armonia şi să le nimicească credinţa. Rezultatele
funeste ale unor astfel de influenţe Pavel le încercase în Galatia şi Corint.
Dezbinări. Gr. dichostasiai, „neînţelegeri”, „dezbinări”, „dezuniri”. Acelaşi cuvânt este tradus
„dezbinări” în 1Cor. 3:3 şi „dezbinările”, în Gal. 5:20, singurele alte apariţii în NT.
Tulburare. [Ofense, KJV; Sminteli, Nitz.] Gr. skandala, „prilejuri de poticneli”, „piedici” (vezi Mat.
5:29).
Învăţăturii. Gr. didache, „învăţătură”, „instrucţiune”, referindu-se la adevărurile fundamentale ale
creştinismului.
Depărtaţi-vă de ei. [Evitaţi-i, KJV.] Comparaţi cu 2Tes. 3.14.
Romani 16:18
18. Slujesc. Gr. douleuo, „a servi ca un sclav” (vezi cap. 1:1; 6:6, 18).
Pântecului lor. Motivele lor sunt josnice şi scopurile lor, egoiste (cf. Filp. 3:17-19; Col. 2:20-23).
Vorbiri dulci. Gr. chresologia, „vorbire plăcută într-un sens rău”.
Amăgitoare. [Cuvinte amăgitoare, KJV; Cuvinte bine puse, Nitz.] Gr. eulogia, „laudă”, aici „vorbire
linguşitoare”.
Înşeală. Gr. exapatao, „a înşela deplin”.
Lesne încrezători. [Simpli, KJV; Fără răutate, Nitz.] Gr. akakoi, „nevinovaţi”, „fără viclenie”.
Cuvântul mai apare în NT, numai în Evr. 7:26, unde e tradus „nevinovat”.
Romani 16:19
19. Ascultarea voastră. Evident până aici puţin rău se făcuse de către învăţătorii mincinoşi şi Pavel
are încredere în credincioşii romani (vezi cap. 15:14). Cu toate acestea, el e doritor ca ei să continue să fie
vigilenţi.
Înţelepţi. Comparaţi sfatul lui Isus de a fi „înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii” (Mat.
10:16).
Proşti. [Simpli, KJV; Curaţi, Nitz.] Gr. akeraioi, „neamestecat”, „curat”, „necontaminat”, „fără
viclenie”. Acesta nu este acelaşi cuvânt ca în vers. 18 (vezi comentariul acolo).
Romani 16:20
20. Dumnezeul păcii. E lucru potrivit ca Pavel să se refere la Dumnezeu, folosind titlul acesta,
întrucât avertizase împotriva influenţelor care primejduiau pacea bisericii (cf. cele de la cap. 15:33).
„Dumnezeul păcii” e cel care nimiceşte pe Satana, deoarece Satana e cel care caută să nimicească pacea
poporului lui Dumnezeu.
Va zdrobi. Gr. suntribo, „a zdrobi”. Pavel priveşte înainte către victoria finală, prezisă în Gen 3:15,
care nu e departe. Acest triumf final asupra puterilor răului e preînchipuit de fiecare biruinţă încercată de
credincioşii creştini asupra ispitei şi înşelăciunii. Pavel se gândeşte la biruinţa de care el nădăjduieşte că se
vor bucura credincioşii romani, „ferindu-se” de învăţătorii mincinoşi care vor căuta să îi dezbine şi să-i
zăpăcească.

Harul. Vezi cap. 1:7.
Romani 16:21
21. Timotei. Pavel menţionează numele acestui timpuriu convertit şi conlucrător în toate celelalte
epistole ale lui, cu excepţia celor către Galateni, Efeseni şi Tit. În adresa de început a acestei epistole către
Romani (cap. 1:1-7), numele lui Timotei nu e asociat cu al apostolului, ca în alte epistole (vezi 2Cor. 1:1;
Filp. 1:1; Col. 1:1; 1Tes. 1:1; 2Tes. 1:1; Fil. 1). Poate că el lipsea, atunci a fost începută scrisoarea şi acum
venise să se alăture lui Pavel, în ajunul plecării lui la Ierusalim (vezi Fapte 20:1-4).
Luciu. Poate Luciu din Corint, menţionat în Fapte 13:1.
Iason. Poate acela care mai înainte fusese gazda lui Pavel în Tesalonic (Fapte 17:5-9).
Sosipater. Poate acelaşi cu Sopater din Fapte 20:4.
Rudele. [Conaţionalii, KJV.] Gr. suggeneis, aici „concetăţeni”, ca în cap. 9:3.
Romani 16:22
22. Terţiu. Secretarul lui Pavel căruia apostolul îi permite acum să trimită salutări, în propriul său
nume. În general, pare ca Pavel să fi dictat scrisorile sale unui secretar care scria şi să fi adăugat o salutare
cu propria sa mână (vezi 1Cor. 16:21; Col. 4:18; 2Tes. 3:17; vezi Gal. 6:11).
În Domnul. Aceasta arată felul de colaboratori pe care-i folosea Pavel. Terţiu nu era numai un simplu
membru credincios şi trebuie să fi urmărit cu mult interes instrucţiunile date creştinilor din Roma.
Romani 16:23
23. Gaiu. Numele acesta apare în alte patru locuri în NT (Fapte 19:29; 20:4; 1Cor. 1:14; 3Ioan 1).
Persoana amintită aici ar putea să fie Gaiu din Corint (1Cor. 1:14). El e numit „gazda întregii biserici”, poate
pentru că întreaga biserică se aduna în casa lui.
Erast. Vezi Fapte 19:22.
Vistiernicul. Economul, Nitz.] Gr. oikonomos, „administrator”, echivalent cu latinul aedilis, un
delegat al comisiei care se ocupa cu străzile şi clădirile publice (vezi Fapte 19:22).
Cuart. Altminteri necunoscut.
Fratele. [Un frate, KJV.] Literal „fratele”, însemnând „fratele nostru” (RSV), într-un sens creştin.
Romani 16:24
24. Harul. Dovezi textuale favorizează (cf. pag. 10) omiterea versetului acestuia. Vezi cap. 1:7.
Romani 16:25
25. Iar Aceluia. Pavel încheie scrisoarea sa către romani cu cea mai aleasă dintre doxologiile sale (cf.
Filp. 4:20; Evr. 13:20, 21).
Care poate. [Că prin puterea Lui, KJV.] Sau „care are puterea”, „poate să facă”, aşa cum aceeaşi
expresie greacă e tradusă în Efes. 3:20.
Să vă întărească. [Să vă statornicească, KJV.] Gr. sterizo, „să vă facă statornici”, „să vă întărească”,
„să vă confirme”, „să stabilească” (cf. 1:11).
După Evanghelia mea. Comparaţi cap. 2:16. Evanghelia lui Pavel era solia mântuirii, care-i fusese
încredinţată.
Propovăduirea lui Isus Hristos. Aceasta poate să însemne fie „ce a predicat Isus Hristos” sau „predica
despre Isus”. Formularea cea din urmă este cea mai simplă şi mai bine adaptată la context. Isus Hristos este

subiectul Evangheliei lui Pavel (vezi şi Rom. 1:3; 2:16; 10:8–13; Gal. 1:6–8).
Tainei. Vezi cap. 11:25. Taina aceasta este scopul veşnic al lui Dumnezeu de a mântui făpturile Sale
căzute (vezi 1Cor. 2:6, 7; Efes. 3:3–10; Col. 1:26).
Ascunsă. [Secret, KJV.] Literal „în tăcere”.
Timp de veacuri. [De la începutul lumii, KJV.] Literal, „în timpuri veşnice”, însemnând „pentru
veacurile trecute”. „În decursul veacurilor veşnice” (RV) planul lui Dumnezeu de a mântui pe om prin
credinţa în Hristos fusese ascunsă în tăcere, dar acum e dat pe faţă.
Există oarecare dovezi textuale (cf. pag. 10) pentru inserarea vers. 25–27 după cap. 14:23 sau cap.
15:33.
Romani 16:26
26. A fost arătată acum. [Acum e manifestată, KJV.] Adică de la venirea lui Hristos (vezi DA 22, 23;
cf. 2Tim. 1:9, 10; Titus 1:2, 3).
Scrierile. [Scripturile, KJV.] Prin acestea, taina lui Dumnezeu „a fost adusă la cunoştinţa tuturor
Neamurilor”. Planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor prin credinţa în Isus Hristos a fost predicată de
învăţăturile VT şi e în deplin acord cu ele (vezi cap. 1:1, 2; 3:21).
Prin porunca. [Potrivit cu porunca, KJV.] Solii Evangheliei sunt chemaţi la lucrarea lor prin porunca
lui Dumnezeu (vezi Fapte 13:2; Rom. 10:15). Pavel credea că fusese însărcinat direct să predice Neamurilor
(Rom. 1:1,5).
Ca să asculte de credinţă. [Pentru ascultarea credinţei, KJV.] Sau „pentru a aduce ascultare de
credinţă” sau „pentru a-i câştiga la ascultarea care vine din credinţă” (vezi cap. 1:5).
Romani 16:27
27. Lui Dumnezeu care singur e înţelept. [Lui Dumnezeu, singurul înţelept, KJV.] Comparaţi 1Tim.
1:17; Iuda 25. Înţelepciunea divină a lui Dumnezeu s-a dat în mod deosebit pe faţă în planul care fusese
acum revelat (cf. 11:33, 34) şi care a fost subiectul epistolei.
Slava. Vezi cap. 3:23.
Amin. Vezi Mat. 5:18; Rom. 15:33.
Postscriptul urmând vers. 27 în KJV nu apare în nici un manuscris, deşi un număr din manuscrisele
mai vechi au expresia „către romani”. Postscriptul complet datează probabil nu mai timpuriu de sec. al
IX-lea. A fost o adăugire editorială ulterioară, nefăcând parte din relatarea originală inspirată.
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