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PREFAȚĂ 
 

Această scurtă carte este concepută spre a fi 
folosită de învățători în clasele de predare a Bibliei. 
De asemenea, sper că poate fi folosită și în clasele de 
elevi mai mari de la școlile duminicale.  

Modalitatea în care această carte ar trebui să 
fie folosită este următoarea: elevul va studia întrebă-
rile și răspunsurile, iar atunci când i se pun întrebă-
rile de către învățător, el trebuie să lase cartea deo-
parte, să își deschidă Noul Testament și să se uite la 
versetul la care întrebarea se referă. Atunci când 
pune întrebarea, învățătorul va menționa întot-
deauna versetul la care aceasta se referă, lucru pe care 
îl va găsi însemnat la finalul întrebărilor. Împărțirea 
textului pe lecții la orele de studiu biblic poate fi 
ajustată, trebuind determinată de vârsta și abilitățile 
de învățare ale participanților.  

Scopul autorului a fost să explice fiecare ver-
set într-o manieră simplă, clară și care să le sune fa-
miliar elevilor, astfel încât explicațiile să poată fi pe 
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înțelesul copiilor, căci spre beneficiul lor au fost gân-
dite. Având în vedere acest scop, ar fi fost nepotrivit 
ca autorul să pătrundă în discuții profunde și labori-
oase, de ordin critic. Totuși, el s-a străduit nu doar să 
dea sensul adevărat al pasajelor biblice, ci și să sur-
prindă forța scrierii inspirate.  

Autorul are convingerea importanței condu-
cerii tinerilor din bisericile noastre la cunoașterea 
doctrinelor și a învățăturilor practice conținute în 
epistolele scrise de apostolii lui Isus Hristos, Mântu-
itorul nostru. Nu încape îndoială că studiul aspecte-
lor istorice și biografice ale Scripturii este interesant 
și instructiv pentru copii, căci le hrănește gândirea 
cu multe adevăruri valoroase, îi conduce la o cunoaș-
tere a principiilor deosebite ale stăpânirii divine și 
slujește la impregnarea în mințile lor a convingerii că 
Dumnezeu este profund implicat în treburile po-
poarelor și în cele ale oamenilor, la nivel individual.  

Acest lucru ar trebui privit însă ca un aspect 
pregătitor pentru studiul epistolelor inspirate, care 
ne dezvăluie tainele dragostei răscumpărătoare și ne 
învață atât de clar marile adevăruri ale credinței noas-
tre și diferitele îndatoriri ale vieții creștine.  

Autorul sugerează că aceste explicații pot fi 
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utilizate cu folos de grupurile creștine mici sau mari, 
spre învățătură reciprocă, toate putând să le studieze 
și să desemneze pe cineva din grup, care să pună în-
trebările. Aceste explicații pot fi folosite de bisericile 
din întreaga țară, dacă sunt dornice să studieze Sfin-
tele Scripturi, cu ajutor din partea păstorilor lor, care 
ar trebui să conducă întâlnirile lor de studiu biblic, 
indiferent dacă au loc duminica după-amiază sau 
într-o zi a săptămânii. 

El mai sugerează și că explicațiile acestea ar pu-
tea fi folosite cu multe beneficii de către părinții care 
doresc să își conducă propriii copii la cunoașterea 
marilor doctrine și a îndatoririlor credinței noastre 
sfinte. 

În final, el și-a luat libertatea să sugereze că 
aceste explicații pot fi utile oricui nu a studiat până 
acum cu atenție scrierile inspirate ale apostolilor lui 
Isus Hristos. Există ceva interesant în modalitatea ca-
tehetică de studiu biblic. Prin intermediul întrebări-
lor bine formulate, atenția este îndreptată către difi-
cultatea care trebuie îndepărtată sau către ideea către 
care ne conduce interpretarea autentică a pasajului, 
iar mintea, odată ce este trezită, este pregătită să pri-
mească răspunsul care îndepărtează dificultățile de 
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interpretare sau să fie echipată cu adevărata interpre-
tare a pasajului. Prin studiul unui comentariu cate-
hetic expozitiv, cititorul va obține o cunoaștere co-
rectă a epistolelor inspirate într-o modalitate mai ac-
cesibilă decât prin studiul unor explicații scrise într-
o altă formă.  

Aceste gânduri ale autorului sunt confirmate 
în revista The Biblical Repertory and Princeton Re-
view, care a analizat explicațiile autorului la cartea 
Faptele Apostolilor, prima parte:  

„Metoda catehetică adoptată de Dr. Janeway 
are mari avantaje. Ea prezintă într-o formă 
succintă ideile ce trebuie explicate, aceste ex-
plicații fiind adaptate dificultăților de inter-
pretare ale fiecărui pasaj. Ea slujește de ase-
menea la atragerea și fixarea atenției pe doc-
trinele și conținutul Scripturii, aducându-le 
înaintea cititorului într-o formă ușor de înțe-
les. Sperăm ca autorul să poată fi în măsură 
să își ducă la bun sfârșit planul, oferindu-i Bi-
sericii un astfel de comentariu explicativ la 
întreg Noul Testament”.  

New Brunswick, Mai 1847 
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ROMANI 1 
 

LECȚIA 1. 

Întrebarea 1) Cine erau romanii? 

Răspuns: Cetățenii Romei.  

2) Ce era Roma în perioada în care a fost scrisă această 
epistolă? 

Roma era un centru foarte mare și populat, un 
oraș foarte bogat și luxos, un fel de metropolă a 
lumii. 

3) Cine a scris această epistolă?  

Apostolul Pavel.  

4) Cine era Pavel? 

Pavel se născuse iudeu (v. Fil. 3:5). El s-a născut la 
Tars, un oraș din Cilicia, din Asia Mică, astfel că 
avea, ca urmare a faptului că se născuse cetățean 
roman, privilegiile date de acest oraș (F.A. 21:39; 
22:25-28). 
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Numele lui inițial era Saul. O parte din educația 
sa a avut loc în orașul natal, dar cea mai mare parte 
a fost obținută la Ierusalim, unde a fost instruit de 
celebrul teolog evreu, Gamaliel, și unde Pavel a fă-
cut un progres rapid în religia ebraică, ajungând 
să se distingă prin reușite teologice deosebite. 

5) Care a fost atitudinea inițială a lui Saul față de 
Evanghelie?  

Fiind foarte zelos pentru religia ebraică și crezând 
că succesul Evangheliei avea să o distrugă, s-a ridi-
cat cu un zel furios împotriva Evangheliei și, cu 
aprobarea liderilor evrei, a demarat o cruntă și dis-
trugătoare persecuție împotriva ucenicilor Dom-
nului nostru (F.A. 8:1-3).  

6) Cum a devenit Saul un prieten al creștinătății?  

Mântuitorul i S-a arătat lui Saul în timp ce mergea 
către Damasc ca să își pună în aplicare planurile 
de persecuție a ucenicilor Lui în acel oraș străin. 
Astfel, el a devenit convins că lupta împotriva 
Domnului slavei și a Mântuitorului lumii și, 
având parte de har din partea Răscumpărătorului 
plin de compasiune, pe care Îl prigonise prin pri-
gonirea ucenicilor Lui, Saul s-a pocăit și a crezut. 
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Deși fusese trimis cu un alt scop, el a început ime-
diat să propovăduiască tocmai credința împotriva 
căreia se ridicase, și să zidească acea cauză pe care, 
cu atâta zel și abilitate, se străduise să o distrugă 
(F.A. 19:1-28). 

7) De cine a fost întemeiată biserica din Roma? 

Nu se știe cine a predicat Evanghelia pentru 
prima dată în Roma și cine a strâns primii conver-
tiți de acolo într-o biserică locală. La momentul 
când Pavel a scris această epistolă, biserica din 
acest mare oraș era numeroasă și înfloritoare. 

8) Ce anume este conținut în primele 18 versete?  

Primele 18 versete conțin introducerea și afirma-
rea temei epistolei.  

9) Ce spune Pavel despre sine în introducere? 

El își afirmă rolul oficial, prezentându-se ca rob și 
apostol al lui Isus Hristos. 

10) Ce era un apostol? 

Un apostol era cineva trimis nemijlocit de Hristos 
să răspândească Evanghelia, inspirat de cunoaște-
rea voii Sale prin Duhul Sfânt, și înzestrat cu pu-
terea de a face minuni. Era un lucru esențial ca un 
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apostol să Îl fi văzut pe Isus Hristos, pentru a pu-
tea fi un martor ocular al învierii Lui (1 Cor. 9:1). 

11) A îndeplinit Pavel toate aceste cerințe ale apostoliei? 

Da (vezi 1 Cor. 15:8-10; F.A. 26:15-18; Rom. 
15:15-21). 

12. Care era lucrarea specială a unui apostol? 

Lucrarea specială a unui apostol era aceea de pre-
dicare a Evangheliei (1 Cor. 1:17). 

13) Dar nu este lucrarea specială a tuturor slujitorilor 
lui Hristos să propovăduiască Evanghelia? 

Da, toți slujitorii lui Hristos sunt chemați la 
această lucrare.  

14) Atunci în ce fel erau apostolii superiori slujitorilor 
obișnuiți? 

Apostolii erau bărbați inspirați, investiți cu autori-
tate extraordinară și îmbogățiți cu daruri extraor-
dinare.  

15) Fusese Evanghelia cu totul necunoscută pentru Bise-
rica din vechime [din Vechiul Testament]?  

Evanghelia a fost revelată clar și complet în dis-
pensația creștină dar, în elementele ei esențiale, ea 
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a fost cunoscută Bisericii lui Dumnezeu de la bun 
început. 

Prima făgăduință dată părinților noștri care au că-
zut în păcat, în Paradis, a fost, în esență, Evanghe-
lia. Ea a fost explicată și descoperită progresiv, 
prin făgăduințe și profeții ulterioare, prin diferite 
arhetipuri, simboluri, ceremonii și rânduieli, până 
la împlinirea vremii rânduite de Dumnezeu, când 
a fost revelată complet. 

16) Cine formează marea temă a Evangheliei? 

Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, Domnul nostru.  

17) Ce spune Pavel despre El în versetele 3 și 4? 

Pavel afirmă că Isus Hristos a fost deopotrivă 
Dumnezeu și om într-o singură Persoană, căci el 
ne spune despre Hristos că a fost născut din să-
mânța lui David, „după trup”, adică în natura Sa 
umană, și că El a fost dovedit cu putere a fi Fiul 
lui Dumnezeu, prin „duhul sfințeniei... prin învi-
erea din morți”. 

18) Isus Hristos era Fiul lui Dumnezeu mai dinainte, 
prin calitatea Sa, sau a devenit astfel prin învierea 
Sa? 
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Isus Hristos era Fiul lui Dumnezeu dinainte de în-
vierea Sa, și chiar dinainte de nașterea Sa. El era 
Fiul lui Dumnezeu, într-un sens în care această ca-
litate nu i-a fost dată niciodată vreunei ființe cre-
ate (v. Rom. 8:32; Evrei 1:5-9). 

19) Cum a declarat sau dovedit învierea lui Isus Hristos 
că El este Fiul lui Dumnezeu? 

El a legat pretențiile Sale ca fiind Mesia și Fiul lui 
Dumnezeu de învierea Sa din morți.  

Dacă El n-ar fi fost cine a afirmat că este, n-ar fi în-
viat din morți, și nici Dumnezeu nu L-ar fi înviat.  

Dar întrucât El a înviat cu adevărat din morți a 
treia zi, potrivit propriei profeții, este un lucru si-
gur că El a fost cine a spus că este, anume Fiul lui 
Dumnezeu, egal cu Tatăl Său (v. Ioan 2:18-22). 

20) De ce a predicat Pavel Evanghelia? (v. 5) 

Ca să îi aducă pe păcătoși la ascultarea credinței, 
astfel ca ei să fie mântuiți.  

21) Care este câmpul în care Evanghelia trebuie propo-
văduită? (v. 5) 

Câmpul Evangheliei este lumea, și ea trebuie pro-
povăduită la „toate Neamurile”. 
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22) Cine l-a trimis pe Pavel ca apostol și i-a dat har po-
trivit lucrării și slujirii sale? (v. 5) 

Domnul Isus Hristos. 

23) Spre cinstea cui este propovăduită Evanghelia? (v. 5) 

Evanghelia este propovăduită pentru Numele lui 
Isus Hristos, pentru a propovădui Numele Lui în 
toată lumea, făcând cunoscute tuturor popoarelor 
bogățiile de nepătruns ale dragostei și harului Lui.  

24) Cum îi salută Pavel pe creștinii din Roma? (v. 7) 

El li se adresează spunând că ei sunt „chemați de Isus 
Hristos”, „preaiubiți ai lui Dumnezeu” și „sfinți”.  

25) Pentru ce se roagă Pavel? (v. 7) 

El se roagă ca ei să aibă „har și pace de la Dumne-
zeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos”. 

26) Pentru ce aduce Pavel mulțumiri? (v. 8) 

El mulțumește pentru „credința” celor din Roma 
care era „vestită în toată lumea”. 

27) De ce era atât de cunoscută credința creștinilor din 
Roma? 

Se poate ca aceasta să fi rezultat din două cauze: 
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natura viguroasă a credinței lor, și locul în care se 
aflau. 

28) Ce este important în legătură cu creștinii care locu-
iesc în orașe mari? 

Este important ca, în interesele credinței creștine, 
ei să fie hotărâți în caracterul lor, sfinți și exemplari, 
deoarece influența lor se va răspândi în toată țara.  

29) Cum și-a manifestat Pavel dragostea față de crești-
nii din Roma? (v. 9-11) 

Rugându-se continuu pentru ei și dorind mult să 
îi vadă.  

LECȚIA 2 

1) Ce a dorit Pavel să le împărtășească credincioșilor ro-
mani? (v. 11) 

„Vreun dar duhovnicesc”, pentru „întărirea” lor. 

2) Se referea el la daruri miraculoase? 

Probabil. 

3) Cum a fost călăuzit apostolul în legătură cu locurile 
în care să slujească? 

Prin călăuzire divină. 
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4) Cum primea el această călăuzire?  

În diferite modalități (v. 13; v. și F.A. 10:9-20; 
13:2-4; 16:6-10). 

5) Față de cine spune Pavel că se simțea dator? (v. 14) 

„Și grecilor, și barbarilor, și celor învățați, și celor 
neînvățați”, adică oamenilor din toate clasele so-
ciale și din toate popoarele. 

6) Câte motive are Pavel pentru a nu-i fie rușine de 
Evanghelie? (v. 16-18) 

Trei motive.  

7) Care este primul motiv?  

Primul său motiv ține de eficacitatea Evangheliei. 

8) Este Evanghelia eficace în sine? 

Evanghelia își extrage toată eficacitatea din harul 
lui Dumnezeu, care o însoțește și o face eficace în 
mântuirea păcătoșilor. În acest sens, ea este nu-
mită „puterea lui Dumnezeu” (v. și 1 Cor. 3:5-7). 

9) Care este al doilea motiv?  

Al doilea motiv dat de Pavel este că Evanghelia 
revelează neprihănirea lui Dumnezeu, prin care 
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păcătoșii sunt îndreptățiți.  

10) Ce sens are neprihănirea lui Dumnezeu în v. 17? 

Aici nu se face referire la atributul dreptății Sale, 
ci la neprihănirea pe care El a oferit-o spre îndrep-
tățirea celor care cred. 

11) De ce să tragem această concluzie legat de sensul ex-
presiei respective?  

Această neprihănire este evident tema majoră a 
acestei epistole, iar Pavel își introduce aici tema, as-
tfel că devine necesar să înțelegem această expresie 
în felul acesta, un sens impus în mod evident de fo-
losirea aceleiași exprimări în Romani 3:21-22. 

În plus, în versetul în cauză, ea este descrisă ca acea 
neprihănire care este revelată în special în Evan-
ghelie ca marele obiect al credinței. Mai mult, 
acest sens este potrivit citării apostolului din Ve-
chiul Testament, în dorința ilustrării acestei ne-
prihăniri: „cel neprihănit va trăi prin credință”.  

12) De ce este ea numită neprihănirea lui Dumnezeu? 

Ea este numită astfel pentru că a fost oferită de 
Dumnezeu, pentru că a fost produsă de Fiul Său, 
care este Dumnezeu, pentru că le este oferită de 
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Dumnezeu păcătoșilor, în Evanghelie, și pentru 
că cei care cred sunt acceptați de Dumnezeu în 
baza acestei neprihăniri. 

13) Care este sensul expresiei „prin credință și care duce 
la credință”? 

Sensul pare să fie că această neprihănire este reve-
lată în Evanghelie, dar este văzută doar de cei care 
au ochi spirituali să o vadă; și, întrucât este desco-
perită și însușită prin credință, fiecare privire 
nouă și viguroasă a credinței către această nepri-
hănire ne-o aduce înainte cu o claritate și strălu-
cire tot mai mare. Astfel, ea este revelată de la un 
act al credinței la altul.  

14) Din ce parte a Vechiului Testament este preluată 
citarea din v. 17? 

Ea este preluată din Habacuc 2:4 și ilustrează 
foarte bine tema.  

15) Care este traducerea literală a citatului din ebraică 
și din greacă deopotrivă?  

„Cel drept prin credință va trăi”. 

16) Care este al treilea motiv pentru care Pavel spune că 
nu îi este rușine de Evanghelie? (v. 18) 
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Al treilea motiv pentru care Pavel nu s-a rușinat 
de Evanghelie a fost starea deplorabilă a omenirii, 
stare care demonstrează necesitatea Evangheliei.  

17) Cum este descoperită din Cer mânia lui Dumnezeu 
împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu de 
către oameni și a oricărei nelegiuiri a lor?  

Ea este descoperită în conștiințele lor; prin lucrarea 
providenței lui Dumnezeu; prin boli, foamete, 
ciume, războaie, incendii, cutremure de pământ, 
inundații și moarte; și chiar mai clar în Cuvântul 
Lui: „Blestemat este oricine nu stăruiește în toate lu-
crurile scrise în cartea Legii, ca să le facă” (Gal. 3:10). 

18) Care este sensul termenilor „necinstire” și „nelegiu-
ire”? (v. 18) 

Necinstirea se aplică tuturor păcatelor săvârșite 
față de prima tablă a Legii, care prescrie îndatori-
rile nemijlocite față de Dumnezeu; iar nelegiuirea 
se aplică la păcatele săvârșite față de a doua tablă a 
Legii, care prescrie îndatoririle pe care le avem față 
de semeni.  

19) Cum trebuie să înțelegem clauza din v. 18, „care 
înăbușă adevărul în nelegiuirea lor”? 

Adevărul religios trebuie dezvăluit, susținut și 
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practicat. De aceea, orice om care cunoaște adevă-
rul, dar acționează contrar acestuia, care nu îl 
practică sau care îl ascunde, își încalcă îndatorirea 
și poate fi acuzat de înăbușirea adevărului în nele-
giuire.  

20) Cine dintre păgâni erau în special vinovați de acest 
păcat? 

Filozofii, liderii politici și preoții.  

21) Pe care dintre cele trei motive pentru care apostolul 
afirmă că nu se rușinează de Evanghelie îl ilus-
trează și îl întărește mai întâi?  

El începe cu al treilea motiv. El discută acest motiv 
începând din versetul 19 din acest capitol și încheie 
discuția în capitolul 3, versetul 20. Ulterior, el ilus-
trează cel de-al doilea motiv începând din versetul 
20 din capitolul 3, discuție pe care o încheie la sfâr-
șitul următorului capitol.  

În final, el ilustrează și discută primul său motiv, 
anume că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu 
spre mântuirea oricăruia care crede.  

Cu alte cuvinte, apostolul descrie mai întâi starea 
deplorabilă a omenirii, dovedind astfel necesita-
tea Evangheliei. După ce dovedește imposibilitatea 
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oricărui om, evreu sau dintre Neamuri, de a fi în-
dreptățit prin propriile fapte, apostolul prezintă 
modalitatea în care are loc îndreptățirea, prin ne-
prihănirea Domnului Isus Hristos, care este reve-
lată în Evanghelie și primită prin credință. El dis-
cută apoi despre puterea Evangheliei în mântuirea 
păcătoșilor, arătând care sunt beneficiile care de-
curg din această modalitate uimitoare de îndreptă-
țire a păcătoșilor care cred, prin neprihănirea per-
fectă a lui Isus Hristos.1 

LECȚIA 3 

1) Ce poate fi cunoscut despre Dumnezeu? (v. 20) 

„Puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui”.  

2) Ce se înțelege prin puterea Lui veșnică și dumnezei-
rea Lui?  

Existența și perfecțiunile lui Dumnezeu.  

3) Se pot vedea aceste lucruri cu ochii noștri trupești?  

 
1 Trebuie observat că, atunci când își statuează motivele pentru care nu este 
rușinat de Evanghelie, apostolul adoptă o ordine naturală, începând cu puterea 
Evangheliei și sfârșind cu starea deplorabilă a omului căzut în păcat. Totuși, 
atunci când discută aceste motive, el adoptă o ordine logică firească, începând 
cu vinovăția și pierzarea omului și sfârșind cu puterea Evangheliei manifestată 
în îndreptățirea, sfințirea și mântuirea păcătoșilor care o cred. 
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Nu, căci noi nu putem vedea cu ochii trupești de-
cât lucruri exterioare. Existența și perfecțiunile lui 
Dumnezeu sunt „lucrurile Sale nevăzute” care 
pot fi văzute „lămurit” doar cu ochii minții.  

4) De cât timp au fost văzute clar aceste lucruri invizi-
bile de către oameni? (v. 20).  

De la întemeierea lumii.  

5) Cum le-a arătat Dumnezeu oamenilor aceste lu-
cruri?  

Prin lucrările Sale de creație și providență. 

6) Este posibil ca perfecțiunile lui Dumnezeu să fie în-
țelese prin lucrurile pe care El le-a creat? 

Cu siguranță, căci apostolul afirmă acest lucru, iar Da-
vid spusese de mult timp că „Cerurile spun slava 
lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea 
mâinilor Lui. O zi îi istorisește alteia acest lucru, o 
noapte îi dă de știre alteia despre el. Și aceasta, fără 
vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit: dar 
răsunetul lor străbate tot pământul, și glasul lor 
merge până la marginile lumii” (Ps. 19:1-4a).  

7) De ce a fost omenirea atât de deplorabil de ignorantă 
în cunoașterea lui Dumnezeu?  
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Întrucât, prin depravare, oamenii au fost lipsiți de 
înclinația și dorința cunoașterii adevărate a lui 
Dumnezeu, ei au neglijat manifestările prin care 
El S-a descoperit și, astfel, au eșuat să capete acea 
cunoaștere a Lui care era posibilă printr-un studiu 
sârguincios al lucrărilor Sale de creație și provi-
dență.  

În același fel, depravarea morală lucrează printre 
oameni sub lumina revelației divine. Dar ei res-
ping voit lumina, neglijează citirea și studiul Sfin-
telor Scripturi și, în consecință, rămân ignoranți 
față de adevărurile și cunoașterea pe care le-ar fi 
putut obține cu ușurință (Ioan 3:19-21).  

8) Dar oare unii dintre păgâni nu L-au cunoscut pe 
Dumnezeu? (v. 21-22)  

Oamenii studioși și gânditori, cum ar fi filosofii și 
liderii țărilor, au văzut nebunia și absurditatea în-
chinării la idoli, fiind conștienți de diferitele 
forme ale superstițiilor păgâne.  

9) Ce obligație a rezultat dintr-o astfel de cunoaștere? 

Cei care au ajuns la o astfel de cunoaștere erau da-
tori să o mărturisească și să o răspândească peste 
tot. Ei erau obligați cu toată solemnitatea nu doar 
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să se abțină de la orice participare la închinarea la 
idoli, ci și să protesteze față de aceasta, arătându-
le tuturor cât de absurdă, rea și degradantă este. Ei 
ar fi trebuit să Îl recunoască pe Dumnezeu ca 
sursa oricărui lucru bun și să I se închine într-o 
manieră corespunzătoare naturii Sale spirituale și 
perfecțiunilor Sale glorioase.  

10) Dar cei cunoscători dintre Neamuri au acționat 
oare în acest fel?  

Nu, nicidecum. Filozofii au conștientizat idola-
tria răspândită din societate și totuși s-au alăturat 
celor neștiutori în ritualuri de închinare la idoli. 
Tot astfel, liderii țărilor și preoții au impus obli-
gația închinării la idoli prezentând-o ca necesară 
pentru susținerea și prosperitatea statului.  

11) Ce concluzie trage apostolul din acest comportament 
irațional? (v. 20) 

El concluzionează pe bună dreptate că cei care au 
acționat în acest fel „nu se pot dezvinovăți”.  

12) Cum trebuie să înțelegem partea de încheiere din 
versetul 21?  

În original, expresia „gândiri deșarte” face refe-
rire la opinii sau raționamente, iar termenul 
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„inimă” nu se referă la partea sufletului unde iau 
naștere dorințele, ci mai degrabă la acel loc unde este 
depozitată cunoștința. Prin raționamentele lor de-
șarte legate de închinarea la Dumnezeu, mințile lor 
s-au întunecat.  

13) Ce a rezultat din această întunecare a minților lor? 
(v. 22) 

Eu „au înnebunit”.  

14) Oare filozofii păgâni nu s-au lăudat cu înțelepciu-
nea lor?  

Da, aceștia au fost mândri și aroganți în pretenți-
ile lor de înțelepciune. Bazându-se pe raționamen-
tul propriu ca și cum ar fi fost suficient ca să-i că-
lăuzească în chestiunile religioase, ei au disprețuit 
Evanghelia lui Hristos, care le dădea pe față igno-
ranța și nebunia, și care le cerea ascultarea printr-
o credință smerită.  

15) Ce dovezi ale nebuniei au dat acești oameni care au 
pretins înțelepciunea? (v. 23) 

Ei au schimbat slava Dumnezeului incoruptibil 
într-o imagine făcută după chipul omului co-
rupt, în păsări, dobitoace cu patru picioare și tâ-
râtoare.  
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16) Cine erau vinovați de aceste practici rele și stupide?  

Liderii țărilor și filozofii. Primii au instituit în-
chinarea la idoli și au făcut astfel de reprezentări 
ticăloase și false ale lui Dumnezeu, iar filozofii au 
cunoscut cât de nebunești erau aceste practici și 
închinarea la idoli, dar, fiindu-le frică să susțină 
adevărul sau pentru a-și putea satisface patimile 
lor ticăloase și lascive, ei au luat parte la toate ri-
tualurile degradante și murdare ale închinării la 
idoli.  

17) Cum au fost pedepsiți acești oameni răi? (v. 24-28)  

Ei au fost abandonați necurăției, dorințelor lor ti-
căloase și unei minți reprobate.  

18) Ce putem învăța noi din această parte a Cuvântu-
lui sfânt al lui Dumnezeu?  

Din această parte putem învăța următoarele:  

(1) că Dumnezeu pedepsește un păcat lă-
sându-i pe oameni să cadă în alte păcate;  

(2) că este un lucru îngrozitor să fii abandonat 
și să urmezi fără înfrânare pornirile unei inimi 
depravate;  

(3) și că trebuie să abandonăm orice păcat, ca nu 
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cumva, în mânia Lui, Dumnezeu să ne aban-
doneze în ticăloșia și răutatea noastră.  

19) Este corectă imaginea viciilor păgânilor așa cum 
este ilustrată de apostol în versetele 27-31?  

Teologii au dovedit că această imagine este una 
corectă, chiar prin citate din autori păgâni, dar și 
prin mărturia misionarilor care locuiesc chiar și 
astăzi printre popoare păgâne. 

20) Cum poate fi tradusă mai precis expresia „hotărâ-
rea lui Dumnezeu” din versetul 32?  

Ea poate fi tradusă prin „Legea lui Dumnezeu”, 
referindu-se la ambele părți ale Legii, cea precep-
tivă și cea penală.  

21) Ce suntem învățați în versetul 32?  

În acest verset suntem învățați că mulți dintre pă-
gâni au cunoscut că Legea lui Dumnezeu interzi-
cea crimele și relele specificate în versetele prece-
dente, și că ea proclama o pedeapsă groaznică asu-
pra lor, ilustrată aici prin moarte, și totuși ei au 
fost atât de dedați răutății, încât nu doar că au co-
mis acele nelegiuiri, ci i-au și incitat pe alții să le 
comită. 
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LECȚIA 1 

1) Care este scopul autorului în acest capitol? 

Scopul lui este să îi convingă pe evrei că și ei, ca și 
popoarele păgâne, sunt expuși mâniei lui Dumne-
zeu și că modalitatea de îndreptățire revelată în 
Evanghelie este la fel de necesară pentru mântuirea 
lor după cum este necesară pentru mântuirea res-
tului omenirii. 

2) Își declară el scopul imediat? 

Nu, ci el pregătește calea. În prima parte a capito-
lului, el își îndreaptă argumentele direct către evrei. 

3) Cum face el acest lucru? 

Apostolul prezintă mai întâi anumite principii 
aplicabile tuturor oamenilor, apoi le aplică direct și 
specific evreilor. 

4) Ce dovadă poate fi dată că aceste principii sunt apli-
cabile tuturor oamenilor? 
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În primul rând, dovada ține de natura lor generală. 
În al doilea rând, dovada este oferită prin expresia 
cu care apostolul își începe afirmația: „oricine ai fi 
tu, care judeci pe altul”, arătând că intenția lui era 
ca, prin prezentarea principiilor universal aplica-
bile, să pregătească calea pentru abordarea evreilor. 
În al treilea rând, în versetele 9 și 10, apostolul 
aplică principiile lui deopotrivă evreilor și Neamu-
rilor, iar în versetele 11-16, el trece la justificarea 
aplicării acestora la ambele categorii de oameni. El 
nu le aplică în particular evreilor decât începând cu 
versetul 17, când începe să se adreseze specific ace-
lui popor. 

5) Care este primul principiu afirmat de Pavel? (v. 1) 

Orice om, din orice popor, care îi condamnă pe alții 
pentru păcatele lor, și totuși comite aceleași păcate, se 
condamnă singur și nu se poate dezvinovăți în niciun 
fel. 

6) Care este al doilea principiu al apostolului? (v. 2) 

Judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor se 
face potrivit adevărului. 

7) Ce sens are expresia „potrivită cu adevărul”? 

Sensul este că judecata lui Dumnezeu este perfect 
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de dreaptă, corespunzătoare faptelor, caracterului 
și vinovăției fiecărui om. 

8) Cum știm acest lucru? 

Suntem asigurați de el prin perfecțiunile lui Dum-
nezeu. El cunoaște perfect motivațiile și acțiunile 
tuturor oamenilor. El este de o dreptate perfectă. El 
nu poate pronunța niciodată o judecată greșită, ca 
urmare a ignoranței, inadvertenței, fricii sau favori-
tismului. 

9) Care este al treilea principiu al apostolului? (v. 3) 

Al treilea principiu este că omul care comite păca-
tele pe care le condamnă în alții nu va scăpa de ju-
decata lui Dumnezeu. 

10) Cum trebuie înțeleasă complacerea în astfel de lu-
cruri? 

Ele demonstrează amăgirea colosală a inimii omu-
lui și la ce lucruri mizerabile vor apela oamenii ca să 
își păstreze o falsă pace a minții pe calea păcatului. 

11) Care este al patrulea principiu al apostolului? (v. 4) 

Bunătatea lui Dumnezeu, manifestată prin scuti-
rea păcătoșilor și prin faptul că le dă favoruri neme-
ritate, este gândită să îi îndemne la pocăință. 
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12) Ce sens are expresia „sau disprețuiești tu bogățiile 
bunătății, îngăduinței și îndelungii Lui răb-
dări”? (v. 4) 

Când păcătoșii nu sunt conduși la pocăință prin bu-
nătatea și mila lui Dumnezeu, ei se folosesc de aces-
tea ca să persevereze pe o cale rea cu mai multă în-
drăzneală, ca și cum amânarea pedepsirii lor le-ar da 
permisiunea să se aștepte să scape de ea, pervertind 
în acest fel și disprețuind bunătatea și răbdarea lui 
Dumnezeu. 

13) Care va fi rezultatul unui astfel de comportament 
nemulțumitor și nelegiuit? (v. 5) 

Consecința unei astfel de purtări perverse și rea va 
fi groaznică. Păcătoșii care nu se pocăiesc nu fac de-
cât să își crească vinovăția și pedeapsa, sau, ca să fo-
losesc cuvintele apostolilor, „își adună o comoară 
de mânie pentru ziua mâniei”. 

14) Care este al cincilea principiu? (v. 6) 

„Dumnezeu îi va răsplăti fiecăruia după faptele lui”.  

15) Are în vedere aici apostolul faptele oamenilor doar 
în sensul acțiunilor lor exterioare? 

În niciun caz. Calitatea acțiunilor este determinată 
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de motivațiile care stau în spatele acelor acțiuni (v. 
1 Cor. 13:1-3). 

16) Cine va obține viața veșnică? (v. 7) 

Cei „care caută slava, cinstea și nemurirea”, și per-
severează în facerea binelui. 

17) Asupra cui vor veni „mânia și urgia”? (v. 8) 

Asupra „celor ce, din duh de gâlceavă, se împotri-
vesc adevărului și ascultă de nelegiuire”. 

18) Ce sens are expresia „duh de gâlceavă”? 

Ea se referă la tot acel comportament care se ridică 
împotriva doctrinelor și a poruncilor revelației lui 
Dumnezeu, sau se răzvrătesc împotriva acțiunilor 
providenței divine. 

19) Poate vreun om să asculte de adevăr, dacă nu crede 
în Hristos?  

Cu siguranță că nu, căci Hristos și El răstignit 
constituie suma și substanța Evangheliei, iar cre-
dința în El este îndatorirea deosebită pe care o au 
cei care aud Evanghelia. „Porunca Lui este să cre-
dem în Numele Fiului Său Isus Hristos” (1 Ioan 
3:23a). 
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20) Evreii și Neamurile, creștinii și păgânii, vor fi ju-
decați imparțial, după faptele lor? (v. 11) 

Desigur, căci Dumnezeu nu ia seama la fața 
omului. 

21) Cum trebuie înțeleasă expresia, „înaintea lui Dum-
nezeu nu se are în vedere fața omului”? 

Dumnezeu este suveran, iar El are dreptul desă-
vârșit să facă ce dorește cu ceea ce Îi aparține. Dacă 
El îi dă sănătate unui om și îl vizitează pe un altul 
cu boală; dacă El trimite Evanghelia Sa la un po-
por, dar o împiedică să ajungă la un altul; dacă El 
convertește un păcătos notoriu, în timp ce îl 
abandonează pe vecinul său moral și religios influ-
enței unui duh de mândrie și necredință - nimeni 
nu are niciun drept să se plângă, căci Dumnezeu 
nu îl tratează pe niciun om cu nedreptate. 

22) Care este atunci sensul expresiei respective? 

Sensul este că, în ziua judecății, Dumnezeu îl va 
trata pe fiecare om după faptele acestuia, fără a 
ține cont câtuși de puțin de circumstanțele lui ex-
terioare. El nu va mântui un evreu doar pentru că 
este evreu, nici nu va pedepsi un om dintre Neamuri 
doar pentru că face parte dintr-un alt popor. El îl va 
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pedepsi pe cel care doar se pretinde creștin la fel cum 
îl va pedepsi pe un păgân rău. El nu îi va elibera de 
pierzare pe nelegiuiții păgâni pentru că ei nu ar cu-
noaște Evanghelia, ci pentru că ei păcătuiesc îm-
potriva revelației naturale. Dar Dumnezeu îl va 
mântui pe orice om care „se teme de El și lucrează 
neprihănirea, astfel ca să poată trăi, indiferent din 
ce popor ar face parte (F.A. 10:34-35). 

LECȚIA 2 

1) Cum trebuie să înțelegem versetul 12? Există cineva 
care să fie lipsit de toată Legea?  

Apostolul vrea să spună că, deși Neamurile nu au 
fost învățate care le sunt îndatoririle morale și re-
ligioase prin revelație divină, totuși unii oameni 
au o anumită cunoaștere a voii lui Dumnezeu.  

Marile principii ale obligației morale sunt înscrise 
în inimile lor cu degetul Creatorului lor.  

Acest lucru este dovedit de lucrarea conștiinței lor, 
care fie aprobă purtarea lor, atunci când fac ce este 
drept, fie o condamnă, când fac răul (v. 14-15). 

2) Va condamna Dumnezeu pe cineva fără a ține cont 
de Lege? 
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În niciun caz. Apostolul se referă la faptul că sen-
tința condamnării, care va veni asupra Neamuri-
lor în Ziua Judecății, nu va fi dată pe baza Legii 
scrise pe care iudeii au primit-o, ci pe baza legii na-
turii. Astfel, ei vor pieri fără aplicarea Legii în 
forma ei scrisă, dar nu fără aplicarea Legii ei în 
forma revelației naturii.  

3) Cum este legat versetul 16 de versetele anterioare?  

El este legat de versetul 12, de care este separat prin 
versetele 13-15, care sunt inserate între cele două 
printr-o paranteză, fiind gândite pentru explicarea 
și statuarea adevărului enunțat în versetul 12.  

4) Ce secrete ale oamenilor vor fi judecate de Dumne-
zeu?  

Dumnezeu va judeca toate lucrurile pe care oame-
nii le-au ascuns cu atenție de privirile altora și 
toate secretele inimilor lor.  

5) Cine va fi Judecătorul? 

Isus Hristos (v. F.A. 17:31). 

6) Care este sensul expresiei „după Evanghelia mea”? 

Din această expresie nu trebuie să înțelegem că 
toată omenirea va fi judecată prin Evanghelie, ci că 
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Evanghelia ne spune că va exista o zi a judecății și 
ne învață care sunt principiile care vor guverna ju-
decata în acea zi specială, și cine va fi judecătorul. 

7) Ce remarcă trebuie făcută în legătură cu versetul 17? 

În acest verset, apostolul începe să aplice principiile 
enunțate mai devreme, aplicându-le în cazul evrei-
lor, așa încât li se adresează lor în mod specific. 

8) Cu ce anume se făleau evreii?  

Ei se lăudau cu cunoștința pe care o aveau, cu pri-
vilegiile lor și cu relația pe care ei pretindeau că o 
aveau cu Dumnezeu (v. 17-20). 

9) Au trăit ei la înălțimea privilegiilor lor?  

Nu, ci în loc să acționeze potrivit principiilor și 
privilegiilor pe care le primiseră, prin păzirea Le-
gii, ei au încălcat-o într-o manieră rușinoasă și au 
comis păcate grosolane, păcate pe care le condam-
nau la păgâni. În loc să Îl onoreze pe Dumnezeu 
înaintea popoarelor păgâne în mijlocul cărora tră-
iau, ei L-au dezonorat în ochii acestora, prin pur-
tarea lor imorală și nelegiuită (v. 21-24). 

10) Ce era circumcizia [tăierea împrejur]?  

Circumcizia era un semn vizibil aplicat evreilor, o 
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pecete a legământului făcut de Dumnezeu cu 
Avraam și urmașii lui, spre confirmarea făgăduin-
țelor legământului și spre impunerea responsabi-
lităților lor care rezultau din legământul în care se 
aflau în relație cu Dumnezeu (Gen. 17:9-14). 

11) Cine a avut un folos autentic de pe urma circumci-
ziei?  

Evreii se bazau pe circumcizia lor și își imaginau, în 
absurditatea minții lor, că circumcizia le asigura fa-
voarea divină, în timp ce ei neglijau îndatoririle 
asociate circumciziei. Aceasta a fost o greșeală 
foarte mare. Ignorarea îndatoririlor legământului 
i-a lipsit de beneficiile lui și a făcut ca însăși cir-
cumcizia să nu valoreze nimic. 

12) Care erau îndatoririle legământului? 

Porunca pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avraam 
a fost aceasta: „Umblă înaintea Mea, și fii fără pri-
hană” (Gen. 17:1). Astfel, era responsabilitatea fi-
ecărui evreu tăiat împrejur să păzească Legea și să 
își pună credința în îndurarea lui Dumnezeu spre 
mântuire, prin Mesia cel făgăduit, așa cum a făcut 
Avraam (Rom. 4:1-5). 

13) Ce se înțelege în versetul 26 prin expresia „netăiere 
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împrejur”? 

Apostolul se referă la persoane necircumcise.  

14) Dacă o persoană necircumcisă ar fi păzit Legea, ar 
fi fost ea respinsă de Dumnezeu din lipsa semnu-
lui exterior al circumciziei? (v. 26) 

Apostolul ne spune că netăierea împrejur a acelui 
om avea să îi fie socotită tăiere împrejur, adică un 
astfel de om dintre Neamuri avea să fie tratat ca și 
cum ar fi fost un evreu circumcis. 

15) Cum trebuie să înțelegem versetul 27? 

Prin expresia „cel netăiat împrejur din naștere”, 
apostolul se referă la un om care, făcând parte din-
tre Neamuri, nu avea prin naștere dreptul la cir-
cumcizie, iar el susține că, dacă un astfel de om ar 
fi împlinit Legea, el l-ar fi condamnat pe evreu 
care, în ciuda avantajelor superioare și a faptului 
că se bucura de lumina revelației divine, încălca 
Legea lui Dumnezeu și legământul al cărui semn 
îl purta în trupul lui.  

16) Care este deosebirea făcută în versetele 23 și 29? 

Apostolul face deosebire între un iudeu care este as-
tfel doar în exterior, adică prin naștere, și un iudeu 
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care este astfel în interiorul lui, adică un iudeu 
care, prin harul lui Dumnezeu, este un om ce se 
bucură de privilegiile și onoarea poporului legă-
mântului lui Dumnezeu, un om care ar trebui să 
fie ascultător de Legea sfântă a lui Dumnezeu. De 
asemenea, el face deosebire între circumcizia în 
trup și circumcizia în inimă. 

Un iudeu regenerat și sfințit, sfânt și devotat, cir-
cumcis în inima lui, împlinește, prin Duhul, obli-
gațiile legământului și acționează trăind la înălți-
mea peceții pe care o poartă în trupul său. Oricum 
ar fi privit de oameni, care se uită la lucrurile exte-
rioare, un astfel de iudeu va fi acceptat și onorat de 
Dumnezeu.  

17) Ce putem învăța din acest capitol?  

Din acest capitol putem învăța că nu putem să de-
pindem doar de privilegiile noastre exterioare, ci 
trebuie să ne străduim atent și cu sârguință să le 
folosim în scopurile mărețe pentru care ne sunt 
date. Dacă nu ne pocăim și nu credem, nu putem 
fi mântuiți. Fără pocăință și credință, privilegiile 
nu vor sluji decât la aducerea unei judecăți mai 
mari asupra noastră. Nici faptul că ne-am născut 
din părinți evlavioși, nici că am fost botezați, nici 
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că am primit o educație sănătoasă, nici că ne pur-
tăm moral și plăcut înaintea oamenilor, nici că 
pretindem că suntem religioși, nici că avem parte 
de laudele oamenilor, nimic din toate acestea nu 
ne poate asigura acceptul din partea lui Dumne-
zeu și mântuirea sufletelor noastre. Dacă rămâ-
nem lipsiți de harul regenerator și nu ne punem 
credința în meritele Răscumpărătorului nostru, 
vom pieri.  
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ROMANI 3  
 

LECȚIA 1 

1) Ce descoperim în versetele 1-4?  

Aici găsim răspunsul la mai multe obiecții.  

2. Care este prima obiecție? (v. 1) 

Prima obiecție este că, dacă doctrina prezentată 
anterior este adevărată, ar rezulta că evreii n-au 
avut niciun avantaj față de Neamuri.  

3) Cum răspunde apostolul la această obiecție? (v. 2)  

Apostolul susține că ei au avut multe avantaje, dar 
îl specifică pe cel mai important, anume că lor li s-
au încredințat cuvintele lui Dumnezeu. Evreii fu-
seseră aleși de Dumnezeu ca să fie poporul Lui spe-
cial. În acest popor Și-a stabilit El închinarea; la ei 
a trimis profeții Lui care să îi învețe, și lor le-a încre-
dințat Scripturile Lui inspirate, care îi învățau voia 
Lui, care conțineau multe făgăduințe prețioase și 
care le arătau calea mântuirii prin Mesia Cel făgă-
duit. Acestea erau avantaje deosebite, și au făcut 
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ca situația lor să fie mult superioară situației în 
care se găseau Neamurile, care nu aveau această re-
velație. 

4) Care este a doua obiecție? (v. 3) 

A doua obiecție este întemeiată pe faptul că mulți 
dintre evrei nu au crezut, astfel că se trage conclu-
zia că făgăduințele lui Dumnezeu ar fi eșuat să se 
împlinească. 

5) Cum răspunde apostolul la această obiecție?  

Apostolul afirmă adevărul și credincioșia lui 
Dumnezeu în cea mai categorică manieră. 

Dumnezeu este credincios făgăduințelor Lui, as-
tfel că le va împlini. Legământul Lui a fost înche-
iat cu mii de oameni în fiecare epocă, dintre des-
cendenții lui Avraam din generațiile trecute.  

Iar acum, deși poporul evreu a respins sfatul lui 
Dumnezeu în dezavantajul lor, legământul a fost 
încheiat cu mulțimi de oameni dintre Neamuri, 
care, prin credința în Hristos, au devenit sămânța 
spirituală a marelui patriarh.  

De asemenea, știm că evreii se vor întoarce cândva 
la Domnul, întorcându-se în starea în care să se 
bucure de privilegiile legământului, astfel că tot 
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Israelul va fi mântuit. 

6) Ce anume trebuie susținut ca principiu de căpătâi în 
această privință? (v. 4) 

Principiul esențial care trebuie reținut și susținut 
este cel al credincioșiei și veridicității lui Dumnezeu.  

Oamenii ne pot trăda sau dezamăgi total așteptă-
rile, dar Dumnezeu este credincios, astfel că El nu 
îi va dezamăgi niciodată și nu îi va înșela niciodată 
pe cei care se bazează pe făgăduințele Lui.  

Cuvântul Său este o stâncă ce nu se poate clătina 
și, asemenea munților din jurul Ierusalimului, 
este un turn de apărare ce nu poate fi străpuns, 
apărându-i pe cei ce se adăpostesc în el. 

7) Cine a mărturisit despre credincioșia lui Dumnezeu? 
(v. 4) 

David, pe care Pavel îl citează, și-a mărturisit pă-
catele dându-I dreptate lui Dumnezeu când El a 
adus nenorociri asupra familiei sale, pentru ca, as-
tfel, el să fie un exemplu, dovedind că Dumnezeu 
avea să fie biruitor în orice luptă în care oamenii 
păcătoși ar fi îndrăznit să se implice.  

8) Care este a treia obiecție? (v. 5) 
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Întrucât necredincioșia evreilor a subliniat cre-
dincioșia lui Dumnezeu și a arătat necesitatea mo-
dalității de îndreptățire a păcătoșilor, așa cum este 
revelată în Scriptură, ar fi nedrept ca El să îi judece 
pentru păcate care, în esență, Îi aduc glorie.  

9) Cum răspunde apostolul la această obiecție? (v. 6) 

Apostolul își exprimă dezgustul la o astfel de insi-
nuare și se referă la faptul că Dumnezeu este Ju-
decătorul lumii, considerând că acesta este un răs-
puns suficient. „Cum va judeca Dumnezeu lu-
mea?” El nu poate greși. Ceea ce El face trebuie să 
fie drept. Dacă El pedepsește un păcat, este un lu-
cru cert că acel păcat merită să fie pedepsit. Dacă 
nu ar sta astfel lucrurile, Dumnezeu nu S-ar cali-
fica să guverneze și să judece lumea. 

10) Se insistă pe aceeași obiecție și în versetul 7?  

Da, iar aici iudeul continuă să spună că, dacă cre-
dincioșia și adevărul lui Dumnezeu sunt ilustrate 
și strălucesc cu o putere mai mare prin minciuna 
mea, cum se poate ca eu să fiu pedepsit pe drept 
pentru acea minciună? Astfel, apostolul spune că 
concluzia corectă a doctrinei lor ar fi maxima 
aceasta: „Să facem răul, ca să vină binele din el”.  
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11) Ce replică dă apostolul? (v. 8) 

Replica apostolului este scurtă. El respinge ideea 
considerând-o o batjocură la adresa lui și a celor-
lalți lui apostoli, afirmând condamnarea tuturor 
celor care au o astfel de gândire și a tuturor celor 
care acționează în baza ei, condamnarea lor fiind 
dreaptă. 

12) Este posibil ca faptul că Dumnezeu vede mai dina-
inte toate păcatele și cunoaște cum să le stăpânească 
spre gloria Sa, să diminueze vinovăția păcătoșilor?  

Acest lucru nu poate diminua câtuși de puțin vi-
novăția păcatului, căci nimic nu este mai departe 
de intenția păcătosului decât gloria lui Dumnezeu.  

În timp ce un astfel de om încalcă Legea divină, el 
își împlinește poftele rele și, atât cât îi este cu pu-
tință, Îl dezonorează pe Dumnezeu.  

Când L-au răstignit pe Răscumpărătorul, evreii au 
fost mânați de dragostea lor după putere și onoare 
lumească, ca și de alte motivații rele. Înțelepciunea 
și mila divină au rânduit acel eveniment îngrozitor 
spre mântuirea lumii. El a fost gândit mai dinainte 
ca să aducă binecuvântări indescriptibile asupra 
omenirii, și totuși păcatul evreilor a fost unul fără 
egal, aducând asupra lor și asupra urmașilor lor 
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veacuri întregi de necazuri și suferințe. 

13) Care este sensul întrebării din versetul 9: „Ce ur-
mează atunci? Suntem noi mai buni decât ei”? 

Apostolul tocmai vorbise despre avantajele evrei-
lor, iar întrebarea este întemeiată pe avantajele pe 
care acel popor le-a avut. El pare că ilustrează as-
tfel gândirea evreilor: „noi am fost cu totul deose-
biți de toate celelalte popoare. Dumnezeu ne-a 
luat în legământ cu El și a pus în trupurile noastre 
pecetea legământului Lui. El ne-a încredințat cu-
vintele Lui inspirate și ne-a dat făgăduințe multe 
și mari. Oare nu suntem noi mai buni decât Nea-
murile, cărora El nu le-a dat aceste privilegii? Oare 
nu avem noi o oportunitate mai bună de a fi în-
dreptățiți prin purtarea noastră bună?” 

14) Ce răspuns dă apostolul la această întrebare? (v. 9) 

Replica apostolului este „nu, nicidecum”. Este la 
fel de imposibil pentru noi, evreii, cu toate avan-
tajele noastre superioare, să fim îndreptățiți prin 
faptele noastre, la fel cum este imposibil pentru 
cei dintre Neamuri, care au fost mai puțin favori-
zați decât noi, căci, după cum am văzut deja, am 
dovedit starea păcătoasă atât a evreilor cât și a 
Neamurilor. Evident, rezultă de aici că toți sunt 



ROMANI 3 53 

păcătoși și că toți se află sub condamnare.  

15) Care este scopul citatelor incluse în versetele 10-18? 

Aceste citate sunt preluate din Scriptura ebraică, 
Vechiul Testament, și au scopul confirmării ade-
vărului deja stabilit de Pavel, anume adevărul de-
pravării universale a omului. 

16) Atestă acele pasaje acest adevăr deplorabil? 

Da, căci este dovedit din primul citat, cel din Psal-
mul 14, de unde este preluat, că judecata pronun-
țată se aplică tuturor oamenilor. „Domnul Se uită 
de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, să 
vadă dacă este vreunul care să aibă pricepere, și 
care să-L caute pe Dumnezeu” (v. 2). Iată că 
Dumnezeu vede aici întreaga omenire, depravarea 
fiind universală. Judecata pronunțată acoperă 
aceeași arie. Care este aceasta? „Toți s-au rătăcit, 
toți s-au dovedit niște netrebnici; nu este niciunul 
care să facă binele, nici unul măcar”.  

17) Dar celelalte citate li se aplică tuturor oamenilor? 
Se poate spune despre toți oamenii că „gura le este 
plină de blestem și amărăciune; au picioarele 
grabnice să verse sânge”? 

Aceste pasaje au caracterizat mulțimi de oameni 
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care au făcut parte din acel popor foarte favorizat, 
evreii. Ele arată cum este natura umană, atunci 
când este abandonată înclinațiilor ei rele, și ce s-ar 
alege de toți oamenii, dacă Dumnezeu n-ar fi pus 
opreliști depravării lor naturale prin providența și 
harul Lui. 

Mulți evrei și mulți oameni din popoarele creștine 
au fost modele plăcute de evlavie și binefacere. 
Dar caracterul lor nu s-a datorat înclinațiilor lor 
naturale, ci harului suveran și înnoitor al lui 
Dumnezeu. Dacă ei ar fi fost lăsați să-și continue 
viața în depravarea lor naturală, ar fi fost printre 
cei mai ticăloși dintre oameni. 

18) Ce sens are termenul „lege” din versetul 19?  

El se referă la legea morală. Întrucât citatele aces-
tea vorbesc despre caracterul moral al oamenilor, 
iar acest caracter nu poate fi deosebit decât prin 
aplicarea legii morale ca regulă a judecății, pare 
potrivit să privim termenul ca referindu-se la legea 
morală, fie scrisă în inima omului, fie scrisă în 
Scriptură. Citatele trebuie văzute ca expresie a le-
gii care pronunță judecata ei asupra tuturor celor 
ce sunt sub lege, în special asupra evreilor, care au 
fost favorizați pentru că au cunoscut voia lui 
Dumnezeu. Astfel, orice gură este astupată și 
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toată lumea devine vinovată înaintea lui Dumne-
zeu. 

19) Ce concluzie trage apostolul din raționamentul an-
terior? (v. 20) 

După ce a dovedit, prin argumentația de până aici, 
că deopotrivă evreii și Neamurile erau într-o stare 
foarte păcătoasă și, de aceea, se aflau „sub mânia lui 
Dumnezeu”, care „se descoperă din Cer împotriva 
oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și oricărei nele-
giuiri a oamenilor” (1:18), apostolul trage conclu-
zia legitimă că „nimeni nu va fi socotit neprihănit 
înaintea lui Dumnezeu prin faptele Legii”. 

20) Ce sens are termenul „nimeni” din versetul 20?  

El face referire la toți oamenii, astfel că niciun om 
nu va „fi socotit neprihănit înaintea Lui”.  

21) Ce dovadă suplimentară oferă apostolul pentru a 
demonstra că, prin faptele Legii, niciun om nu 
poate fi socotit neprihănit?  

Apostolul adaugă acest motiv irezistibil, anume că 
„prin Lege vine cunoștința deplină a păcatului”. Le-
gea, care îi convinge pe oameni că sunt păcătoși, 
vinovați înaintea lui Dumnezeu și sub blestemul 
Lui, nu poate în niciun caz să îi îndreptățească pe 
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baza faptelor lor, adică să îi declare nevinovați.  

Cu alte cuvinte, ea nu poate să afirme ceea ce este 
cu totul fals, anume că oamenii ar fi împlinit toate 
cerințele Legii.  

22) Ce lecție practică putem învăța din această parte a 
Epistolei către Romani?  

Din această parte putem învăța o lecție de umilință 
profundă. Natura umană și-a pierdut demnitatea 
originală, a pierdut chipul lui Dumnezeu cu care a 
fost cândva împodobită. Omul este acum decăzut 
și degradat. El poartă chipul Satanei. Ce imagine 
vrednică de plâns a rasei noastre o vedem zugrăvită 
aici prin penița inspirației divine! Haideți să ne 
smerim profund înaintea lui Dumnezeu și să nu 
hrănim niciodată în noi ideea mândră și amăgi-
toare că am putea fi îndreptățiți prin neprihănirea 
noastră. Haideți să conștientizăm adevăratul nos-
tru caracter ca oameni păcătoși și, recunoscându-
ne vinovăția și rătăcirea adevărată, să implorăm 
mila iertătoare a lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, 
Domnul nostru, cu pocăință și credință.  

LECȚIA 2 

1) Care este tema pe care începe apostolul să o analizeze 
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acum? 

După ce a încheiat ilustrarea și confirmarea celui 
de al treilea motiv pentru care el nu se rușina de 
Evanghelie, el începe acum să vorbească despre al 
doilea motiv pe care îl avea în acest sens. El a do-
vedit starea naturală deplorabilă a întregii ome-
niri, arătând clar că deopotrivă evreii și Neamurile 
erau dovediți păcătoși prin Lege, eliminând astfel 
orice nădejde de obținere a îndreptățirii și vieții 
veșnice prin ascultarea personală de Lege. Astfel, 
el a demonstrat clar necesitatea unei alte modali-
tăți de îndreptățire, iar odată ce calea a fost astfel 
pregătită, el trece la prezentarea acelui plan minu-
nat pe care îndurarea și înțelepciunea infinită l-a 
conceput spre îndreptățirea păcătoșilor înaintea 
unui Dumnezeu curat și sfânt: „Dar acum s-a ară-
tat o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, fără 
lege - despre ea mărturisesc Legea și prorocii - și 
anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care 
vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și 
peste toți cei ce cred în El”.  

2) Ce sens are expresia „neprihănirea lui Dumnezeu” 
din versetul 21?  

Ea are sensul neprihănirii lui Hristos, prin care pă-
cătoșii sunt îndreptățiți. Această expresie a fost 
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folosită și mai înainte, în Romani 1:17, având sen-
sul acelei neprihăniri a lui Hristos prin care cre-
dincioșii sunt îndreptățiți.  

Acest verset și cele care urmează determină sensul 
pe care autorul inspirat l-a avut în vedere prin 
această expresie.  

Noi credem că aceste versete arată clar sensul ex-
presiei, căci neprihănirea despre care se vorbește 
astfel nu poate fi înțeleasă greșit.  

Ea nu este numită doar neprihănirea lui Dumne-
zeu, ci este descrisă și ca neprihănirea lui Dumne-
zeu fără Lege, despre care au mărturisit Legea și 
prorocii; ea este neprihănirea lui Dumnezeu prin 
credința în Isus Hristos; neprihănirea lui Dumne-
zeu care vine asupra tuturor celor care cred, aco-
perindu-i ca și cum ar fi acoperiți cu o robă; ne-
prihănirea necesară pentru toți, din cauză că „toți 
au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu”; 
neprihănirea lui Dumnezeu care este astfel teme-
iul îndreptățirii noastre (v. 24-25).  

Ce neprihănire poate fi aceasta, odată caracteri-
zată astfel, dacă nu neprihănirea Domnului Isus 
Hristos, care este „pentru toți și peste toți”, adică 
acea neprihănire imputată tuturor celor „ce cred 
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în El”?1 

3) Ce înțeles are expresia „fără lege” din versetul 21?  

Această expresie este legată de neprihănirea lui 
Dumnezeu pentru a demonstra că apostolul se re-
feră la o neprihănire care nu este constituită prin 
faptele Legii, prin ascultarea personală a păcătoși-
lor, ci la neprihănirea lui Hristos, procurată prin 
ascultarea Lui activă și pasivă, ea fiindu-le dată 
fără plată celor care cred, fără vreun merit din par-
tea lor. 

4) Ce sens are clauza finală, din versetul 22, „nu este 
nicio deosebire”?  

Această clauză dorește să confirme ceea ce s-a spus 
anterior despre această neprihănire, anume că este 
„pentru toți și peste toți cei ce cred”, pentru a de-
monstra că ea este necesară în egală măsură pentru 
evrei și pentru Neamuri, pentru că toți sunt păcă-
toși și, de aceea, nimeni din rasa noastră nu poate 

 
1 Prin expresiile neprihănirea imputată și păcatul imputat nu ne refe-
rim la transferul de caracter sau acțiuni, lucru care ar fi absurd, ci doar 
la faptul că vinovăția păcatelor noastre a fost pusă în contul lui Hris-
tos, astfel ca El să îndure pedeapsa lor, și că neprihănirea Lui este pusă 
tot așa în contul nostru, ca să putem primi beneficiile ei, fiind prețuiți 
și tratați ca și cum am fi neprihăniți. 
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fi îndreptățit și mântuit decât prin această nepri-
hănire.  

5) Care este sensul cuvintelor din versetul 23, „sunt lip-
siți de slava lui Dumnezeu”? 

Această expresie poate avea sensul că toți oamenii 
au eșuat să Îi dea lui Dumnezeu acea glorie care I 
se cuvine, întrucât este Creatorul și Legiuitorul 
nostru, dar probabil că această expresie poate fi 
înțeleasă mai degrabă cu sensul că oamenii au 
eșuat să obțină gloria pe care Dumnezeu o promi-
sese ca răsplată a ascultării perfecte. Expresia 
„slava lui Dumnezeu” are acest sens clar în Ro-
mani 5:2, cu singura diferență că, în pasajul indi-
cat, avem de-a face cu o slavă dăruită nu pe baza 
meritelor, ci prin har. 

6) Nu este posibil ca expresia „nu este nicio deosebire, 
căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui 
Dumnezeu” să aibă sensul unui avantaj, ca și cum 
apostolul ar face o paranteză?  

Dacă aceste cuvinte ar fi fost puse într-o paran-
teză, atunci sensul pasajului ar fi fost însoțit de 
acest avantaj, anume că legătura dintre versetul 24 
și cuvintele „toți cei ce cred”, din versetul 22, ar 
deveni evidentă. Acest aranjament ar corespunde 
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manierei de a scrie a apostolului.  

7) Ce adevăr deosebit este afirmat în versetul 21?  

Apostolul susține adevărul important că îndrep-
tățirea păcătoșilor care cred este în întregime fără 
plată.  

Apostolul afirmă în primul rând că ei sunt în-
dreptățiți „fără plată”, adică fără a se ține cont de 
meritele personale; apoi el spune că ei sunt în-
dreptățiți „prin harul Său [al lui Dumnezeu]”; și, 
în al treilea rând, că ei sunt îndreptățiți „prin răs-
cumpărarea care este în Hristos Isus”. 

8) Care este sensul termenului „răscumpărare”?  

Sensul acestui cuvânt este cel de eliberare prin 
plata unui preț de răscumpărare, și este sensul 
avut în vedere aici. Hristos Și-a răscumpărat po-
porul plătind un preț infinit: „Fiul omului n-a ve-
nit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea vi-
ața ca răscumpărare pentru mulți” (Matei 20:28). 
„Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint 
sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de 
viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, 
ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur 
și fără prihană” (1 Petru 1:18-19). „Căci ați fost 
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cumpărați cu un preț. Proslăviți-L dar pe Dum-
nezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui 
Dumnezeu” (1 Cor. 6:20).  

9) Cum pot fi înțelese versetele 25 și 26?  

Ele pot fi privite ca o subliniere a temeiului în-
dreptățirii noastre, îndreptățire despre care s-a 
vorbit în versetul precedent. În versetul 24, apos-
tolul afirmă cauza meritorie a îndreptățirii, dar în 
versetele 25 și 26, el o explică mai pe larg, în legă-
tură cu ținta îndreptățirii. 

10) Ce idei sunt statuate în aceste versete? 

În ele sunt prezentate mai multe idei. 

11) Care este prima?  

Prima idee este că Isus Hristos este o „propițiere”.2 

12) Care este sensul din textul original?  

Sensul nu este că Hristos este un scaun al îndură-
rii, ci mai degrabă că El este o „jertfă care aduce 
propițierea”.  

 
2 Termenul este preluat din limba engleză prin transliterație, făcând referire la 
ideea de îndepărtare a mâniei lui Dumnezeu prin jertfa lui Hristos. Termenul is-
pășire, folosit în trad. Cornilescu, are un sens mai cuprinzător, incluzând deopo-
trivă propițierea și expiația, expiația având sensul plății pedepsei păcatului. – n.tr. 
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13) Care este al doilea adevăr din acest text?  

Al doilea adevăr este că Hristos este o jertfă care 
aduce propițierea, „prin credința în sângele Lui”. 
Această jertfă poate procura împăcarea doar pen-
tru cei care cred.  

14) De ce este eficacitatea jertfei lui Hristos atribuită 
sângelui Său? 

Eficacitatea jertfelor aduse sub Lege depindea de 
vărsarea sângelui unui animal nevinovat (v. Lev. 
17:11; Evrei 9:22). Așadar, jertfa Răscumpărătoru-
lui este atribuită sângelui Său, prin aceasta nefiind 
excluse celelalte suferințe ale Sale, căci toate au fost 
necesare și au avut un caracter ispășitor. Când sân-
gele Lui a fost vărsat și când El a murit pe cruce, 
jertfa Sa a fost încheiată și, pe acest temei, eficacita-
tea ei este corect atribuită sângelui Său, vărsarea 
acestui sânge completând suferințele Lui și înche-
ind jertfa Sa. 

15) Care este a treia idee?  

A treia idee este că Dumnezeu L-a înălțat pe Hris-
tos, adică L-a pus înaintea tuturor oamenilor ca o 
jertfă care aduce propițierea. 

16) Cum s-a făcut acest lucru?  
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Acest lucru a avut loc când Răscumpărătorul a 
fost pus pe cruce, fiind o priveliște pentru oameni 
și îngeri. El s-a făcut prin propovăduirea apostoli-
lor, care au răspândit peste tot istoria minunată a 
lui „Hristos și El răstignit”. Acest lucru este făcut 
în Sfânta Scriptură, unde ne este lăsat în scris des-
crierea vieții și a morții Fiului lui Dumnezeu. Și 
este făcut în predicarea Evangheliei prin lucrarea 
din biserici. 

17) Care este a patra idee? 

A patra idee marchează finalul acestei tranzacții ui-
mitoare. Ea este că Dumnezeu Își arată „neprihăni-
rea Lui, spre iertarea păcatelor din trecut, prin în-
delunga răbdare a lui Dumnezeu” [lit. ESV]. 

18) Ce sens au cuvintele „neprihănirea Lui” din verse-
tele 25 și 26? 

Ele vorbesc despre neprihănirea lui Hristos prin 
care păcătoșii sunt îndreptățiți. Dacă le dăm aces-
tor cuvinte același sens pe care l-am dat până 
acum expresiei înrudite, „neprihănirea lui Dum-
nezeu”, vom înțelege bine aceste versete și ele vor 
fi în acord cu scopul și gândirea apostolului. Obi-
ectivul lui prin această epistolă este să arate nepri-
hănirea glorioasă pe care Dumnezeu a oferit-o 
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pentru îndreptățirea păcătoșilor și, de aceea, sen-
sul predominant al expresiei nu trebuie abando-
nat fără un motiv întemeiat. 

LECȚIA 3 

1) Care este sensul clauzei „spre iertarea păcatelor din 
trecut, prin îndelunga răbdare a lui Dumnezeu”? 

Ea se referă la păcatele credincioșilor din vechime, 
care, prin îndurarea lui Dumnezeu, nu au fost pe-
depsite [imediat], ci iertate.  

Înainte de venirea lui Hristos și de aducerea jertfei 
Sale ispășitoare, în anticiparea acestei jertfe rându-
ite de Dumnezeu, El a manifestat răbdare și înde-
lungă răbdare în raport cu rasa umană și a iertat în 
realitate păcatele credincioșilor printre urmașii lui 
Avraam, ca și păcatele credincioșilor care au trăit 
înaintea acestui patriarh, dar temeiul acestei ier-
tări nu le-a fost revelat pe deplin și, de aceea, nu le-
a fost cunoscut foarte clar. Atunci când Hristos a 
venit, a suferit și a procurat această neprihănire glo-
rioasă și finală a Lui, a devenit evident că felul lui 
Dumnezeu de a lucra a fost consecvent cu cinstea 
stăpânirii Sale morale și cu cerințele dreptății Lui. 
De aceea, expresia „păcatele dinainte” se referă la 
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păcatele credincioșilor din vechime, începând de 
la întemeierea lumii. Corectitudinea acestei inter-
pretări este confirmată și de ceea ce se spune în 
Epistola către Evrei: „Și tocmai de aceea este El 
mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin 
moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile 
făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost che-
mați, să capete veșnica moștenire, care le-a fost fă-
găduită” (Evrei 9:15).  

2) Care este a cincea idee?  

A cincea idee prezentată în aceste versete consti-
tuie o altă imagine a obiectivului lucrării lui Dum-
nezeu, pentru care El declară sau Își manifestă ne-
prihănirea, „în vremea de acum”, adică în noua 
dispensație, și anume ca „El să fie neprihănit” sau 
drept, „și Cel ce îl socotește neprihănit pe cel ce 
crede în Isus”.  

3) Este împlinit acest obiectiv prin această revelare de 
Sine a lui Dumnezeu? 

Cu siguranță că este. Atunci când ne uităm corect 
la neprihănirea lui Isus Hristos, când reflectăm la 
faptul că El a satisfăcut pe deplin dreptatea divină 
pentru păcat și că, prin ascultarea Sa perfectă, 
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până la moarte, a onorat Legea împlinind toate ce-
rințele ei; când vedem că această robă glorioasă și 
fără pată a neprihănirii Sale este așezată peste toți 
cei care cred; și că ei se înfățișează înaintea lui 
Dumnezeu, așa cum își dorea și Pavel să se înfăți-
șeze, „nu având o neprihănire a lor, pe care le-o dă 
Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hris-
tos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin 
credință” (Fil. 3:9); putem să știm sigur că Dum-
nezeu este drept iertându-ne păcatele pentru care 
Hristos a făcut ispășire și primindu-ne în favoarea 
Sa, dându-ne dreptul la viața veșnică și fiind îm-
brăcați prin credință cu această robă imaculată a 
neprihănirii. 

4) A fost necunoscută această modalitate de îndreptă-
țire înainte de venirea lui Hristos?  

Credincioșii din dispensațiile anterioare au trăit, 
este drept, într-o ignoranță relativă și nu puteau 
vedea ceea ce noi vedem astăzi, nici nu puteau 
auzi ceea ce noi am auzit despre minunățiile haru-
lui divin, dar ei nu au fost cu totul ignoranți în 
privința planul Lui de răscumpărare prin Mesia 
cel făgăduit. În versetul 21 ni se spune că despre 
„neprihănirea lui Dumnezeu, fără lege... mărturi-
sesc Legea și prorocii”. Prin arhetipurile, jertfele și 



68 ROMANI. UN COMENTARIU CATEHETIC | JANEWAY 

ceremoniile ei, Legea vorbea, ca prin umbre, la fel 
cum au vorbit prorocii prin profețiile și făgăduin-
țele transmise de ei, despre Persoana, lucrarea și 
neprihănirea Răscumpărătorului. Petru spunea: 
„Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine 
crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea pă-
catelor” (F.A. 10:43). Chiar Răscumpărătorul în-
suși le-a spus la doi dintre ucenicii Lui: „‚Nu tre-
buia să sufere Hristosul aceste lucruri, și să intre 
în slava Sa?’ Și a început de la Moise și de la toți 
prorocii, și le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era 
cu privire la El” (Luca 24:26-27).  

5) Dacă Isus Hristos a procurat mântuirea noastră, a 
plătit prețul cerut de dreptatea divină pentru ier-
tarea păcatelor noastre și a produs neprihănirea 
prin care suntem îndreptățiți, cum este îndreptăți-
rea un act al harului fără plată? 

Pentru Hristos însuși, mântuirea tuturor celor 
pentru care El a murit este o chestiune de datorie: 
„Va vedea rodul muncii sufletului Lui și se va în-
viora” (Isaia 53:11). Dar, pentru noi, mântuirea 
este cu totul prin har, pentru că noi nu contribuim 
cu nimic la ea în ce privește meritele. Noi suntem 
îndreptățiți ca niște păcătoși stricați, care nu merită 
altceva decât indignarea lui Dumnezeu și mânia 
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Lui. Aceasta este starea în care noi ne aflăm atunci 
când Dumnezeu pronunță îndreptățirea noastră. 

6) Oare mijlocirea și vrednicia lui Hristos diminuează 
cu ceva harul manifestat în îndreptățirea noastră? 

Nicidecum, pentru că ele sunt manifestarea su-
premă a harului lui Dumnezeu: „Fiindcă atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe sin-
gurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). „Dum-
nezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, 
pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit 
pentru noi” (Rom. 5:8; 1 Ioan 3:9). Nu poate 
exista o demonstrare mai mare a dragostei divine 
decât darul Fiului lui Dumnezeu dat la moarte 
pentru păcătoși. Bogățiile infinite ale harului lui 
Dumnezeu sunt manifestate glorios în acest plan 
uimitor de răscumpărare. Harul domnește în fie-
care parte a lui - în concepția, în execuția, în dezvol-
tarea, în aplicarea și în finalizarea lui. 

7) Oare această metodă de îndreptățire îndepărtează 
orice temei al laudei de sine în cazul celor credin-
cioși?  

Această modalitate de îndreptățire prin harul fără 
plată, sau prin Evanghelie, denumit de apostol în 
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versetul 27 „legea credinței”, care nu cere fapte, ci 
doar credință, și care este o acceptare mulțumi-
toare a binecuvântărilor procurate și oferite, îi 
pune pe toți oamenii pe același nivel, îi dezbracă de 
orice pretenție de merit personal a favorii divine, și 
îl face pe fiecare credincios un îndatorat infinit față 
de mila suverană a lui Dumnezeu. Dacă îndreptă-
țirea ar fi fost obținută în totalitate sau în parte prin 
legea faptelor, prin ascultare personală, ar fi existat 
motive ca oamenii îndreptățiți să se poată lăuda cu 
meritele personale. Dar această cale de mântuire 
perfect gratuită, prin credința în Hristos, elimină 
orice temei pentru lauda de sine, fie înaintea lui 
Dumnezeu, fie înaintea oamenilor. 

8) Care este concluzia scriitorului inspirat în versetul 
28, ca urmare a raționamentului de până aici? 

Concluzia lui este aceasta: „noi credem că omul 
este socotit neprihănit prin credință, fără faptele 
Legii”. Ea se bazează pe două lucruri: în primul 
rând, toți oamenii sunt păcătoși, sub blestemul 
Legii și total incapabili să se elibereze de vinovă-
ția și pierzarea lor; în al doilea rând, modalitatea 
de îndreptățire pe care Dumnezeu o oferă, prin 
neprihănirea lui Hristos, este perfect gratuită, 
neadmițând nicio pretenție de merite din partea 
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păcătosului. Ea este cu totul prin har.  

9) Cui i-a fost revelat acest plan de mântuire?  

El a fost revelat spre beneficiul păcătoșilor din 
toate popoarele. Toți cei care vor să vină, pot veni 
„să ia apa vieții fără plată!” (Apoc. 22:17). 

Dumnezeu este deopotrivă Dumnezeul Neamu-
rilor și Dumnezeul evreilor. Această modalitate 
de îndreptățire oferită tuturor este una și aceeași. 
Evanghelia folosește același limbaj într-o sinagogă 
evreiască și în piața publică, ea proclamând ace-
eași poruncă și aceeași făgăduință înaintea tutu-
ror: „Crede în Domnul Isus, și vei fi mântuit” 
(F.A. 16:31).  

10) La ce obiecție răspunde apostolul în versetul 31? 

Obiecția din acest verset este că, în felul acesta, 
credința ar desființa Legea.  

Evanghelia ne învață că Dumnezeu îi îndreptă-
țește pe păcătoșii care cred, fără a lua în conside-
rare faptele lor. Față de acest plan gratuit al mân-
tuirii se obiectează în mod obișnuit de către unii, 
care spun că el ar submina legea morală, căci dacă 
putem fi mântuiți prin neprihănirea lui Hristos, 
unde mai este necesitatea sau utilitatea ascultării 
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personale? Aceasta a fost obiecția ridicată față de 
doctrina apostolului. 

11) Există vreun temei care să susțină această obiecție 
față de planul evanghelic al mântuirii? 

Obiecția aceasta este lipsită de temei, căci, dacă fo-
losim exprimarea lui Pavel, în loc „să desființăm 
Legea prin credință, dimpotrivă, noi întărim Le-
gea”. 

Nevoia acestei modalități gratuite de îndreptățire, 
prin neprihănirea desăvârșită a lui Hristos, a surve-
nit ca urmare a purității, stricteții și caracterului 
deosebit de ales al Legii divine. Pavel spune în Ga-
lateni 3:21 că, „dacă s-ar fi dat o Lege care să poată 
da viața, într-adevăr, neprihănirea ar veni din 
Lege”. Dar Legea lui Dumnezeu a fost de atât de 
cuprinzătoare în cerințele ei și atât de severă în pe-
deapsa ei, încât omul căzut în păcat a fost cu totul 
incapabil să satisfacă oricare dintre cerințele ei, as-
tfel că era imposibil ca un păcătos să fie îndreptățit 
prin ascultare personală. Având în vedere aceste 
circumstanțe deplorabile, înțelepciunea infinită a 
conceput o cale prin care păcătosul care crede să 
poată fi îndreptățit, iar îndreptățirea lui să aibă loc 
consecvent cu cinstirea dată Legii divine, căci 
Hristos, ca Substitut al poporului Său, a îndurat 
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pedeapsa și a plătit pentru toate cerințele Legii în 
locul poporului Lui. Dreptatea divină este satisfă-
cută cu prețul pe care El l-a plătit pentru răscum-
părarea lor. Legea este onorată și înălțată prin as-
cultarea acestei Persoane infinit de glorioase. Mai 
mult, trebuie să ne amintim că, chiar dacă cei ce 
cred sunt eliberați de obligația ascultării perfecte 
ca o „condiție de a obține viața veșnică”, ei sunt 
totuși obligați să asculte ca „regulă a vieții” și, prin 
harul lui Hristos, sunt înzestrați așa încât să se în-
fățișeze înaintea lui Dumnezeu ca o jertfă de mul-
țumire pentru răscumpărarea lor, aducând înain-
tea lui Dumnezeu o ascultare sinceră, plină de do-
rință și crescândă față de Legea și poruncile Lui 
sfinte. 

12) Ce lecție putem extrage din această parte a capitolu-
lui?  

Din această parte a capitolului 3 putem învăța o 
lecție de admirație și recunoștință: de admirație a 
înțelepciunii divine a lui Dumnezeu, care a con-
ceput un astfel de plan de mântuire a lumii 
pierdute, așa încât nu doar să nu păteze onoarea 
stăpânirii Sale morale și nici să ocolească cerințele 
Legii Sale sfinte, ci să și împlinească pe deplin 
toate cerințele acestora și să le înalțe în strălucirea 
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lor cea mai mare; și de recunoștință față de Dum-
nezeu, pentru dragostea Lui infinită arătată prin 
trimiterea Fiului Său în lume ca să pună în apli-
care acest plan minunat, prin smerirea Lui pro-
fundă, prin viața Sa sfântă, prin suferințele Lui 
cele mari și prin moartea Sa groaznică de care a 
avut parte, astfel încât cei mai ticăloși dintre păcă-
toși să poată fi părtași, prin credință, la bogățiile 
de nepătruns ale harului Său și să se bucure în fi-
nal de slava veșnică și nepieritoare. 
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ROMANI 4 
 

LECȚIA 1 

1) Ce conține acest capitol?  

Prin argumente suplimentare, apostolul con-
firmă două aspecte deja dovedite, anume că păcă-
toșii sunt îndreptățiți prin har, și că evreii și Nea-
murile sunt îndreptățiți în același fel.  

2) Ce este prezentat în primul verset? 

În primul verset este prezentată obiecția unui 
evreu față de îndreptățirea fără plată, obiecție de-
rivată din cazul lui Avraam. 

3) În ce fel este legată de acest sens expresia „prin puterea 
lui”? (v. 1) 

Ea nu este legată de expresia „strămoșul nostru”, 
ci de cuvintele „a căpătat”. Ambiguitatea ar fi în-
depărtată din acest verset dacă ar fi fost tradus așa 
cum cere textul original, și anume: „Ce vom zice, 
dar, că a găsit Avraam, tatăl nostru după trup”? 
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4) Care este sensul expresiei „după trup”? 

Ea se referă la avantajele exterioare și la ascultarea 
personală a lui Avraam.  

5) Care este obiecția evreilor în acest verset?  

Obiecția este că Avraam nu ar fi fost îndreptățit 
în felul afirmat de Pavel, ci prin faptele sale și prin 
circumcizie. 

6) Admite apostolul această obiecție ca adevărată? (v. 2) 

Nu, ci el dovedește că este falsă prin mărturia 
Scripturii.  

7) Dacă Avraam ar fi fost îndreptățit prin fapte, care 
ar fi fost consecința? (v. 2) 

Consecința ar fi fost că Avraam ar fi avut un mo-
tiv să se laude, pretinzând răsplata ca datorie cu-
venită pentru slujirea sa.  

8) A emis oare Avraam o astfel de pretenție? (v. 2)  

Nu, căci el nu avea niciun drept să se laude cu ceva 
înaintea lui Dumnezeu.  

9) Ce dovadă a acestui fapt aduce apostolul? (v. 3) 

El vine cu mărturia Scripturii, care spune că 
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„Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a 
socotit ca neprihănire”. 

10) A cui răsplătire este o datorie? (v. 4) 

Dacă vreun om ar fi fost îndreptățit prin ascultarea 
sa sau prin faptele sale, răsplata lui i s-ar cuveni de 
drept, ca o datorie, căci el ar trebui să primească plata 
cuvenită prin promisiunea legată de faptele sale.  

11) Care este răsplata unui om îndreptățit prin cre-
dință? (v. 5) 

Răsplata dată unui credincios este „prin har”, 
pentru că el nu lucrează și nici nu pretinde această 
răsplată pe baza vreunui merit. 

12) Dar credinciosul nu face fapte bune?  

Prin harul lui Dumnezeu, orice credincios face 
fapte bune. El iubește Legea lui Dumnezeu și se 
străduiește să păzească toate poruncile. Dar el nu 
se bazează pe faptele sale bune ca și cum acestea ar 
merita să fie răsplătite prin îndreptățire, ci el res-
pinge în gândirea lui orice dependență de asculta-
rea personală și se bazează în întregime pe meritele 
lui Hristos pentru îndreptățirea sa.  

13) Cum este tratat cel credincios de către Dumnezeu, 
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când El îl îndreptățește? (v. 5) 

În actul îndreptățirii, credinciosul este tratat de 
Dumnezeu ca un păcătos, ca un om necredincios, 
ca unul lipsit de orice neprihănire personală. 

14) Îndreptățirea prin fapte este contrară îndreptățirii 
prin credință? (v. 4-5)  

Ele sunt cu totul contrare, una fiind prin fapte, iar 
cealaltă fără fapte. În îndreptățirea prin fapte, 
omul este tratat pe baza păzirii Legii, în timp ce în 
îndreptățirea prin credință, el este văzut ca acela 
care a încălcat Legea.  

În îndreptățirea prin fapte, răsplata este dată pe 
baza dreptății, ca o datorie pentru slujirea făcută, 
pe când în îndreptățirea prin credință, răsplata 
este dată prin har, ca o favoare nemeritată. 

15) A existat vreun om care să fie îndreptățit prin fapte?  

Niciun om nu a fost vreodată îndreptățit prin 
fapte, pentru că toți oamenii sunt păcătoși și toți 
au eșuat complet în ascultarea lor față de Lege. 

16) Ce anume cere Legea în vederea îndreptățirii? 

În vederea îndreptățirii, Legea cere ascultarea per-
fectă, fără păcat, față de toate poruncile ei, de-a 
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lungul întregii vieți, de la început până la sfârșit. 
Un singur eșec în orice poruncă face ca situația 
omului să fie fără speranță, aducând păcătosul 
sub blestem: „Blestemat este oricine nu stăruiește 
în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le 
facă” (Gal 3:10). 

17) În ce fel este credința socotită ca neprihănire? 

Ea nu este socotită ca neprihănire ca un act sau ac-
țiune a omului, căci altfel am fi îndreptățiți 
printr-o faptă, ceea ce ar fi contrar învățăturii 
apostolului, care afirmă că noi suntem „socotiți 
neprihăniți prin credință, fără faptele Legii” și că 
„nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui 
prin faptele Legii”.  

18) Dar nu poate fi credința, ca faptă, o excepție și să fie 
acceptată, prin har, în locul ascultării perfecte?  

Acest lucru ar desființa Legea. În plus, ar fi irațional 
să îi atribuim unei singure fapte sau acțiuni de ascul-
tare ceea ce le este refuzat tuturor celorlalte fapte 
bune și unei întregi vieți de ascultare personală.  

19) Care este temeiul adevărat al îndreptățirii celui 
care crede?  

Temeiul adevărat al îndreptățirii credinciosului 



80 ROMANI. UN COMENTARIU CATEHETIC | JANEWAY 

este neprihănirea perfectă și desăvârșită a Domnu-
lui Isus Hristos, constând din ascultarea Sa activă 
și pasivă1 de Legea lui Dumnezeu. 

LECȚIA 2 

1) Este această neprihănire imputată [pusă în cont, 
n.tr.] credincioșilor?  

Neprihănirea lui Hristos este imputată, socotită 
sau pusă în contul tuturor celor care cred. Ei sunt 
îndreptățiți pe acest temei și priviți ca și cum ar fi 
satisfăcut toate cerințele Legii, dându-li-se astfel 
dreptul la iertare și la viața veșnică. 

2) Ce pasaje biblice citează Pavel pentru a dovedi acest 
adevăr? 

Apostolul Pavel citează foarte multe texte, dar în 
special pe următoarele: Rom. 3:21-26; Rom. 4:1, 
9-10, 19, 21; Rom. 6:2-3; Rom. 8:1-4; 10:3-10; 1 
Cor. 1:30; Fil. 3:8-9; Gal. 2:1, 5-21. 

3) Dacă neprihănirea lui Hristos este temeiul îndreptă-
țirii unui credincios, cum îi este socotită credința ca 

 
1 ascultarea activă se referă la împlinirea de către Hristos a tuturor cerințelor 
poruncilor lui Dumnezeu, iar ascultarea pasivă se referă la satisfacerea dreptății 
lui Dumnezeu atunci când Hristos a suportat pedeapsa păcatului în locul celui 
care crede. – n.tr. 
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neprihănire?  

Credința unește sufletul cu Hristos și îi dă astfel 
credinciosului dreptul de a fi părtaș meritelor 
Lui, la fel cum unirea în căsătorie îi dă unei femei 
dreptul la onorurile și averea soțului ei. Credința 
este mâna care acceptă neprihănirea lui Hristos 
care îi este oferită și, astfel, îi este socotită celui 
credincios ca neprihănire, pentru că îi asigură în 
felul acesta neprihănirea Răscumpărătorului. 

4) Cum poate fi ilustrat acest adevăr prin asemănări cu 
viața obișnuită a oamenilor?  

Atunci când își evaluează bogăția, omul o socotește 
în bani, nu pentru că acea avere ar fi în sine bani 
lichizi, ci pentru că valoarea ei este raportată în 
bani. Un negustor poate să meargă să depună banii 
în contul unei bănci dintr-o localitate, și să îi ex-
tragă oricând de la ghișeul băncii dintr-o altă loca-
litate, el primind aceeași sumă, pentru că cele două 
sume sunt egale. Tot așa și credința este socotită ca 
neprihănire, pentru că îi asigură unui credincios 
neprihănirea lui Hristos. În această manieră, acele 
pasaje care vorbesc despre neprihănirea și lucrarea 
mijlocitoare a lui Isus Hristos ca sursa tuturor bi-
necuvântărilor mântuitoare și pasajele care vorbesc 
despre credință ca neprihănirea noastră, se află într-
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o armonie perfectă. Scriptura spune constant că 
noi suntem îndreptățiți prin credință, niciodată 
datorită credinței. Pe de altă parte, Sfânta Scrip-
tură vorbește despre sângele lui Hristos ca fiind 
prețul răscumpărării noastre.  

5) A avut Avraam credință în Hristos? 

Credința acestui ilustru patriarh a fost îndreptată 
în mod cert către Isus Hristos. Nu există și nu 
poate exista decât o singură cale de îndreptățire 
pentru oamenii căzuți în păcat, iar această cale i-a 
fost descoperită Bisericii încă de la început.  

Această cale de îndreptățire a fost revelată prin 
prima făgăduință, prin jertfe, prin arhetipuri, ce-
remonii, rânduieli, profeții și făgăduințe. Dincolo 
de cunoașterea tradițională, Avraam s-a bucurat de 
lumina unor descoperiri speciale care i-au fost fă-
cute de către Dumnezeu. Lui i-a fost dată făgădu-
ința că, în el și în sămânța lui, toate familiile pămân-
tului vor fi binecuvântate. Răscumpărătorul nos-
tru a spus: „Tatăl vostru Avraam a săltat de bucu-
rie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o și s-a bucu-
rat” (Ioan 8:56). Nu încape îndoială că patriarhul 
s-a așteptat să capete îndurare de la Dumnezeu 
prin acea Sămânță glorioasă care avea să se nască 
din el și care avea să Își reverse binecuvântările 
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peste întreaga lume. De aceea, credința lui i-a fost 
socotită ca neprihănire, el primind prin credință 
neprihănirea Mântuitorului care avea să vină, ne-
prihănire care i-a fost imputată sau pusă în cont 
ca și cum ar fi fost a lui. 

6) La mărturia cui apelează Pavel în susținerea doctri-
nei lui? (v. 6-8)  

Apostolul apelează la mărturia lui David.  

7) Vorbește David despre aceeași doctrină pe care Pavel 
o susține? 

Da, el ne învață despre îndreptățirea prin cre-
dință, fără fapte.  

8) Descrie el fericirea omului căruia Domnul îi impută 
neprihănirea fără fapte? (v. 6-8)  

Da, căci el vorbește despre aceasta prin următoarele 
cuvinte: „Ferice de aceia ale căror fărădelegi sunt 
iertate, și ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de 
omul, căruia nu-i ține Domnul în seamă [impută] 
păcatul!” 

9) Ce sens are expresia „nu-i ține în seamă păcatul”? 

Sensul este acela de a nu-l mai imputa din partea pă-
cătosului, în ce privește aplicarea pedepsei; sau 
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iertarea vinovăției păcatului, lucru care face ca pe-
depsirea acestuia să nu mai fie necesară. 

10) Poate fi făcut acest lucru fără punerea neprihănirii 
lui Hristos în contul păcătosului?  

Păcatul este iertat pe baza neprihănirii lui Hristos, 
fiindu-i atribuită credinciosului de către Dumne-
zeu și primită prin credință. Binecuvântările în-
dreptățirii sunt inseparabile. Un păcătos nu poate 
fi iertat decât dacă este îndreptățit, adică dacă este 
declarat neprihănit și primește dreptul la toate bi-
necuvântările care survin din această stare de în-
dreptățire. De aceea, când David spune, „Ferice 
de omul, căruia nu-i ține Domnul în seamă păca-
tul!”, el afirmă în fapt, „ferice de omul căruia 
Dumnezeu îi atribuie neprihănirea fără fapte”. 
Acesta este felul de a gândi al apostolului inspirat. 

11) Care este scopul apostolului în versetele 9-17?  

Scopul lui este să confirme a doua parte a argumen-
tului lui prezentat la sfârșitul capitolului prece-
dent, anume că oamenii dintre Neamuri care cred 
sunt îndreptățiți în același fel în care au fost îndrep-
tățiți evreii care au crezut; sau, cu alte cuvinte, că 
Neamurile participă împreună cu evreii la binecu-
vântarea îndreptățirii fără fapte pusă în contul lor.  
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12) Cum confirmă apostolul această învățătură?  

Prin mai multe dovezi.  

13) Care este prima? (v. 10) 

Prima dovadă este extrasă din faptul că Avraam a 
fost îndreptățit prin credință înainte ca el să fie tă-
iat împrejur, de unde rezultă că Neamurile pot fi 
îndreptățite prin credință, chiar dacă nu sunt tă-
iate împrejur, întrucât, dacă circumcizia nu a fost 
necesară pentru îndreptățirea lui Avraam, ea nu 
poate fi necesară pentru îndreptățirea Neamuri-
lor, care au aceeași credință prețioasă pe care 
Avraam a avut-o.  

14) Care este a doua dovadă? (v. 11-12)  

A doua dovadă vine din faptul că Avraam a primit 
circumcizia ca o pecete a neprihănirii prin cre-
dință, nu ca o metodă diferită de îndreptățire, ci 
tocmai cu scopul de a-l face tatăl tuturor credin-
cioșilor, circumciși sau necircumciși, și ca să-i asi-
gure de imputarea neprihănirii, sau a îndreptățirii 
fără plată, prin neprihănirea lui Hristos care le este 
pusă în cont (v. 11-12).2 

 
2 Termenul „imputat” apare, în diferite forme, de 11 ori în acest capitol. 
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15) Oare circumcizia a pecetluit pentru Avraam faptul 
că era un credincios? (v. 11) 

Se poate ca Avraam să fi înțeles, din primirea aces-
tei rânduieli de la Dumnezeu, că era o dovadă a 
credinței lui, însă scopul direct al circumciziei a 
fost acela de a constitui pecetea legământului pe 
care Dumnezeu îl făcuse cu el și, în consecință, pe-
cetea tuturor binecuvântărilor acelui legământ, în 
cadrul căruia elementul central era imputarea ne-
prihănirii lui Hristos, primită prin credință.  

16) Cum a devenit Avraam părintele tuturor credinci-
oșilor? (v. 11-12) 

El nu a devenit părintele tuturor credincioșilor doar 
prin a fi prezentat ca model de credință înaintea tu-
turor oamenilor, ci prin „legământul” prin care 
Dumnezeu i-a făgăduit că îl va face tatăl multor po-
poare, făgăduință despre care scriitorul inspirat ne 
spune că are sensul că el avea să fie părintele tuturor 
credincioșilor, evrei sau dintre Neamuri, ca și părin-
tele tuturor urmașilor lui pe cale naturală. 

17) Ce sens are termenul „a moșteni” din versetul 13?  

Un moștenitor este cineva care primește o moște-
nire ca urmare a relației de familie cu cel ce a stăpânit 
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acea moștenire. Astfel, Avraam a primit toate bine-
cuvântările lui de la Dumnezeu și, în aceeași ma-
nieră, toți credincioșii își obțin binecuvântările 
lor. Ei sunt copiii lui Dumnezeu și, de aceea, toate 
binecuvântările lor vin asupra lor în această cali-
tate de copii, constituind pentru ei o moștenire. 

18) Avraam a primit făgăduința că el va fi moștenito-
rul lumii? 

Nu putem găsi nicio făgăduință de acest fel expri-
mată direct în Scriptură, dar făgăduințele pe care 
le găsim în Cuvânt sunt echivalente.  

În Geneza 12:2-3 găsim această făgăduință: „vei fi 
o binecuvântare. Îi voi binecuvânta pe cei ce te 
vor binecuvânta, și îi voi blestema pe cei ce te vor 
blestema; și toate familiile pământului vor fi bine-
cuvântate în tine”. În Geneza 15:5 este scris: „Și, 
după ce l-a dus afară, i-a zis: ‚Uite-te spre cer și nu-
mără stelele, dacă poți să le numeri’. Și i-a zis: ‚Așa 
va fi sămânța ta’”. Iar în Geneza 17:4-7 scrie: „Iată 
legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl 
multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram; ci 
numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor 
neamuri. Te voi înmulți nespus de mult; voi face 
din tine neamuri întregi; și din tine vor ieși împă-
rați. Voi pune legământul Meu între Mine și tine 
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și sămânța ta după tine din neam în neam; acesta 
va fi un legământ veșnic, în puterea căruia Eu voi 
fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine”. 
Am văzut deja că sămânța făgăduită lui Avraam îi 
cuprinde pe toți cei credincioși ca și pe urmașii lui 
pe cale naturală, și întrucât suntem asigurați că 
„cei blânzi vor moșteni pământul” (Ps. 37:11, lit. 
KJV) și este profețit prin Daniel 7:27 că „domnia, 
stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care 
sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului 
sfinților Celui Preaînalt”, rezultă că, atunci când 
această profeție va fi împlinită și când credința va 
fi răspândită universal printre toate popoarele și 
în toată lumea, Avraam și sămânța lui vor intra, ca 
moștenitori, în posesia „lumii”. 

LECȚIA 3 

1) Cum a primit Avraam această măreață făgădu-
ință? (v. 13) 

Apostolul ne informează că această făgăduință a 
fost primită nu prin Lege, adică cu condiția împli-
nirii oricărei porunci sau legi cunoscută patriarhu-
lui, sau care i-ar fi fost revelată urmașilor lui, ci prin 
„neprihănirea prin credință”, adică neprihănirea 
Domnului Isus Hristos care i-a fost pusă în cont lui 
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și tuturor urmașilor lui credincioși, prin care el și ei 
sunt îndreptățiți, fiecare în generația lui. Această 
neprihănire desăvârșită și glorioasă este temeiul ori-
cărei făgăduințe a harului care i-a fost dată vreodată 
omului decăzut. 

2) Ce dovedește acest verset? (v. 13) 

El constituie o confirmare suplimentară a adevăru-
lui afirmat în versetele 10 și 11, anume că Avraam 
a fost făcut tatăl tuturor celor credincioși, cu sco-
pul de a le asigura acestora îndreptățirea prin cre-
dință, prin neprihănirea lui Hristos care le-a fost 
pusă în cont. 

3) Care este sensul expresiei „cei ce se țin de Lege” din 
versetul următor? (v. 14) 

Expresia are sensul că acești oameni depind în în-
dreptățire de faptele lor sau de ascultarea perso-
nală de Lege. 

4) Ce ar rezulta, dacă astfel de oameni ar fi fost și ei 
moștenitori? 

Dacă astfel de oameni ar fi fost moștenitori, dacă bi-
necuvântarea îndreptățirii și celelalte binecuvântări 
care sunt legate de ea ar fi fost obținute prin fapte, 
dacă aceasta ar fi fost modalitatea de îndreptățire, 
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ar rezulta indubitabil că însăși credința ar fi anu-
lată, ea neputând să îi îndreptățească pe păcătoși. 
Mai mult, ar rezulta că făgăduința este anulată, ea 
nu poate fi împlinită și, prin urmare, nimeni nu 
poate fi mântuit. 

5) De ce nu poate fi nimeni să fie mântuit în acest caz? 
De ce nu se poate împlini făgăduința? (v. 14-15) 

Din cauză că nu poate exista decât o singură me-
todă de îndreptățire, iar dacă îndreptățirea ar de-
pinde de ascultarea personală de Lege, atunci fă-
găduința de a primi neprihănirea prin credință nu 
poate fi împlinită, pentru că nimeni nu poate fi 
mântuit prin ascultare personală.  

Planul îndreptățirii este imposibil de aplicat în fe-
lul acesta, pentru că niciun om nu poate trăi o vi-
ață de ascultare perfectă. „Legea” despre care ni se 
vorbește în versetul 15 „aduce mânie”, judecată, și 
ea nu poate niciodată să-l declare neprihănit pe un 
păcătos pe baza ascultării acestuia. Dacă n-ar 
exista nicio lege, n-ar exista nicio încălcare de lege, 
dar întrucât există o lege, sfântă și dreaptă, iar acea 
lege a fost încălcată, multitudinea de încălcări tre-
buie pedepsită și imputată făptuitorului. 

6) Care este rezultatul raționamentului apostolului în 
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acest capitol? (v. 16) 

Rezultatul raționamentului lui este că făgăduința 
este prin credință, fiind făcută tuturor celor ce cred.  

7) De ce este dată făgăduința prin credință? (v. 16) 

Apostolul enumeră două motive pentru care făgă-
duința este dată prin credință. Primul este că moda-
litatea de îndreptățire trebuia să fie prin har, singura 
cale în care păcătoșii pot fi îndreptățiți. Al doilea 
motiv este că făgăduința, care a inclus îndreptățirea 
prin credință, trebuia să fie garantată întregii se-
mințe credincioase a lui Avraam, care este tatăl co-
mun al celor care cred, dintre evrei și Neamuri. 

8) Cum a devenit Avraam tatăl tuturor credincioșilor? 
(v. 17) 

Prin legământ, așa cum am văzut deja, legământ pe 
care Dumnezeu a găsit plăcere să îl facă cu el tocmai 
cu acel scop, legământ pe care apostolul îl citează.  

9) L-a considerat Dumnezeu pe Avraam ca tatăl mul-
tor popoare, sau al tuturor credincioșilor, imediat 
ce a fost făcut legământul?  

Da, iar Dumnezeu a acționat drept, pe baza atot-
științei și atotputerniciei Sale. 
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Dumnezeu a văzut mai dinainte toată sămânța lui 
Avraam cum avea să se nască în fiecare generație, 
și El a fost în măsură să învieze trupul mort al pa-
triarhului [cu referire la neputința lui de a mai 
procrea, n.tr.], ca să dea naștere fiului său făgă-
duit, Isaac, și sufletelor din sămânța sa care aveau 
să fie moarte în păcate și nelegiuiri. De aceea, când 
El a vorbit despre lucruri care încă nu se petrecu-
seră ca și cum s-ar fi petrecut, Dumnezeu a vorbit 
în virtutea atotștiinței și a atotputerniciei Lui. 

10) Ce este conținut în versetele 18-21? 

Aceste versete conțin o afirmare a credinței lui 
Avraam.  

11) Cum i-a fost posibil patriarhului să „nădăjduiască 
împotriva oricărei nădejdi, crezând”? (v. 18-20) 

Avraam era acum în vârstă de 100 de ani, iar Sara, 
soția lui, era înaintată în vârstă, astfel că, judecând 
după felul în care lucrurile aveau loc în mod na-
tural, el putea să tragă concluzia că nu există nicio 
probabilitate ca el să aibă un copil, și să abando-
neze orice nădejde de a deveni tatăl multor po-
poare. Dar întrucât el a cunoscut puterea lui 
Dumnezeu și a fost asigurat pe deplin că Dumne-
zeu poate să împlinească tot ceea ce El dorește, 
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Avraam a crezut cu hotărâre această făgăduință și 
astfel, contrar principiilor gândirii umane, el a 
crezut hotărât în nădejdea încântătoare de a de-
veni ceea ce Dumnezeu îi făgăduise, anume „tatăl 
multor neamuri”. 

12) În ce fel este onorat Dumnezeu de credința omului? 
(v. 20-21)  

Credința îi dă credit mărturiei și se încrede în pu-
terea lui Dumnezeu, bazându-se pe îndurarea Lui, 
acceptând oferta plină de har a lui Dumnezeu, as-
tfel că Îl onorează. 

13) Dar imputarea sau atribuirea neprihănirii de-
pinde de tăria credinței păcătosului? (v. 20-21)  

Este adevărat că ar trebui să avem o credință pu-
ternică în făgăduința lui Dumnezeu și, cu cât este 
mai puternică această credință, cu atât mai mult Îl 
onorăm pe Dumnezeu, dar imputarea sau atribu-
irea neprihănirii depinde de existența credinței, 
nu de tăria ei. 

„Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!” (Marcu 
9:24), a exclamat un părinte necăjit care a cerut 
ajutorul Mântuitorului nostru. Credința lui a fost 
acceptată, iar copilul lui a fost eliberat, duhul rău 
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fiind alungat din sufletul lui. 

14) De ce scrie apostolul că „Avraam L-a crezut pe 
Dumnezeu, și credința aceasta i-a fost socotit ca ne-
prihănire”? (v. 22-23) 

Spre folosul nostru și spre folosul lui. Pavel spune 
că „tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pen-
tru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și 
prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem 
nădejde” (Rom. 15:4). Acest lucru prezintă un 
principiu general după care Dumnezeu îi tratează 
pe păcătoși, și ne asigură că, dacă credem, și nouă 
ne va fi socotită credința ca neprihănire. 

15) De ce a murit Isus, Domnul nostru? (v. 25) 

El a fost dat la moarte pentru păcatele noastre, ca 
să facă expiație pentru ele (v. Isaia 53:5; 1 Petru 
2:24). 

16) Ce legătură există între învierea lui Hristos și în-
dreptățirea noastră? (v. 25) 

Dacă Hristos nu ar fi înviat din morți, acest lucru 
ar fi dovedit că lucrarea Lui ar fi fost incompletă, 
iar păcatele noastre n-ar fi fost expiate (1 Cor. 
15:17). Dar când El a fost înviat din morți, prin 
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slava Tatălui, a fost adusă o dovadă publică asu-
pra faptului că lucrarea Lui a fost finalizată și ac-
ceptată ca suficientă pentru îndreptățirea noastră. 
El trăiește ca să înfățișeze înaintea lui Dumnezeu 
virtutea sângelui Său prețios pe care l-a vărsat și, 
fiind Marele nostru Preot, El mijlocește pentru 
noi în Locul Preasfânt (Evrei 9:23-24). 

17) Ce lecție putem învăța din acest capitol? 

Din acest capitol putem extrage o lecție de recu-
noștință față de Dumnezeu pentru că ne-a primit 
pe noi, Neamurile, în Biserica Lui, pentru că a fă-
cut din Avraam prietenul Lui și tatăl nostru, și 
pentru că ne-a asigurat prin legământ binecuvân-
tările spirituale care au fost făgăduite în acel legă-
mânt al harului, pe care a găsit plăcere să îl încheie 
cu ilustrul nostru părinte. 
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ROMANI 5  
 

LECȚIA 1 

1) Ce este conținut în acest capitol?  

De la versetul 1 până la versetul 11, apostolul își 
începe ilustrația legată de eficacitatea Evangheliei, 
arătând care sunt binecuvântările ce decurg din 
îndreptățirea prin credință și prezentând temeiul 
acestor binecuvântări.  

Apoi, din versetul 12 până la sfârșitul capitolului, 
apostolul prezintă o paralelă între Adam și Hris-
tos pentru a arăta că, la fel cum Adam, prin neas-
cultarea lui, le-a transmis păcatul și moartea tutu-
ror urmașilor lui trupești, tot așa Hristos, prin as-
cultarea Lui, le transmite neprihănirea și viața tu-
turor copiilor Lui. 

2) Care este prima binecuvântare a îndreptățirii men-
ționată de Pavel? (v. 1) 

Pacea cu Dumnezeu. 

3) Ce anume a produs starea de război dintre Dumnezeu 
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și om?  

Păcatul a produs această stare îngrozitoare. Câtă 
vreme omul a fost sfânt și ascultător, el a trăit într-
o stare încântătoare de prietenie și pace cu Dum-
nezeu, Creatorul lui, dar imediat ce a păcătuit, el 
a ajuns sub dezgustul divin și, fiind conștient de 
vinovăția lui, a încercat să fugă de prezența lui 
Dumnezeu, pe care Îl insultase.  

Aceasta este starea tuturor oamenilor, prin natura 
lor. Ei sunt în vrăjmășie cu Cel ce i-a creat, se împo-
trivesc voii Lui și se războiesc cu El. La rândul Lui, 
fiind dezgustat de purtarea lor, Dumnezeu este în-
cruntat față de ei, le împiedică planurile și îi pedep-
sește. 

4) Dar nu este aceasta o luptă fără sorți de izbândă din 
partea omului?  

Da, ea este o luptă complet lipsită de speranță 
pentru omul păcătos și, dacă el persistă în ea, va 
ajunge la pierzarea veșnică. „Vai de cine se ceartă 
cu Făcătorul său!” (Isaia 45:9). 

5) Cum face îndreptățirea pace între Dumnezeu și pă-
cătos? 

Când un păcătos este îndreptățit, păcatele lui sunt 
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iertate, iar Dumnezeu este împăcat cu el și, dându-
i-se har și având inima înnoită, vrăjmășia acelui 
păcătos față de Dumnezeu este ucisă, luându-i lo-
cul dragostea față de El. 

6) Cui Îi suntem noi îndatorați pentru această pace?  

Noi Îi suntem îndatorați lui Isus Hristos deopo-
trivă pentru această pace și pentru îndreptățirea 
care este cauza ei (v. 1; Rom. 3:24). 

7) Care este sensul versetului 2? 

Credincioșii au fost aduși de Isus Hristos într-o 
stare de acceptare și har înaintea lui Dumnezeu, 
la care au acces zilnic și liber pentru închinare și 
părtășie, și rămân în această stare binecuvântată 
de acces liber în prezența Celui infinit de măreț. 
Îndreptățirea le asigură toate privilegiile acestei 
stări prin meritele lui Hristos. Mijlocul de acces 
este credința în El și, prin exercițiul acestei cre-
dințe, ei sunt păstrați în această stare deosebită, 
continuând să se bucure de privilegiile ei preți-
oase. Faptul că cei credincioși se bucură de o ase-
menea stare de acceptare înaintea lui Dumnezeu 
îi face să se bucure în nădejdea slavei Lui. 

8) Care este sensul expresiei „slava lui Dumnezeu”? (v. 
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2). 

Ea se referă la acea stare de sfințenie și binecuvân-
tare veșnică, de siguranță și cinste în care Dumne-
zeu a făgăduit să Își aducă poporul.  

9) Există și altceva inclus în îndreptățire, dincolo de ier-
tarea păcatelor? (v. 1-2) 

Îndreptățirea include dreptul la viața veșnică deo-
potrivă cu iertarea păcatelor. De aceea, din îndrep-
tățire nu decurge doar pacea cu Dumnezeu, ci și ac-
cesul în prezența Lui și bucuria în nădejdea slavei 
lui Dumnezeu. „Darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” 
(Rom. 6:23). 

10) Care a fost starea primilor creștini? (v. 3) 

Ei au fost persecutați, lipsiți de averile lor, întem-
nițați, chinuiți, trași pe roată și arși pe rug.  

11) Dar oare păgânii nu se foloseau de suferința crești-
nilor ca să se ridice împotriva învățăturii din 
această epistolă, învățătură care vorbește despre fa-
voarea deosebită a creștinilor înaintea lui Dumne-
zeu?  

Fără îndoială că păgânii au considerat suferințele 
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creștinilor drept ireconciliabile cu pretenția lor de 
a fi copii ai lui Dumnezeu.  

12) Cum răspunde apostolul la această obiecție? 

Apostolul nu neagă suferințele creștinilor, nici nu 
încearcă să ascundă consecințele dureroase care re-
zultau din convertirea la creștinism, în mijlocul 
idolatrilor ignoranți și răi. 

Istoria ne oferă o mărturie clară. Apostolul nu s-a 
rușinat de suferințele lui Hristos, la fel cum nu s-
au rușinat nici ceilalți apostoli și nici convertiții 
adevărați. Ar putea un om ambițios, care aleargă 
după o cunună pământească, să se rușineze de gre-
utățile și pericolele prin care trebuie să treacă pen-
tru a-și atinge țelul? Oare creștinii ar putea să fie 
rușinați de lipsurile, suferințele și pericolele prin 
care trebuie să treacă pentru a ajunge la cununa 
cerească? Să se rușineze? Nu! Apostolul spune că 
noi „ne bucurăm chiar și în necazurile noastre”, la 
fel cum ne bucurăm în nădejdea fericirii viitoare 
văzând efectele ei prezente asupra vieților și inimi-
lor noastre. 

13) Care este primul efect menționat? (v. 3) 

„Necazul aduce răbdare” – o acceptare supusă a 
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voii lui Dumnezeu, indiferent care ar fi încercările 
pe care El găsește de cuviință să le rânduiască în 
viețile noastre. 

14) Care este al doilea efect? (v. 4) 

Răbdarea aduce „biruință în încercare” [experi-
ență, lit. ESV]. Prin supunere răbdătoare în încer-
cări, creștinii descoperă harul pe care l-au primit de 
sus, tăria credinței lor și mângâierile pe care Dum-
nezeu le poate revărsa asupra lor; valoarea inestima-
bilă a făgăduințelor Lui și credincioșia Sa în împli-
nirea lor; și, primind har în suferință, ei capătă do-
vezi proaspete ale schimbării inimii și ale părtășiei 
lor în Hristos. 

15) Care este al treilea efect al necazurilor? (v. 4) 

Experiența produce „nădejde”, nădejdea de a fi 
obiectele purtării de grijă și a blândeții divine; de 
a fi ocrotiți în toate încercările și pericolele vii-
toare; de a primi tot harul necesar pentru susține-
rea caracterului lor creștin, umblând vrednic de 
chemarea lor cerească; de a se bucura de mângâie-
rile credinței și de a fi primiți în final în Cer, pen-
tru a se odihni de toate încercările și suferințele 
lor, de toate ispitele și păcatele, de toată boala și 
întristarea, și pentru a trăi într-o puritate, pace și 



CAPITOLUL 5 103 

slavă fără sfârșit.  

16) Ce spune apostolul despre nădejdea creștinului? (v. 
5) 

El spune că „nădejdea aceasta nu înșeală”.  

17) Care este sensul acestei expresii? 

Creștinul nu are niciun motiv să se rușineze de 
natura acestei nădejdi, căci ea este vrednică de a fi 
primită de orice ființă omenească, fiind mai valo-
roasă decât cele mai scumpe rubine și pietre preți-
oase, o podoabă mai bogată decât o cunună de 
aur. Creștinul nu are niciun motiv să se rușineze 
de temeiul acestei nădejdi, căci ea este așezată pe 
fundamentul morții lui Hristos pentru păcătoși, 
pe dragostea, făgăduințele și jurământul lui Dum-
nezeu (Evrei 6:17-20). El nu trebuie să se rușineze 
ca și cum această nădejde ar fi incertă în ce pri-
vește împlinirea ei, întrucât, la fel cum Dumnezeu 
are puterea, tot așa nu încape îndoială că El este și 
dornic să împlinească orice așteptare întemeiată 
pe Cuvântul Lui. Nădejdea creștinului va fi mai 
mult decât împlinită. „Preaiubiților, acum sun-
tem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a 
arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, 
vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este” 
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(1 Ioan 3:2). 

18) Care este motivul prezent care susține nădejdea creș-
tinului? (v. 5) 

Nădejdea creștinului este susținută prin dragostea 
lui Dumnezeu, care este turnată în inima lui prin 
Duhul Sfânt. 

În economia harului divin, este lucrarea Duhului 
binecuvântat să aplice mântuirea în sufletele oa-
menilor. Prin iluminarea dată de El și prin acțiu-
nile Lui tainice din mintea și inima omului, El îi 
dă o imagine a adevărului atât de puternică încât îl 
convinge de dragostea lui Dumnezeu manifestată 
de față de un păcătos pierdut și de dorința Lui de a 
fi împăcat cu el, acest păcătos primind o pace și o 
liniște a minții, ca și simțăminte sfinte și bucuria 
inimii, încât el nu se poate îndoi de faptul că Dum-
nezeu îl iubește și că el Îl iubește pe Dumnezeu.  

Asemenea untdelemnului sfânt, dragostea lui 
Dumnezeu este turnată astfel de Duhul Sfânt spre 
înveselirea inimilor lor. 

19) Dar oare nu este acesta un banal entuziasm, un 
simplu sentiment amăgitor, născut dintr-o imagi-
nație exagerată?  
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Noi nu spunem că nu poate exista și o bucurie 
contrafăcută și că, prin lucrarea amăgitoare a Sa-
tanei asupra imaginației omului, păcătoșii nu pot 
fi amăgiți de ideea că ar avea parte de favoarea Ce-
rului și, astfel, să se bucure că au scăpat de pe-
deapsa păcatelor lor și că vor avea o fericire vii-
toare. Dar existența banilor falși nu dovedește că 
toți banii sunt falși, ci dovedește că există și bani 
adevărați. Tot așa, această amăgire a Satanei nu 
face decât să dovedească odată în plus realitatea și 
superioritatea lucrării autentice a Duhului Sfânt 
în inimile celor care cred.  

Această lucrare divină a Duhului Sfânt este cu-
noscută prin însăși natura ei ca fiind autentică și 
cerească, la fel cum soarele se deosebește prin lu-
mina lui. Ea este însoțită de o gândire sănătoasă 
despre sfințenie și despre îndurarea lui Dumne-
zeu; despre răutatea păcatului și despre frumuse-
țile sfințeniei; despre perfecțiunile și atractivitatea 
lui Hristos; despre necesitatea și gloria lucrării Lui 
– la toate acestea adăugându-se recunoștința și 
dragostea față de Dumnezeu, simțămintele de po-
căință, dezgustul sufletului față de păcat, dorin-
țele fierbinți după curăția inimii și a vieții, o ridi-
care deasupra acestei lumi și o dedicare a sufletu-
lui față de Dumnezeu, ca și o bucurie a inimii ce 
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izvorăște din conștientizarea dragostei minunate a 
lui Dumnezeu, așa încât sursa tuturor acestor lu-
cruri este cunoscută prin însăși lucrarea produsă 
în inimă și viață.  

Astfel, Duhul Sfânt mărturisește împreună cu 
duhurile creștinilor că ei sunt copii de Dumne-
zeu, și El îi pecetluiește pentru ziua răscumpărării, 
dându-le arvuna moștenirii lor cerești. 

LECȚIA 2 

1) Ce urmează în versetele 7-10?  

În aceste versete, sfântul apostol Pavel vorbește 
spre confirmarea credinței noastre și ne asigură că 
binecuvântările amintite până aici trebuie să de-
curgă din faptul că suntem îndreptățiți, el apelând 
la dragostea lui Dumnezeu manifestată în moar-
tea lui Hristos. 

2) Cum ilustrează apostolul dragostea lui Dumnezeu? 

El arată cât de transcendentă este ea, depășind 
într-un mod infinit orice dragoste omenească. 

Cel mai mare efort al dragostei omenești este ca 
un om să moară pentru un alt om, lucru vrednic 
să fie astfel onorat; dar Dumnezeu a iubit atât de 
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mult lumea, încât L-a dat pe Fiul Lui să moară pen-
tru noi, în vreme ce noi eram cu totul incapabili să 
ne eliberăm din starea noastră mizeră și păcătoasă; 
fiind încă păcătoși, mergând înainte în răzvrătire, 
nefiind prieteni, ci vrăjmași ai lui Dumnezeu, lip-
siți de orice înclinație de a ne întoarce la El. 

3) Cum este legat versetul 9 de cel precedent?  

Versetul 9 este o implicație a ceea ce apostolul a 
spus despre îndreptățire și despre dragostea lui 
Dumnezeu arătată prin faptul că L-a dat pe Fiul 
Său la moarte pentru cei păcătoși. Cât de clar este 
că Dumnezeu, care a procurat o îndreptățire cu 
un sacrificiu atât de costisitor ca moartea propri-
ului Său Fiu, îi va mântui pe cei care au primit 
această măreață binecuvântare, salvându-i de pe-
deapsa veșnică! 

4) Ce ne învață versetul 10? 

Versetul 10 conține aceeași idee din versetul 9, dar 
prezentată dintr-un unghi diferit, confirmând ade-
vărul minunat că nădejdea celui îndreptățit va fi 
împlinită negreșit. Este un lucru sigur că dragostea 
minunată a lui Dumnezeu față de cei îndreptățiți, 
pe când erau ei încă în stare de vrăjmășie, nu L-a 
scutit pe propriul Său Fiu, ci a rânduit ca vărsarea 
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sângelui Lui să îi aducă în starea de împăcare, as-
tfel că nu va permite ca vreunul dintre cei astfel 
împăcați să piară, ci îi va mântui cu certitudine 
prin Fiul Său, care trăiește acum ca să mijlocească 
pentru ei, înfățișându-Se înaintea lui Dumnezeu 
cu meritele jertfei Sale și apărându-i de toți vrăj-
mașii lor.  

5) Ce anume este prezentat în versetul 11? 

Scriitorul inspirat ne învață în acest verset că cel 
ce este credincios în Hristos nu este doar asigurat 
de binecuvântările și nădejdile lui, ci relația lui cu 
Dumnezeu este de o așa natură încât el se poate 
bucura în Dumnezeu sau, așa cum exprimă lim-
bajul original, el se poate lăuda cu El ca fiind 
Dumnezeul și partea lui de moștenire, care, prin 
legământ, S-a angajat să fie Dumnezeul lui și să îl 
ocrotească într-o manieră generoasă, vrednică de 
dumnezeirea Lui. 

6) Cui Îi suntem îndatorați pentru aceste privilegii și 
binecuvântări minunate? 

Noi Îi datorăm Domnului nostru Isus Hristos 
toate privilegiile și binecuvântările noastre, căci El 
a făcut ispășire pentru păcatele noastre și, prin văr-
sarea sângelui Lui, ne-a împăcat cu Dumnezeu. 
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7) Ce urmează în versetul 12? 

Începând din acest verset, apostolul face o para-
lelă între Adam și Hristos, paralelă întreruptă de 
versetele 13-17, prezentate pe bună dreptate într-
o paranteză, paralela fiind reluată în versetul 18 și 
continuată până la sfârșitul capitolului.  

8) Este această comparație una care vorbește despre un 
contrast sau despre o asemănare? 

Comparația este făcută în sensul asemănării. 

9) Cum se poate dovedi acest lucru? 

El rezultă din structura exprimării apostolului, 
dar în special din versetul 14, unde Adam este de-
numit „icoană preînchipuitoare [arhetip] a Celui 
ce avea să vină”, adică a lui Hristos. 

Un arhetip îl reprezintă în anumite aspecte de ase-
mănare pe antetipul lui. Astfel, șarpele înălțat de 
Moise în pustie a reprezentat înălțarea lui Hristos 
pe cruce, iar stropirea cu sângele mielului pascal a 
reprezentat stropirea cu sângele lui „Hristos, Paș-
tele nostru, care a fost jertfit pentru noi” (cf. 1 
Cor. 5:7). 

10) În ce a constat asemănarea dintre Hristos și Adam? 
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Ea nu a constat în faptele sau lucrările lor, căci ele 
nu au fost asemănătoare, ci contrare, una fiind de 
neascultare, cealaltă de ascultare.  

Ea nu a constat nici în efectele acțiunilor lor, pen-
tru că și acestea au fost cu totul contrare, efectele 
neascultării lui Adam aducând păcatul și moartea, 
iar efectele ascultării lui Hristos aducând neprihă-
nirea și viața.  

11) Atunci în ce constă asemănarea? 

Asemănarea ține de poziția sau relația în care ei, ca 
persoane publice, s-au aflat față de cei afectați de 
comportamentul lor și de modalitatea în care au 
transmis efectele acțiunilor lor.1 

12) Care a fost poziția lui Adam? 

El a fost nu doar capul reprezentativ natural al ur-
mașilor lui trupești, ci și reprezentantul lor public. 

 
1 La prima vedere, comparația din paranteză poate părea una care 
definește un contrast, dar, la o analiză mai atentă, descoperim că este 
una de asemănare. Dacă, în aceste versete, apostolul ar fi comparat fie 
natura faptelor lui Hristos respectiv Adam, fie natura efectelor 
acțiunilor lor, am fi avut de-a face cu un contrast, însă el compară 
acțiunile lor doar în ce privește influența asupra celor reprezentați de 
fiecare dintre cei doi capi. În această privință, avem de-a face cu o 
asemănare, pentru că influența fiecăruia a fost mare și extinsă, chiar 
dacă influența lucrării lui Hristos o întrece de departe pe cea a lui 
Adam în ce privește puterea. 
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El a acționat în numele lor, ca reprezentant al lor. 

13) Cum a putut avea loc acest lucru, dacă noi nu tră-
iam pe atunci ca să ne dăm acordul?  

Nu era necesar ca noi să ne dăm acordul. În soci-
etate, oamenii îi reprezintă adesea pe semenii lor, 
fără ca aceștia din urmă să își dea acordul. Dum-
nezeu a avut dreptul suveran să îl desemneze pe 
Adam drept cap și reprezentant al urmașilor lui, 
la fel cum a avut dreptul suveran de a-l face pe 
Avraam tatăl multor popoare și să le dea autori-
tate părinților în multe lucruri, ca să îi reprezinte 
pe copiii lor și să acționeze în numele lor. 

14) Care a fost poziția lui Hristos? 

Hristos a fost și El Capul reprezentativ și Substi-
tutul poporului Său. El este denumit Mijlocitorul 
și Garantul legământului (v. Evrei 9:15; 7:22). 

15) Cuvântul „om” din acest verset trebuie înțeles în 
sensul care îi este dat în Geneza 1:27, incluzând-o 
pe Eva? (v. 12) 

Nu, pentru că acest termen este limitat aici expres 
la Adam, despre care apostolul vorbește (v. 14). 

16) Care este sensul termenului „moarte”? (v. 12) 
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Termenul acesta nu vorbește aici doar despre 
moartea trupească, ci și despre lucrurile rele care o 
precedă, ca și despre întreaga pedeapsă ce vine asu-
pra păcatului. 

Adam a fost avertizat de la bun început de moarte 
ca pedeapsă pentru păcat (Gen. 2:17). În acest 
verset se vorbește despre moarte ca pedeapsă pen-
tru păcat: „prin păcat a intrat moartea”, iar dom-
nia morții asupra întregii omeniri, prezentată în 
versetul 14, este o dovadă că păcatul i-a fost impu-
tat omului dinainte de Moise. În Romani 6:23, 
moartea este denumită explicit „plata” păcatului, 
iar în Romani 8:13 se vorbește despre moarte ca 
pedeapsă pentru păcat: „Dacă trăiți după îndem-
nurile ei, veți muri” – pasaje despre care putem fi 
siguri că nu se referă doar la moartea trupească, 
pentru că și cei care trăiesc după îndemnurile Du-
hului mor trupește. 

17) Care este sensul expresiei, „printr-un singur om a in-
trat păcatul în lume”? Nu are doar sensul că Adam 
a comis primul păcat și că urmașii lui i-au urmat 
exemplul, astfel că păcatul s-a răspândit în lume? 

Nu acesta este sensul expresiei, pentru că ar fi con-
trar realității factuale. Nu Adam a comis primul 
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păcat, așa cum cunoaștem cu certitudine din isto-
ria căderii (Gen. 3:1-6). Scriitorul acestei epistole 
spune în cea către Timotei că „nu Adam a fost 
amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată 
de călcarea poruncii”. 

18) Care este atunci sensul ei? 

În acest verset, apostolul personifică păcatul (v. 
12), ceea ce demonstrează că el nu vorbește despre 
păcat ca și cum ar fi limitat la persoana lui Adam. 
Având în vedere același lucru, apostolul vorbește 
despre păcat în acest verset (v. 12) și îl ilustrează ca 
intrând în lume la fel cum un monarh intră în îm-
părăția lui. Această interpretare este confirmată 
de clauza finală a versetului, „din pricină că toți au 
păcătuit”, și de prima clauză din versetul 19, „prin 
neascultarea unui singur om, cei mulți au fost fă-
cuți păcătoși”. Interpretarea va fi dovedită corectă 
tot mai mult, pe măsură ce vom înainta în expli-
carea restului capitolului. 

19) Care este sensul expresiei „prin păcat a intrat moar-
tea”? (v. 12) 

Atât moartea cât și păcatul sunt personificate și 
reprezentate de apostol, în versetul 14, ca dom-
nind asemenea unui monarh rău, peste întreaga 
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lume, împreună cu păcatul: „moartea a domnit, 
de la Adam până la Moise”. De aceea, când spune 
că moartea a intrat în lume prin păcat, el nu se re-
feră doar la moartea lui Adam, ci ne învață cum a 
început moartea să domnească și că, prin păcatul 
lui Adam, păcatul a intrat în lume și, de la acest 
păcat, el și-a întins stăpânirea asupra rasei ome-
nești. 

20) Ce dovadă suplimentară poate fi prezentată în fa-
voarea acestei interpretări? (v. 12) 

Așa cum am văzut, apostolul vorbește în clauza 
precedentă despre intrarea păcatului în lume, la 
modul general, apoi vorbește despre moarte, pe-
deapsa pentru păcat, care are aceeași arie de cu-
prindere. Mai mult, acest sens este confirmat și de 
următoarea clauză: „astfel, moartea a trecut asu-
pra tuturor oamenilor”. Oare acest lucru nu arată 
clar că, în partea anterioară a versetului, apostolul 
vorbește despre răspândirea morții în lume? Ex-
presia „astfel, moartea a trecut asupra tuturor oa-
menilor” este echivalentă cu „osânda morții a tre-
cut asupra tuturor oamenilor” (vezi v. 16, 18). 

21) Care este sensul ultimei clauze a versetului 12? 

Prin cuvintele „din pricină că toți au păcătuit”, 
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apostolul Pavel vorbește despre motivul pentru 
care moartea, sau sentința morții, a trecut asupra tu-
turor oamenilor. Iar motivul este că toți urmașii tru-
pești ai lui Adam sunt, înaintea lui Dumnezeu, pă-
cătoși, prin păcatul sau neascultarea lui (vezi v. 19). 

LECȚIA 3 

1) Cum pot fi toți oamenii păcătoși înainte ca ei să fi 
încălcat legea divină? Și cum pot păcătui ei îna-
inte să fi existat? 

Toți oamenii au fost testați în Adam; el i-a repre-
zentat; prin urmare, ceea ce el a făcut a fost socotit 
de Dumnezeu ca făcut de ei; când el a păcătuit, 
toți cei pe care el i-a reprezentat au fost considerați 
ca și cum au păcătuit în el. Dumnezeu a cunoscut 
infailibil numărul precis al ființelor omenești care 
aveau să se nască din primii părinți, astfel că El a 
putut să vorbească desăvârșit despre toți, ca și 
cum ar fi existat deja, și să-i vadă pe toți ca păcă-
toși, trecând sentința morții asupra lor.  

2) Oferă apostolul vreo dovadă a acestui fapt? (v. 14) 

Moartea pruncilor care nu au păcătuit în felul 
nelegiuirii lui Adam este prezentată de el în ver-
setul 14 ca dovadă a faptului că păcatul le-a fost 
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imputat celor care n-au încălcat „în fapt” și „per-
sonal” nici Legea lui Moise și nici vreo altă po-
runcă. 

Din faptul că pruncii, care n-au păcătuit personal 
și în fapt, sunt tratați „ca păcătoși” de un Dumne-
zeu drept, sfânt și milostiv, rezultă că ei trebuie să 
fie într-un sens cu adevărat păcătoși. Dar în ce 
sens imaginabil pot fi aceștia păcătoși, cu excepția 
celui deja prezentat de apostol, anume că ei au pă-
cătuit în Adam ca „reprezentant” al lor? Mai 
mult, aria de acoperire universală a clauzei finale 
din versetul 12, „toți au păcătuit”, folosită ca mo-
tiv pentru care „moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor”, dovedește că pruncii trebuie să fie pă-
cătoși, căci dacă ei n-ar fi, nu ar muri, întrucât un 
Dumnezeu drept nu i-ar trata ca păcătoși. Argu-
mentul este scurt și concludent: moartea a trecut 
asupra tuturor oamenilor pentru că „toți au păcă-
tuit”, iar pruncii sunt parte din acești „toți oame-
nii”, astfel că moartea a trecut asupra pruncilor și, 
prin urmare, pruncii „au păcătuit”. 

3) Cum este dovedit în continuare că versetul 14 se re-
feră cu adevărat [și] la prunci? 

Este foarte clar că, în versetul 14, omenirea este 
împărțită în două clase: cea formată din cei care 
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au păcătuit la fel ca Adam, și cea formată din cei 
care nu au păcătuit în felul lui Adam. Este clar și 
că cei care au încălcat Legea „în fapt” și „personal”, 
la fel cum a făcut părintele lor Adam înaintea lor, 
aparțin primei clase; iar pruncii, care nu au păcă-
tuit în fapt și personal, aparțin celei de-a doua clase. 

Dar, dacă am presupune că apostolul nu face re-
ferire la două categorii de oameni și că, prin expre-
sia de față, el se referă la toți cei care au păcătuit 
într-o dispensație diferită, argumentul devine de-
ficitar și nesănătos. Expresia poate să vorbească 
despre moartea oamenilor care au încălcat Legea 
în fapt și personal, dar ea nu ar mai putea explica 
moartea acelei părți mari a rasei omenești, care 
moare în pruncie. Aceștia din urmă, dacă am ac-
cepta discuția chiar și doar pentru a scoate la lu-
mină invaliditatea unei astfel de argumentări, ar fi 
lipsiți de orice păcat, și totuși ei ar fi tratați ca pă-
cătoși și pedepsiți cu moartea. Pentru a dovedi 
justețea sentinței morții ce a trecut asupra tuturor 
oamenilor, apostolul afirmă ca un fapt incontes-
tabil că „toți au păcătuit”, altfel argumentul lui 
devenind cu totul neconvingător, pentru că este 
un fapt real că nu „toți cei ce mor” au păcătuit. 
Milioane de ființe inocente ar cădea sub pedeapsa 
unei Legi pe care n-au încălcat-o în niciun sens. 
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Cine ar îndrăzni să aducă o astfel de absurditate 
ca interpretare a raționamentului inspirat? Dar, 
dacă acceptăm interpretarea noastră, totul devine 
corect. Argumentul devine perfect de logic și con-
cludent. Pedeapsa Legii este aplicată tuturor oame-
nilor, pentru că toți oamenii au păcătuit, iar prun-
cii mor, pentru că ei au păcătuit. Blestemul nu vine 
decât asupra celor vinovați, iar păcatul este la fel de 
universal pe cât este moartea, și moartea domnește 
peste toți, pentru că păcatul domnește peste toți. 

4) Ce prezintă apostolul în următoarele trei versete? (v. 
15-17) 

Apostolul observă o diferență în ce privește influ-
ența acțiunii lui Adam și cea a lucrării lui Hristos, 
și arată că cea de-a doua o întrece pe prima, că ea 
șterge nu doar vinovăția acelui singur păcat, care a 
adus judecata și condamnarea asupra „multora”, ci 
și vinovăția a nenumărate alte nelegiuiri. Cei care, 
prin lucrarea lui Hristos, primesc har din abun-
dență și darul neprihănirii, nu doar că vor fi elibe-
rați de stăpânirea morții, ci ei vor și „domni în viață 
prin acel unul singur, care este Isus Hristos”. 

5) Ce putem observa în versetul 18? 

Apostolul reia comparația pe care a început-o în 
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versetul 12, dar pe care a întrerupt-o prin paran-
teza dintre cele două versete.  

6) Vorbește el despre tendința păcatului lui Adam de a 
aduce condamnarea asupra tuturor oamenilor? 

El nu vorbește despre tendința lui, ci susține că el 
a adus cu adevărat o sentință de condamnare asu-
pra tuturor oamenilor. El afirmase și anterior 
acest fapt, în versetul 16: „judecata venită de la 
unul, a adus osânda”. 

7) Oare trebuie înțeleasă expresia „toți oamenii”, din a 
doua parte a acestui verset, într-un sens nelimitat? 
(v. 18) 

În niciun caz, căci nici măcar prima parte a verse-
tului nu este folosită într-un sens absolut, întrucât 
omul Isus Hristos a făcut excepție, nefiind repre-
zentat de Adam și, drept urmare, nefiind afectat de 
păcatul lui. Expresia aceasta are o arie limitată de 
aplicabilitate, în acord cu alte afirmații clare ale 
Sfintei Scripturi.  

8) Care este esența comparației? 

Comparația nu vizează numărul de oameni afec-
tați de păcatul lui Adam respectiv de neprihănirea 
lui Hristos, ci modalitatea în care oamenii sunt 
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afectați de păcatul unuia și de neprihănirea Celu-
ilalt. 

Apostolul ne învață că, „după cum”, prin păcatul 
lui Adam, „a venit o judecată” asupra tuturor ur-
mașilor lui, „spre condamnare”, „tot așa, prin ne-
prihănirea” lui Hristos, „darul fără plată a venit 
asupra tuturor” credincioșilor, „spre îndreptăți-
rea care dă viața” [lit. KJV]. Adam i-a reprezentat 
pe toți urmașii lui, astfel că păcatul lui le-a fost im-
putat, ei ajungând sub sentința penală a condamnă-
rii. Hristos Și-a reprezentat întregul popor, astfel că 
neprihănirea Lui le-a fost imputată lor [pusă în 
cont], când ei cred, primind sentința îndreptățirii 
care le aduce viața veșnică. Aici se găsește elementul 
de asemănare din această comparație. Modalitatea 
în care influența distructivă a păcatului lui Adam a 
cuprins toată lumea și i-a aruncat în pierzare pe toți 
urmașii lui, a fost aceeași ca modalitatea în care in-
fluența mântuitoare a neprihănirii lui Hristos îi cu-
prinde și îi mântuiește pe toți cei care cred. 

9) Ce anume găsim în următorul verset? (v. 19) 

Versetul 19 conține o confirmare a explicației 
dată în versetul 18 și dovedește corectitudinea ei, 
căci apostolul ne spune că, „după cum, prin neas-
cultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți 
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păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, 
cei mulți vor fi făcuți neprihăniți”. 

Nu aceasta este doctrina imputării? În ce fel poate 
fi realizat acest lucru, dacă nu prin imputare? Cum 
altfel pot să fie făcuți păcătoși oamenii prin neas-
cultarea lui Adam, dacă nu le-a fost imputat păca-
tul lui, dacă n-au fost acuzați de vinovăția lui și tra-
tați ca atare? Și cum pot fi făcuți păcătoșii neprihă-
niți prin ascultarea lui Hristos și tratați ca neprihă-
niți, dacă ascultarea Lui nu le-ar fi imputată? 

10) De ce a fost revelată Legea lui Moise? 

În versetele 20-21, apostolul ne arată de ce a fost re-
velată Legea lui Moise. Dincolo de alte motive, ea a 
fost dată în lume ca să aducă la lumină vinovăția și 
răutatea omului și să ilustreze astfel mai puternic 
harul infinit al lui Dumnezeu manifestat în iertarea 
păcatului, și să împodobească mai triumfător ne-
prihănirea lui Isus Hristos arătată în mântuirea pă-
cătoșilor de sub stăpânirea și puterea păcatului, și 
de sub toate efectele ei penale, aducându-i la bucu-
ria vieții veșnice. 

11) Ce lecție practică putem extrage din acest capitol? 

Din acest capitol putem învăța lecția importantă 
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că Îi datorăm Domnului Isus Hristos fiecare bine-
cuvântare a mântuirii. Apostolul inspirat Îi atri-
buie Lui pacea noastră cu Dumnezeu (v. 1); intro-
ducerea noastră într-o stare de har și acceptare 
înaintea lui Dumnezeu (v. 2); îndreptățirea noas-
tră, prin sângele și neprihănirea Lui (v. 9, 18); îm-
păcarea noastră, prin moartea Sa (v. 10); și mântu-
irea noastră, prin viața Lui (v. 9, 10). Prin asculta-
rea Lui, noi devenim neprihăniți (v. 19); prin El, 
harul lui Dumnezeu și, prin har, darul iertării se re-
varsă asupra multora (v. 13); prin El, cei ce „pri-
mesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihăni-
rii, vor domni în viață” (v. 17); și, prin neprihănirea 
Lui, harul domnește, dând viața veșnică (v. 21). 
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ROMANI 6  
 

LECȚIA 1 

1) Care este scopul acestui capitol?  

În acest capitol, scopul apostolului este să prezinte 
eficacitatea Evangheliei dintr-un alt unghi.  

În capitolul precedent, el a arătat eficacitatea 
Evangheliei în asigurarea păcii credincioșilor, 
dându-le mângâiere în suferințe și animându-i cu 
o bucurie sfântă, astfel încât ei se laudă în Dum-
nezeu, iar în acest capitol, el dovedește puterea 
Evangheliei în supunerea păcatelor celor credinci-
oși, în stimularea sfințirii lor și în purtarea lor pe 
calea creșterii în sfințenie. 

2) Ce este conținut în acest capitol? 

Capitolul prezintă obligațiile creștinilor legate de as-
cultarea sfântă (v. 1-5), arată care este sursa sfințirii 
lor (v. 6-10), prezintă îndemnuri la o viață sfântă (v. 
11-13), arată cea mai încurajatoare siguranță a suc-
cesului în practicarea credincioasă a îndatoririlor 
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creștine (v. 14) și furnizează cele mai puternice 
motivații la ascultare sfântă (v. 16-23). 

3) Cum începe acest capitol? 

Capitolul începe cu o obiecție. 

În capitolele precedente, apostolul a ilustrat doc-
trina măreață și prețioasă a îndreptățirii fără plată, 
prin imputarea neprihănirii lui Hristos, a arătat că 
această binecuvântare inestimabilă este revărsată 
asupra păcătoșilor care cred, fără a lua în seamă 
faptele lor, ci bazându-se doar pe meritele Răs-
cumpărătorului, și că, în această modalitate de 
mântuire a păcătoșilor, harul divin abundă peste 
măsură în iertarea păcatelor. Oamenii nenăscuți 
din nou au obiectat față de această doctrină ce-
rească, așa cum fac și în zilele noastre, insinuând 
că ea ar duce la o viață trăită în păcat, ignorând ne-
cesitatea faptelor bune și spunând că această doc-
trină ar conduce la ticăloasa atitudine de genul, 
„să păcătuim mereu, ca să se înmulțească harul”. 

4) Cum tratează apostolul inspirat această obiecție? 

El își exprimă dezgustul față de tendința pusă pe 
seama acestei doctrine și scoate la lumină absur-
ditatea extragerii unei astfel de implicații din ea, 
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arătând că o astfel de gândire este contrară experi-
enței creștine. „Noi, care am murit față de păcat, 
cum să mai trăim în păcat?” 

5) Ce sens are expresia „am murit față de păcat”? 

Apostolul se referă la faptul că cei ce sunt creștini 
au primit harul de a renunța la dragostea și prac-
tica păcatului, fiind hotărâți să nu mai slujească 
păcatului, ci să ducă o viață curată și sfântă. 

6) Produce oare Evanghelia acest efect în toți cei care o 
cred cu sinceritate? 

Cu siguranță că ea îi influențează pe toți credinci-
oșii adevărați în această manieră. Ilustrând ispăși-
rea păcatului făcută prin viața sfântă și prin moar-
tea îngrozitoare a Fiului lui Dumnezeu, Evanghe-
lia dovedește în modalitatea cea mai convingă-
toare dezgustul divin față de păcat, faptul că 
Dumnezeu va ocroti măreția Legii Sale, și că cere-
rile ei sunt atât de curate și cuprinzătoare, încât 
omul păcătos nu o poate păzi, nici nu poate face 
satisfacerea dreptății pentru încălcarea ei. De ase-
menea, Evanghelia ne învață că Hristos a murit ca 
să-i elibereze pe păcătoși nu doar de vinovăția și 
pedeapsa păcatului, ci și de sub stăpânirea, conta-
minarea și puterea lui. Prin urmare, niciun om nu 
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poate crede sincer și din inima lui toate aceste lu-
cruri decât dacă se pocăiește de păcat cu adevărat 
și din inimă. Prin gândirea pe care a primit-o prin 
învățătura Duhului Sfânt despre puritatea și na-
tura spirituală a Legii divine, un creștin adevărat 
descoperă natura ticăloasă și rea a păcatului, adân-
cindu-se tot mai mult și întărindu-se în convinge-
rile sale pe această temă, privind la Cruce și gân-
dindu-se la cât de mult L-a costat pe Răscumpă-
rătorul lui să facă ispășirea păcatelor sale. Având o 
astfel de perspectivă asupra naturii vrednice de 
ură a păcatului, el Îi cere lui Isus Hristos harul de 
a fi eliberat din sclavia față de acest tiran ucigaș, ca 
și neprihănirea care să-l îndreptățească. El pri-
mește de la Răscumpărătorul lui har înnoitor și 
sfințitor, fiind echipat ca să poată muri cu adevă-
rat față de păcat, să renunțe la el și să fie determi-
nat să i se împotrivească păcatului în orice formă. 
De aceea, este absurd să credem că un astfel de 
creștin, având o astfel de gândire, un astfel de scop 
și o astfel de experimentare a harului, ar putea to-
tuși să hrănească în mintea lui, chiar și pentru o 
clipă, gândul de a continua în păcat pentru ca ha-
rul să se înmulțească. 

7) Ce alt argument folosește apostolul? (v. 3-5) 
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Pentru a demonstra natura neîntemeiată a obiec-
ției, apostolul Pavel extrage un argument din obli-
gația botezului creștin. 

El dovedește că sensul și obligația acestei rânduieli 
sacre îl determină pe cel ce se botează la a fi con-
format morții lui Hristos, murind față de păcat 
așa cum Hristos a murit pentru plata păcatului, și 
fiind asemănător lui Hristos în învierea Lui, fiind 
înviat la o viață nouă și sfântă, la fel cum Hristos 
a înviat din morți pentru a trăi veșnic (v. 3-5). 

8) Ce sens are expresia „botezați în Hristos”? 

Ea are sensul că cei care sunt botezați devin uceni-
cii lui Hristos și sunt obligați să primească învăță-
turile Lui și să asculte de poruncile Sale, fiind de-
dicați slujirii Lui ca membri credincioși ai Bisericii 
Sale și pecetluiți ca membre vii ale trupului Său. 

9) Ce înțeles au cuvintele „am fost botezați în moartea 
Lui”? (v. 3) 

Ele au sensul că, așa cum Hristos a murit ca să-Și eli-
bereze poporul de păcatele lor și ca să procure ierta-
rea lor, tot așa, după cum am arătat deja, când ei 
primesc rânduiala botezului, primesc și obligația 
asemănării cu moartea Lui, prin moartea lor față 



128 ROMANI. UN COMENTARIU CATEHETIC | JANEWAY 

de păcat. 

10) Cum trebuie să înțelegem versetul 4? 

Fiind îngropat timp de trei zile, Hristos a dat do-
vada că El murise cu adevărat, astfel că, prin bo-
tez, suntem învățați că suntem chemați să ne ase-
mănăm îngropării Sale, dând dovada despărțirii 
noastre totale de păcat și a abandonării stăpânirii 
lui. Mai mult, botezul arată că ar trebui să ne stră-
duim să trăim o viață nouă și duhovnicească, în 
asemănare cu învierea lui Hristos. 

11) Care este sensul versetului 5? 

Acest verset are scopul confirmării afirmației din 
versetul 4. Aici se crede că apostolul face apel la 
imaginea altoirii, prin care o mlădiță, luată dintr-
un pom, este atașată ramurii unui alt pom, deve-
nind parte din pomul cel nou, trăind și crescând 
ca atare, prin seva acestuia. Tot așa, creștinii ade-
vărați sunt uniți cu Hristos și își trag seva vieții spi-
rituale din eficacitatea morții Sale pentru a deveni 
asemenea cu El în moartea Lui, și din eficacitatea 
învierii Sale pentru a deveni asemenea cu El în în-
vierea Lui. 

12) Oare în versetul 4 se face aluzie la [botezul prin] 
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scufundare? 

În această privință există opinii diferite. Este ade-
vărat că unii autori pedobaptiști susțin, pe bună 
dreptate, că acest verset nu oferă niciun suport 
pentru pretențiile exagerate și înguste ale baptiști-
lor. Ei arată că poate fi dovedit că scufundarea era 
o modalitate de administrare a acestei rânduieli în 
vremea bisericii primare, dar acest verset nu aduce 
niciun suport concludent în sprijinul ideii că era 
singura modalitate practicată de apostoli, așa cum 
insistă baptiștii, contrar dovezilor circumstanțiale 
categorice.  

Dar, întrucât în versetul 5 nu există nimic legat de 
modalitatea de botez în aluzia la plantare, alții 
consideră că acceptarea aluziei la scufundare, din 
versetul 4, poate fi cerută corect de prietenii noștri 
baptiști. 

13) Care este sensul expresiei „slava Tatălui” din verse-
tul 4? 

Ea poate avea sensul acțiunilor sau puterii glori-
oase a Tatălui. 

14) Ce ni se spune în versetul 6? 

În acest verset ni se arată care este sursa sfințirii 
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noastre. 

Creștinii sunt atât de strâns uniți cu Hristos, încât 
se poate spune despre ei că sunt răstigniți împre-
ună cu Hristos și înviați împreună cu El. Pavel 
spune, „am fost răstignit cu Hristos” (Gal. 2:20), 
iar colosenilor le-a scris că, „dacă deci ați înviat îm-
preună cu Hristos, să umblați după lucrurile de 
sus” (Col. 3:1).  

Consecința acestei uniri intime cu Răscumpără-
torul este că cei credincioși sunt părtași beneficii-
lor morții și învierii Sale sau, ca să folosim expri-
marea apostolului, „omul nostru cel vechi a fost 
răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păca-
tului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să 
nu mai fim robi ai păcatului” (v. 6).  

Creștinii sunt învățați acest lucru în Evanghelie și, 
de aceea, ei cunosc importanța lui, lucru care le dă 
vigoare în luptele lor împotriva păcatului și îi în-
curajează în eforturile lor pe calea ascultării sfinte 
de voia divină. 

15) Care este sensul cuvintelor „omul nostru cel vechi?” 
(v. 6) 

Ele se referă la starea noastră depravată, denumită 
„omul nostru cel vechi”, în contrast cu natura cea 
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nouă, care ne este dată prin har și care este denu-
mită „omul cel nou” (Col. 3:9-10). 

16) Ce sens are expresia „trupul păcatului?” (v. 6) 

Ea se referă la depravarea omului, care afectează 
fiecare parte a omului păcătos, atât sufletul cât și 
trupul și este, de aceea, comparată pe bună drep-
tate cu un trup având multe membre. 

17) Ce conține versetul 7? 

El prezintă un motiv pentru care creștinii nu ar 
trebui să slujească păcatului, căci, fiind morți față 
de păcat, așa cum mărturisesc, și morți cu adevă-
rat față de el, prin harul Răscumpărătorului lor, ei 
sunt, așa cum este sensul din original, îndreptățiți 
din păcat, sau, mai corect tradus, eliberați de pă-
cat. Păcatul nu are niciun drept să le ceară să îl slu-
jească, pentru că ei sunt eliberați de puterea lui po-
runcitoare, la fel cum un rob, când moare, este eli-
berat de autoritatea și controlul stăpânului lui an-
terior. 

18) Ce implicație poate extrage creștinul din faptul că 
„a murit împreună cu Hristos”, așa cum am expli-
cat? 

El poate extrage încrezător implicația că va și trăi 
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împreună cu Hristos. 

LECȚIA 2 

1) Ce considerație sugerează apostolul Pavel, spre con-
firmarea așteptării creștinului? (v. 9-10) 

El sugerează că, prin moartea Lui, Hristos a expiat 
eficace păcatul și a garantat împlinirea fiecărui țel 
rânduit să fie împlinit prin moartea Lui; și că, evi-
dent, învierea Lui din morți este finală și triumfă-
toare. El trăiește în veac. „Eu sunt Cel viu. Am 
fost mort, și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin 
cheile morții și ale Locuinței morților“ (Apoc. 
1:18). 

Acest Mântuitor înviat și glorios trăiește acum ca 
să mijlocească pentru poporul Său și este „Cap 
peste toate lucrurile, [spre binele] Bisericii” Lui 
(Efes. 1:22). El i-a dat această garanție încântă-
toare: „pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi” (Ioan 
14:19). 

2) Ce îndemn este bazat pe această învățătură? (v. 11-
13)  

Apostolul îi îndeamnă pe creștini să gândească co-
rect despre ei înșiși, să își aducă aminte că, prin 
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mărturia lor și prin harul lui Hristos, ei sunt morți 
față de păcat și vii față de Dumnezeu; potrivit stă-
rii lor înnoite, să își țină trupul necontaminat de 
păcat; și, în loc să tolereze ca vreun membru al lui, 
ochiul, urechea, mâinile, picioarele sau limba, să 
fie folosit ca instrument al răului, să se dedice pe 
ei înșiși slujirii lui Dumnezeu și să își folosească 
toate mădularele ca instrumente pentru împlini-
rea voii Lui. 

3) Ce încurajare le este dată creștinilor să asculte de 
acest îndemn? (v. 14) 

Le este dată făgăduința că păcatul nu își va recu-
pera stăpânirea asupra lor.  

4) Ce motiv este atașat făgăduinței? (v. 14) 

Faptul că ei „nu sunt sub Lege, ci sub har”. 

5) Creștinii nu sunt sub Lege? 

Ca toți ceilalți oameni, creștinii se nasc sub acțiu-
nea Legii ca un „legământ al faptelor” încălcat, și, 
cât timp se află în această stare, ei sunt lipsiți de 
putere sau ajutor în fața păcatului, aflându-se sub 
stăpânirea lui deplină, căci Legea nu conține nicio 
făgăduință pentru cei care au încălcat-o, ci pro-
nunță împotriva lor blestemul ei îngrozitor; în 
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același timp, ea continuă insistând pe cerințele ei 
originale de ascultare perfectă, fără păcat. 

6) Ce se înțelege prin cuvintele „sub har?” (v. 14) 

Apostolul se referă la „legământul harului”, pe 
care, în îndurarea Lui infinită, Dumnezeu a găsit 
de cuviință să îl instituie spre recuperarea oameni-
lor păcătoși și decăzuți, din consecințele îngrozi-
toare ale încălcării primului legământ. 

Legământul harului conține făgăduințe pentru 
omul pierdut și oferă har ca să îi facă pe păcătoși 
în stare să accepte oferta harului și, astfel, să 
ajungă sub influența lui ocrotitoare. Când ei ac-
ceptă oferta harului, sunt eliberați de Lege „ca le-
gământ” și de „blestemul ei groaznic”; ei nu mai 
sunt obligați să satisfacă dreptatea pentru păcatele 
lor, nici să asculte de poruncile ei spre îndreptăți-
rea lor, pentru că Răscumpărătorul a făcut toate 
acestea în locul lor; El a satisfăcut complet drep-
tatea pentru toate păcatele lor și a înfăptuit pentru 
ei acea ascultare perfectă pe care Legea o cerea. Fi-
ind uniți prin credință cu El, ei sunt părtași tutu-
ror meritelor Sale, neprihănirea Lui fiindu-le pusă 
în cont și fiind complet îndreptățiți; iar Dumne-
zeu îi consideră și îi tratează ca și cum ei înșiși ar fi 
făcut satisfacerea dreptății pentru păcatele lor și ar 
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fi împlinit toată neprihănirea cerută de la ei. De 
aici rezultă că ei nu sunt sub Lege în maniera 
enunțată, și că păcatul nu își va relua stăpânirea 
asupra lor, nici nu pot ajunge din nou sub con-
damnare (Rom. 8:1).  

7) Dar creștinii nu sunt deloc sub Lege?  

Ei nu sunt sub autoritatea Legii ca „legământ”, ci 
ca „regulă de viață”, și trebuie să rămână astfel 
pentru totdeauna: ei o iubesc, se desfată în ea și 
tânjesc după momentul când, fiind eliberați de ră-
mășițele păcatului, ei vor ajunge perfect confor-
mați tuturor cerințelor ei sfinte, deopotrivă în 
inimă și viață (1 Cor. 9:21; Rom. 7:22). 

8) Ce învățăm din versetul 15? 

Apostolul anticipează o obiecție care ar putea să 
apară împotriva învățăturii lui că cei ce sunt creș-
tini nu mai sunt sub Lege, ci sub har.  

9) Oare învățătura lui oferă un temei drept pentru 
această obiecție? 

Bineînțeles că nu, căci ar fi absurd și rău ca vreun om 
care pretinde că este credincios să fie încurajat să pă-
cătuiască tocmai din ceea ce înțelepciunea și îndura-
rea infinită au făcut spre mântuirea oamenilor din 
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păcat și spre încurajarea lor să lepede păcatul și să 
umble după o viață tot mai sfântă.  

10) Ce răspuns dă apostolul la această obiecție? (v. 16)  

El arată că singura cale de a dovedi că nu suntem 
sub Lege, ci sub har, este ascultarea de legea di-
vină; și că, cei care abuzează de doctrina lui, încu-
rajându-se să păcătuiască, aduc dovada completă 
că nu sunt sub har, ci sub Lege, și că sunt condam-
nați de sentința ei groaznică la moarte veșnică. 

11) Exprimă apostolul o opinie favorabilă față de creș-
tinii din Roma? (v. 17-18) 

Da, el mulțumindu-I lui Dumnezeu că aceștia au 
ajuns complet schimbați în purtarea lor și că du-
ceau o viață sfântă. 

12) Vrea apostolul să spună că Îi mulțumea lui Dum-
nezeu că acei creștini fuseseră robi păcatului? 

Nu, ci, referindu-se la starea lor păcătoasă din tre-
cut, el vrea să spună că Îi mulțumea lui Dumne-
zeu pentru schimbarea minunată pe care harul 
Lui a produs-o în ei. 

13) Există vreun lucru special legat de cuvintele „îndrep-
tarul învățăturii pe care ați primit-o”? 
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Da, anume că Evanghelia este comparată cu o ma-
triță, iar creștinul cu metalul turnat în ea, care 
ajunge modelat de acea matriță. Sensul apostolu-
lui este că acei creștini din Roma ajunseseră sub 
influența deplină a Evangheliei și erau modelați, 
atât în inimă cât și în viață, într-o anumită măsură, 
după cerințele ei sfinte.  

14) Ce suntem învățați în următoarele versete? (v. 19-
20). 

Acestea ne prezintă un îndemn de a fi sârguincioși 
în slujirea lui Dumnezeu, la fel cum am fost sâr-
guincioși în slujirea păcatului. Apostolul îi în-
deamnă pe credincioși să se încurajeze în lucrarea 
ascultării sfinte, amintindu-și cum erau dedicați 
cu totul păcatului în trecut.  

15) Prin ce motivații dă apostolul acest îndemn? (v. 21-
23) 

Pe de o parte, apostolul formulează îndemnul 
având în vedere că slujirea păcatului a fost un lucru 
rușinos în natura lui, nefolositor în roadele lui și 
distrugător în ținta lui, și, pe de altă parte, având în 
vedere că slujirea lui Dumnezeu este onorabilă în 
natura ei, folositoare în roadele ei, și fericită și glo-
rioasă în finalul ei. 
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16) Ce lecție practică putem învăța din acest capitol? 

Din acest capitol putem învăța lecția importantă 
că Evanghelia lui Hristos este, în tendința și influ-
ența ei, cu totul curată, sfântă și cerească, și că cei 
care pretind că poartă Numele lui Hristos trebuie 
să se depărteze de orice nelegiuire. Întunericul nu 
este mai contrar luminii decât este păcatul contrar 
Evangheliei. Cei asupra cărora Soarele neprihănirii 
Își revarsă razele Sale de lumină și har, prin Evan-
ghelie, vor reflecta cu certitudine asemănarea 
sfântă cu El în jurul lor. 
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ROMANI 7  
 

LECȚIA 1 

1) Ce este cuprins în acest capitol? 

Apostolul își continuă discursul despre eficacita-
tea Evangheliei. El continuă explicarea stării creș-
tinilor în raport cu Legea, prezentând Legea ca 
sfântă, dreaptă și bună, și arătând conflictul din-
tre fire și har, cu detalii din propria experiență. 

2) La ce lege se referă autorul inspirat în primul verset?  

El se referă la acea Lege care spune, „Să nu poftești” 
(v. 7); care aduce convingerea de păcat (v. 7); care a 
fost rânduită să dea viața, dar pe care Pavel a desco-
perit-o că i-a dat moartea (v. 10); sau, cu alte cu-
vinte, la Legea morală ca „legământ”. 

3) Cui se adresează apostolul în particular? 

El se adresează în special convertiților evrei, pen-
tru că ei erau obișnuiți cu Legea. 

4) Ce afirmă el în versetul 1? 
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El își prezintă poziția, afirmând că omul este legat 
de Lege câtă vreme trăiește, sau câtă vreme se află 
în relație cu el, cât timp ea are pretenții de la el. 

5) Poate moartea să încheie relația unui om cu Legea ca 
regulă de comportament? 

Nu, căci câtă vreme trăiește, el trebuie să se afle 
sub obligația de a-L iubi pe Dumnezeu și de a face 
celelalte îndatoriri care rezultă din relația lui cu se-
menii.  

6) Atunci cum poate un om să moară față de Lege, așa 
încât să fie eliberat de cerințele ei? 

Trebuie să existe un anumit sens în care acest lu-
cru să fie practicabil, pentru că este susținut de un 
învățător inspirat. El explică sensul în care vor-
bește prin versetele care urmează. 

7) În ce fel este ilustrat acest sens de apostol? (v. 2-3)  

El se referă la Lege și la felul în care ea funcțio-
nează printr-o asemănare cu relația din căsnicie. O 
femeie căsătorită este legată, ca soție, de soțul ei, 
câtă vreme el trăiește. Astfel, ar fi cu totul ilegitim 
ca ea să se căsătorească cu un alt bărbat, dar, dacă 
soțul ei moare, relația de căsătorie încetează, astfel 
că ea este liberă să se căsătorească și să devină soția 
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unui alt bărbat. 

Așa este relația unui om față de Lege sau față de 
legământul faptelor. Atâta vreme cât această rela-
ție există iar el, în mândria închipuirii sale că este 
puternic și bun, își imaginează că poate împlini 
cerințele ei și caută îndreptățirea pe baza ascultării 
sale, Legea își păstrează toată autoritatea originală 
asupra lui și insistă asupra lui cu cerințele ei nes-
chimbătoare de ascultare perfectă, sub pedeapsa 
îngrozitoare a morții, în orice formă, pedeapsă 
care vine în urma oricărei încălcări a Legii, oricât 
de mică ar fi. 

8) Această relație poate înceta? 

Poate, căci apostolul spune asta. Creștinii nu sunt 
sub Lege (Rom. 6:14) și, în acest capitol, aposto-
lul spune că ei sunt morți față de Lege (v. 4).  

9) În ce fel încetează această relație?  

Iată ce spune apostolul: „Tot astfel, frații mei, 
prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce pri-
vește Legea, ca să fiți ai altuia, adică ai Celui ce a 
înviat din morți; și aceasta, ca să aducem roadă 
pentru Dumnezeu” (v. 4).  

10) Cum trebuie explicat acest lucru? 
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Aici sunt prezentate clar trei aspecte: (1) relația 
față de Lege, despre care apostolul vorbește, este 
comparată cu relația din căsnicie; (2) relația creș-
tinilor cu Hristos este comparată cu relația din 
căsnicie; și (3) încetarea primeia și constituirea ce-
lei de-a doua se face prin trupul lui Hristos (v. 4). 

11) Ce se înțelege prin trupul lui Hristos? 

Acesta are sensul naturii umane a lui Hristos, pe 
care El Și-a asumat-o pentru împlinirea lucrării 
mântuirii noastre. „Tu n-ai voit nici jertfă, nici 
prinos; ci Mi-ai pregătit un trup” (Evrei 10:5). 
„Prin această ‚voie’ am fost sfințiți noi, și anume 
prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pen-
tru totdeauna” (Evrei 10:10). „El a purtat păcatele 
noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fi-
ind morți față de păcate, să trăim pentru neprihă-
nire” (1 Petru 2:24). 

12) Cum sunt produse aceste efecte prin trupul lui Hris-
tos?  

Suferințele și ascultarea lui Hristos în natura Sa 
umană oferă cea mai strălucitoare manifestare a 
purității, superiorității și stricteții de neclintit a 
Legii divine. Ele prezintă cea mai deplină demon-
strare a sfințeniei și dreptății lui Dumnezeu. Ele 
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arată cea mai aleasă manifestare a dragostei și în-
durării lui Dumnezeu, și oferă cea mai amplă do-
vadă a dorinței Lui de a fi împăcat cu păcătoșii. 
Având în vedere toate aceste lucruri, sub învăță-
tura Duhului Sfânt, omul păcătos devine convins 
de păcătoșenia lui cea mare și de incapacitatea to-
tală de a se îndreptăți pe sine. Renunțând la orice 
dependență de faptele sale și abandonând toate 
așteptările de a se mântui prin ascultarea sa, el ac-
ceptă mulțumitor și bucuros îndurarea oferită 
prin Hristos, bazându-se pe meritele Mântuitoru-
lui și primind astfel iertarea și neprihănirea. As-
tfel, el moare față de Lege ca legământ al faptelor 
și este căsătorit cu Răscumpărătorul. 

13) Dar cu ce scop a fost ruptă legătura veche a creștinu-
lui cu Legea, și formată legătura cea nouă, cu 
Hristos? (v. 4) 

Acest lucru nu s-a produs pentru a-i elibera pe 
creștini de obligația ascultării de Legea morală, ca 
regulă de viață, ci dimpotrivă, pentru a-i echipa cu 
harul și puterea care îi fac în stare să asculte de 
Lege și să aducă roadele neprihănirii, spre gloria 
lui Dumnezeu. 

14) Ce suntem învățați în următoarele două versete? (v. 
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5-6).  

Apostolul arată necesitatea schimbării în starea 
creștinilor. 

15) Ce trebuie să înțelegem prin expresia „când trăiam 
sub firea noastră pământească”? (v. 5) 

Expresia aceasta se referă la starea neregenerată și 
depravată a omului, când el se afla complet sub 
controlul dorințelor, poftelor și patimilor tru-
pești. 

16) Care era starea creștinilor câtă vreme s-au aflat în 
firea pământească, sau în starea neregenerată? (v. 
5) 

Împotrivindu-se cu perversitate cerințelor Legii, 
păcatul a agitat și stimulat în ei dorințe nesfinte, 
care au condus la o folosire ilegitimă membrelor 
trupurilor lor, expunându-se la o pedeapsă mai 
mare. 

17) Care ar fi fost rezultatul dacă acești oameni ar fi 
fost lăsați în acea stare? (v. 5) 

Ei ar fi rămas robi față de păcat și, în final, ar fi pie-
rit sub indignarea dreaptă a Dumnezeului atotpu-
ternic. 
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18) Care a fost schimbarea produsă în starea lor? (v. 6) 

Ei au fost eliberați de Lege, ca legământ, fiind în-
vățați să nu mai depindă de ascultarea personală 
pentru obținerea vieții veșnice, ci să privească la 
Isus Hristos, de la care să primească neprihănirea 
justificatoare, iertarea păcatului și pacea cu Dum-
nezeu. Astfel, ca legământ al vieții și morții, Legea 
prin care ei au fost sub blestem a murit pentru ei, 
adică și-a pierdut pretențiile de la ei, căci toate ce-
rințele ei au fost satisfăcute în locul lor de Răscum-
părătorul lor, ca Substitut și Garant al lor. 

19) Care a fost efectul acestei schimbări a stării lor? (v. 
6) 

Efectul a constat dintr-o schimbare deosebită în 
comportamentul lor moral. Ei se uitau anterior 
doar la litera Legii și își imaginau, în neștiința și 
nebunia lor, că, printr-o respectare a anumitor ce-
remonii și printr-o atenție acordată anumitor ri-
tualuri, ar fi avut cu ce să se înfățișeze înaintea lui 
Dumnezeu. Dar, odată ce au fost iluminați de 
Duhul Sfânt, care le-a descoperit natura duhovni-
cească a Legii lui Dumnezeu și au primit favoarea 
harului Lui înnoitor, ei au început să-L slujească 
pe Creatorul lor într-o manieră diferită, dintr-o 
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atitudine nouă, ca fii, mânați de dragoste și recu-
noștință, și dorind să împlinească țelul măreț pen-
tru care au fost creați, trăind spre slava lui Dum-
nezeu. 

LECȚIA 2 

1) Ce găsim în versetul 7? 

Apostolul abordează o obiecție față de învățătura 
lui. El spusese că Legea nu poate îndreptăți pe ni-
ciun om și că, insistând pe cerințele ei originale, 
păcatul a fost incitat tot mai mult să se manifeste 
în inima depravată a omului. De aceea, oponenții 
doctrinei lui ar putea obiecta spunând că Legea 
era ceva păcătos sau cauza păcatului. 

2) Cum respinge Pavel această obiecție? (v. 8-11) 

El admite că Legea a fost prilejul nevinovat al pă-
catului, dar respinge ideea că ea ar fi cauza păcatu-
lui. El arată că, prin Lege, noi descoperim depra-
varea inimilor noastre (v. 7); simțim viața și pute-
rea păcatului (v. 8), care lucrează în noi toate lu-
crurile rele și toate dorințele firii pământești (v. 8); 
că, atunci când conștientizăm cerințele ei atotcu-
prinzătoare, vedem care este nimicnicia așa-zisei 
noastre bunătăți, suntem convinși să abandonăm 
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încercările noastre deșarte de a ne îndreptăți pe 
noi înșine și să renunțăm la speranțele mândre în-
temeiate pe faptele noastre bune (v. 9). Apostolul 
arată apoi că Legea, care a fost dată la început pen-
tru ca, prin ascultarea de poruncile ei, omul să ca-
pete viața veșnică, nu putea acum să îi asigure acea 
binecuvântare inestimabilă în starea lui decăzută, 
ci trebuia să pronunțe asupra lui sentința meritată 
a morții veșnice, ca urmare a nelegiuirilor lui im-
pardonabile (v. 9, 10, 11)1. 

3) Cum ne învață apostolul toate aceste lucruri? (v. 7-8) 

Apostolul ne învață aceste adevăruri făcând refe-
rire la propria experiență. 

4) Cum și-a conștientizat Pavel adevărata natură a pă-
catului? (v. 7-8) 

Prin Lege. 

5) Ce înțeles au cuvintele „fără Lege”? (v. 9) 

Apostolul nu vrea să spună că el ar fi fost vreodată 

 
1 Autorul se referă la Lege ca un concept mai larg, anume regula de 
viață revelată de Dumnezeu de la început, din Grădina Eden, când 
Adam și Eva au primit porunca de a nu mânca din pomul cunoștinței 
binelui și răului. În sensul acesta, Legea fusese dată la început, iar 
Adam, dacă ar fi ascultat de ea, ar fi rămas în starea de neprihănire ini-
țială, și ar fi primit viața veșnică pe baza ascultării de ea. – n.ed. 
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lipsit de Legea revelată, căci el se născuse din pă-
rinți evrei și, încă din copilărie, a fost învățat și in-
struit din Lege, ci sensul este că, vreme îndelun-
gată, el a fost lipsit de cunoașterea cu adevărat du-
hovnicească a Legii, că nu i-a cunoscut în inimă 
cerințele cuprinzătoare și pedeapsa îngrozitoare, 
nici strictețea ei riguroasă și imposibil de compro-
mis. 

6) Care este sensul clauzei „când a venit porunca”? (v. 9) 

Apostolul se referă la momentul când, prin ilumi-
narea Duhului Sfânt și prin aplicarea Legii în 
inima și viața lui, el a descoperit natura ei spiritu-
ală, cerințele ei cuprinzătoare și pedeapsa ei îngro-
zitoare, conștientizându-și astfel marea păcătoșe-
nie și expunerea, în consecință, la mânia divină. 

7) Ce înțeles au cuvintele „trăiam” și „am murit”? (v. 
9) 

În timp ce era lipsit de iluminarea spirituală și ig-
norant față de natura duhovnicească și față de ce-
rințele cuprinzătoare ale Legii, apostolul era 
foarte încrezător în siguranța stării sale spirituale 
și nu se îndoia că ar fi fost un candidat de succes 
la Rai. Astfel, în ignoranța sa, el era mort, neper-
cepând pericolul în care se afla. 
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Dar atunci când a venit porunca, așa cum este ex-
plicat în răspunsul la întrebarea precedentă, el a 
descoperit pericolul uriaș și iminent în care se afla, 
și că era complet nepregătit pentru moarte și ju-
decată. El a conștientizat că era condamnat și că se 
scufunda, sub presiunea mâniei, către pierzarea 
veșnică. El a abandonat imediat toate speranțele 
sale mândre la Cer, s-a aruncat în țărâna umilinței, 
considerându-se lipsit de orice merit înaintea 
unui Dumnezeu curat și sfânt. Astfel, el a murit. 

8) Ce lucru bun spune Pavel despre Lege? (v. 12) 

„Legea”, spune el, „negreșit, este sfântă, și po-
runca este sfântă, dreaptă și bună”. 

9) Care este cauza adevărată a morții? (v. 13) 

Nu Legea, căci ea a fost lăsată spre viață, să îi con-
ducă pe oameni pe calea sfințeniei, păcii și ferici-
rii. Păcatul este cauza adevărată a morții, pentru 
că, ducându-i pe oameni la încălcarea Legii sfinte 
a lui Dumnezeu, el îi aduce sub dezgustul și mânia 
Lui. 

10) Cum este dovedită păcătoșenia peste măsură de 
mare a păcatului? (v. 13) 

Aceasta este descoperită prin împotrivirea lui față 
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de o Lege atât de sfântă, bună și dreaptă, și prin 
aducerea morții asupra celui care o încalcă, pen-
tru că el încalcă o Lege lăsată să îl conducă pe calea 
ascultării, ca să se bucure de viață. 

11) De ce spune apostolul că Legea este duhovnicească? 
(v. 14) 

Ea este denumită astfel prin contrast cu o po-
runcă firească, pentru a-i sublinia superioritatea și 
pentru că, fiind corespunzătoare naturii lui Dum-
nezeu, care este Duh și poate pe drept să ceară în-
chinarea din inimă, ea pretinde ascultarea cu tot 
sufletul și cu toate facultățile acestuia. 

12) Cum știu creștinii că Legea este duhovnicească? (v. 
14) 

Prin lumina dată de Duhul Sfânt, care îi învață 
care este natura adevărată și spirituală a cerințelor 
ei. 

Prin această iluminare dată de Duhul, ei văd și re-
cunosc că Legea este spirituală, deși își descoperă 
firea pământească atât de împotrivitoare față de 
cerințele ei sfinte și deseori eșuează în încercările 
lor de a respecta aceste cerințe. 

13) Oare experiența detaliată în versetele de până la 
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sfârșitul capitolului este experiența unui om rege-
nerat sau a unui om neregenerat? 

Aceasta este experiența unui om regenerat. 

14) Ce dovadă poate fi adusă în acest sens? 

Dovada stă în exprimarea apostolului. 

15) Cum vorbește el despre acest lucru? 

El spune, „fac ce urăsc” (v. 15); „am voința să fac 
binele” (v. 18); „și dacă fac ce nu vreau să fac, nu 
mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care 
locuiește în mine” (v. 20); „după omul dinlăun-
tru, îmi place Legea lui Dumnezeu” (v. 22); „cu 
mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu” (v. 25).  

Niciun om neregenerat nu poate să vorbească în 
felul acesta. 

16) Ce dovadă suplimentară poate fi adusă? 

Putem aduce ca dovadă suplimentară exprimarea 
folosită de apostolul inspirat în capitolul prece-
dent, când vorbește despre oamenii neregenerați, 
exprimare cu totul diferită de cea din acest capi-
tol. 

17) Cum vorbește el despre oamenii neregenerați? 
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El vorbește despre ei ca „robi ai păcatului”, „slo-
bozi față de neprihănire” (6:20); sub stăpânirea 
păcatului (6:14); și făcându-și „mădularele roabe 
ale necurăției și fărădelegii” (6:19).  

Acest limbaj nu poate fi aplicabil oamenilor rege-
nerați. 

18) A cui experiență este descrisă aici? 

Apostolul își descrie propria experiență ca ilustra-
ție a subiectului lui, având scopul de a-i încuraja pe 
creștini la nădejde, în ciuda conflictelor dureroase 
pe care le simt în ei înșiși, conflicte între cele două 
principii contrare de viață, al harului și al păcatului. 

LECȚIA 3 

1) Cum descrie Pavel acel principiu de viață rău pe care 
îl percepea ca o piedică și o tulburare atât de mare 
în calea achitării de îndatoririle lui? 

El îl descrie ca „păcatul care locuiește în mine” (v. 
17, 20), „firea pământească” (v. 18, 25), și „o altă 
lege în mădularele mele” (v. 23). 

2) Cum descrie el principiul de viață bun? 

El îl descrie ca „eu” (v. 17, 20), „omul dinlăuntru” 
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(v. 22), „legea primită de mintea mea” (v. 23) și 
„mintea” (v. 25). 

3) Autorul inspirat se referă strict la două principii de 
viață contrare prin aceste descrieri variate? 

Da, el descrie în multe feluri cele două naturi ale 
sale – natura sa nouă formată prin har, și natura 
sa veche, depravată, produsă de păcat. 

4) Cum trebuie să înțelegem cuvintele, „eu sunt pămân-
tesc, vândut rob păcatului”? (v. 14). 

Privite într-un sens nelimitat, aceste cuvinte ar 
putea foarte bine să descrie o persoană neregene-
rată, dar contextul ne cere clar să le înțelegem într-
un sens limitat. Ele sunt expresia durerii și au sen-
sul robiei involuntare față de păcat, nu a unei slu-
jiri voite. Ele sunt expresii puternice, care erau fo-
losite în mod natural de cineva care avea o ima-
gine clară asupra purității, superiorității și carac-
terului duhovnicesc al Legii divine, dând astfel 
glas durerii și dezgustului său la descoperirea a atât 
de mult păcat remanent în el și a atât de multă ab-
sență a conformării față de Legea sfântă, pe care o 
iubea și de care dorea fierbinte să asculte. 

5) Ce este dovedit prin versetele 15 și 16? 
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Prin versetul 15, în care apostolul nu vorbește des-
pre comportamentul lui obișnuit, ci despre păca-
tele involuntare, neintenționate, care pângăreau 
cursul lui general de ascultare, el dorește să dove-
dească de ce și-a descris atât de pasional deprava-
rea remanentă, în versetul 14; iar în versetul 16, el 
prezintă experiența sa tristă a păcatelor involun-
tare ca o dovadă decisivă că el considera Legea ca 
fiind bună și dreaptă. 

6) Vrea Pavel să spună că el nu era autorul păcatelor 
lui involuntare, astfel că nu era responsabil pentru 
ele? (v. 17) 

Cu siguranță că nu, pentru că el admite imediat 
că firea pământească, din care răsar aceste păcate, 
era parte din ființa lui: „știu, în adevăr, că nimic 
bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pă-
mântească”. El face deosebire între cele două na-
turi ale sale, anume ce era prin păcat și ce era prin 
har, astfel că se descrie corect prin natura lui mai 
bună, la fel cum noi obișnuim să spunem că „ceea 
ce omul gândește, aceea este el”. 

7) Ce sens are cuvântul „lege” în versetul 21? 

Apostolul se referă la un principiu rău de viață, 
care opera puternic și cu regularitate, ca o lege 
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care avea dreptul și autoritatea să guverneze peste 
el. 

8) Ce sens are expresia „omul dinlăuntru”, din versetul 
22? 

Apostolul descrie astfel noua sa natură, creată în 
el prin puterea harului divin, care are stăpânire 
asupra tuturor facultăților sufletului și care este 
așezată pe tronul inimii lui, de unde păcatul a fost 
izgonit și condamnat, ca un tiran detronat, pen-
tru a fi distrus în final. 

9) Cum s-a raportat Pavel la Legea lui Dumnezeu? (v. 
22) 

El nu doar că a acceptat-o ca dreaptă și bună, ci și-
a găsit desfătarea în ea, potrivit simțămintelor noii 
sale naturi, dorind să asculte de ea pe deplin, de-
plângându-și imperfecțiunile și tânjind după con-
formarea perfectă față de toate cerințele ei. 

10) De ce vorbește Pavel despre păcat ca fiind o lege în 
mădularele sale? (v. 23) 

Pentru că păcatul operează atât de mult și atât de 
puternic prin intermediul trupului, dorințelor, 
poftelor și patimilor lui. 
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11) Sunt acestea simțămintele tuturor creștinilor ade-
vărați? 

Da, proporțional sau după măsura sfințirii lor. 

12) A fost păcatul o povară pentru apostol? (v. 24) 

Evident, el l-a perceput ca pe o mare povară, sub 
care a gemut, și de care a tânjit să fie eliberat, ca un 
om care era forțat să tragă după el un trup mort, 
legat de el cu lanțuri ca pedeapsă. Unii comenta-
tori spun că apostolul face aluzie la acest fel de 
cruzime atunci când el spune: „Cine mă va izbăvi 
de acest trup de moarte?” 

13) Cum s-a așteptat Pavel să obțină eliberarea? (v. 25) 

El a așteptat încrezător obținerea eliberării com-
plete de la Isus Hristos. Hristos începuse deja lucra-
rea de eliberare a lui de sub stăpânirea păcatului, iar 
apostolul s-a simțit asigurat că lucrarea avea să fie 
încheiată prin același har bogat și puternic al Răs-
cumpărătorului lui, prin care ea și începuse. De 
aceea, el își exprimă încrederea aceasta folosind lim-
bajul recunoștinței: „Mulțumiri fie aduse lui 
Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!” 

14) Cum încheie Pavel descrierea experienței sale creș-
tine? 
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El știa că mintea lui fusese înnoită prin har și în-
clinată să accepte, să iubească și să asculte de Legea 
lui Dumnezeu, dar el era sfințit imperfect, iar firea 
lui pământească, natura lui depravată, chiar dacă 
era răstignită și pe moarte, avea încă viață și putere 
de a-l necăji, de a-l ataca și de a-i aduce suferință, 
așa încât să împiedice, mai mult sau mai puțin, 
împlinirea țelurilor sale sfinte de a face voia lui 
Dumnezeu. De aceea, el sfârșește descrierea expe-
rienței sale prin aceste cuvinte: „Astfel dar, cu 
mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu fi-
rea pământească, slujesc legii păcatului”. 

15) Având în vedere aceste principii de viață conflictu-
ale existente în fiecare persoană regenerată, se 
poate spune că un creștin are puterea deplină de a 
păzi perfect Legea lui Dumnezeu? 

Apostolul nu a folosit niciodată o astfel de expri-
mare, nici în legătură cu sine, nici în legătură cu 
alții. În acest capitol, el folosește chiar o exprimare 
foarte diferită (vezi v. 21, 23). Într-o altă epistolă, 
el spune, vorbind despre creștini, că „firea pămân-
tească poftește împotriva Duhului, și Duhul îm-
potriva firii pământești: sunt lucruri potrivnice 
unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți” 
(Gal. 5:17). 
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16) Ce lecție practică putem extrage din acest capitol? 

O lecție de recunoștință față de Dumnezeu, pen-
tru că l-a chemat pe apostol să scrie despre experi-
ența sa creștină, care se găsește în acest capitol. 

Pavel a fost un om deosebit de sfânt; el înaintase 
mult în viața duhovnicească până la momentul 
când a scris această epistolă, și totuși el a trecut 
prin astfel de conflicte dureroase cu păcatul și a 
descoperit atât de multă corupție trăind și acțio-
nând cu putere împotriva înclinațiilor, dorințe-
lor, scopurilor și eforturilor naturii sale regenerate 
în slujba lui Dumnezeu, încât ele pătează și pân-
găresc devoțiunile și acțiunile sale. De aceea, ni-
ciun creștin nu trebuie să cadă în disperare în ce 
privește pornirile gândurilor, dorințelor și patimi-
lor rele, pe care nu le tolerează, ci față de care se 
împotrivește și de care este întristat din inimă. Ca 
urmare a conflictelor lui cu aceste roade ale unei 
naturi depravate, el nu are niciun motiv să tragă 
concluzia că nu este un obiect al harului divin, ci 
dimpotrivă, văzând că experiența lui creștină se 
aseamănă cu cea a marelui apostol, el poate trage 
concluzia că mintea lui a fost înnoită și înclinată 
să iubească Legea lui Dumnezeu, căci altfel nu s-
ar simți împotrivitor față de păcat, nici n-ar simți 
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durere la vederea corupției pe care o găsește la lu-
cru în natura sa decăzută. Dar fiecare creștin tre-
buie să continue în acest conflict și să anticipeze, 
cu bucurie sfântă, sosirea acelui moment binecu-
vântat când conflictul va fi încheiat, prin elibera-
rea sa completă de orice păcat și de orice ispită de 
a păcătui. 
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ROMANI 8  
 

LECȚIA 1 

1) Ce este conținut în acest capitol? 

Acest capitol include o altă ilustrație a eficacității 
Evangheliei, o descriere deosebită a privilegiilor și 
binecuvântărilor credincioșilor adevărați. 

2) Ce este susținut în primul verset? 

Primul verset afirmă siguranța desăvârșită a creș-
tinilor adevărați în fața condamnării. 

3) Cum sunt ei descriși? (v. 1) 

Prin intermediul relației lor cu Hristos și prin um-
blarea sau comportamentul lor. 

4) Cum sunt creștinii uniți cu Hristos? (v. 9, 11) 

Prin credința și prin locuirea lor de Duhul Sfânt. 

5) Cum umblă creștinii? (v. 1) 

Ei umblă după îndemnurile Duhului. Ei sunt că-
lăuziți și guvernați de influența Lui sfântă. 
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6) În ce fel face versetul 1 legătura cu afirmațiile de di-
naintea lui? 

Versetul 1 constituie o implicație a raționamentu-
lui anterior. Apostolul prezentase neprihănirea 
Domnului Isus Hristos și spusese că păcătoșii sunt 
îndreptățiți fără plată, prin această neprihănire care 
le este pusă în cont și care este primită prin cre-
dință; el arătase care sunt rezultatele îndreptățirii 
prin credință, anume pacea cu Dumnezeu, mângâ-
ierea în necazuri, bucuria în Dumnezeu și mântui-
rea finală. El a dovedit, de asemenea, că această mo-
dalitate de mântuire, chiar dacă îi eliberează de 
Lege, ca legământ al faptelor, pe cei care cred, nu îi 
eliberează de ea ca regulă de viață, ci le dă dragoste 
pentru ea și îi echipează cu har ca să împlinească 
poruncile ei. Mai mult, prin apelul la propria expe-
riență, el a arătat că cei credincioși sunt sfințiți im-
perfect și că ei se luptă cu multe corupții rema-
nente în ei, dar că ei sunt încurajați să continue 
lupta, având înainte așteptarea certă a unei biruințe 
complete și finale. Odată stabilite aceste premise, el 
formulează deosebita implicație de aici: „Acum dar 
nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos 
Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pămân-
tești, ci după îndemnurile Duhului”. 
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7. Este aceasta o implicație importantă? 

Ea este de cea mai mare importanță pentru mân-
gâierea creștinului. Creștinul poate cunoaște că 
este îndreptățit prin credință și are pace cu Dum-
nezeu, că se poate bucura de nădejdea mântuirii 
complete și a slavei veșnice, și totuși, când simte 
lucrarea poftelor puternice și a corupților interi-
oare care îl amăgesc uneori și îl atrag în păcat, el 
poate ajunge ca, prin necredință, să se întrebe 
dacă nu cumva va exista o zi când va cădea în fața 
puterii vrăjmașilor lui și va pieri. De aceea, în as-
tfel de circumstanțe, este foarte înviorător pentru 
creștin să apeleze la implicația extrasă de apostolul 
inspirat, implicație care îl asigură de adevărul că, 
drept urmare a unirii sale cu Hristos, ființa lui este 
protejată, prin sângele și neprihănirea lui Hristos, 
de orice condamnare care ar putea să vină asupra 
lui prin Legea lui Dumnezeu! 

8) Dar păcatele creștinului nu Îl insultă pe Dumnezeu? 

Da, ele sunt foarte ofensatoare la adresa Dumne-
zeului Cel sfânt, dar, întrucât Dumnezeu se uită 
prin Hristos la cel credincios, el fiind acoperit cu 
neprihănirea Lui glorioasă, Dumnezeu îi iartă 
toate nelegiuirile. 
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9) Aduce apostolul o dovadă a implicației extrase? 

El oferă o dovadă cuprinzătoare în versetul 2, în 
care, plecând din nou de la propriul caz, el spune: 
„În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus, 
m-a izbăvit de Legea păcatului și a morții”. 

10) La ce lege se referă el în prima parte a versetului? (v. 
2) 

La Evanghelia lui Hristos. 

11) De ce este Evanghelia denumită „legea Duhului de 
viață în Hristos Isus”? 

Ea este denumită astfel pentru că este folosită de 
Duhul spre a le da celor credincioși viața din Hris-
tos (vezi Rom. 3:27). 

12) La ce lege se face referire în a doua parte a versetu-
lui? 

Aici nu este vorba, cum presupun unii, despre 
„legea păcatului” din „mădularele sale”, despre 
care Pavel vorbise în versetul 23 din capitolul an-
terior, pentru că el n-a fost eliberat de această lege, 
ci suspina sub influența ei dezgustătoare. 

13) Atunci la ce lege se referă apostolul? 
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El se referă aici la Legea morală, acea Lege de care 
el a fost eliberat ca legământ al faptelor. 

14) Dar Legea morală nu era bună? 

Da, cu siguranță că ea era bună și dreaptă, dar, în-
trucât ea descoperă păcatul, trezește păcatul în 
inimă și îl agită, așa cum a arătat apostolul în capi-
tolul anterior (v. 7-9), ea poate fi denumită corect 
„legea păcatului”, pentru că aduce moartea asu-
pra celui care o încalcă; chiar dacă ea „trebuia să-i 
dea viața”, ea mai poate fi denumită și „legea mor-
ții” (Rom. 7:10-11).1 

 
1 Unii comentatori interpretează diferit acest verset. Ei cred că, prin 
expresia „legea Duhului de viață în Hristos Isus”, apostolul se referă la 
principiul de viață al harului implantat în inima lui de Duhul Sfânt și 
denumit „legea primită de mintea mea” (Rom. 7:23); iar prin expresia 
„legea păcatului și a morții”, el se referă la „legea păcatului, care este în 
mădularele mele” (Rom. 7:23). Dar există obiecții insurmontabile față 
de această interpretare. Un lucru este evident, anume că apostolul in-
spirat ilustrează legea despre care vorbește în prima parte a versetului 
ca fiind cauza eliberării lui de legea despre care vorbește în partea a 
doua; de aici rezultă că nicio interpretare nu poate fi corectă dacă nu 
este în acord cu această descriere a apostolului. Interpretarea de mai 
sus are următoarele două probleme: (1) Ea prezumă greșit că apostolul 
a fost eliberat de lege în mădularele sale; și (2) prezumă că principiul 
harului din inima lui l-a eliberat de legea din mădularele sale, lucru 
greșit, așa cum rezultă clar din plângerea sa de la finalul capitolului 
precedent. Din aceste motive concludente, cred că o astfel de înțelegere 
nu poate fi acceptată, fiind nevoie să căutăm o alta, care să fie în armonie 
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15) Care este dovada din versetul 2, potrivit acestui sens 
al termenilor? 

Sensul este următorul: prin propovăduirea Evan-
gheliei, însoțită de lumina și harul Duhului Sfânt, 
apostolul a fost făcut în stare să abandoneze ca pe 
un lucru deznădăjduit toată dependența de ascul-
tarea sa de Lege spre îndreptățire, și, ca un păcătos 
neajutorat și condamnat, să se bazeze doar pe me-
ritele lui Isus Hristos pentru a căpăta neprihăni-
rea. Astfel, crezând în Hristos, el a fost îndreptățit 
și iertat, eliberat de Lege ca legământ al faptelor, 
eliberat de puterea ei de a-l condamna și de a-l ne-
căji; și, primind Duhul Sfânt, ca sursă a vieții și 
sfințeniei, el a fost echipat ca să umble în viața cea 

 
cu realitatea și cu felul cum apostolul descrie eliberarea sa de legea păca-
tului și a morții, ca efect al legii la care face referire în prima parte a 
versetului. Această armonie se găsește în explicația dată în răspunsurile 
la întrebări. Dacă prin legea din prima parte a versetului înțelegem 
Evanghelia, iar prin legea din a doua parte a versetului înțelegem legea 
morală, afirmațiile apostolului devin consecvente, când el spune că 
este eliberat de lege și că această eliberare este un efect al Evangheliei. 
Împotriva acestei interpretări nu poate fi formulată nicio obiecție în-
temeiată, anume că Evanghelia este denumită lege, pentru că ea este o 
lege, o lege a harului, o regulă prin care Dumnezeu găsește plăcere să îi 
trateze pe păcătoșii care cred, și este ea denumită astfel chiar de apos-
tol, în Romani 3:27 („legea credinței”). Motivele pentru care ea este 
denumită „legea Duhului de viață în Hristos Isus” sunt prezentate în 
explicația dată în răspunsurile la întrebări, unde am prezentat moti-
vele suficiente pentru care credem și că legea morală este avută în ve-
dere prin expresia „legea păcatului și a morții”. 
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nouă și să asculte de Lege ca regulă de comporta-
ment. 

16) Ce învățăm din versetele 3 și 4? 

În aceste versete, apostolul arată prin ce mijloace 
s-a ajuns la această schimbare fericită din starea 
lui. 

17) Ce nu putea face Legea? (v. 3) 

Legea nu îl putea ierta pe păcătos, nici nu îl putea 
îndreptăți. 

18) A rezultat acest lucru din vreun defect al Legii? 

Nu, căci Legea este desăvârșită, iar inabilitatea ei 
rezultă tocmai din perfecțiunea ei. Legea nu poate 
să își diminueze cerințele ca să se potrivească stării 
omului decăzut și păcătos. Ea continuă să ceară 
din partea omului, chiar și în starea lui apostată, 
ascultarea perfectă, fără păcat, sub amenințarea 
pedepsei blestemului.  

„Firea pământească”, adică starea coruptă a natu-
rii noastre, făcea ca Legea să fie fără putere. De 
aceea, greșeala ține de noi, nu de Lege. 

19) Care este sensul expresiei „fire asemănătoare cu a 
păcatului”? 
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Această expresie nu are sensul că natura umană a 
lui Hristos ar fi fost păcătoasă, căci El a fost sfânt, 
nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși (Evrei 
7:26), ci că natura Sa umană a fost asemenea natu-
rii noastre în toate aspectele, cu excepția păcatului 
(2 Cor. 5:21). 

20) Care este sensul cuvintelor „din pricina păcatului”? 

Ele se referă la o jertfă pentru păcat. Acesta este 
sensul cuvântului păcat atunci când apostolul îl 
folosește în 2 Corinteni 5:21: „Pe Cel ce n-a cu-
noscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru 
noi”. 

21) Care este sensul cuvintelor „Dumnezeu a osândit 
păcatul în firea pământească”?  

Sensul este că, prin suferințele lui Hristos, când El 
S-a dat pe Sine ca jertfă pentru păcat și „a purtat 
păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” (1 Petru 
2:24), păcatul a fost pedepsit, iar pedeapsa Legii a 
fost achitată complet, în trupul Său, în natura Sa 
umană. 

22) Ce înțeles au cuvintele „pentru ca porunca Legii să 
fie împlinită în noi”? (v. 4) 
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Ele nu se referă la ascultarea lui Hristos în împli-
nirea Legii pentru noi, ci la ascultarea noastră per-
sonală. 

23) Care este sensul complet al acestor versete? (v. 3-4) 

Sensul este acesta: în compasiunea Lui infinită față 
de rasa noastră decăzută, Dumnezeu a găsit plăcere 
să Îl trimită pe Fiul Său să îmbrace natura noastră 
și, în acea natură, să asculte de toate poruncile Legii 
Sale sfinte și să îndure pedeapsa Legii pentru pă-
cat; ca aceeași natură umană care a păcătuit și a de-
zonorat Legea, să o onoreze și să facă ispășire pen-
tru încălcarea ei.  

Ascultarea și moartea lui Hristos a avut două sco-
puri: unul a fost cel de a satisface toate cerințele 
Legii în locul nostru, ca să putem fi iertați și în-
dreptățiți; iar celălalt a fost ca influența regenera-
toare și sfințitoare a Duhului Sfânt să ne poată fi 
dată, așa încât să primim puterea de a trăi o viață 
de ascultare sinceră și acceptabilă față de Lege și, 
în final, de a deveni conformați în chip desăvârșit 
tuturor cerințelor ei.  

Aceasta este Evanghelia și, când este crezută cu 
inima, păcătosul este „eliberat de legea păcatului 
și a morții”. 
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LECȚIA 2 

1) De ce repetă apostolul expresia pe care a folosit-o în 
primul verset, „care trăim nu după îndemnurile 
firii pământești, ci după îndemnurile Duhului”? 
(v. 4) 

El repetă această expresie pentru că ea îi descrie 
pe cei care sunt părtași binecuvântărilor despre 
care el vorbește, și pentru că le cere acestora să își 
recunoască în ei înșiși acest caracter, pentru ca 
aceia care nu îl au să nu se amăgească imaginându-
și că sunt părtași acestor binecuvântări. În acest 
sens, el continuă vorbind tot mai clar despre dife-
rența dintre purtarea, starea spirituală și finalul 
celor două categorii de oameni pe care îi are în ve-
dere. 

2) Ce înțeles are expresia „cei ce trăiesc după îndemnu-
rile firii pământești”? (v. 5) 

Prin aceste cuvinte, apostolul vrea să îi caracteri-
zeze pe oamenii neregenerați, care rămân sub stă-
pânirea neîntreruptă a firii pământești sau a naturii 
depravate.  

3) Ce spune apostolul despre ei? (v. 5) 
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Acești oameni se gândesc la lucrurile firii pămân-
tești, sunt influențați, atrași și stăpâniți de lucruri 
care se potrivesc gusturilor, poftelor și patimilor 
depravate ale naturii lor decăzute, lucruri pe care le 
caută. 

4) Ce spune Pavel despre cei care „trăiesc după îndem-
nurile Duhului”? (v. 5) 

Ei sunt influențați, atrași și stăpâniți de lucrurile 
care le sunt revelate și către care sunt îndemnați 
de Duhul, lucruri pe care ei le caută și care sunt 
potrivite gusturilor și dorințelor naturii lor noi și 
sfinte, pe care au primit-o de la Duhul lui Dum-
nezeu. 

5) Ce sens are expresia „umblarea după lucrurile firii 
pământești”, din versetul 6? 

În textul original, sensul este cel al „gândirii fi-
rești”, adică al dorinței, umblării și trăirii după lu-
cruri care se potrivesc naturii depravate a omului. 

6) Ce sens are expresia „umblarea după lucrurile Du-
hului” din același verset? (v. 6) 

În textul original, sensul este cel de „gândire po-
trivită Duhului”,  adică în sensul dorinței, umblă-
rii și trăirii după lucruri care se potrivesc naturii 
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noastre noi, către care suntem îndemnați în 
Sfânta Scriptură ca obiecte ale dorințelor noastre, 
prin Duhul Sfânt. 

7) Ce afirmă autorul inspirat despre aceste căi contrare 
de a trăi? (v. 6) 

El ne asigură că moartea este consecința umblării 
după îndemnurile firii pământești, căci ea con-
duce la păcat, la vinovăție și la pierzare, atât aici, 
pe pământ, cât și în viața veșnică. El ne asigură de 
asemenea că umblarea după lucrurile Duhului ne 
garantează viața, căci ea conduce la responsabili-
tate și, în consecință, la pace și fericire în această 
lume, și la slavă veșnică în viața viitoare. 

8) Cum este descrisă mintea carnală în versetul 7? 

Ea este descrisă ca vrăjmașă lui Dumnezeu, o stare 
de simțire și purtare cu totul ostilă față de Dum-
nezeu și în directă opoziție față de voia Lui, atât 
de încăpățânată fiind, încât nu se supune și nici 
nu poate să se supună Legii Lui. 

9) Oare apostolul a dorit să îi caracterizeze pe cei nere-
generați prin expresiile folosite în versetul 7? 

Evident, și ceea ce el dovedește este implicația pe 
care o extrage în următorul verset, unde spune: 
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„Deci, cei ce sunt pământești, nu pot să placă lui 
Dumnezeu”, iar motivul este că acești oameni se 
află sub influența unei minți carnale sau, altfel 
spus, ei umblă după lucrurile firii pământești. 

10) Care este starea spirituală a acestor oameni? 

Ei se află într-o stare spirituală înfricoșătoare, pen-
tru că sunt obiectul dezgustului lui Dumnezeu. Ei 
nu se gândesc la lucrurile Duhului, nu au nicio 
dorință după Evanghelie, nu fac niciun efort pe 
calea rânduită, pe care ar putea să obțină iertarea, 
îndreptățirea și sfințirea. 

„Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului 
lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; și 
nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie jude-
cate duhovnicește” (1 Cor. 2:14). 

11) Cum sunt eliberați oamenii din această stare deplo-
rabilă? (v. 9) 

Prin locuirea în ei a Duhului Sfânt și prin acțiu-
nile Lui, căci inima în care El locuiește nu se mai 
află sub stăpânirea firii pământești, sau a naturii 
depravate. 

12) Ce afirmă apostolul despre omul care nu are Duhul 
lui Hristos? (v. 9) 
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El spune că acel om „nu este al Lui” [al lui Hris-
tos]. 

13) La ce se referă apostolul? 

El nu vrea să spună că un astfel de om nu este res-
ponsabil înaintea lui Hristos pentru purtarea lui, 
căci Hristos, ca Judecător final al tuturor, îi va con-
damna pe toți oamenii de acest fel la pierzarea veș-
nică. Apostolul vrea să spună că un astfel de om nu 
este ucenicul lui Hristos, că nu are parte de mântu-
ire în El și că nu este părtaș îndurării Lui iertătoare 
și harului sfințitor. 

14) Care este trăsătura distinctivă esențială a unui creș-
tin? (v. 9) 

Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în el, i-a dat 
o inimă nouă, un duh nou, o natură nouă, acest 
om fiind călăuzit și stăpânit de Duhul lui Dum-
nezeu.  

Acest lucru îl deosebește pe creștin de toți ceilalți 
oameni. El este astfel înălțat între ființele din uni-
vers, alături de îngerii cei sfinți. Domnul nostru 
spunea: „Ce este născut din carne, este carne”, co-
rupt și depravat; „ce este născut din Duh, este 
duh”, curat, sfânt și ceresc (Ioan 3:6). Și până nu 
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primesc Duhul, toți oamenii sunt supuși firii pă-
mântești, rămân sub stăpânirea păcatului și sunt 
incapabili să facă voia lui Dumnezeu și să trăiască 
așa cum El le cere. Vrăjmășia nu poate să dea naș-
tere dragostei, nici răzvrătirea nu poate să pro-
ducă ascultare. Atât timp cât Duhul lui Dumne-
zeu nu supune răzvrătirea și vrăjmășia din inima 
păcătosului, acesta va rămâne un sclav de bună-
voie față de păcat, neavând niciun fel de putere ca 
să-și schimbe propria inimă, să își dea viață spiri-
tuală și să se facă o făptură nouă. 

15) Ce se poate observa în exprimarea apostolului din 
versetele 9-11? 

În versetul 10, el vorbește despre faptul că Hristos 
este în cei credincioși, și această expresie este folo-
sită cu sensul că Duhul locuiește în ei, lucru ade-
vărat, căci Hristos locuiește în noi prin Duhul Său 
și, de aceea, rezultă că, acolo unde Duhul locu-
iește, acolo locuiește și Hristos. 

16) Ce spune apostolul despre cei în care Hristos locu-
iește? (v. 10-11) 

El ne spune că, „din pricina păcatului”, trupurile 
tuturor acestor oameni vor muri, căci este voia lui 
Dumnezeu să Își exprime în felul acesta dezgustul 
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față de păcat chiar în propriul popor, dând la 
moarte trupurile lor și întorcându-le în țărână și 
cenușă. Dar el ne învață și că duhurile lor vor trăi 
în veci, în fericire, „din pricina neprihănirii”, căci 
aceștia au fost înviați la viață spirituală și devin 
progresiv tot mai potriviți pentru bucuriile Ceru-
lui. 

17) Ce se va întâmpla în final cu trupurile credincioși-
lor? (v. 11) 

Ele nu pot fi pierdute, căci sunt unite cu Hristos 
și, fiind locuite de Duhul lui Dumnezeu ca tem-
ple ale Lui, ele vor învia la fel de sigur pe cât Hris-
tos, Capul lor, a fost înviat din morți, prin pute-
rea Celui Atotputernic, ca model și pecete a învi-
erii lor (vezi 1 Cor. 15:12-20). 

18) Ce implicație extrage apostolul în versetul 12? 

Din ceea ce a prezentat anterior despre cele două 
categorii de oameni, care se deosebesc atât de mult 
între ele prin gândirea și principiile după care ac-
ționează, apostolul spune că este potrivit ca noi, 
dacă dorim binele nostru, să nu trăim după firea 
pământească, cedând în fața influenței și contro-
lului naturii depravate, ci să trăim o viață spiritu-
ală și, cu ajutorul plin de har al Duhului Sfânt, să 
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ne străduim să supunem toate lucrurile păcătoase 
către care suntem îndemnați de poftele și patimile 
nepotrivite ale trupului. 

19) Care sunt motivațiile prin care apostolul își întă-
rește îndemnul? (v. 13) 

El prezintă finalurile contrare ale acestor două căi 
diferite de a trăi.  

20) Care sunt aceste două finaluri contrare? (v. 13) 

Moartea veșnică, respectiv viața veșnică.  

21) Suntem noi în stare, prin puterile noastre, să dăm 
morții păcatele noastre? (v. 13) 

Este datoria noastră să renunțăm la toate păcatele 
noastre și să răstignim orice dorință și orice simță-
mânt păcătos, dar noi nu putem face acest lucru 
fără ajutorul plin de har și de putere al Duhului 
Sfânt. De aceea, conștientizând acest adevăr și 
simțindu-ne neputințele, trebuie să implorăm 
ajutorul plin de har al Duhului binecuvântat, sin-
gurul care poate să sfințească natura noastră co-
ruptă. 

22) Care este privilegiul deosebit de care se bucură cei ce 
sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu? (v. 14) 
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Ei sunt fiii lui Dumnezeu. 

23) De ce anume depinde calitatea de fii a celor credin-
cioși? 

Ea nu depinde de faptul că sunt creați de Dumne-
zeu, pentru că acesta este un privilegiu de care 
doar cei credincioși se bucură, ci de noua lor crea-
ție și de actul înfierii lor de către Dumnezeu. 

LECȚIA 3 

1) Cum pot ști cei credincioși că sunt fiii lui Dumnezeu? 
(v. 15) 

Prin gândirea lor: ei nu sunt influențați de o frică 
înrobitoare, nici de un duh de robie, ci de o ati-
tudine de fii, astfel că, prin ajutorul Duhului 
Sfânt, care acționează ca Duh de înfiere, ei se 
apropie de Dumnezeu ca Tată al lor și I se adre-
sează cu dragoste, privindu-L ca Tată. 

2) Ce dovadă suplimentară a acestui adevăr fericit au 
cei credincioși? (v. 16) 

Ei au mărturia Duhului, care le spune împreună 
cu duhul lor că sunt copii de Dumnezeu. 

Duhul Sfânt aduce uneori această mărturie într-
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o modalitate extraordinară, alteori într-o mani-
eră obișnuită. În anumite perioade, El revarsă o 
asemenea lumină asupra minților lor, le dă prive-
liști atât de atractive ale perfecțiunilor lui Dum-
nezeu, toarnă dragostea Lui atât de bogat în ini-
mile lor și le dă pregustări atât de încântătoare ale 
bucuriei cerești, încât ei sunt pe deplin asigurați 
că sunt copii ai lui Dumnezeu. Alteori, această 
mărturie vine într-o modalitate mai puțin per-
ceptibilă. Trezind în ei o conștientizare mai mare 
a stării lor spirituale, El îi călăuzește către studiul 
din Scriptură al semnelor adevăraților credinci-
oși, semne prin care trebuie să își cerceteze carac-
terul, după care stârnește harurile lor la o prac-
tică vie. Astfel, El îi face capabili să descopere do-
vezile înfierii lor de către Dumnezeu, aceasta fi-
ind impregnată în inimile și viețile lor. 

3) Ce alt privilegiul este legat de cel al înfierii? (v. 17) 

Deoarece sunt fii, credincioșii sunt moștenitori ai 
lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hris-
tos. 

4) Care este moștenirea lor? 

Moștenirea lor corespunde măreției și bogățiilor 
infinite ale lui Dumnezeu, ca și prețului infinit 
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plătit de Fiul Său ca să le asigure această moște-
nire. 

5) Cum este prezentată această moștenire în Sfânta 
Scriptură? 

Ea este denumită cununa vieții (Apoc. 2:10) și o 
Împărăție (Matei 25:34). Ea este „o moștenire 
nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate veș-
teji, păstrată în Ceruri pentru voi” (1 Petru 1:4). 

6) Suferințele din această viață întunecă dovezile rela-
ției de fii ai lui Dumnezeu? (v. 17) 

Nu, pentru că, din motive înțelepte și bune, ele 
sunt rânduite în viețile credincioșilor de Tatăl lor 
ceresc, care, prin această disciplină și aceste încer-
cări, urmărește să îi facă asemenea lui Hristos în 
această viață și să îi pregătească pentru a se bucura 
de fericirea și slava lor viitoare. 

7) Există vreo comparație între suferințele creștinilor pe 
pământ și răsplata lor din Cer? (v. 18) 

Nu, căci „suferințele din vremea de acum nu sunt 
vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care 
are să fie descoperită față de noi”. 

8) Cum preamărește apostolul inspirat acea slavă și 
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cum crește el gândurile noastre legate de bogățiile 
și grandoarea ei? (v. 19-22) 

El face aceste lucruri ilustrând întreaga creație ca 
tânjind cu dorințe mari și cu nerăbdare după sosi-
rea acelei zile binecuvântate, când fiii lui Dumne-
zeu vor intra în moștenirea lor cerească și vor fi în-
cununați cu slava ce le-a fost făgăduită. 

9) Ce sens are cuvântul „firea” în versetele 19, 20 și 21? 

El se referă la creația exterioară. În limbajul origi-
nal, termenul este același cu cel folosit în versetul 
22, unde este folosită expresia „toată firea” [„toată 
creația”]. 

10) Care este sensul versetului 20? 

El se referă la creația exterioară, care zace sub bles-
temul lui Dumnezeu din cauza păcatului omului. 
Ea nu mai este la fel de frumoasă și glorioasă cum a 
fost înainte ca omul să cadă din starea sa de ino-
cență și ascultare. 

Pământul a fost lipsit de fertilitate, refuzând să își 
folosească toată puterea și necesitând muncă grea 
și aspră înainte ca roadele lui să poată fi culese. 
Fața pământului este acoperită de spini și mără-
cini (Gen. 3:17-19).  
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Furtunile și uraganele străpung atmosfera, iar no-
rii revarsă uneori torente distrugătoare de apă. 
Inundațiile mătură în calea lor avuțiile și munca 
omului. Cutremurele zguduie pământul, demo-
lând cele mai puternice construcții și înghițind 
uneori orașe întregi, cu tot cu locuitorii lor răi. 
Vulcanii își aruncă râurile de lavă fierbinte care se 
scurg ca niște râuri de foc, parcurgând distanțe 
impresionante de la sursă, și distrugând total orice 
lucru care le iese în cale. Roadele pământului și ale 
muncii omului, ca și lumina și întunericul lumii, 
sunt toate abuzate de om și, în loc să fie folosite 
pentru scopurile rânduite de Dumnezeu, ele sunt 
pervertite spre satisfacerea dorințelor și a patimi-
lor păcătoase ale omului, fiind transformate în in-
strumente ale violenței, crimei și răutății. Astfel, 
creația a fost supusă deșertăciunii, ajungând într-
o stare nenaturală și de nedorit, nu de bunăvoie, 
ci prin sfatul înțelept al mărețului Creator. 

11) Care este sensul expresiei „cu nădejdea”, de la fina-
lul versetului 20? 

Sensul este că starea actuală a lumii, atât de per-
vertită și schimbată față de cea originală, nu va fi 
perpetuă. Creația lui Dumnezeu va fi restaurată la 
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starea ei anterioară și se va înfățișa în toată frumu-
sețea și strălucirea ei inițială (vezi v. 21). „Dar noi, 
după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pă-
mânt nou, în care va locui neprihănirea” (2 Petru 
3:13). 

12) Simte toată omenirea cu creația exterioară, privind 
înainte către venirea acelei zile binecuvântate, după 
care făpturile au tânjit atât de îndelung? (v. 22) 

Nu, căci, în general, oamenii iubesc robia lor față 
de corupția morală și, în final, vor pieri în păcatele 
lor. 

13) Ce parte a omenirii simte astfel cu creația? (v. 23) 

Cei care au primit pârga Duhului și care, aseme-
nea primelor roade ale pământului, oferite lui 
Dumnezeu de evrei ca expresie a recunoștinței și 
dependenței lor de El, în anticiparea recoltei care 
se apropia, își îndreaptă nădejdile către slava vii-
toare și sunt asigurați de certitudinea sosirii ei, la 
vremea rânduită. 

14) Ce sens are cuvântul „înfiere” din același verset? (v. 
23) 

El face referire la arătarea completă și publică a fi-
ilor lui Dumnezeu, când ei vor primi toată acea 
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slavă care le-a fost făgăduită, și care va apărea într-
o manieră potrivită acelei relații dragi în care ei se 
găsesc față de Dumnezeu, ca fii adoptați. 

15) Va fi această slavă revărsată asupra întregii naturi 
a credincioșilor? (v. 23) 

Da, trupurile vor avea parte de ea căci, fiind răs-
cumpărate cu prețul sângelui lui Hristos, ele vor 
fi înviate din morți și vor fi făcute „asemenea tru-
pului slavei Sale” (Fil. 3:21). Acesta este sensul ex-
presiei „răscumpărarea trupului”. 

16) Este nădejdea un har creștin important? (v. 24) 

Da, și încă unul foarte important, căci Dumnezeu 
a găsit potrivit să rânduiască astfel planul mântu-
irii, încât să ne cheme la exersarea zilnică a acestui 
har. El nu ne pune imediat în posesia tuturor bi-
necuvântărilor mântuirii. La momentul în care 
noi credem în Hristos, suntem îndreptățiți și înfi-
ați, putând spune că suntem mântuiți; dar, după 
rânduiala înțeleaptă a lui Dumnezeu, lucrarea 
doar a început; și este plăcerea Tatălui nostru ce-
resc ca noi, asemenea Mântuitorului nostru, să 
fim călăuziți, prin necazuri și suferințe, spre Îm-
părăția noastră glorioasă. Astfel, există multă cale 
de parcurs în exersarea nădejdii, care ne susține în 
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suferințele și necazurile noastre; în această pri-
vință, se poate spune că suntem mântuiți „în nă-
dejde”. 

17) Care este obiectul nădejdii? (v. 24-25) 

Nu lucrurile pe care le vedem, le avem și de care 
ne bucurăm, ci lucrurile nevăzute, lucruri pe care 
dorim și căutăm să le câștigăm. 

18) În ce manieră ar trebui creștinii să nădăjduiască 
după fericirea și slava viitoare? (v. 25) 

Obiectul nădejdii lor este atât de măreț și gran-
dios, atât de mult întrecând toate încercările și su-
ferințele prin care Dumnezeu găsește de cuviință 
să îi pregătească ca să se bucure de el, încât ei ar 
trebui să le îndure cu răbdare și bucurie, supu-
nându-se tuturor suferințelor rânduite de Tatăl 
lor ceresc. 

19) Ce suport suplimentar îi dă Dumnezeu poporului 
Său în încercările lor, dincolo de influența nădej-
dii? (v. 26) 

Duhul le este dat ca să îi ajute în neputințele lor și 
să îi susțină când trec prin ispite și suferințe. 

20) Cum îi ajută Duhul în neputințele lor? (v. 26) 
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El îi ajută întărindu-le credința, animându-le nă-
dejdea, crescându-le harurile și dându-le pregus-
tări minunate ale bucuriei cerești; dar mai ales aju-
tându-i în rugăciune, învățându-i ce să ceară și 
cum să se roage. 

21) Cum îi ajută uneori Duhul pe creștini? (v. 26) 

Uneori, El „mijlocește pentru noi cu suspine ne-
grăite”, adică El stârnește atât de puternic dorințele 
noastre, încât suntem incapabili să le descriem în 
cuvinte și, de aceea, ne exprimăm simțămintele în 
suspine. 

22) Sunt astfel de simțăminte neexprimate acceptabile 
înaintea lui Dumnezeu? 

Da, căci, deși creștinii se simt incapabili să își ex-
prime dorințele, Dumnezeu înțelege sensul lor 
mult mai bine decât îl înțeleg ei înșiși, și le acceptă 
întotdeauna dorințele stârnite de Duhul, pentru 
că ele corespund voii Sale. 

LECȚIA 4 

1) Ce privilegiu suplimentar al creștinilor este mențio-
nat în versetul 28? 

Siguranța că toate lucrurile lucrează împreună 
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spre binele lor. 

2) Cum sunt descriși creștinii în acest verset? (v. 28) 

Ei sunt prezentați ca cei care Îl iubesc pe Dumne-
zeu și sunt chemați după planul Lui. 

3) Dar cei care nu Îl iubesc pe Dumnezeu au dreptul la 
mângâierea care provine din această siguranță di-
vină? 

În niciun caz, căci, dacă ei continuă să trăiască lip-
siți de dragostea lui Dumnezeu, vor ajunge să des-
copere că nu au niciun drept la această mângâiere. 
Pentru ei, toate lucrurile lucrează spre răul lor. 
Mângâierile și suferințele, succesul și dezamăgi-
rile, boala și sănătatea, Evanghelia și mijloacele ha-
rului, viața și moartea – toate vor sluji, prin perse-
verența lor încăpățânată în păcat, la creșterea vi-
novăției și a gravității pedepsei lor. 

4) La ce plan se referă acest verset? (v. 28) 

Aici este vorba despre planul veșnic al lui Dum-
nezeu, lucru dovedit prin versetele imediat urmă-
toare. „El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare 
sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărâ-
rea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos 
Isus, înainte de veșnicii” (2 Tim. 1:9). 
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5) Cum știm că toate lucrurile lucrează împreună spre 
binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu? 

Putem demonstra acest adevăr pe baza relației 
care există între credincioși și Dumnezeu, și pe 
baza a ceea ce El a făcut spre mântuirea lor. Astfel, 
putem trage alături de apostol concluzia că putem 
să ne odihnim fiind asigurați de acest adevăr în-
cântător. 

6) Ce dovadă a acestui adevăr ne oferă apostolul în ver-
setele 29 și 30? 

El prezintă o dovadă irezistibilă, lanțul indisolubil 
al beneficiilor creat de cunoștința mai dinainte 
sau de dragostea electivă a lui Dumnezeu. 

7) Ce sens are expresia „aceia, pe care i-a cunoscut mai 
dinainte?” (v. 29) 

Această expresie nu se referă doar la simpla preș-
tiință a lui Dumnezeu, pentru că, în felul acesta, 
El îi cunoaște mai dinainte pe toți oamenii. 
Această expresie se referă la favoarea Lui, la cei pe 
care Dumnezeu i-a știut mai dinainte ca obiecte 
ale favorii Lui fără plată și ale îndurării Sale suve-
rane. Ea este echivalentă cu expresia „pe care El i-
a ales ca să le dea viața veșnică” (vezi v. 33). 
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8) Ce a fost făcut pentru cei pe care Dumnezeu i-a cu-
noscut mai dinainte? (v. 29) 

Dumnezeu i-a predestinat să fie asemenea chipu-
lui Fiului Său. 

9) Este sfințenia din om motivul sau efectul predestină-
rii? (v. 29) 

Ea nu poate fi motivul predestinării, pentru că în 
omul decăzut nu poate exista nicio sfințenie îna-
inte ca ea să fie implantată în inima lui de harul 
divin.  

Când Dumnezeu l-a cunoscut mai dinainte ca de-
căzut, El a putut să vadă mai dinainte că în el nu 
există nicio sfințenie, însă l-a privit ca pe acela în 
care avea să găsească plăcere să pună sfințenia, as-
tfel că sfințenia din inima unui păcătos trebuie 
privită ca efect al predestinării. Ea există acolo 
pentru că Dumnezeu a hotărât să o implanteze în 
el. 

Pasajul trebuie cel mai bine tradus prin „i-a și pre-
destinat să fie asemenea chipului Fiului Său”. „În 
El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lu-
mii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, 
după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dina-
inte să fim înfiați prin Isus Hristos, după buna 
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plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său, 
pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui” (Efes. 1:4-6) 

10) Care este sensul expresiei „cel întâi născut” din ver-
setul 29? 

Sensul este de „primul” sau „capul”. 

11) Ce urmează după predestinare? (v. 30) 

Chemarea eficace. 

12) Ce urmează după alegerea eficace? (v. 30) 

Îndreptățirea. 

13) Ce urmează după îndreptățire? (v. 30) 

Slava veșnică. 

14) Este enumerată aici și sfințirea? 

Nu ca atare, dar ea este inclusă în asemănarea cu 
chipul lui Hristos și în chemarea eficace. 

15) Sunt aceste beneficii legate inseparabil? 

Da, căci Dumnezeu îi va da în mod sigur mântui-
rea, împreună cu slava veșnică, fiecăruia dintre cei 
aleși pentru viața veșnică. „Oile Mele ascultă gla-
sul Meu; Eu le cunosc, și ele vin după Mine. Eu le 
dau viața veșnică, în veac nu vor pieri, și nimeni 



ROMANI 8 191 

nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care 
Mi le-a dat, este mai mare decât toți; și nimeni nu 
le poate smulge din mâna Tatălui Meu” (Ioan 
10:27-29). 

16) Ce concluzie este trasă ca urmare a tuturor privile-
giilor credincioșilor? (v. 31) 

După enumerarea privilegiilor celor credincioși, 
apostolul ridică această întrebare într-o notă tri-
umfătoare: „Dacă Dumnezeu este pentru noi, 
cine va fi împotriva noastră?” 

17) Vrea el să spună că prietenii lui Dumnezeu nu au 
vrăjmași? 

Evident că nu, căci ei au vrăjmași numeroși, puter-
nici, subtili și răi, care se străduiesc constant să îi ră-
nească. 

18) La ce se referă atunci apostolul? 

El vorbește despre faptul că, deși creștinii sunt fi-
ravi în ei înșiși, incapabili să își înfrunte vrăjmașii, 
totuși, având de partea lor un Protector atotpu-
ternic, ei sunt ocrotiți în toate pericolele prin care 
trec și vor triumfa în final asupra tuturor vrăjma-
șilor lor, căpătând în mod sigur cununa și Împă-
răția lor. Vrăjmașii lor îi pot necăji și hărțui, dar ei 
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nu pot avea niciodată succes în planurile lor rele, 
nici nu le vor putea face răni la nesfârșit. 

19) Ce concluzie trage apostolul din adevărul minunat 
că Dumnezeu „n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci 
L-a dat pentru noi toți?” (v. 32) 

Sub forma unei întrebări, el trage concluzia că, îm-
preună cu Fiul Său, Dumnezeu ne va da toate lucru-
rile – cu certitudine și fără plată. Întrebarea este una 
retorică. Este suficient să punem această întrebare 
pentru a aduce convingere asupra oricărei minți 
care contemplă la adevărul minunat pe care ea se 
întemeiază. Prin darul Fiului Său, Dumnezeu ne-
a dat în realitate toate lucrurile. Dragostea care s-
a revărsat asupra noastră cu cel mai ales dintre 
toate darurile, nu ne va reține niciuna din acele bi-
necuvântări pentru care Fiul lui Dumnezeu a su-
ferit și a murit, după rânduiala plină de har a Ta-
tălui Său. 

20) Ce răspunde apostolul inspirat la întrebarea, „Cine 
va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu?” 
(v. 33)? 

El adaugă o altă întrebare, căci așa ar trebui tra-
dusă – „Oare nu Dumnezeu este Acela, care-i so-
cotește neprihăniți?” Oare Judecătorul veșnic, 
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care le-a iertat toate păcatele și i-a declarat neprihă-
niți prin neprihănirea lui Isus Hristos, va aduce 
vreo acuzație împotriva celor pe care i-a ales la viața 
veșnică? Imposibil! El va confirma sentința în ziua 
de apoi, înaintea întregului Univers. De aceea, cât 
de ineficace sunt toate acuzațiile aduse împotriva 
lor de conștiințele proprii, de lume și de Satana! 

21) Ce răspuns este dat la întrebarea, „Cine-i va 
osândi?” (v. 34) 

Iată răspunsul: „Hristos a murit! Ba mai mult, El a 
și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, și mijlocește 
pentru noi!” Oare acel binecuvântat și iubitor 
Mântuitor, care a suferit atât de mult și a făcut atât 
de mult pentru aleși; a cărui înviere din morți do-
vedește atotsuficiența ispășirii Sale; care este Cap 
peste toate lucrurile spre binele Bisericii; care Își 
exercită autoritatea suverană peste pământ și peste 
Cer spre mântuirea ei; și care, ca Marele lor Preot, 
S-a urcat în cerurile preaînalte ca să mijlocească 
veșnic pentru ei – oare îi va condamna? Imposi-
bil! Când El va veni în slava Lui viitoare, cu toți 
sfinții Săi îngeri, El va pronunța asupra lor sen-
tința plină de bucurie: „Veniți binecuvântații Ta-
tălui Meu de moșteniți Împărăția care v-a fost pre-
gătită de la întemeierea lumii” (Matei 25:34). De 
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aceea, cine să îi condamne, în Cer sau pe pământ? 

22) Ce înțeles au cuvintele „dragostea lui Hristos” din 
următoarea întrebare? (v. 35). 

Ele nu se referă la dragostea noastră față de Hris-
tos, ci la dragostea lui Hristos față de noi. 

23) Pe ce este întemeiată dragostea Lui? 

Ea nu se bazează pe nimic bun din noi, căci n-a 
fost atrasă de nicio vrednicie morală din ființele 
noastre, ci a fost perfect liberă și fără plată, izvo-
rând din bunăvoința și compasiunea Sa infinită, 
întemeiată pe planul Său neschimbător, veșnic și 
creat în Sine, plan prin care a rânduit eliberarea 
noastră de vinovăția și pierzarea noastră, și aduce-
rea noastră la bucuria păcii și împăcării cu Dum-
nezeu, și în final la bucuria vieții veșnice. „Dragos-
tea stă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumne-
zeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și L-a trimis 
pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele 
noastre” (1 Ioan 4:10). 

24) Cum răspunde apostolul la întrebarea „cine ne va 
despărți de dragostea lui Hristos”? (v. 35-37). 

După enumerarea anumitor evenimente tragice 
care amenință să îl constrângă pe creștin să uite 
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de slujirea lui Hristos și care îi spun că prietenii 
lui din orice epocă au fost încercați și au avut 
parte de mari suferințe, mulți fiind dați la moarte 
pentru alipirea lor de credință, apostolul spune 
că cei ce sunt creștini vor trece triumfători prin 
toate suferințele și persecuțiile, prin ajutorul și 
harul lui Hristos, care i-a iubit și care nu va lăsa 
ca dragostea lor față de El să eșueze. 

25) Cum încheie apostolul acest capitol? (v. 38-39) 

El îl încheie cu expresii ale biruinței sfinte, pe care 
toți credincioșii adevărați și le pot însuși: „Căci 
sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, 
nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lu-
crurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, 
nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în 
stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, 
care este în Isus Hristos, Domnul nostru”. 

26) Care sunt unele dintre privilegiile creștinilor pre-
zentate în acest capitol? 

Ei sunt eliberați de condamnare (v. 1); eliberați de 
Lege ca legământ al faptelor (v. 2); Hristos a murit 
pentru ei, pentru ca ei să fie astfel îndreptățiți și 
sfințiți (v. 3, 4); ei umblă după lucrurile Duhului 
(v. 4); sunt fii de Dumnezeu, moștenitori ai lui 
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Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos (v. 
14-17); moștenirea lor este peste măsură de bogată 
și glorioasă (v. 18-23); în ei locuiește Duhul Sfânt, 
care îi călăuzește și îi conduce (v. 14); Duhul Sfânt 
mărturisește despre înfierea lor (v. 16), îi ajută în 
neputințele lor și în rugăciune (v. 26); toate lucru-
rile lucrează împreună spre binele lor (v. 28); mân-
tuirea lor este rezultatul împlinirii planului veșnic 
și neschimbător al lui Dumnezeu (v. 29, 30); Dum-
nezeu este de partea lor și le va da fără plată toate 
lucrurile, împreună cu Hristos (v. 31, 32); nimeni 
nu poate aduce vreo acuzație împotriva lor, care să 
ducă la condamnarea lor (v. 32-34); nimic nu va fi 
în stare să îi despartă de dragostea lui Dumnezeu, 
care este în Hristos Isus; iar ei vor fi purtați trium-
fători, prin harul Răscumpărătorului lor, prin 
toate suferințele, dificultățile, persecuțiile, necazu-
rile, ispitele și pericolele lor, până în slava veșnică 
(v. 35-39). 

27) Ce lecție practică putem învăța din acest capitol? 

Din acest capitol putem învăța că Evanghelia lui 
Isus Hristos, care le dă celor care o cred beneficii 
atât de bogate și de veșnice, este cu adevărat o 
Evanghelie glorioasă, pe care nu ar trebui să în-
cetăm niciodată să o admirăm și pentru care nu 
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putem niciodată să fim suficient de recunoscă-
tori. 

28) Care este datoria oricărui păcătos care aude această 
Evanghelie glorioasă? 

Datoria oricărui păcătos este să o creadă din 
inimă, bazându-se pe neprihănirea lui Hristos în 
vederea îndreptățirii și mântuirii sale. 

29) Care va fi rezultatul auzirii Evangheliei? 

Dacă cred Evanghelia, ea va fi pentru mine „o mi-
reasmă de la viață spre viață”, dar dacă rămân în 
necredință, ea va fi pentru mine „o mireasmă de la 
moarte spre moarte” (2 Cor. 2:15-16). 

30) Care ar trebui să fie rugăciunea ta? 

Ar trebui să nu încetez să mă rog ca „Dumnezeu, 
care a zis: ‚Să lumineze lumina din întuneric’”, să 
strălucească în inima mea, ca să îmi dea „lumina cu-
noștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hris-
tos” (2 Cor. 4:6). 
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LECȚIA 1 

1) Ce temă tratează apostolul în acest capitol? 

El tratează respingerea evreilor și chemarea Nea-
murilor. 

2) A fost aceasta o temă plăcută pentru evrei? 

Nicidecum, ci a fost foarte ofensatoare pentru ei. 

3) De ce a fost atât de neplăcută? 

Pentru că ei credeau că sunt poporul special al lui 
Dumnezeu, și nu puteau suporta gândul de a fi 
respinși de El. 

4) Putem face apel la vreun pasaj din Faptele Apostoli-
lor, unde evreii și-au manifestat atitudinea pe 
această temă? 

Da, un astfel de pasaj este următorul: „Iudeii, 
când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, 
vorbeau împotriva celor spuse de Pavel, și-l batjo-
coreau” (F.A. 13:45). 
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5) Există și alte pasaje asemănătoare? 

Unul dintre acestea este Faptele Apostolilor 
22:21-22: „Atunci El mi-a zis: ,Du-te, căci te voi 
trimite departe la Neamuri’. Ei l-au ascultat până 
la cuvântul acesta. Dar atunci și-au ridicat glasul 
și au zis: ‚Ia de pe pământ pe un astfel de om! Nu 
este vrednic să trăiască!’” 

6) Erau creștinii evrei total eliberați de această atitu-
dine? (v. 1-5) 

Nu, și deoarece era conștient de aceasta, chiar 
dacă le-a scris romanilor, printre care existau con-
vertiți evrei, apostolul pregătește cu mare grijă ca-
lea pentru a discuta această temă. 

7) Cum încearcă el să le îndepărteze prejudecățile și să 
îi convingă să ia aminte la discuția lui cu o minte 
și o atitudine de supunere? (v. 1-5) 

El afirmă cu solemnitate durerea pe care o simțea 
față de starea spirituală ticăloasă a evreilor, și subli-
niază respectul pe care îl avea pentru privilegiile lor 
deosebite. 

8) Care este primul verset? 

„Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, 
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luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor”. 

9) Această afirmație nu are oare seriozitatea caracteris-
tică unui jurământ? 

Da, desigur. 

10) De ce? 

Pentru că este o afirmație serioasă, făcută în pre-
zența lui Hristos și a Duhului Sfânt, adică a lui 
Dumnezeu, care este sfânt și omniscient. 

11) Ce afirmă apostolul ulterior, în versetele 2 și 3? 

„Simt o mare întristare, și am o durere necurmată 
în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi 
anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, 
rudele mele trupești”. 

12) Ce sens au aceste cuvinte? Era apostolul gata să se 
lase condamnat spre binele evreilor? 

Evident că nu. 

13) Ar fi fost pierzarea lui veșnică de vreun ajutor pen-
tru evrei? 

Nu, ea nu ar fi fost de niciun folos. 

14) Nu implică pierzarea veșnică vrăjmășia veșnică 
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față de Dumnezeu? 

Ba da. 

15) Nu ar fi fost o astfel de dorință deopotrivă absurdă 
și rea? 

Bineînțeles că ar fi fost. 

16) Dacă ar fi să traducem corect, la ce se referea apos-
tolul? 

El spune că era gata, pentru mântuirea conaționa-
lilor lui, să îndure orice privațiune și orice sufe-
rință, dacă acestea ar fi contribuit cu ceva la împli-
nirea dorinței lui fierbinte. 

Dacă punem acest verset într-o paranteză și reci-
tim cele două versete, ele ar suna astfel: „Simt o 
mare întristare, și am o durere necurmată în inimă 
(căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, 
despărțit de Hristos), pentru frații mei, rudele 
mele trupești”. Prin folosirea parantezei, întrista-
rea lui Pavel este legată de obiectul adecvat, și 
acesta este motivul pentru care am folosit paran-
tezele. Acest artificiu intră în deplin acord cu ma-
niera de a scrie a lui Pavel. Sensul corect al pasaju-
lui este acesta: apostolul cunoștea starea spirituală 
deplorabilă a evreilor, anume că ei erau despărțiți 
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de Hristos și pe punctul de a fi anatemizați pe veci 
de El. Când au cerut răstignirea Lui, evreii au ex-
clamat: „Sângele Lui să fie asupra noastră și asu-
pra copiilor noștri” (Matei 27:25). Crezând că 
Isus era un impostor și un blasfemiator, ei erau 
gata să își asume orice vinovăție care rezulta din 
omorârea Lui, așa că ei au renunțat la orice legă-
tură și la orice părtășie cu El. Ei nu s-au temut de 
răzbunarea Lui, fiind gata să invoce orice blestem 
pe care El ar fi putut să îl dea. Apostolul cunoștea 
aceste lucruri. El nu era în neștiință de simțămin-
tele și imprecațiile lor, căci el însuși simțise ceea ce 
evreii simțeau și, în zilele ignoranței și ale zelului 
lui nebun împotriva lui Hristos și a cauzei Sale, i-
a imitat pe evrei. Se poate ca el să fi fost prezent la 
judecata Răscumpărătorului și să se fi unit cu 
evreii în strigătul lor ca „sângele Lui să fie asupra 
noastră și asupra copiilor noștri”, sau, dacă nu a 
fost prezent, nu încape îndoială că era gata să 
adopte imprecația când a auzit de ea. El și-a dorit 
anterior să fie anatema, despărțit pe veci de Hris-
tos, gata să se dedice cu totul distrugerii lui Hris-
tos și să Îl provoace pe Hristos, gata să atragă asu-
pra sa orice blestem din partea lui Hristos. Dar 
când ochii i-au fost deschiși și când a devenit con-
vins că Hristos era Mesia Cel făgăduit, Fiul lui 
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Dumnezeu, Pavel și-a văzut nebunia și păcatul, 
descoperind starea spirituală periculoasă în care se 
afla. În felul acesta, el a ajuns să cunoască pe pro-
pria piele starea spirituală înfricoșată a evreilor ne-
credincioși. Potrivit propriei lor imprecații groaz-
nice, ei erau lipsiți de orice părtășie în harul și 
mântuirea lui Hristos și au dorit să fie dedicați 
pierzării de către Hristos, atât în această lume cât 
și în cea viitoare. Aceasta era cauza durerii con-
stante și profunde a lui Pavel pentru conaționalii 
lui. 

17) Care erau câteva dintre privilegiile deosebite ale 
evreilor, pe care apostolul inspirat le-a enumerat? 
(v. 4) 

(1) Numele lor, de israeliți; (2) înfierea lor; (3) 
slava; (4) legămintele; (5) darea Legii; (6) slujba 
dumnezeiască; și (7) făgăduințele. 

18) De unde își trăgeau evreii numele de „israeliți”? (v. 
4) 

De la patriarhul Iacov, care a primit numele „Is-
rael”. 

19) Ce sens are numele „Israel”? 

Prinț al lui Dumnezeu. 
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20) Cine i-a dat lui Iacov acest nume? 

Dumnezeu. 

21) De ce i-a dat Dumnezeu acest nume onorabil? 

Pentru că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea (vezi 
Gen. 32:24-30). 

22) De ce erau evreii numiți „israeliți”? 

Pentru că erau descendenți din Israel. 

23) A fost descendența lor din acest om ilustru, alături 
de numele lor, după el, un privilegiu ales? 

Da, cu siguranță că a fost un privilegiu deosebit. 

24) Ce sens are termenul „înfierea”? (v. 4) 

Israeliții erau copiii înfiați ai lui Dumnezeu. 

25) Cum se poate dovedi acest lucru? 

Domnul i-a cerut lui Moise să îi spună lui Faraon: 
„Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut” (Exod 
4:22-23). 

26) Este înfierea israeliților aceeași cu înfierea creștini-
lor? 

Nu, căci prima a fost de ordin național, pe când a 
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doua are loc la nivel individual; prima a fost una 
exterioară, pe când a doua este una spirituală. 

27) Ce sens are cuvântul „slava”? (v. 4) 

El se referă la manifestările frecvente ale slavei lui 
Dumnezeu față de ei [evrei]. 

28) Cum Și-a manifestat Dumnezeu slava față de ei? 

El Și-a manifestat slava față de ei prin minunile de-
osebite săvârșite spre eliberarea lor din robia egip-
teană; la trecerea lor prin Marea Roșie; în stâlpul de 
foc și cel de nor care îi călăuzea și îi proteja în pus-
tie; în manifestarea uimitoare a măreției, grandorii 
și groazei de la Muntele Sinai; în susținerea lor cu 
mana cerească, vreme de 40 de ani, în pustie; și prin 
simbolul vizibil al prezenței divine printre ei, 
Shekhinah, care a locuit la început în Cortul Întâl-
nirii și apoi în Templu. 

LECȚIA 2 

1) Ce sens are termenul „legămintele”? (v. 4) 

El se referă la legământul făcut cu Avraam și să-
mânța lui, și la cel făcut la Muntele Horeb, cu po-
porul evreu (Gen. 17:1-14; Deut. 5:2-4; 29:1, 10-
15). 
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2) Ce sens are expresia „darea Legii?” (v. 4). 

Ea se referă la proclamarea solemnă și publică a 
Celor 10 Porunci de către Dumnezeu însuși, de 
pe vârful Muntelui Sinai, la înscrierea lor pe cele 
două table de piatră, alături de toate celelalte po-
runci și rânduieli care le-au fost date israeliților 
atât de Moise, cât și de proroci. 

3) Ce trebuie înțeles prin expresia „slujba dumneze-
iască?” (v. 4) 

Prin aceasta trebuie înțeleasă închinarea prescrisă 
de El la Cortul Întâlnirii și, ulterior, la Templu, 
închinare care consta din diferite jertfe, atât cu 
sens ispășitor, cât și cu sens euharistic. 

4) La ce se referă apostolul în versetul 4, când vorbește 
despre „făgăduințe”? 

El se referă la toate făgăduințele lăsate în Vechiul 
Testament, în special la făgăduințele legate de 
Mesia și de binecuvântările domniei Lui. 

5) Cine erau „patriarhii” evreilor? (v. 5) 

Avraam, Isaac, Iacov, Iosif, Moise, Samuel, David 
și alți bărbați deosebiți. 

6) Se lăudau evreii cu descendența lor? 
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Da, și credeau că descendența lor din acești oa-
meni deosebiți ai credinței era un semn al cinstei 
care le era conferită de Creatorul lor. 

7) Ce cinste mai mare decât descendența lor le-a fost 
dată evreilor? 

Ei au avut această cinste superioară, anume că 
Hristos a venit din ei, a luat natura Sa umană în 
seminția lui Iuda și în familia lui David. 

8) A fost Hristos un simplu om? (v. 5) 

El a fost deopotrivă Dumnezeu și om. 

9) Poate fi dată o dovadă în acest sens din versetul 5? 

Apostolul ne învață că „Hristosul... este mai pre-
sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în 
veci”, adică El este Iehova suprem și infinit. 

10) Care este sensul cuvântului „Amin”? (v. 5) 

Apostolul folosește acest cuvânt pentru a arăta că 
el credea ferm în divinitatea supremă a lui Isus 
Hristos, și că se bucura să aibă un astfel de Răs-
cumpărător infinit și atotsuficient. 

11) Cum ar trebui să înțelegem următoarele cuvinte din 
versetul 6: „Dar aceasta nu înseamnă că a rămas 
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fără putere Cuvântul lui Dumnezeu”? 

Apostolul vrea să spună că făgăduințele lui Dum-
nezeu nu au eșuat să se împlinească, chiar dacă 
evreii, ca națiune, L-au respins, din cauza necre-
dinței lor. 

12) Ce credeau evreii că le garanta făgăduințele lui 
Dumnezeu? 

Ei își închipuiau că aveau să rămână pentru tot-
deauna poporul Lui special, că Mesia avea să îi 
înalțe mai presus de toate popoarele și că aveau să 
se bucure de binecuvântările domniei Lui. 

13) Au interpretat ei corect Cuvântul lui Dumnezeu? 
(v. 6) 

Nicidecum, căci legământul făcut cu Avraam era 
un legământ veșnic și îi garanta acestuia o să-
mânță în fiecare generație, care avea să fie părtașă 
tuturor binecuvântărilor acestui legământ, dar el 
nu le garanta evreilor că nu vor fi scoși din Bise-
rica lui Dumnezeu și abandonați pentru multe 
veacuri. 

14) Oare urmașii trupești ai lui Avraam au format 
această sămânță? (v. 8) 
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Nu, ci această sămânță era formată din copiii făgă-
duinței, iar ei s-au aflat atât printre urmașii lui tru-
pești, cât și printre credincioșii dintre Neamuri 
(Gal. 3:6-9, 29). 

15) Dar nu erau toți evreii considerați parte din Israel, 
ca urmare a descendenței lor din Iacov? (v. 6) 

Da, erau. 

16) Atunci ce sens are expresia „nu toți cei ce se coboară 
din Israel, sunt Israel”? 

Apostolul inspirat se referă la o deosebire pe care 
el o făcuse deja din Romani 2:28-29, între „iu-
deu... pe dinafară... și iudeu [pe] dinăuntru”; așa 
că, aici, el face deosebirea între un israelit adevă-
rat, „un israelit în care nu este vicleșug”, așa cum 
s-a referit Mântuitorul nostru la Natanael (Ioan 
1:47), și un israelit după trup. 

17) Ce altă deosebire face apostolul? (v. 7-8) 

El face deosebire între „sămânța lui Avraam” și 
„copiii lui Avraam”, între „copiii trupești” și „co-
piii lui Dumnezeu”. 

18) A fost sugerată această deosebire de către Dumnezeu 
încă de timpuriu? (v. 7-13) 
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Da, ea a fost făcută mai întâi către Avraam, când 
Dumnezeu i-a spus, „În Isaac vei avea o sămânță 
care-ți va purta numele” (Evrei 11:18; cf. Gen. 
21:12); și din nou, „Pe vremea aceasta Mă voi în-
toarce, şi Sara va avea un fiu”; și apoi, când El i-a 
spus Rebecăi că, „Cel mai mare îi va fi rob celui 
mai mic”. 

19) A existat un temei al acestei deosebiri chiar în legă-
mânt? 

Da, acest temei a existat. 

Legământul făcut cu Avraam cuprindea două fe-
luri de binecuvântări: una exterioară și trecătoare, 
și una spirituală și veșnică. Legământul viza o să-
mânță de două feluri: una firească, căreia i se dă-
duse dreptul la primele binecuvântări, cum ar fi 
țara făgăduită, alcătuirea unei biserici vizibile, ac-
cesul la slujba Templului, dreptul la circumcizie și 
Paști; și cealaltă spirituală, căreia i s-a dat dreptul la 
iertarea păcatelor, la îndreptățirea prin credință, la 
înfierea spirituală, la părtășia cu Dumnezeu, la nă-
dejdea Cerului și la viața veșnică.  

Pentru prima sămânță, Dumnezeu S-a raportat la 
ea printr-o relație exterioară și vizibilă; față de a 
doua, El a fost un Dumnezeu în sensul cel mai înalt 
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al făgăduinței, printr-o relație spirituală și invizi-
bilă. Sămânța firească a lui Avraam a purtat chipul 
său natural, aceștia fiind făpturi raționale, așa 
cum el a fost. Sămânța lui spirituală a purtat chi-
pul său spiritual, ei fiind înnoiți prin harul divin 
la fel cum Avraam a fost și au crezut făgăduința 
divină la fel cum a crezut el, fiind în consecință 
părtași cu el la neprihănirea credinței. Legămân-
tul a făcut referire în special la ei, iar scopul măreț 
pentru care a fost instituit a fost să le asigure mân-
tuirea acestora din urmă. 

LECȚIA 3 

1) Dacă făgăduința mântuirii le aparține doar credin-
cioșilor adevărați, iar ei sunt mântuiți, oare Cu-
vântul lui Dumnezeu eșuează sau nu are efect? 

Cu siguranță că nu. 

2) Are vreo forță obiecția anticipată de apostolul inspi-
rat? (v. 6) 

Deloc, deoarece făgăduința le-a fost făcută doar 
credincioșilor adevărați, nu descendenților natu-
rali ai lui Israel, astfel că respingerea evreilor ne-
credincioși ca popor nu poate să fie expresia ne-
credincioșiei lui Dumnezeu.  
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3) A avut Dumnezeu vreo obligație să îl iubească pe Ia-
cov sau pe Esau? (v. 13) 

Dumnezeu nu a avut nici o obligație să iubească 
pe nimeni din rasa noastră decăzută. 

4) N-ar fi putut El să aleagă din rasa noastră răzvră-
tită pe cine dorea, ca obiecte ale dragostei Sale suve-
rane și necondiționate? 

Fără îndoială. El a avut un drept perfect să îl iu-
bească pe Iacov, nu pe Esau, și să acționeze în ace-
lași fel în ce privește restul omenirii. 

5) Poate fi acuzat Iehova de nedreptate pentru felul în 
care tratează ființele create de El? (v. 14) 

În niciun caz. Astfel de acuzații sunt lipsite de te-
mei și păcătoase. Dându-le unora îndurare și har 
sfințitor, în timp ce nu le dă celorlalți aceste bine-
cuvântări, El doar exercită acea suveranitate vred-
nică de adorare care ține de Ființa Sa supremă. 

6) De ce îi pedepsește Dumnezeu pe unii oameni din 
rasa omenească? 

El nu pedepsește pe nimeni decât pentru păcatele 
lor, astfel că nimeni nu are vreun drept să se plângă 
fie pentru că îi este dată pedeapsa cuvenită, fie că 
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altora li se dau favorurile Lui. 

7) Își exercită Dumnezeu suveranitatea în felul în care 
dă îndurarea Lui? (v. 15) 

Da, „căci El i-a zis lui Moise: ‚Voi avea milă de ori-
cine-Mi va plăcea să am milă; și Mă voi îndura de 
oricine-Mi va plăcea să Mă îndur’”. 

8) La ce se referă apostolul în versetul 16? 

El face apel la binecuvântarea dată lui Iacov ca ur-
mare a legământului (vezi Gen. 27). 

9) Ce a dorit Isaac și ce a făcut Iacov? 

Isaac a dorit ca Esau să primească binecuvântarea, 
iar Iacov, supunându-se îndemnului mamei sale, 
a alergat la turmă și a adus doi iezi, din care ea i-a 
gătit o mâncare ca să-l înșele pe Isaac. 

10) A fost binecuvântarea dată după dorința lui Isaac, 
sau ca să-l răsplătească pe Iacov pentru purtarea 
sa? 

Iacov a acționat atât de înșelător și ticălos, că nu 
merita binecuvântarea, și totuși aceasta i-a fost 
dată, împotriva dorinței tatălui său, Isaac, care 
voia să i-o dea fiului său cel mai mare, Esau, și care, 
închipuindu-și că i-o dă acestuia, a pronunțat-o 
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asupra lui Iacov, fiul mai mic. 

11) Cum s-a petrecut acest lucru? 

Acest lucru a fost posibil potrivit voii suverane a 
lui Dumnezeu, care a considerat de cuviință să re-
verse această îndurare nemeritată asupra lui Iacov. 
Darea acestei binecuvântări nu a depins de voința 
lui Isaac, nici de purtarea lui Iacov. 

12) Este oare principiul afirmat de Pavel în versetul 16 
aplicabil la mântuirea păcătoșilor prin Isus Hris-
tos? 

Da, căci de la început și până la sfârșit, mântuirea 
lor este rezultatul îndurării suverane a lui Dumne-
zeu. La predicarea Evangheliei, atitudinea păcăto-
șilor este foarte diferită. Unii rămân neimpresio-
nați, fără a-și conștientiza vreodată starea spiritu-
ală periculoasă și deplorabilă, neglijând mijloacele 
harului, trăind și murind în necredință. Dar alții 
ajung treziți, își conștientizează vinovăția și peri-
colul spiritual, cer cu sârguință și aplică perseve-
rent mijloacele harului, strigând cu zel după îndu-
rare. Ei sunt auziți, le este dată îndurarea, cred și 
sunt mântuiți. Cum ar trebui să înțelegem această 
diferență în atitudinea oamenilor care aud aceeași 
predicare și se bucură de aceleași oportunități de a 
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scăpa de pierzarea veșnică? Ar trebui să atribuim 
scăparea celor din urmă sârguinței și rugăciunilor 
lor? De ce sunt ei diferiți de ceilalți oameni în ati-
tudinea lor? De ce acționează ei înțelept? De ce 
sunt ascultate rugăciunile lor? De unde vine cre-
dința lor?  

Toate acestea izvorăsc din îndurarea suverană a 
lui Dumnezeu. Harul Lui îi trezește și îi în-
deamnă, iar harul Lui suveran le dă credința mân-
tuitoare. Dacă ar fi abandonați în puterile lor, ei ar 
rămâne la fel de nepăsători, nepreocupați și necre-
dincioși ca și ceilalți. El nu avea nicio obligație să le 
asculte rugăciunile și, având în vedere păcatele care 
însoțesc chiar folosirea mijloacelor harului de către 
ei, El ar fi putut pe bună dreptate să îi abandoneze 
în starea lor de neajutorare. Dar El a găsit plăcere să 
Își manifeste îndurarea suverană spre mântuirea 
lor. „Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care 
să nu-l fi primit?” (1 Cor. 4:7). „El ne-a mântuit, 
nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci 
pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din 
nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt” (Tit 
3:5). „Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. 
Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dum-
nezeu” (Efes. 2:8). 
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13) Pretinde Dumnezeu că exercită suveranitate abso-
lută în stăpânirea Lui peste această lume? (v. 17) 

Da. 

14) Ce exemplu se poate aduce în acest sens? (v. 17) 

Putem aduce exemplul lui Faraon, căruia Dum-
nezeu i-a spus: „Te-am ridicat înadins, ca să-Mi 
arăt în tine puterea Mea, și pentru ca Numele 
Meu să fie vestit în tot pământul”. 

15) Este, de aceea, un principiu ferm că Dumnezeu Își 
arată îndurarea față de cine vrea El să Își arate? 
(v. 15) 

Așa ne-a învățat El să credem. 

16) Este un gând alarmant că lumea este guvernată de 
un Domn suveran? 

Acesta este un gând alarmant doar pentru cei răi 
și răzvrătiți, căci suveranitatea divină este dirijată 
de înțelepciunea, dreptatea și bunăvoința Lui in-
finită. 

17) Se poate extrage din această perspectivă asupra su-
veranității divine vreo încurajare pentru păcătoșii 
treziți, care să fie chemați astfel să caute mântui-
rea? 
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Întrucât Dumnezeu i-a îndreptat pe păcătoși să 
caute harul Său, ei pot să nutrească o nădejde că, 
deși sunt păcătoși și ticăloși, El poate găsi de cuvi-
ință, în exercitarea îndurării Sale suverane, să îi 
mântuiască. 

18) Împietrește Dumnezeu pe cine vrea El să împie-
trească? (v. 18) 

Așa suntem învățați. 

19) Îi împietrește Dumnezeu pe păcătoși printr-o influ-
ență directă, activă? 

Nu, ci ca o pedeapsă dreaptă pentru păcatele lor, 
El îi abandonează în starea rea a inimilor lor și sub 
influența corupătoare a ispitelor, retrăgându-Și 
de la ei harul Său care i-ar înfrâna. 

20) Cum se poate dovedi că această interpretare este co-
rectă? 

Iacov spune: „Nimeni, când este ispitit, să nu zică: 
‚Sunt ispitit de Dumnezeu’. Căci Dumnezeu nu 
poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește 
pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de 
pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămis-
lit, dă naștere păcatului; și păcatul odată făptuit, 
aduce moartea” (Iacov 1:13-15). 
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LECȚIA 4 

1) Ce trebuie să credem despre obiecția care se ridică 
față de suveranitatea lui Dumnezeu, obiecție pe 
care apostolul inspirat o notează în versetul 19? 

Ea este neîntemeiată și rea. 

2) Poate fi voia secretă a lui Dumnezeu o regulă de vi-
ață pentru ființele create de El? (v. 19) 

Nu, pentru că ele nu o cunosc. 

3) Care este atunci regula noastră de viață? 

Voia revelată a lui Dumnezeu în poruncile Sale. 

4) Este posibil ca păcătosul, în timp ce acționează din 
vrăjmășia și răzvrătirea inimii sale, să spună, pe 
baza oricărui temei, că el nu se împotrivește voii lui 
Dumnezeu? (v. 19) 

Nu, căci el acționează în opoziție față de voia Lui 
și încalcă poruncile Sale. 

5) Cum tratează apostolul inspirat obiecția păcătosului 
identificată în versetul 19? 

El o privește ca pe o replică împotriva lui Dumnezeu 
și la fel de absurdă ca atunci când un lucru creat i-ar 
spune celui ce l-a creat: „Pentru ce m-ai făcut așa?” (v. 
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20). 

6) Are Dumnezeu un control absolut asupra ființelor 
create de El, la fel cum olarul are control absolut 
asupra lutului său? (v. 21) 

Da, El are acest control. 

7) Care este cauza pentru care vedem în creație această 
vastă varietate de viețuitoare? 

Cauza ține de voia suverană a lui Dumnezeu. A 
fost plăcerea Lui să creeze îngeri, oameni, ani-
male, păsări și pești. 

8) Au animalele vreun drept să se plângă de faptul că 
n-au fost făcute oameni? 

Nu, după cum nici oamenii nu au dreptul să se 
plângă că n-au fost creați îngeri. 

9) Nu ar fi avut Dumnezeu tot dreptul să lase ca în-
treaga rasă omenească să piară în păcatele ei? 

Desigur, căci toți oamenii sunt condamnați de 
Legea sfântă, pe care au încălcat-o, și toți merită 
pierzarea veșnică. 

10) Atunci poate Dumnezeu să trateze masa coruptă a 
naturii umane la fel cum olarul tratează lutul? 
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(v. 21) 

El poate și face acest lucru. El îi rânduiește pe unii 
la cinste, și pe alții la ocară. Prin harul Lui neme-
ritat, El îi mântuiește pe cei ce cred în Hristos și, 
prin exercitarea dreptății Sale, El îi pedepsește cu 
pierzarea veșnică pe cei care nu cred, ca urmare a 
păcatelor lor. 

11) În ce fel sunt făcute vasele mâniei pentru pierzare? 
(v. 22) 

Ele se potrivesc pierzării prin nepocăința și necre-
dința lor, și prin toate celelalte păcate ale lor. 

12) Cum sunt pregătite vasele îndurării pentru slavă? 
(v. 2-3) 

Ele sunt pregătite prin harul regenerator și sfinți-
tor al lui Dumnezeu. 

13) Unde se găsesc aceste vase? (v. 24) 

Printre evrei și printre Neamuri. 

14) A prevestit Dumnezeu în Vechiul Testament că 
Neamurile aveau să fie aduse în Biserica Lui? (v. 
25-26) 

Osea a prevestit acest eveniment binecuvântat: 
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„Voi numi ,popor al Meu’, pe cel ce nu era popo-
rul Meu, și ,preaiubită’, pe cea care nu era preaiu-
bită. Și acolo unde li se zicea: ,Voi nu sunteți po-
porul Meu’, vor fi numiți fii ai Dumnezeului ce-
lui viu” (v. 25-26). 

15) A fost prevestită respingerea evreilor în Scripturile 
lor? (v. 27-29). 

Da, aceasta a fost clar prevestită de profetul Isaia, 
în versetele citate de apostol. 

16) A prezis el că cea mai mare parte a poporului evreu 
avea să fie lepădată din Biserică? (v. 27-29) 

El a prezis că lepădarea lor avea să fie atât de gene-
rală, încât doar o sămânță, o rămășiță avea să fie 
lăsată. 

17) Care este rezultatul discuției apostolului? (v. 30) 

Neamurile au căpătat neprihănirea, în timp ce is-
raeliții au eșuat în umblarea lor după neprihănire. 

18) Care este cauza pe care apostolul o identifică în ce 
privește eșecul unora și succesul celorlalți? (v. 32) 

Cauza ține de două căi diferite de a căuta neprihă-
nirea. Neamurile au avut succes pentru că au cău-
tat neprihănirea în felul corect, prin credința în 
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Hristos. Israelul a eșuat, pentru că ei au căutat ne-
prihănirea într-un fel greșit, nu prin credința care 
putea să le asigure păcătoșilor neprihănirea, ci prin 
faptele Legii. 

19) De ce s-au poticnit israeliții? (v. 32, 33) 

De Piatra din capul unghiului, pusă în Sion. 

20) La cine se referă această „Piatră de poticnire”? (v. 
33) 

La Isus Hristos. 

21) Cum s-au poticnit evreii de El? 

Prin necredință. 

22) De ce L-au respins aceștia pe Hristos ca Mesia ce le 
fusese făgăduit? 

Fiind influențați de inimile lor carnale și corupte, 
ei au interpretat greșit limbajul profeților lor și s-
au așteptat la un prinț temporal, un cuceritor pu-
ternic, care avea să îi elibereze de sub jugul roman 
și să îi conducă la biruințe și renume pământesc, 
în loc să caute un Mântuitor spiritual, așa cum Îl 
ilustrau profeții, care avea să Își mântuiască popo-
rul din păcatele lor. 
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23) Care a fost efectul acestor așteptări false? 

Ei s-au simțit insultați văzând starea smerită în 
care Hristos a venit în lume, neputând vedea acele 
semne prevestite prin care El era caracterizat ca 
Mesia Cel făgăduit. Ei au refuzat să Îl primească 
în această calitate, respingându-L ca pe un impos-
tor și răstignindu-L ca pe un blasfemiator. 

24) Ce lecții practice putem învăța din acest capitol? 

Din acest capitol putem învăța (1) să prețuim 
mult privilegiile noastre spirituale în biserică, dar 
să nu depindem de ele ca și cum ar fi suficiente ca 
să ne mântuiască; (2) să adorăm suveranitatea glo-
rioasă a lui Dumnezeu; (3) să nu ne îndoim nicio-
dată de corectitudinea acțiunilor Lui, ci să credem 
că toate sunt perfect de drepte, corecte și înțe-
lepte; (4) să ne punem la dispoziția voii Sale suve-
rane și să ne bucurăm de domnia Lui glorioasă; (5) 
să nu nutrim niciodată în noi gândul că am putea 
deveni neprihăniți prin faptele noastre, ci să ne su-
punem planului minunat al lui Dumnezeu de în-
dreptățire a păcătoșilor, prin credința în Isus 
Hristos, căci El este Domnul, Neprihănirea noas-
tră. 
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LECȚIA 1 

1) Ce este inclus în acest capitol?  

Apostolul inspirat își continuă discuția pe același 
subiect, anume respingerea evreilor și chemarea 
Neamurilor. 

2) Ce spune Pavel în primul verset? 

El își exprimă dorința puternică și fierbinte pen-
tru mântuirea Israelului. 

3) Dar nu exprimase el în capitolul precedent simță-
mintele inimii sale față de evrei, într-o manieră 
foarte convingătoare? (9:1-3). 

Da, desigur. 

4) Atunci de ce își repetă simțămintele? 

El știa că subiectul în discuție era foarte neplăcut 
pentru evrei și dorea să alunge pornirile lor vio-
lente de prejudecată și să îi liniștească, asigurându-
se că ei acordau atenție cuvenită argumentelor 
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sale. 

5) Ce mărturie favorabilă aduce apostolul înaintea 
evreilor? (v. 2) 

Ei aveau un zel pentru Dumnezeu. 

6) Era zelul lor unul greșit? (v. 2) 

Da, era un zel greșit, nefiind călăuzit de cunoș-
tință. 

7) Erau ei în neștiință de vreun lucru important? (v. 3) 

Ei nu cunoșteau un lucru foarte important. 

8) Care era acesta? 

Ei nu cunoșteau neprihănirea lui Dumnezeu. 

9) Se referă apostolul la un atribut al lui Dumnezeu, 
anume dreptatea Lui? 

Nu, ci el se referă la neprihănirea pe care Dumnezeu 
a oferit-o spre îndreptățirea păcătoșilor care cred. 

10) Care a fost efectul ignoranței lor în acest aspect esen-
țial? (v. 3) 

Ei au căutat să-și întemeieze propria neprihănire. 

11) Puteau ei să creadă că ascultarea lor imperfectă 



ROMANI 10 227 

constituia o împlinire completă a Legii lui Dum-
nezeu? (v. 3) 

Nu, căci ei cunoșteau imperfecțiunile ascultării lor, 
dar nădăjduiau să fie în stare, prin jertfele și împli-
nirea ceremoniilor Legii mozaice, să aducă asculta-
rea lor într-o situație în care să fie acceptabilă și să 
le asigure favoarea Celui Atotputernic. 

12) La ce anume a condus bizuirea lor pe propriile 
fapte? (v. 3) 

Aceasta i-a făcut să respingă neprihănirea lui Hris-
tos, pe care Dumnezeu le-o oferise spre îndreptă-
țirea lor. 

13) Ce sens are supunerea față de neprihănirea lui 
Dumnezeu? (v. 3) 

Supunerea față de neprihănirea lui Dumnezeu are 
sensul renunțării la neprihănirea proprie, dintr-o 
convingere legată de insuficiența totală a acesteia 
de a ne îndreptăți înaintea lui Dumnezeu, și dintr-
o bizuire în întregime pe neprihănirea lui Hristos, 
spre iertarea păcatelor noastre și spre acceptarea 
noastră înaintea lui Dumnezeu, ca neprihăniți, 
prin neprihănirea imputată a Răscumpărătoru-
lui. 
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Unii cred că expresia „neprihănirea lui Dumne-
zeu”, menționată la începutul versetului 3, are 
sensul dreptății Lui. Astfel, întreg versetul ar avea 
sens, căci este evident că necunoașterea cerințelor 
acestui atribut divin îl face pe păcătos să nu vadă 
totala insuficiență a faptelor sale pentru satisface-
rea cerințelor din Legea Lui; dacă el ar conștien-
tiza aria deplină și vastă a acestor cerințe, ar cădea 
în disperare în încercările sale zadarnice de a ridica 
o clădire șubredă, lipsită de fundație. Totuși, acest 
lucru nu dovedește că apostolul inspirat se referă 
la dreptatea lui Dumnezeu. Pe parcursul epistolei, 
în alte pasaje, această expresie face referire la ne-
prihănirea pe care Dumnezeu a oferit-o spre în-
dreptățirea păcătoșilor care cred, și nu există ni-
ciun motiv întemeiat să ne îndepărtăm de la sen-
sul general al acesteia în interpretarea versetului 
de față. Sensul general se potrivește bine și în acest 
verset, și ne oferă un înțeles bun și potrivit în legă-
tură cu celelalte părți ale versetului (vezi de aseme-
nea răspunsurile la întrebările din Romani 1:17 și 
3:21). 

LECȚIA 2 

1) În ce fel este Hristos sfârșitul Legii? (v. 4) 
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Hristos a fost obiectul măreț al Legii ceremoniale 
care, prin arhetipurile și rânduielile ei ceremoni-
ale, a fost gândită ca o preumbrire a Persoanei, lu-
crării și slujirilor Sale; atât Legea ceremonială cât 
și cea morală au fost concepute și date Bisericii ca 
să îi învețe pe membrii ei despre necesitatea inter-
punerii Lui între ei și Dumnezeu, ca Mijlocitorul 
lor, prin ispășirea, ascultarea și mijlocirea Lui; iar 
El a fost sfârșitul Legii, fiind împlinirea tuturor 
arhetipurilor și a tuturor cerințelor ei. Apostolul 
spune într-o altă epistolă că „Legea ne-a fost un 
îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți nepri-
hăniți prin credință” (Gal. 3:24). 

2) Pentru cine este Hristos sfârșitul Legii, spre căpătarea 
neprihănirii? (v. 4) 

Doar pentru cei care cred, căci nimeni altcineva 
nu primește beneficiile mântuitoare ale neprihă-
nirii Sale. Ispășirea Sa satisface dreptatea doar pen-
tru păcatele credincioșilor, ascultarea Lui este 
pusă doar în contul lor, și ea nu face pe nimeni al-
tcineva neprihănit înaintea lui Dumnezeu. 

3) Cine a descris neprihănirea pe care o dădea Legea? 
(v. 5) 

Moise. 
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4) Cum o descrie el? (v. 5) 

Prin aceste cuvinte: „omul care împlinește nepri-
hănirea pe care o dă Legea va trăi prin ea”. 

5) Cere Legea ascultare perfectă? 

Da, și ea pronunță un blestem împotriva celei mai 
neînsemnate încălcări a poruncilor ei (Gal. 3:10). 

6) Poate vreun om să aducă această ascultare fără pă-
cat? 

Niciun simplu om nu a adus vreodată, de la că-
dere încoace, și nici nu va putea aduce vreodată o 
astfel de ascultare fără pată, în această lume. 

7) Atunci ar trebui căutată îndreptățirea prin faptele 
Legii? 

Obținerea îndreptățirii în felul acesta este un lu-
cru cu totul deznădăjduit. 

8) Poate fi obținută îndreptățirea în vreun alt fel? (v. 
6) 

Da, ea poate fi obținută prin neprihănirea pe care 
o dă credința. 

9) În ce fel descrie apostolul Pavel această neprihănire? 
(v. 6-7). 
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El spune că această neprihănire a fost produsă 
deja, căci Hristos a murit și a înviat pentru noi. 

10) Unde se găsește cuvântul care o anunță? (v. 8) 

El este aproape de noi, în Scriptură, și ne este pro-
povăduit prin slujitorii lui Hristos. 

11) Ce ne cere acest cuvânt? (v. 9) 

El ne cere să credem în Hristos din inimă și să Îl 
mărturisim înaintea oamenilor. 

12) Ce înseamnă să credem din inimă? (v. 10) 

Evanghelia nu cere de la noi o credință rece, spe-
culativă, ci credința în adevăr, credința care ne 
schimbă inima și ne mișcă dorințele. 

13) Oare adevărul important, practic, va influența în-
totdeauna dorințele, atunci când credința noastră 
este autentică? 

Cu siguranță că da. 

14) Atunci nu ar trebui ca o credință în adevăruri atât de 
importante, infinit de importante, ca acelea anun-
țate în Evanghelie, să miște inima și dorințele? 

Da, ea trebuie să facă acest lucru, iar apostolul in-
spirat ne învață că doar o astfel de credință ne va 
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duce la mântuire. 

15) De ce a murit Hristos? (v. 9) 

El a murit pentru păcatele noastre. 

16) De ce a înviat El din morți? (v. 9) 

El a înviat spre îndreptățirea noastră. 

17) Oare putem ascunde credința noastră în Hristos? (v. 
10) 

Nu, ci trebuie să ne mărturisim deschis credința 
înaintea oamenilor și să Îl recunoaștem pe Hristos 
ca Mântuitorul păcătoșilor și Domn peste toți. 

18) Cum trebuie făcută această mărturisire? 

În modalitatea cerută de Dumnezeu, supunându-
ne rânduielilor instituite de El, anume botezul și 
Cina Domnului, participând la închinarea co-
mună a bisericii și recunoscând credința noastră 
înaintea altora, mărturisind-o în toate circumstan-
țele potrivite. 

19) Este mărturisirea credinței noastre necesară pentru 
mântuire? (v. 10) 

Da, căci apostolul spune în versetul 10: „prin cre-
dința din inimă se capătă neprihănirea, și prin 
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mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire”. 
Domnul nostru a spus: „pe oricine Mă va mărtu-
risi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu îna-
intea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de ori-
cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă 
voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu care este în 
ceruri” (Matei 10:32-33). 

20) Ce dovadă aduce apostolul inspirat spre confirma-
rea afirmației lui? (v. 11) 

El face apel la un citat din profetul Isaia: „Oricine 
crede în el, nu va fi dat de rușine” [„nu se va ru-
șina”]. 

21) Ar trebui ca vreun credincios să se rușineze de nă-
dejdea lui? (v. 11) 

Nu, căci ea este bine întemeiată și se va împlini pe 
deplin. 

22) A ales profetul cuvântul „oricine”, citat apoi de 
apostol, cu un motiv anume? (v. 11) 

Da, el l-a ales ca să proclame ca adevăr universal că 
orice om, din orice popor, care crede în Hristos, 
va fi mântuit. 

23) Este această o extindere a modalității de mântuire 
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către credincioșii din toate popoarele un lucru ex-
primat explicit de către Pavel? (v. 12) 

Da, căci el spune: „În adevăr, nu este nicio deose-
bire între Iudeu și Grec; căci toți au același Domn, 
care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L 
cheamă”. 

24) Cât de bogat? (v. 12) 

El este bogat, infinit de bogat în îndurare și har, 
spre iertarea păcatelor lor și spre a le conferi orice 
altă binecuvântare, „fiindcă oricine va chema Nu-
mele Domnului, va fi mântuit”. 

25) Ce înseamnă a chema Numele Domnului? (v. 13) 

Sensul este să ne rugăm Lui, cerându-I îndurarea 
iertătoare și harul sfințitor ca să ajungem la mân-
tuire. 

26) Ce presupune să ne rugăm Domnului? (v. 14) 

Rugăciunea implică faptul că noi credem în El. 

27) Ce presupune credința? (v. 14) 

Că am auzit despre El, că știm că este Dumnezeu 
și are suveranitate universală, și că El este singurul 
Mântuitor al rasei noastre pierdute. 
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28) Ce implică auzirea? (v. 14) 

Faptul că Evanghelia ne-a fost propovăduită. 

29) Cine are dreptul să propovăduiască Evanghelia? (v. 
15) 

Cei trimiși de Dumnezeu și rânduiți la slujire. 

30) Trebuie să îi primim pe predicatorii Evangheliei și 
să ne bucurăm de mesajul lor? (v. 15) 

Așa ne învață apostolul și profetul: „Cât de fru-
moase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale 
celor ce vestesc Evanghelia”. 

31) Au crezut toți evreii cărora li s-a vestit Evanghelia? 
(v. 16) 

Foarte puțini evrei au crezut Evanghelia, căci 
mare parte din acest nefericit popor a respins-o. 

32) A fost prevestit acest lucru trist? (v. 16) 

Da, el a fost prevestit de profetul Isaia, care a spus: 
„Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?” 

33) De ce este necesară auzirea Evangheliei pentru a 
avea credință? (v. 17) 

Ea este necesară prin natura lucrurilor, căci noi nu 
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putem crede lucruri pe care să nu le cunoaștem 
sau de care să nu fi auzit, nici nu ne putem baza 
pe un Mântuitor care nu ne-a fost revelat. 

34) Cum lucrează Duhul Sfânt credința în inimă? (v. 
17) 

Prin intermediul Cuvântului. 

35) Ce implicație putem extrage din acest fapt? 

De aici putem extrage implicația că este extrem de 
important să tratăm cu toată atenția citirea și au-
zirea Cuvântului lui Dumnezeu. 

36) Când a fost scrisă această epistolă, Evanghelia 
ajunsese să fie propovăduită pe scară largă în 
lume? (v. 18) 

Ea fusese propovăduită pe o scară atât de largă în 
Iudeea, Samaria, Imperiul Roman și alte părți ale 
lumii, încât, când vorbește despre acest lucru, 
apostolul se simte în măsură să folosească expri-
marea lui David, când vorbește despre ceruri și 
despre întinderea cerurilor, cu sensul de toate po-
poarele, învățându-i pe toți cei care au ochi să 
vadă și urechi de auzit. 

37) Atunci au fost evreii fără scuză? (v. 18) 
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Da, ei au fost fără scuză, căci Evanghelia le fusese 
propovăduită și le fuseseră oferite fără plată toate 
binecuvântările ei inestimabile, evreii fiind în-
demnați să o accepte. 

38) Erau evreii neștiutori în ce privește pericolul în care 
se aflau pentru că respingeau Evanghelia prin ne-
credința lor? (v. 19-21) 

Dacă și-ar fi studiat propriile Scripturi, ei ar fi cu-
noscut acest lucru. 

39) Cine l-a prevestit? 

Moise, marele lor legiuitor, și Isaia, marele profet. 

40) Ce a spus Moise? (v. 19) 

„Vă voi întărâta la pizmă prin ceea ce nu este 
neam, vă voi ațâța mânia printr-un neam fără pri-
cepere”. 

41) Ce a spus Isaia? (v. 20) 

„Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am fă-
cut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine”. 

42) Ce altceva mai spune Isaia? (v. 21) 

„Pe când, despre Israel zice: ,Toată ziua Mi-am în-



238 ROMANI. UN COMENTARIU CATEHETIC | JANEWAY 

tins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivi-
tor la vorbă’”. 

43) Ce cerea enunțarea acestor predicții de către profet? 
(v. 20) 

Rostirea predicțiilor atât de categorice și atât de 
ofensatoare pentru mândria și simțămintele evre-
ilor a cerut din partea profetului o fidelitate deo-
sebită și un mare curaj. 

44) Ce lecții practice putem învăța din acest capitol? 

Din acest capitol putem învăța (1) să studiem care 
este modalitatea de îndreptățire, prin neprihăni-
rea lui Hristos, revelată în Evanghelie; (2) să re-
nunțăm la orice gând de a fi îndreptățiți prin fap-
tele noastre, considerându-l păcătos și nebun; (3) 
să căutăm îndreptățirea doar prin credința în me-
ritele infinite ale lui Isus Hristos; (4) să fim foarte 
recunoscători pentru că această cale de mântuire, 
care a fost limitată multe veacuri la rând la descen-
denții lui Israel, este făcută cunoscută acum către 
toate popoarele, prin Evanghelie; și (5) să dorim 
mântuirea Israelului și să ne rugăm pentru 
aceasta. 
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LECȚIA 1 

1) Care este tema acestui capitol? 

Capitolul de față continuă aceeași temă, anume 
respingerea evreilor și chemarea Neamurilor. 

2) A fost respingerea Israelului una totală? (v. 1-5) 

Nu, căci mulți au fost mântuiți deși, ca popor, ei 
au fost lepădați din Biserica vizibilă a lui Dumne-
zeu. 

3) Va fi această lepădare una finală? (v. 25) 

Nu, căci va veni o vreme când ei vor fi restaurați 
și reuniți cu Biserica. 

4) Oare nu se poate obiecta față de raționamentul apos-
tolului, spunându-se că, din această lepădare, s-ar 
înțelege că Dumnezeu Și-a lepădat poporul? (v. 1) 

Evreul ar putea obiecta astfel și ar putea susține că 
o astfel de manieră de a acționa ar fi inconsecventă 
cu legământul lui Dumnezeu. 
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5) În ce fel se poate răspunde la această obiecție? (v. 1-2) 

Apostolul arătase anterior că legământul avraa-
mic a avut în vedere o sămânță de două feluri, una 
după trup, și una prin făgăduință (Rom. 9:6-8), 
astfel că el respinge aici o astfel de obiecție cu o 
indignare sfântă, considerând-o total neînteme-
iată: „Nicidecum!... Dumnezeu n-a lepădat pe po-
porul Său, pe care l-a cunoscut mai dinainte”. 

6) Ce dovadă oferă el ca să demonstreze că Dumnezeu 
nu a lepădat întreg poporul? (v. 1-5) 

El se aduce pe sine drept dovadă, căci Pavel era 
descendent din Avraam. 

7) Ce altă dovadă aduce el? (v. 2-5) 

El se referă la vremea lui Ilie, profetul, și ne spune 
că, așa cum, în apostazia generalizată din acea 
epocă, Dumnezeu păstrase șapte mii de persoane 
credincioase, tot așa, în vremea apostolului, multe 
mii de evrei fuseseră convertiți la credința creștină. 

8) Cum îi numește el pe aceștia? (v. 5) 

El îi numește „rămășița datorită unei alegeri, prin 
har”. 

9) De ce au fost ei aleși? (v. 6) 
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Alegerea lor s-a făcut prin har, fără plată, neluând 
în seamă niciuna dintre faptele lor bune, nici fă-
cute de ei, nici văzute mai dinainte în ei. 

10) Sunt consecvente mântuirea prin har și mântuirea 
prin fapte? (v. 6) 

Nu, ci ele sunt cu totul contrare, căci mântuirea 
trebuie să fie ori prin har, ori prin fapte (Tit 3:4-
5). 

11) Poate exista mântuire prin fapte? 

Nu, căci mântuirea prin fapte este imposibilă 
(Rom. 3:20). 

12) Dar nu sunt faptele necesare pentru mântuire? 

Ele sunt necesare în locul potrivit, cerute de Legea 
lui Hristos, ca dovadă a autenticității credinței 
noastre, ca expresii ale dragostei, recunoștinței și 
datoriei noastre față de Dumnezeu, ca să ne pre-
gătim pentru Cer și ca parte din acea mântuire pe 
care harul lui Dumnezeu ne-o dă. 

13) Cum se face această alegere – individual sau națio-
nal? 

Ea nu poate fi națională, ci individuală, căci este o 
alegere a indivizilor dintr-o națiune ce fusese 
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aleasă ca Biserica vizibilă, iar acum era lepădată. 

14) După ce umblaseră evreii? (v. 7) 

Ei căutaseră favoarea lui Dumnezeu prin faptele 
lor (Rom. 9:31 și 10:3). 

15) Au avut succes ei în această umblare? (v. 7) 

Nu, ci au eșuat. 

16) Cine dintre ei a avut succes? (v. 7) 

Adevărații credincioși, cei „aleși prin har”. 

17) Cum s-a putut ca o mică parte a unei națiuni să 
aibă succes în această chestiune de cea mai mare 
importanță, în timp ce marea masă a poporului să 
eșueze? (Rom. 9:31-32) 

Acest lucru a fost posibil pentru că rămășița L-a 
căutat pe Dumnezeu pe calea rânduită de El, prin 
credință, în timp ce ceilalți L-au căutat prin fap-
tele Legii, contrar propriilor lor Scripturi. 

18) Cum au fost orbiți evreii? (v. 7) 

Nu prin vreo influență activă a lui Dumnezeu, ne-
fiindu-le infuzată răutate în inimi, ci fiind aban-
donați pe calea pedepsirii lor pentru păcatele și 
necredința lor, Dumnezeu nedându-le harul Lui 



ROMANI 11 243 

special, mântuitor. 

19) A fost prezisă starea ticăloasă a evreilor? (v. 8-10) 

Da, ea a fost prevestită atât de David cât și de alți 
proroci. 

20) S-au poticnit evreii atât de mult încât căderea lor să 
fie finală, și ei să nu își mai recupereze niciodată 
privilegiile astfel pierdute? (v. 11) 

Apostolul inspirat ne asigură că ei nu au căzut 
într-o stare fără speranță. 

21) A fost căderea lor rânduită printr-un act milostiv 
al providenței lui Dumnezeu, fiind folosită la ceva 
bun? (v. 11) 

În harul Lui, Dumnezeu a stăpânit peste această 
cădere a lor, folosind-o spre un mare bine, anume 
spre convertirea și mântuirea multor păcătoși din-
tre Neamuri. 

22) Dacă un beneficiu atât de mare a rezultat pentru 
lumea păgână din căderea poporului evreu, care 
va fi efectul restaurării lor? (v. 12, 15) 

Efectul restaurării lor asupra lumii va fi cu adevă-
rat minunat, smerindu-i pe necredincioși și răs-
pândind Evanghelia în toată lumea. Va fi așa cum 
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spune apostolul, ca „viață din morți” – într-un 
sens moral și spiritual, lumea va prinde viață; iar 
harul, adevărul și sfințenia vor domni triumfă-
toare printre toate popoarele. 

23) Față de cine a fost Pavel un apostol? (v. 13) 

El a fost un apostol în special pentru Neamuri. 

24) A privit el această slujire ca fiind una de cinste? (v. 
13) 

Da, el a prețuit-o foarte mult, căci el spune că o 
„slăvește”. 

25) De ce își slăvește el apostolia față de Neamuri? (v. 
14) 

El a procedat astfel spre binele evreilor, pentru ca 
unii să poată fi atrași să cerceteze Evanghelia, să o 
creadă și să fie mântuiți. 

26) La cine se face referire prin expresiile „cele dintâi 
roade” și „rădăcina”, în versetul 16? 

La Avraam și la patriarhi. 

27) Erau ei sfinți, consacrați lui Dumnezeu? 

Ei erau aleși de Dumnezeu și au fost oameni evlavi-
oși. 
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28) Ce implicație extrage apostolul din acest fapt? (v. 
16) 

El spune că, la fel ca în perioada Legii, când jertfi-
rea unei părți a plămădelii sfințea întreaga plămă-
deală, tot așa relația cu Iehova a lui Avraam și a 
patriarhilor, pe baza legământului, avea să asigure 
în fiecare veac aceeași relație bazată pe legământ 
cu unii dintre urmașii lor naturali, ca și cu să-
mânța lor înfiată, și avea să garanteze restaurarea 
finală a poporului evreu. 

29) Cu ce îi compară apostolul pe Avraam și pe patri-
arhi? (v. 17) 

El îi compară cu un măslin bun dintr-o grădină. 

30) Cine erau ramurile firești? (v. 17) 

Evreii. 

31) Cine erau ramurile altoite? (v. 17) 

Neamurile. 

32) De unde au fost luate acestea? (v. 17) 

Dintr-un măslin sălbatic. 

33) Ce înțeles are faptul că Neamurile sunt altoite 
printre ramurile firești și sunt părtașe rădăcinii și 
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grăsimii măslinului? (v. 17) 

Prin credință, creștinii dintre Neamuri au fost 
introduși, în vremea Evangheliei, în Biserica vizi-
bilă și, ca membri ai ei, au primit dreptul la toate 
privilegiile apartenenței la ea, fiind aduși de ase-
menea în legământul făcut cu Avraam, ca să-
mânța lui făgăduită și înfiată, și îmbogățiți cu 
părtășia la toate făgăduințele lui prețioase și la 
toate beneficiile lui inestimabile (vezi Rom. 
4:11-12, 17-18). 

34) În acest sens, este potrivit ca vreun credincios dintre 
Neamuri să se fălească cu privilegiile lui și să îi 
trateze cu dispreț pe evrei? (v. 18-20) 

Acești credincioși au din plin motive să fie recu-
noscători, să aducă mulțumiri și laude lui Dum-
nezeu, dar nu au niciun temei să se mândrească 
sau să se fălească. 

35) Cum au ajuns ei să fie introduși în Biserică? (v. 17-
20) 

Acesta a fost rezultatul harului necondiționat și 
suveran al lui Dumnezeu. 

36) Ce ar trebui să țină minte acești credincioși? (v. 18, 
20) 
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Ei trebuie să țină minte că nu ei susțin rădăcina, ci 
rădăcina îi susține pe ei, că ei au fost adăugați la 
Biserica vizibilă și își primesc împreună cu ea bi-
necuvântările, dar că n-au fost parte din Biserica 
lui Dumnezeu din vechime [Vechiul Testament]. 

37) Oare nu ar trebui să fim recunoscători față de evrei 
pentru privilegiile noastre? (v. 17) 

Ar trebui să le fim recunoscători, căci ei au fost 
folosiți de Dumnezeu încredințându-li-se cuvin-
tele Lui cerești, și pentru că ei ni le-au transmis cu-
rate și nepângărite. 

38) Care este starea creștinilor în Biserică? (v. 20) 

Ei fac parte din ea prin credință, și tot prin cre-
dință rămân în această stare. 

39) Ce lecție ar trebui să învățăm din căderea evreilor? 
(v. 20-21). 

Să nu ne fălim, ci să nutrim în noi o temere salu-
tară, ca nu cumva să cădem și noi prin necredință. 

40) Ce vedem noi în respingerea evreilor și în chemarea 
Neamurilor? (v. 22) 

În această manieră a lui Dumnezeu de a acționa 
vedem providența, bunătatea și severitatea Lui; 
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severitatea Lui este dreaptă, El lepădându-i din Bi-
serică pe evreii necredincioși și neascultători; și ve-
dem bunătatea nemeritată manifestată de El față 
de Neamurile care au crezut, prin acceptarea lor 
ca membri ai Bisericii, ca să se bucure de toate pri-
vilegiile binecuvântate ale acestei apartenențe. 

41) Vor fi restaurați evreii în Biserica vizibilă? (v. 23-
31) 

Apostolul inspirat ne învață să credem în acest 
eveniment fericit și bucuros, și să îl așteptăm. Nu 
doar că noi suntem îndemnați să ne așteptăm la 
convertirea evreilor ca popor, ci și să ne așteptăm 
la întoarcerea lor în țara natală. Pe această temă 
există multe profeții clare. Acest eveniment măreț 
este indicat prin îndelunga și minunata lor păs-
trare, ca un popor distinct și separat, chiar dacă ei 
au fost risipiți peste toată fața pământului și prin-
tre toate popoarele. 

Aici este neîndoielnic mâna Celui Atotputernic. 
Așa ceva nu s-a petrecut niciodată cu vreun alt po-
por. Istoria nu prezintă nimic asemănător. Odată ce 
au fost cucerite alte popoare asemenea evreilor, și 
odată ce au fost alungate din patria lor, ele s-au ames-
tecat cu alte popoare și și-au pierdut trăsăturile dis-
tinctive. Evreii nu au putut fi păstrați atâtea secole 
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decât printr-o influență divină, ei fiind feriți de 
pierzarea totală chiar dacă au trecut prin încercări 
severe și de foc. Și de ce i-a ocrotit Iehova în acest 
fel? Oare pentru ca ei, ca popor, să fie convertiți și 
apoi amestecați printre popoarele creștine? Nu 
mai degrabă pentru ca, după convertirea lor, să se 
întoarcă în țara lor? Oare această țară nu le-a fost 
dată printr-un legământ veșnic? Și nu este necesar 
acest lucru ca urmare a naturii acestui legământ? 

LECȚIA 2 

1) Cum vor fi aduși evreii în Biserică? (v. 26) 

Dumnezeu va trimite un Izbăvitor din Sion, care 
îi va îndepărta de necredință și neascultare. 

2) Le este garantată această binecuvântare? (v. 27) 

Ea le este garantată prin legământul făcut cu 
Avraam, marele lor strămoș. 

3) Când va avea loc acest binecuvântat lucru? (v. 25) 

Când se va împlini numărul deplin al Neamuri-
lor. 

4) Va fi precedată convertirea evreilor de cea a tuturor 
popoarelor? (v. 25) 
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Nu, căci suntem învățați în versetul 12 că conver-
tirea evreilor va produce un efect minunat asupra 
popoarelor dintre Neamuri și poate conduce la 
răspândirea universală a Evangheliei printre toate 
națiunile. 

Plinătatea întoarcerii evreilor menționată în verse-
tul 12 face referire la convertirea lor ca grup, fără 
menționarea timpului când aceasta va avea loc; dar 
același cuvânt este aplicat Neamurilor în versetul 
25, aici fiind dată o referință de timp, „până va in-
tra numărul deplin al Neamurilor”, adică mai de-
grabă până va veni vremea plinătății Neamurilor, 
altfel spus, când va sosi timpul pentru intrarea nu-
mărului deplin al Neamurilor, după care se va pe-
trece plinătatea convertirii Israelului. Cea din 
urmă o va preceda pe prima și va avea o influență 
puternică în producerea ei. 

5) Își mai iubește Dumnezeu poporul din vechime? (v. 
28) 

Da, căci deși, în ce privește Evanghelia, ei sunt vrăj-
mași spre binele nostru și sunt tratați ca atare de 
Suveranul pe care ei L-au insultat, totuși, în ce pri-
vește alegerea, ei sunt iubiți, din pricina părinților 
lor, și vor fi readuși cândva în relația lor anterioară 
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față de Dumnezeul legământului lor, fiind deose-
biți din nou ca poporul ales de El. 

6) Ce spune apostolul inspirat despre darurile și chema-
rea lui Dumnezeu? (v. 29) 

El spune că „lui Dumnezeu nu-I pare rău de da-
rurile și de chemarea făcută”. 

7) La ce se referă el? 

El vrea să spună că Dumnezeu nu Își va schimba 
niciodată planul cu privire la legământul Lui cu 
Avraam și că, spre împlinirea lui, El îi va face pe 
evrei să se bucure iar de binecuvântările lor ante-
rioare și de relația lor specială cu El. 

8) Cum au căpătat îndurare Neamurile necredinci-
oase? (v. 30) 

Prin necredința evreilor. 

9) Cum vor căpăta îndurare evreii necredincioși? (v. 31) 

Prin îndurarea dată Neamurilor. 

10) De ce i-a închis Dumnezeu în necredință pe toți, 
evrei și Neamuri deopotrivă? (v. 32) 

Pentru ca „El să aibă îndurare de toți” și să dove-
dească că nimeni dintre cei mântuiți nu se poate 
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lăuda cu sine, ci să vadă și să recunoască faptul că 
mântuirea tuturor se datorează harului Său neme-
ritat și suveran. 

11) La ce se referă taina din versetul 25? 

La un lucru necunoscut până la momentul reve-
lării lui. 

12) Cum a fost afectat apostolul de tema discutată în 
capitolul de față și în capitolele 9 și 10? (v. 33-36) 

El a fost animat de o uimire sfântă față de provi-
dența lui Dumnezeu manifestată deopotrivă față 
de evrei și față de Neamuri. 

13) Care este exclamația sa deosebită? (v. 33) 

„O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui 
Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile 
Lui, și cât de neînțelese sunt căile Lui!” 

14) Care este sensul celor două întrebări din versetul 34? 

Sensul este că niciun om nu poate cunoaște gân-
dul Domnului decât când El a găsit plăcere să îl 
facă cunoscut, și că nimeni nu-I poate da sfaturi. 

15) Care este sensul întrebării din versetul 35? 

Că este imposibil să Îl tratăm pe Dumnezeu ca 
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având vreo obligație, indiferent ce I-am da noi 
Lui.  

16) Ce dovadă aduce apostolul inspirat în sprijinul 
afirmațiilor lui implicite, exprimate prin aceste 
întrebări? (v. 36) 

Dovada ține de acest adevăr evident: „Din El, prin 
El, și pentru El sunt toate lucrurile”. 

17) Se poate exprima aceasta cu alte cuvinte? 

Dumnezeu a creat, susține și stăpânește toate lu-
crurile, spre gloria Lui. 

18) Care este datoria noastră având în vedere acest ade-
văr măreț? 

Datoria noastră este să trăim spre gloria Lui, să do-
rim și să ne rugăm ca El să fie glorificat în veci. 

19) Ce lecții practice putem învăța din acest capitol? 

Din acest capitol putem învăța să Îl lăudăm pe 
Dumnezeu pentru bogățiile îndurării Sale față de 
noi, Neamurile; să ne fie milă și să ne rugăm pentru 
evreii necredincioși, cerând ca vălul necredinței 
lor să fie îndepărtat din inimile lor, ca să Îl poată 
recunoaște pe Hristos ca Mesia ce le-a fost făgă-
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duit, să creadă în El și să fie mântuiți; să ne bucu-
răm de așteptarea strălucitoare ce ne stă înainte, 
anume convertirea evreilor și răspândirea univer-
sală a Evangheliei printre toate popoarele; și să an-
ticipăm cu încântare întemeierea Împărăției Răs-
cumpărătorului nostru peste tot pământul. 
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LECȚIA 1 

1) Ce este inclus în acest capitol? 

Acest capitol prescrie o varietate de îndatoriri ge-
nerale și specifice. 

2) La ce ne îndeamnă apostolul în primul verset? 

El ne îndeamnă să ne aducem trupurile ca o jertfă 
vie înaintea lui Dumnezeu. 

3) Cum trebuie să facem acest lucru? 

Prin consacrarea trupurilor noastre în slujba Cre-
atorului nostru și prin folosirea tuturor membre-
lor lui în conformitate cu voia Sa. 

4) Este aceasta o slujire plăcută, acceptabilă? (v. 1) 

Cu siguranță, căci deoarece Dumnezeu a creat 
trupurile noastre cu îndemânare minunată și le-a 
înzestrat cu putere pentru o varietate de acțiuni, 
spre binele nostru, și cu simțuri care servesc ca 
multe surse de plăcere, trebuie să fie un lucru bun 
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să Îl onorăm prin felul în care le folosim. 

5) Prin ce motivații ne îndeamnă apostolul la această 
îndatorire? (v. 1) 

El ne imploră prin îndurarea lui Dumnezeu. 

6) În ce anume se văd îndurările lui Dumnezeu? 

Ele se văd în acțiunile providenței Lui, și în special 
în lucrarea minunată de răscumpărare. 

7) Cum ar trebui să acționeze în noi gândul la îndură-
rile cele mari și nemeritate de care avem parte de 
la Dumnezeu? (v. 1) 

Ele ar trebui să trezească și să înflăcăreze recunoș-
tința noastră, îndemnându-ne la ascultare sfântă 
de voia divină. 

8) La ce îndatorire suntem îndemnați în versetul 2? 

Suntem îndemnați „să nu ne potrivim chipului 
veacului acestuia”. 

9) Ce sens are termenul „veac”? (v. 2) 

El se referă la locuitorii neregenerați de pe pă-
mânt. 

10) De ce trebuie să nu ne potrivim acestora? 
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Pentru că ei se află într-o stare păcătoasă și răzvră-
tită, trăind în opoziție față de voia Stăpânului su-
prem. 

11) În ce privință trebuie să evităm conformarea cu lu-
mea? (v. 2) 

Noi suntem chemați să evităm conformarea cu 
lumea în ce privește gândirea, umblarea, obiceiu-
rile, distracțiile, practicile și plăcerile ei păcătoase. 

12) La ce îndatorire pozitivă suntem îndemnați în ver-
setul 2? 

Aici suntem îndemnați la transformare prin înno-
irea minții [sau a gândirii]. 

13) Cum este înnoită mintea? (v. 2) 

Prin puterea Duhului Sfânt, care o iluminează și 
o sfințește. 

14) Este creștinul chemat să fie activ în această lucrare? 

Da, pentru că, fiind regenerat, el este activ în rugă-
ciune și în folosirea mijloacelor harului și, prin orice 
alte eforturi, este chemat la înnoirea minții sale. 

15) Oare această înnoire a minților noastre ne împie-
dică să ne conformăm lumii? (v. 2) 
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Dacă mințile noastre sunt iluminate și sfințite de 
Duhul Sfânt, acest lucru ne va face în stare să de-
osebim ce este păcătos în lume și va trezi în noi 
dorința de a evita așa ceva. 

16) Care va fi efectul evitării conformării cu lumea și al 
transformării prin înnoirea minții noastre? (v. 2) 

Vom dovedi și vom descoperi în propriile vieți că 
voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. 

LECȚIA 2 

1) Care este următoarea îndatorire ce ne este prezen-
tată? (v. 3) 

Aceasta este smerenia, anume să nu avem despre 
noi înșine gânduri mai înalte decât ar trebui, ca re-
zultat al vreunor daruri sau haruri care ne sunt 
date, și să ne păzim de mândria spirituală. 

2) Dar cum ar trebui să gândim? (v. 3) 

Ar trebui să fim cumpătați în gândurile noastre 
despre noi înșine, într-o manieră corespunzătoare 
harului ce ne-a fost dat de Dumnezeul îndurării. 

3) În ce fel ilustrează apostolul unitatea creștinilor? (v. 
4-5) 
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Comparând-o cu unitatea membrelor dintr-un 
trup. 

4) Au toate membrele trupurilor noastre același rol? (v. 
4) 

Nu, ci ele au roluri foarte diferite: cu ochii, vedem 
și ne îndreptăm pașii; cu urechile, auzim diferite 
sunete și glasurile celorlalte ființe; cu picioarele, 
umblăm din loc în loc; cu mâinile, facem o varie-
tate de mișcări; iar cu limbile, dialogăm cu semenii 
noștri. 

5) Care este rezultatul acestui aranjament înțelept al 
trupurilor noastre? 

Beneficiul general al întregului trup. 

6) Așa trebuie să stea lucrurile și în cazul Bisericii? 

Da, căci fiecare membru primește daruri și haruri 
diferite, potrivite unor roluri diferite. Toate aces-
tea trebuie să conducă la zidirea și folosul întregii 
Biserici. 

7) Care este atunci datoria creștinilor? (v. 6) 

Este datoria lor să ia seama bine la darurile pe care 
le-au primit de la marele Cap al Bisericii și la slujirea 
la care El îi cheamă, și să acționeze în consecință. 
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8) Care au fost darurile date diferiților membri? (v. 6-
8) 

Unii au avut darul prorociei, alții au fost chemați 
la slujire, alții au avut darul îndemnării, iar alții au 
fost rânduiți să cârmuiască. 

9) Care a fost responsabilitatea creștinilor care au pri-
mit harul să aibă darul prorociei? (v. 6) 

Responsabilitatea lor a fost „să-l întrebuințeze 
după măsura credinței”. 

10) La ce se referă darul prorociei? (v. 6) 

El nu se referă doar la darul rostirii predicțiilor sau 
a prevestirii evenimentelor viitoare, ci și la un dar 
de explicare a Scripturii în relație cu o învățătură 
sau îndatorire, zidindu-i astfel pe frații lor (1 Cor. 
14:3, 5, 22-25). 

11) Care este sensul expresiei „după măsura credinței”? 
(v. 6) 

Sensul este că prorocul ar trebui să își folosească 
darul potrivit abilității lui, care depinde de tăria 
credinței lui în bizuirea sa pe ajutorul Duhului 
Sfânt; sau, așa cum interpretează alții, el ar trebui 
să prorocească în acord cu analogia credinței sau 
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în conformitate cu Scriptura care ne-a fost lăsată 
prin prorocii și apostolii inspirați. 

12) Care este responsabilitatea celui chemat la slujbă? 
(v. 7) 

Responsabilitatea lui este corespunzătoare slujirii 
sale specifice. 

13) Termenul „slujbă” are un sens anume în acest pa-
saj? (v. 7) 

Nu, ci el poate cuprinde toate rolurile din biserică 
sau poate să se refere la slujba particulară a celor 
care au grijă de nevoile săracilor, distribuindu-le 
ajutoarele ce se strâng în biserică. 

14) Care este rolul învățătorului? (v. 7) 

Datoria acestuia este să se ocupe sârguincios de 
darea de învățătură. 

15) La cine se referă termenul „învățător”? 

El se referă la cineva implicat în propovăduirea 
adevărului religios persoanelor mai tinere sau mai 
în vârstă, transmițându-le doctrinele fundamen-
tale și de căpătâi ale creștinismului. 

16) Ce este cerut de la cel ce încurajează? (v. 8) 
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Responsabilitatea lui este să încurajeze consec-
vent, evitând să fie ostentativ și să umble după la-
udele oamenilor, ci să fie mulțumit cu facerea de 
bine. 

17) Care este responsabilitatea celui care cârmuiește? (v. 
8) 

El trebuie să se achite de rolul de cârmuitor cu sâr-
guință, străduindu-se să ocrotească ordinea, pacea 
și armonia în biserica sau în comunitatea în care 
este investit cu autoritate. 

18) Cum trebuie să acționeze cel milostiv? (v. 8) 

El trebuie să își manifeste milostenia cu bucurie, 
fiind fericit când alină suferințele sau lipsurile se-
menilor lui. 

19) Ce spune apostolul despre dragoste? (v. 9) 

El spune că dragostea trebuie să fie sinceră, fără 
prefăcătorie. 

20) Cum trebuie să tratăm răul? (v. 9) 

Trebuie să fim dezgustați de rău și să privim păca-
tul ca pe un lucru detestabil. 

21) Cum trebuie să tratăm binele? (v. 9) 
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Trebuie să ne alipim hotărât de ceea ce este bun și 
drept, tratând aceste lucruri ca fiind cele mai plă-
cute și mai de dorit. 

22) Ce simțăminte ar trebui să aibă creștinii unii față 
de alții? (v. 10) 

Creștinii ar trebui să nutrească între ei o dragoste 
frățească și să se iubească și să se trateze cu blân-
dețe unii pe alții. 

23) Cine îi îndeamnă la această responsabilitate? 

Însuși Domnul Isus Hristos (Ioan 15:12, 17). 

24) De ce ar trebui creștinii să se iubească astfel unii pe 
alții? 

Atât având în vedere autoritatea înaltă a Celui 
care îi cheamă la dragoste, cât și ca urmare a rela-
țiilor strânse și apropiate dintre ei, prin care sunt 
legați împreună într-un popor binecuvântat, al 
cărui Cap glorios este Hristos. 

25) Care este sensul expresiei „în cinste, fiecare să îi dea 
întâietate altuia”? (v. 10) 

Sensul este că ei, creștinii, nu trebuie să tolereze 
invidia, ci să recunoască de îndată și cu bucurie 
ceea ce este bun și ales în frații lor, și arătându-le 
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respect și dându-le cinste, și fiind exemple unii 
pentru alții. 

26) Ce implică această responsabilitate? 

Ea implică smerenia autentică în gând și faptă. 

27) Cum trebuie să ne facem treburile? (v. 11) 

Noi suntem chemați să ne achităm cu sârguință și 
hărnicie de treburile noastre în această lume, evi-
tând lenevia sau amânarea; cu o atitudine activă, 
care să demonstreze că ne dăm silințele. Suntem 
chemați să ne aducem aminte că atenția acordată 
treburilor noastre este încurajată de autoritatea lui 
Dumnezeu și, de aceea, că este datoria noastră să ne 
achităm de ea în ascultare de această autoritate 
înaltă, spre gloria lui Dumnezeu. Iată cum suntem 
chemați să Îl slujim pe Domnul. 

28) Ce spune apostolul despre nădejde? (v. 12) 

El spune că suntem chemați să ne bucurăm în nă-
dejde. 

29) De ce? 

Pentru că nădejdea creștinului este cu adevărat 
glorioasă și va fi împlinită negreșit. 
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30) Cum trebuie să acționăm când trecem prin neca-
zuri? (v. 12) 

Trebuie să manifestăm răbdare. 

31) De ce? 

Pentru că este plăcerea bună a Tatălui nostru ce-
resc să ne testeze credința prin necazuri, pentru că 
El o are în vedere spre binele nostru și va face ca să 
slujească binelui nostru; și pentru că El ne va sus-
ține când trecem prin necazuri și, la vremea potri-
vită, ne va elibera de ele și ne va da o cunună a ne-
prihănirii (Iacov 1:2-3, 12). 

32) Ce îndemn ni se dă despre rugăciune? (v. 12) 

Trebuie să stăruim în rugăciune. În această înda-
torire, noi suntem chemați să fim zeloși, să perse-
verăm, să ne rugăm insistent și fierbinte, crezând 
că, de dragul lui Hristos, ne va auzi rugăciunile și 
va răspunde la ele la vremea potrivită. 

LECȚIA 3 

1) Care este responsabilitatea pe care o avem față de 
sfinții care trec prin lipsuri? (v. 13) 

Trebuie să le acoperim acele nevoi, atât cât ne 
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permitem, aducându-ne aminte că Hristos va 
privi binefacerea noastră ca și cum ar fi făcută 
față de El, și nu va eșua să răsplătească până și un 
pahar de apă rece dat unui ucenic al Lui. 

2) Care este responsabilitatea la care suntem chemați în 
versetul 13? 

Să fim ospitalieri față de străini. Ospitalitatea a 
fost necesară în special în vremurile antice, când 
locurile de cazare pentru străini erau mult mai 
rare decât în zilele noastre, și când foarte mulți 
creștini erau forțați să fugă din casele lor din cauza 
persecuțiilor. Dar ospitalitatea rămâne o îndato-
rire creștină. În acord cu acest îndemn sunt cuvin-
tele apostolului dintr-o altă epistolă, cuvinte care 
ne sunt foarte cunoscute: „Să nu dați uitării pri-
mirea de oaspeți, căci unii, prin ea au găzduit, fără 
să știe, pe îngeri” (Evrei 13:2). 

3) Cum trebuie să acționăm față de cei care ne perse-
cută? (v. 14) 

Ni se cere să nu îi blestemăm, ci să îi binecuvântăm, 
rugându-ne ca Dumnezeu să le schimbe atitudinea 
lor rea față de noi și să îi facă niște creștini adevărați, 
mântuindu-le sufletele prin harul Lui care îi poate 
converti. 
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4) Este compasiunea o îndatorire creștină? (v. 15) 

Da, căci apostolul ne îndeamnă „să ne bucurăm 
cu cei ce se bucură” și „să plângem cu cei ce 
plâng”. Noi nu ar trebui să invidiem niciodată 
prosperitatea altora, ci să ne bucurăm că ei au fost 
binecuvântați; nici nu trebuie să nutrim vreo sa-
tisfacție când alți creștini trec prin necazuri, ci să 
fim întristați de suferințele lor. 

5) Cum sunt chemați creștinii să simtă unii cu alții? (v. 
16) 

Creștinii trebuie să „aibă aceleași simțăminte unii 
față de alții”, nutrind o prețuire reciprocă blândă  
și o atitudine de toleranță în lucrurile mărunte, 
evitând orice fel de certuri și străduindu-se să tră-
iască în pace și bună înțelegere. „Iată, ce plăcut și 
ce dulce este să locuiască frații împreună!” (Ps. 
133:1). 

6) Ce anume este cerut pentru a ocroti pacea și buna în-
țelegere între creștini? (v. 16) 

Trebuie să ne păzim de ambiție, de atitudinea care 
ne îndeamnă către lucrurile înalte, să căutăm locu-
rile smerite, nu compania celor mari din societate. 
În loc să ne ferim de cei necăjiți și din clasele sociale 
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inferioare, ar trebui să ne apropiem de ei și să nu 
ne rușinăm niciodată să recunoaștem pe cineva ca 
frate, dacă este creștin, chiar dacă trăiește într-o 
stare socială sau economică mai umilă. 

7) Ce altceva trebuie să evităm? (v. 16) 

Trebuie să ne ferim de a ne socoti prea înțelepți, ima-
ginându-ne că înțelepciunea și realizările noastre ar 
fi mai alese decât ale altora, „socotindu-ne singuri în-
țelepți”. 

8) Este ceva potrivit ca un creștin să manifeste o atitu-
dine de răzbunare? (v. 17) 

O astfel de atitudine este condamnată în Evan-
ghelie, căci apostolul a spus: „nu-i întoarceți ni-
mănui rău pentru rău”. 

9) Ce avertisment ni se dă legat de lucrurile pe care să le 
urmărim? (v. 17) 

Trebuie să căutăm lucrurile bune înaintea tutu-
ror oamenilor. Nu trebuie să căutăm să obținem 
avuții în modalități dubioase, ci să ne asigurăm 
cele necesare vieții pe căi cinstite. 

10) Este ocrotirea păcii un lucru important? (v. 18) 

Apostolul ne îndeamnă ca, „dacă este cu putință, 
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întrucât atârnă de voi, să trăim în pace cu toți oa-
menii”. 

11) Este întotdeauna posibil să păstrăm pacea? 

Nu, căci primii creștini nu puteau trăi în pace ală-
turi de păgâni fără să păcătuiască împotriva con-
științelor lor, fără a-L insulta pe Dumnezeu și fără 
a renunța la părtășia lor în Răscumpărătorul bine-
cuvântat. 

12) Dar este posibil să păstrăm pacea cu toți oamenii în 
orice situație? 

Nu, căci putem dori să avem pace cu semenii, dar 
uneori ei o vor frânge, iar unii pretinși creștini 
sunt atât de certăreți, încât nu putem păstra pacea 
întotdeauna. Totuși, suntem chemați să ne stră-
duim să o păstrăm. 

13) Ce spune Mântuitorul nostru pe această temă? 

„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați 
fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5:9). 

14) Ne putem răzbuna singuri? (v. 19) 

Nu, căci apostolul spune: „nu vă răzbunați sin-
guri; ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu”. 
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15) Cum trebuie să lăsăm să ne răzbune mânia lui 
Dumnezeu? (v. 19) 

Aici, sensul termenului „mânie” se poate referi fie 
la mânia lui Dumnezeu, fie la mânia unui vrăj-
maș: dacă înțelegem al doilea sens, trebuie să ne 
străduim să o evităm; totuși, dacă înțelegem pri-
mul sens, responsabilitatea noastră este să lăsăm în 
mâinile lui Dumnezeu orice rană pe care o pri-
mim, pentru ca El să facă ce consideră de cuviință 
cu vrăjmașul nostru. 

16) Cui îi aparține răzbunarea? (v. 19) 

Lui Dumnezeu: „căci este scris: ‚Răzbunarea este 
a Mea; Eu voi răsplăti’, zice Domnul”. 

17) Care este responsabilitatea noastră când unui vrăj-
maș îi este foame? (v. 20) 

Trebuie să îl hrănim. 

18) Și dacă îi este sete? (v. 20) 

Trebuie să îi dăm apă să bea. 

19) Care vor fi efectele unei astfel de blândeți neaștep-
tate? (v. 20) 

„Vom îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui”. 
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Purtarea noastră atât de contrară purtării lui față 
de noi nu îi va provoca nicio rană, dar va supune 
vrăjmășia lui, făcându-l să se rușineze de ceea ce 
ne-a făcut și înclinându-l pe viitor să acționeze 
față de noi într-o manieră foarte diferită. 

20) Cum ar trebui să acționăm când alții ne fac rău? 
(v. 21) 

În primul rând, trebuie să „nu ne lăsăm biruiți de 
rău”; trebuie să ne păzim ca nu cumva să le permi-
tem simțămintelor rele să își facă loc în mințile 
noastre și să ne conducă să acționăm într-o mani-
eră nevrednică de caracterul creștin. În al doilea 
rând, trebuie să ne străduim să „biruim răul prin 
bine”, printr-o purtare blândă și miloasă, întor-
când bine pentru rău, străduindu-ne să schimbăm 
astfel simțămintele de mânie și purtarea rea a vrăj-
mașilor noștri. 

21) Oare aceasta nu este o îndatorire grea, una contrară 
naturii noastre depravate și dorinței de răzbu-
nare? 

Cu siguranță că așa este, dar dificultatea împlinirii 
ei nu va putea fi o scuză pentru eșecul nostru, căci 
Cel ce are cea mai înaltă autoritate ne poruncește 
să o împlinim. 
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22) Cum ar trebui să căpătăm atitudinea adecvată a 
minții, necesară pentru împlinirea acestei îndato-
riri? 

Suntem chemați să o păstrăm în minte, să o im-
pregnăm în inimile noastre, aducându-ne aminte 
de autoritatea înaltă care ne-o poruncește, și să 
luăm aminte la exemplul lui Hristos, care S-a ru-
gat pentru vrăjmașii Lui, care Îl țintuiau pe cruce, 
să implorăm harul pentru înnoirea minții noastre 
și să ne străduim să facem voia lui Dumnezeu. 

23) Ce lecții practice putem învăța din acest capitol? 

Din acest capitol putem învăța (1) că Evanghelia 
este un sistem de gândire practic, care ne cheamă 
la o varietate mare de responsabilități; (2) că ea ex-
tinde responsabilitatea la o arie neatinsă de siste-
mele morale ale filozofilor păgâni și că ea are ca 
scop să îi facă pe ucenicii ei desăvârșiți în inimă și 
viață; (3) și că credința universală în doctrinele ei 
și practica universală a îndatoririlor ei ar eradica 
orice simțăminte și atitudini rele și rău-voitoare 
din inimile oamenilor, ar pune capăt războaielor 
și disputelor dintre oameni, și ar răspândi ferici-
rea, în toate formele ei, în societatea umană. 
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ROMANI 13  
 

LECȚIA 1 

1) Ce este inclus în acest capitol? 

El conține o continuare a detaliilor legate de res-
ponsabilitățile creștine. 

2) Ce responsabilitate este specificată în primul verset? 

În primul verset suntem chemați la ascultarea de 
autoritatea civilă: „oricine să fie supus stăpânirilor 
celor mai înalte”, adică orice creștin, fie el evreu 
sau dintre Neamuri. 

3) Ce motiv este atașat poruncii? (v. 1) 

Voia lui Dumnezeu. Prin actul providenței Sale, 
El a stabilit guvernarea civilă spre ocrotirea ordinii 
și a liniștii în societate. „Nu este stăpânire care să 
nu vină de la Dumnezeu”. 

4) Ce anume se spune despre omul care se împotrivește 
autorității civile? (v. 2) 

Acel om se face vinovat de împotrivire față de rân-
duiala lui Dumnezeu. 
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5) La ce trebuie să se aștepte cei care se împotrivesc auto-
rității civile? (v. 2) 

La pedeapsa lui Dumnezeu, dacă nu se pocăiesc. 

6) Care este sensul cuvântului „osânda”? (v. 2) 

Sensul lui este de pedeapsă. 

7) Pentru cine ar trebui ca autoritățile civile să fie de 
temut? (v. 3) 

Nu pentru oamenii buni sau pentru fapte bune, 
ci pentru cei răi și pentru fapte rele. 

8) Cum trebuie să acționăm, ca să nu ne fie frică de con-
ducătorii civili? (v. 3) 

Trebuie să facem binele, nu răul. 

9) În ce scop este un magistrat [lider civil] slujitor al lui 
Dumnezeu? (v. 4) 

El este rânduit spre protejarea celor buni și spre 
pedepsirea celor răi. 

10) Poate un magistrat să îi pedepsească pe cei nesupuși 
și răi? (v. 4) 

Da, căci el este înarmat cu o sabie, fiind investit 
cu autoritate pentru acest scop; el este slujitorul 
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rânduit de Dumnezeu ca un răzbunător, care îi 
pedepsește pe răufăcători. 

11) Este frica de pedeapsa magistraților singura moti-
vație care ar trebui să ne îndemne la ascultarea de 
lege? (v. 5) 

În niciun caz, ci noi trebuie să acționăm mânați 
de conștiință, dintr-o prețuire față de autoritatea 
lui Dumnezeu, Cel care ne cere ascultare. 

12) Plata taxelor este o responsabilitate creștină? (v. 8) 

Da, căci Dumnezeu o poruncește, iar autoritățile 
civile își dedică timp și muncă în slujirea lor. 

13) Ce îndatorire generală ne este dată în versetul 7? 

Suntem chemați să le „dăm tuturor ce suntem da-
tori să le dăm: cui îi datorăm birul, să-i dăm birul; 
cui îi datorăm vama, să-i dăm vama; cui îi datorăm 
frica, să-i dăm frica; cui îi datorăm cinstea, să-i dăm 
cinstea”. 

14) Este această poruncă limitată la cârmuitorii civili? 

Nu, ci ea se aplică și în cazul altora care au autori-
tate asupra noastră. 

15) Ce spune apostolul inspirat în versetul 8? 
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El ne spune să nu-i rămânem datori nimănui cu 
nimic, ci să ne iubim unii pe alții, „căci cine îi iu-
bește pe alții, a împlinit Legea”. 

16) Ne interzice acest lucru să încheiem contracte sau să 
împrumutăm bani? (v. 8) 

Nu, dar ne cere plata credincioasă și punctuală a 
fiecărei datorii, și ne interzice să împrumutăm de 
la alții, dacă nu avem o așteptare rezonabilă de a fi 
în măsură să ne plătim împrumutul. 

17) Ce este dragostea? (v. 8) 

Dragostea este o datorie constantă, pe care sun-
tem chemați să o „plătim” zi de zi. 

Aceasta este o poruncă în care se cuprind toate ce-
lelalte îndatoriri, ca și cum apostolul ar fi spus: 
„Suma tuturor îndatoririlor pe care le-am prezen-
tat este dragostea; ea le include pe toate. Iubește-i 
pe semeni, și nu vei eșua în achitarea de toate res-
ponsabilitățile tale față de ei”. Această interpre-
tare se potrivește contextului și ne dă un înțeles 
bun al lui. 

18) Ce anume împlinește Legea? (v. 8) 

Dragostea reciprocă împlinește Legea. 
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19) La care parte dintre Cele 10 Porunci face apel apos-
tolul? 

El se referă la a doua parte, care cuprinde îndato-
ririle noastre față de aproapele nostru, astfel că el 
specifică poruncile din această parte. 

20) Care sunt aceste porunci? (v. 9) 

„Să nu ucizi. Să nu preacurvești. Să nu furi. Să nu 
mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să 
nu poftești...” (Exod 20:13-17). 

21) În ce fel trebuie înțelese aceste porunci și toate cele-
lalte? (v. 9) 

Toate sunt cuprinse și rezumate în această po-
runcă: „Să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine în-
suți” (Marcu 12:31). 

22) Dacă am avea această dragoste desăvârșită, care ar 
fi rezultatul? (v. 10) 

Ar trebui să nu îi facem niciun rău aproapelui 
nostru, ci tot binele care ne stă în putere. 

23) Cine este aproapele nostru? 

Fiecare ființă umană, către care putem să arătăm 
blândețe, inclusiv vrăjmașii noștri. 
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24) Ce spune apostolul în versetul 11? 

El ne îndeamnă să ne trezim din adormire. 

25) Ce sens are ce spune el? 

El vrea să spună că ar trebui să lepădăm orice lene-
vie, să devenim mai zeloși în religie și mai activi și 
sârguincioși în împlinirea diverselor noastre înda-
toriri. 

26) Ce motivații ne oferă el? (v. 11) 

El ne îndreaptă atenția către două motivații: 
prima, că a sosit vremea potrivită; a doua, că 
„acum mântuirea este mai aproape de noi decât 
atunci când am crezut”. 

27) Ce sens este avut în vedere în versetul 12, unde apos-
tolul inspirat spune că „noaptea aproape a trecut, 
se apropie ziua”? 

El se referă la noaptea întunericului păgân, care 
aproape că a trecut, și la ziua eliberării din toate 
încercările, conflictele și suferințele, zi care se 
apropie. 

28) Ce îndemn este bazat pe această exprimare metafo-
rică? (v. 12-13) 
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El ne îndeamnă să ne dezbrăcăm de faptele întu-
nericului, să evităm toate acele practici păcătoase 
care se potrivesc întunericului păgân, lucruri 
complet nepotrivite pentru vremea luminii Evan-
gheliei și, mai mult, să „trăim frumos, ca în timpul 
zilei” și să ne „îmbrăcăm cu armele [armura] lu-
minii”. 

29) Ce sens are expresia „armele luminii”? (v. 12) 

Harurile și virtuțile vieții creștine, precum cre-
dința, smerenia, dragostea față de Dumnezeu și 
față de oameni, răbdarea, curajul și gândirea ce-
rească. Aceste haruri și virtuți vor fi de îndată po-
doaba și mijlocul lor de apărare. 

30) Cum se încheie capitolul? (v. 14) 

Capitolul se încheie cu acest îndemn concis: „îm-
brăcați-vă în Domnul Isus Hristos, și nu purtați 
grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți 
poftele”. 

31) Ce sens are îmbrăcarea în Domnul Isus Hristos? (v. 
14) 

Apostolul vrea să spună că ar trebui să căpătăm chi-
pul Mântuitorului, să ne asemănăm cu El atât în 
spirit, cât și în purtare. Această asemănare va fi cea 
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mai bună și mai onorabilă robă pe care am putea 
să o purtăm. 

32) Expresia „firea pământească” se referă la trup? Ni 
se cere aici să ignorăm nevoile trupului? (v. 14) 

Nu, ci prin expresia „firea pământească”, aposto-
lul inspirat se referă la natura noastră depravată, 
pe care trebuie să o supunem și să o ținem sub stă-
pânire, ca și toate poftele și dorințele ei păcătoase. 

33) Ce lecție practică putem învăța din acest capitol? 

De aici putem extrage aceeași lecție ca din capito-
lele 11 și 12, anume că Evanghelia are implicații 
foarte practice și că ea prescrie reguli pentru viața 
noastră în societate. 
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ROMANI 14 
 

LECȚIA 1 

1) Ce este cuprins în acest capitol? 

Apostolul prezintă precepte pentru purtarea creș-
tină în situații când credincioșii gândesc diferit 
despre anumite adevăruri și îndatoriri. 

2) Cum trebuie tratat cel slab în credință? (v. 1) 

El trebuie primit și acceptat ca frate creștin. 

3) Există grade de credință? (v. 1) 

Așa cum există grade în cunoștință, există și grade 
de credință: există credință slabă și credință puter-
nică. 

4) Oare o credință slabă îl va mântui pe cel păcătos care 
o are? (v. 1) 

Dacă păcătosul se alipește de Hristos, chiar și doar 
într-un fel firav, el va fi mântuit. 

5) Care este datoria unui astfel de om? 
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El ar trebui să se străduiască să crească în cunoș-
tință și în credință. 

6) Cum ar trebui să îl trateze cei care sunt tari în cre-
dință? (v. 1) 

Cu dragoste, adaptându-și vorbirea și purtarea la 
starea firavă a celui slab, „neapucându-se la vorbă 
asupra părerilor îndoielnice”, făcând presiuni exa-
gerate la adresa lui ca să accepte adevărurile care 
nu sunt esențiale pentru mântuire, lucruri de care 
este greu ca el să fie convins. 

7) Care erau aspectele în care creștinii din biserica din 
Roma aveau păreri diferite? (v. 3) 

Ei gândeau diferit legat de mâncărurile care pu-
teau fi consumate. 

8) A considerat apostolul inspirat că acest aspect ar fi de 
o mare importanță? (v. 2) 

Nu, căci dacă așa ar fi crezut, ar fi soluționat ches-
tiunea pe baza autorității sale apostolice. 

9) Atunci care este responsabilitatea reciprocă a creștini-
lor în astfel de cazuri? (v. 3) 

Toleranța reciprocă: cel care crede că este legitim 
să mănânce din toate lucrurile este chemat să nu 
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îl disprețuiască pe fratele lui mai slab, care crede 
că nu îi este permis să mănânce decât verdețuri; pe 
de altă parte, fratele mai slab este chemat să nu îl 
judece pe fratele lui mai tare în credință pentru că 
acesta mănâncă lucruri care, pentru conștiința sa, 
crede că îi sunt permise. 

10) Se aplică această regulă și în zilele noastre? 

Desigur, ea se aplică în toate chestiunile de mai 
mică importanță și neutre moral. Creștinii mai 
slabi nu trebuie să fie presați în grabă să își însu-
șească opinii pentru care nu sunt pregătiți, astfel 
că nimeni nu trebuie să se pripească alergând la ju-
decarea altora. 

11) A fost respectată bine această regulă? 

Din nefericire, ea a fost ignorată de multe ori, 
mulți creștini permițându-și o atitudine certă-
reață și apelând deseori la judecăți aspre. 

12) Cum mustră apostolul această atitudine? (v. 4) 

El o mustră aspru, căci spune: „Cine ești tu, care îl 
judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau 
cade, este treaba stăpânului său; totuși, va sta în pi-
cioare, căci Domnul are putere să-l întărească pen-
tru ca să stea”. 
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13) A existat vreo diferență între primii creștini cu pri-
vire la păzirea anumitor zile? (v. 5) 

Da, căci apostolul spune: „Unul socotește o zi mai 
pe sus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel”. 

14) Era Sabatul inclus în a doua parte a versetului? (v. 
5) 

Nu.1 

15) De unde a apărut această diferență practică? 

Ea a apărut ca urmare a abrogării legii ceremoniale 
evreiești, despre care unii credeau că era abrogată, 
alții că nu era abrogată. 

16) Ce regulă generală statuează apostolul în acest as-
pect? (v. 5) 

Ea se găsește în următoarele cuvinte: „Fiecare să 
fie deplin încredințat în mintea lui”. 

17) Dacă un creștin păzește o zi, cum trebuie să o pă-
zească? (v. 6) 

 
1 Noi credem că da, era inclus, tocmai având în vedere diferențele dintre evrei 
și Neamuri în raportarea lor la Legea lui Moise, lucru reiterat mai clar în Colo-
seni 2:16-17 și Evrei 4:1-11. Pentru o analiză detaliată asupra distincției între 
Legea lui Moise și Legea lui Hristos, vă recomandăm cartea Legea lui Hristos, 
de Charles Leiter, disponibilă gratuit în format electronic la Editura MAGNA 
GRATIA. – n.ed.  



ROMANI 14 285 

Ca pentru Domnul. 

18) Care este responsabilitatea unui creștin în ce privește 
mâncărurile, indiferent cum ar gândi despre ce 
este permis și ce nu? (v. 6) 

El trebuie să Îi mulțumească lui Dumnezeu, Dă-
tătorul generos al tuturor lucrurilor. 

19) Pentru cine moare creștinul? (v. 7) 

El nu moare pentru sine, ci pentru Domnul. 

20) Ai cui suntem noi, credincioșii? (v. 8) 

Noi Îi aparținem lui Hristos. 

21) Care este dreptul Lui de a ne deține? 

Noi suntem ai Lui prin dreptul Său de Creator, 
de Ocrotitor și Răscumpărător. 

22) Ce simțăminte ar trebui să avem? (v. 8-9) 

Ar trebui să știm că Îi aparținem lui Hristos în 
orice stare a ființelor noastre, și că noi trăim și mu-
rim spre gloria Lui. 

23) De ce a murit Isus Hristos, a înviat din morți și tră-
iește iar? (v. 9) 

„Ca să aibă stăpânire și peste cei morți, și peste cei 
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vii”. 

24) Cum ar trebui să fim afectați de acest fapt? (v. 9) 

Ar trebui să ne bucurăm că domnia și stăpânirea 
peste întreg Universul sunt în mâinile Răscumpă-
rătorului nostru binecuvântat. 

25) De ce ar trebui să nu îi judecăm pe frații noștri creș-
tini? (v. 10) 

Pentru că judecata este a lui Hristos, și noi toți 
vom sta înaintea scaunului Său de judecată, când 
pretențiile noastre de a fi fost ucenicii Lui vor fi 
judecate potrivit adevărului. 

26) Ce fel de judecată este interzisă aici? 

Aici este interzisă judecata nepotrivită și pripită 
între creștini. 

27) Poate o curte de judecată bisericească [cu sensul de grup 
de frați, biserica locală sau sinod bisericesc, n.ed.] să 
judece pe cineva care pretinde că este creștin? 

Da, aceasta [biserica locală, n.ed.] este cea care tre-
buie să decidă privitor la caracterul celor care cer să 
fie membri în biserică [biserica locală, n.ed.], și tot 
ea are dreptul de a-i excomunica din biserică pe cei 
care păcătuiesc grav (vezi 1 Cor. 5:1-5, 7). 
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28) Ce dovadă aduce apostolul inspirat ca să ne con-
vingă că noi toți ne vom înfățișa înaintea scaunu-
lui de judecată al lui Hristos? (v. 11, 12) 

Dovada este jurământul lui Dumnezeu: „Pe viața 
Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va 
pleca înaintea Mea, și orice limbă Îi va da slavă lui 
Dumnezeu”. 

29) Unde se găsește acest jurământ? 

În Isaia 45:20-25. 

30) Cine îl rostește? 

Iehova însuși. 

31) Ce dovedește acest citat? 

Că Isus Hristos este Dumnezeu, Iehova. Dacă n-
ar fi Hristos Cel ce vorbește în Isaia, ci doar un 
om, jurământul lui Dumnezeu din acel pasaj n-ar 
putea fi niciun fel de dovadă că noi toți vom sta 
înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Mai 
mult, ce cinste mai mare ne-ar putea fi dată decât 
să ne consacrăm lui Isus Hristos, trăind și murind 
pentru El? 

32) Cum trebuie să ne păzim de judecata pripită și as-
pră a motivațiilor celorlalți? (v. 13) 
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Aducându-ne aminte mereu de judecata care 
vine. 

33) Față de ce trebuie să fim veghetori? (v. 13) 

Trebuie să avem grijă să „nu facem nimic care să 
fie pentru fratele nostru o piatră de poticnire sau 
un prilej de păcătuire”. 

34) Există vreun lucru necurat în sine? (v. 14) 

Apostolul ne spune că nimic nu este necurat în 
sine. 

35) Ce anume făcea ca multe lucruri să fie considerate 
necurate de către evrei? 

Legea ceremonială a lui Moise. 

36) De ce aceleași lucruri nu sunt considerate necurate 
de către creștini? 

Pentru că legea ceremonială a fost abolită prin au-
toritatea lui Dumnezeu. El a declarat curat ceea ce 
anterior declarase necurat. 

37) Ce anume a făcut ca unele lucruri să fie considerate 
necurate pentru creștini, după abolirea legii cere-
moniale? (v. 14) 

Lipsa cunoștinței, o convingere interioară că 
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anumite lucruri erau încă necurate. 

38) Ce lucru rău a rezultat uneori în biserica din 
Roma, când anumiți membri ai ei mâncau lu-
cruri considerate necurate de către creștinii evrei? 
(v. 15) 

Creștinii evrei, care erau slabi în credință și încă 
făceau deosebirea ceremonială între mâncăruri 
curate și necurate, erau întristați, răniți și, astfel, 
făcuți să păcătuiască. 

39) Ce mustrare este dată legat de acest lucru? (v. 15) 

Apostolul îi mustră pe cei care erau tari în cre-
dință pentru că se foloseau fără dragoste de liber-
tatea creștină, fără prețuire pentru legea dragostei, 
care ne cere să ne înfrânăm de la lucruri legitime, 
dacă neînfrânarea noastră l-ar răni pe un frate 
creștin. 

LECȚIA 2 

1) Ce poruncă dă apostolul? (v. 15) 

„Nu-l nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru 
care a murit Hristos!” 

2) Ce sens are această poruncă? (v. 15) 
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Că nu trebuie să facem nimic care ar putea să îl 
distrugă pe un alt creștin. 

3) Ce motivație ni se dă în acest sens? (v. 15) 

Dragostea lui Hristos manifestată în moartea Lui 
pentru păcătoși. Noi ar trebui să imităm această 
dragoste și să nu facem nimic care să intre în con-
tradicție cu planul lui Hristos avut în moartea Lui 
pentru mântuirea oamenilor păcătoși. 

4) Care este sensul afirmației apostolului din versetul 
16? 

El spune că ar trebui să ne folosim libertatea creș-
tină așa încât să nu aducem ocară asupra credinței 
noastre. 

5) Ce sens are expresia „Împărăția lui Dumnezeu” din 
versetul 17? 

Ea are sensul domniei sau al religiei lui Hristos. 

6) În ce constă ea? (v. 17) 

„Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și bă-
utură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul 
Sfânt”. 

7) Cum poate fi explicat acest răspuns? (v. 17) 
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Religia creștină nu este preocupată să dea sfaturi 
despre deosebiri în ce privește mâncarea și bău-
tura, ci în ce privește neprihănirea, pacea și bucu-
ria în Duhul Sfânt. 

8) Cine este Autorul acestor haruri? (v. 17) 

Duhul Sfânt (Gal. 5:22, 23). 

9) Ce anume îl face pe creștin acceptabil înaintea lui 
Dumnezeu și vrednic de laudă înaintea oameni-
lor? (v. 18) 

Demonstrarea practică a acestor haruri și a altor 
haruri asemănătoare, ca și a virtuților creștine. 

10) După ce ne îndeamnă apostolul să umblăm? (v. 19) 

El ne îndeamnă să „urmărim lucrurile care duc la 
pacea și zidirea noastră”. 

11) Ce interzice el? (v. 20) 

„Să nu nimicești, pentru o mâncare, lucrul lui 
Dumnezeu”. 

12) Cum se poate explica această interdicție? (v. 20) 

Sensul ei este că nu ar trebui să facem nimic care 
să îl rănească sau să îl distrugă pe un creștin, care 
este lucrarea lui Dumnezeu. 



292 ROMANI. UN COMENTARIU CATEHETIC | JANEWAY 

13) Au fost abolite toate deosebirile ceremoniale legate 
de mâncare și băutură? (v. 20) 

Da, toate sunt abolite. 

14) Atunci putea un creștin din Roma să mănânce liber 
ceea ce dorea, fără să facă ceva rău? (v. 20) 

Nu, căci, prin insultarea semenului lui creștin 
slab, el făcea un lucru rău. 

15) Când ar trebui să ne înfrânăm din consumul căr-
nii sau al vinului? (v. 21) 

Când, mâncând sau bând, un frate ar ajunge să se 
poticnească, să se simtă insultat sau să îi slăbim cre-
dința. 

16) Ce sfat le dă apostolul creștinilor care cred că toate 
mâncărurile sunt permise? (v. 22) 

El îi îndeamnă să-și folosească libertatea mâncând 
cu atenție, așa încât să nu îi insulte sau ofenseze pe 
alții. 

17) Trebuiau aceștia să își abandoneze libertatea sau să 
creadă contrariul convingerilor lor? (v. 22) 

Nu, căci libertatea lor era întemeiată pe adevăr, 
așa că era responsabilitatea lor să rămână alipiți de 
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adevăr. Mai mult, ei trebuiau să se străduiască să 
le comunice acest adevăr și altora, dar să facă acest 
lucru într-o manieră blândă și atentă. 

18) Despre cine spune apostolul inspirat că este fericit? 
(v. 22) 

El spune că fericit este omul care nu face nimic 
din ceea ce conștiința îl condamnă, care mănâncă 
doar ceea ce crede că îi este permis. 

19) Ce spune apostolul de creștinii care mănâncă îndo-
indu-se de convingerile lor? (v. 23) 

Acești creștini păcătuiesc. 

20) De ce avem nevoie ca să fim ocrotiți de păcat în 
aceste lucruri? (v. 23) 

De credință, căci trebuie să credem că ceea ce 
mâncăm este permis. 

21) Se aplică această regulă la toate lucrurile? 

Se aplică la tot ceea ce facem, căci apostolul 
spune: „Tot ce nu vine din încredințare, e păcat”. 

22) Ce învățăm din acest capitol? 

Din acest capitol putem învăța că religia lui Isus 
Hristos este o religie a dragostei frățești, a păcii și 
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bunei înțelegeri. 
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ROMANI 15  
 

LECȚIA 1 

1) Ce este conținut în acest capitol? 

Apostolul dă și alte învățături practice, despre re-
lațiile dintre creștini; el vorbește despre chemarea 
Neamurilor; despre lucrarea lui în beneficiul Nea-
murilor și despre aria slujirii lui; își afirmă dorința 
puternică de a-i vizita pe creștinii din Roma; și 
promite să îi viziteze după ce avea să îndeplinească 
o slujbă în ajutorul creștinilor evrei, dacă voia lui 
Dumnezeu avea să-i permită. 

2) Care este responsabilitatea creștinilor puternici față 
de frații lor mai slabi? (v. 1) 

Datoria lor este să le rabde neputințele, nu să își 
placă lor înșiși. 

3) Care este regula ce trebuie să ghideze purtarea noas-
tră față de aproapele nostru? (v. 2) 

Noi suntem chemați să ne străduim să fim pe pla-
cul aproapelui nostru, spre binele lui spiritual. 



296 ROMANI. UN COMENTARIU CATEHETIC | JANEWAY 

4) În ce fel este întărită această responsabilitate? (v. 3) 

Prin exemplul lui Hristos, care nu Și-a plăcut Lui 
însuși. 

5) Cui a căutat Hristos să Îi fie plăcut? (v. 3) 

Tatălui Său. 

6) Cum este ilustrat acest fapt? (v. 3) 

Prin citarea următoarelor cuvinte profetice: „ocă-
rile celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea” 
(Ps. 69:9). Zelul lui Hristos pentru slava Tatălui 
Său a fost așa de intens, încât El a tratat ocara făcută 
la adresa Tatălui ca și cum ar fi fost făcută la adresa 
Lui. 

7) Cum trebuie să privim Scripturile Vechiului Testa-
ment? (v. 4) 

Trebuie să privim întreaga Scriptură ca fiind lă-
sată spre învățătura noastră pentru ca, prin răbda-
rea la care suntem chemați prin învățătura ei, și 
prin mângâierea ei, să avem nădejde. 

8) Care este, așadar, responsabilitatea noastră legată de 
Scriptura Vechiului Testament? (v. 4) 

Noi suntem chemați să citim și să studiem fiecare 
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parte a ei, după abilitatea și oportunitatea fiecă-
ruia. 

9) De ce este descris Dumnezeu în versetul 5 ca fiind 
Dumnezeul răbdării și al mângâierii? 

Pentru că El este sursa răbdării și a mângâierii pen-
tru poporul Său. 

10) Ce rugăciune face apostolul pentru creștinii din 
Roma? (v. 5) 

El se roagă ca Dumnezeu „să îi facă să aibă aceleași 
simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hris-
tos Isus”. 

11) Care este sensul expresiei „după pilda lui Hristos 
Isus”? 

Sensul ei este „după voia și exemplul lui Hristos”. 

12) Ce rezultă din a avea aceleași simțăminte unii față 
de alții? (v. 5, 6) 

„Toți împreună, cu o inimă și cu o gură, Îl slăvesc 
pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hris-
tos”. 

13) Cum trebuie să se primească creștinii unii pe alții? 
(v. 7) 
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Ei sunt chemați să se primească unii pe alții „cum 
i-a primit și pe ei Hristos”, în aceeași manieră 
blândă și plină de dragoste, și având același țel, 
anume „slava lui Dumnezeu”. 

14) De ce a fost Hristos slujitor al circumciziei, adică al 
evreilor? (v. 8) 

El a fost astfel cu două scopuri. 

15) Care a fost primul dintre aceste două scopuri? (v. 8) 

Primul a fost să întărească făgăduințele făcute pă-
rinților lor. 

16) Care a fost al doilea scop? (v. 9) 

Al doilea scop a fost să aducă mântuirea Neamu-
rilor, pentru ca acestea să Îl glorifice pe Dumne-
zeu pentru îndurarea Lui neașteptată și nemeri-
tată. 

17) A fost prevestit acest eveniment glorios? (v. 9-12) 

Da, el a fost clar prevestit, așa cum dovedește 
apostolul prin mai multe citate preluate din scrie-
rile lui Moise, David și Isaia (vezi Ps. 18:43, 49; 
Deut. 32:43; Ps. 117:1; Isaia 11:10). 

18) Ce rugăciune face Pavel pentru biserica din Roma, 
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în versetul 13? 

El se roagă ca „Dumnezeul nădejdii să îi umple de 
toată bucuria și pacea, pe care o dă credința, pen-
tru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fie tari în 
nădejde”. 

19) De ce este Dumnezeu descris aici ca Dumnezeul nă-
dejdii? (v. 13) 

Pentru că, în Evanghelie, El a pus temelia nădejdii 
credinciosului, și pentru că, prin Duhul Sfânt, El 
lucrează această nădejde în inima credinciosului. 

20) Există grade ale nădejdii? (v. 13) 

Există grade diferite ale acestui har, de la o nădejde 
tremurândă la o siguranță deplină a nădejdii. 

21) Ce haruri însoțesc nădejdea? (v. 13) 

Bucuria și pacea. 

22) Există grade în aceste haruri? 

Există o bucurie firavă și o bucurie negrăită și stră-
lucită (1 Petru 1:8); există o pace blândă și „pacea 
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, [care] 
ne va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus” (Fil. 
4:7). 
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LECȚIA 2 

1) De ce har depind toate celelalte haruri? 

Ele depind de harul credinței, căci ea este rădăcina 
din care toate celelalte cresc și înfloresc. 

2) Cum pot creștinii să își împlinească responsabilită-
țile și să își crească fericirea? 

Străduindu-se să devină tari în credință, ca să 
poată să abunde în nădejde și să fie umpluți cu 
toată bucuria și pacea. 

3) De ce trebuie să depindă ei pentru succesul strădani-
ilor lor? (v. 13) 

Ei trebuie să rămână dependenți de influența 
plină de har și putere a Duhului Sfânt, și să im-
plore ajutorul Lui eficace. 

4) Pentru ce îi laudă Pavel pe creștinii din Roma? (v. 
14) 

El le spune că era încredințat că ei erau „plini de 
bunătate, plini și de orice fel de cunoștință, și as-
tfel... în stare să se sfătuiască unii pe alții”. 

5) Atunci de ce le-a trimis apostolul această epistolă? (v. 
15) 
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Ei nu erau desăvârșiți, astfel că aveau nevoie de 
sfaturile și îndemnurile inspirate ale unui apostol, 
spre corectarea anumitor erori practice dintre ei. 

6) Ce motiv spune Pavel că a avut pentru scrierea epis-
tolei către o biserică pe care nu el o înființase, nici 
nu o vizitase vreodată? (v. 15-16) 

Motivul lui este că el fusese rânduit să fie aposto-
lul Neamurilor, prin autoritatea și harul marelui 
Cap al Bisericii. 

7) Ce altceva spune el pentru a face ca epistola lui să fie 
mai bine primită și să își atingă scopul? (v. 17-20) 

El vorbește despre ogorul larg al străduințelor 
sale, despre minunile numeroase și puternice pe 
care le făcuse prin puterea Duhului lui Dumne-
zeu, și despre succesul remarcabil care însoțise 
truda lui în propovăduirea Evangheliei. 

8) De ce nu a vizitat apostolul biserica din Roma îna-
inte de a scrie această epistolă? (v. 20-23) 

El își stabilise ca regulă să nu zidească pe temelia al-
tuia și, de aceea, pentru că existau regiuni ale lumii 
unde putea predica Evanghelia și unde putea înfi-
ința biserici, el nu a putut vizita Roma, unde fusese 
deja înființată o biserică prin strădaniile altora. 
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Dar, odată ce situația s-a schimbat și după ce el 
propovăduise Evanghelia lui Hristos începând 
din Ierusalim și până în Iliric, dorea să își împli-
nească dorința de a merge și în Roma, metropola 
lumii, dorință pe care o avea de mulți ani. 

9) Când plănuia Pavel să viziteze Roma? (v. 24) 

El a informat biserica din Roma că dorea să pro-
povăduiască Evanghelia în Spania și că plănuia să 
îi viziteze pe credincioșii romani în drumul său că-
tre acea țară. 

10) Ce anume l-a împiedicat pe apostol să meargă ime-
diat în Roma? (v. 25-28) 

El trebuia să ducă la Ierusalim ajutoarele pentru 
sfinții săraci de acolo, ajutoare primite de la creș-
tinii din Macedonia și Ahaia. 

11) În ce fel erau creștinii din acele țări îndatorați față 
de cei din Ierusalim? (v. 27) 

Evanghelia fusese mai întâi propovăduită la Ieru-
salim, iar prima biserică a lui Hristos a fost înfiin-
țată acolo, de unde Evanghelia a ajuns la Neamuri 
prin apostolii și prin predicatorii trimiși de ea. 

12) Ce spune apostolul plecând de la aceste lucruri? (v. 
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27) 

El spune că, „dacă Neamurile au avut parte de bi-
necuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor 
să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești”. 

13) Cum s-a așteptat Pavel să ajungă să viziteze biserica 
din Roma? (v. 29) 

El a spus: „Știu că, dacă vin la voi, voi veni cu o 
deplină binecuvântare de la Hristos”. 

14) Ce a implorat el biserica din Roma să facă? (v. 30-
32) 

El le-a cerut să se „lupte împreună cu el, în rugă-
ciunile lor către Dumnezeu pentru el”, ca să fie iz-
băvit de necredincioșii din Iudeea, ca slujirea lui la 
Ierusalim să fie bine primită de sfinți și să ajungă 
la Roma cu bucurie, prin voia lui Dumnezeu, iar 
biserica de acolo să fie înviorată. 

15) De ce era Pavel atât de preocupat de această chesti-
une? 

Pentru că știa că era urât de evrei, care îl priveau 
ca pe cel mai mare dușman al religiei lor. 

16) A fost el un vrăjmaș al religiei iudaice? 
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Nu, dar era un prieten hotărât al adevărului. 

17) De ce nutreau evreii o dușmănie atât de mare față 
de el? 

Pentru că apostolul era foarte activ, zelos și rodnic 
în propovăduirea Evangheliei și în a demonstra că 
toate rânduielile ceremoniale mozaice fuseseră 
împlinite prin lucrarea, viața și moartea Domnu-
lui Isus Hristos. 

18) Ce binecuvântare pronunță Pavel peste creștinii din 
Roma? (v. 33) 

Ea se găsește în aceste cuvinte: „Dumnezeul păcii 
să fie cu voi cu toți! Amin”. 

19) Ce se înțelege din această binecuvântare? (v. 33) 

Ea este o binecuvântare bogată și prețioasă, cu-
prinzând în ea pacea cu Dumnezeu, pacea conști-
inței, pacea minții și pacea cu semenii. 

20) Ce lecție practică putem extrage din acest capitol? 

Din acest capitol putem învăța că religia creștină 
este o religie caracterizată de binefacere și lepădare 
de sine, de pace și bună înțelegere, de nădejde și bu-
curie. 
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ROMANI 16  
 

LECȚIA 1 

1) Ce este conținut în acest capitol? 

Acest capitol conține încheierea epistolei și este 
plin de saluturile apostolului, furnizând de ase-
menea o călăuzire importantă în ce privește dezbi-
nările între creștini. 

2) Pe cine laudă apostolul față de biserica din Roma? 
(v. 1) 

Pe Fivi. 

3) Cine era ea? (v. 1) 

Apostolul spune că ea era sora lui de credință și o 
slujitoare a bisericii din Chencrea. 

4) Ce slujire făcea Fivi în biserica din Chencrea? (v. 1) 

Nu ni se spune, dar se poate ca ea să fi slujit în aju-
torarea sfinților săraci. 

5) Unde era situată Chencrea? 
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Chencrea era un port maritim în Corint. 

6) Ce a cerut apostolul de la biserica din Roma în legă-
tură cu Fivi? (v. 2) 

El le-a cerut celor din Roma să o primească consi-
derând-o o femeie creștină, și să o ajute în orice 
avea nevoie. 

7) Cum și-a întărit el cererea? (v. 2) 

Informându-i pe creștinii din Roma că ea însăși le 
fusese de ajutor multora, inclusiv lui. 

8) Cum îi recomandă Pavel pe Priscila și Acuila? (v. 3, 
4) 

El spune că erau tovarășii lui în Hristos Isus, care 
își puseseră viețile în pericol pentru el. 

9) Care a fost efectul acestui curaj creștin? (v. 4) 

El a spus că aceștia aveau dreptul și au căpătat re-
cunoștința marelui apostol și a tuturor bisericilor 
dintre Neamuri. 

10) Aveau Priscila și Acuila o biserică în casa lor? (v. 5) 

Da, căci apostolul le trimite salutările lui mențio-
nând acest lucru. 
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11) Ce implicație putem extrage de aici? 

Putem spune că o biserică poate fi foarte mică nu-
meric, căci membrii ei se pot întâlni într-o casă 
proprietate personală. 

LECȚIA 2 

1) Ce spune apostolul despre Epenet? (v. 5) 

El era îndrăgit de Pavel, fiind primul convertit la 
creștinism în Ahaia. 

2) Cum este descrisă Maria? (v. 6) 

Ea este descrisă onorabil, căci s-a trudit mult în 
ajutorul apostolului. 

3) Ce se spune despre Andronic și Iunia? (v. 7) 

Apostolul spune că ei sunt rudele lui și tovarăși de 
temniță cu el, ei fiind cu vază între apostoli și con-
vertiți înaintea lui. 

4) Erau aceștia apostoli? (v. 7) 

Nu, ci creștini cunoscuți bine de apostoli și pre-
țuiți mult. 

5) Ce se spune despre Apele? (v. 10) 
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Că era un slujitor încercat al lui Hristos. 

6) Ce sens are acest lucru? (v. 10) 

Sensul este că, prin purtarea lui, el a oferit o do-
vadă amplă a unirii sale cu Hristos și a faptului că 
era animat mult de atitudinea Lui sau, cu alte cu-
vinte, că era un creștin sincer și exemplar. 

7) Ce se spune despre Persida? (v. 12) 

Că ea „s-a ostenit mult pentru Domnul”. 

8) Care este sensul acestei expresii? (v. 12) 

Sensul este că ea a trudit ca o creștină devotată și 
credincioasă, prin harul lui Hristos și spre gloria 
Domnului ei. 

9) Când vorbește despre mama lui Ruf spunând că „s-a 
arătat și mama mea”, apostolul Pavel vrea să 
spună că ea era mama lui naturală? (v. 13) 

Nu, ci el vrea să spună doar că ea a acționat ca o 
mamă față de el, astfel că și-a dorit să o onoreze ca 
pe o mamă. 

10) Cum îi îndeamnă apostolul pe credincioșii din 
Roma să se salute unii pe alții? (v. 16) 

Cu o sărutare sfântă. 
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11) Era acesta un mod de salut obișnuit în perioada bi-
sericii primare? 

Da, dar ulterior s-a renunțat la el, din cauza abu-
zurilor sau pentru că oferea ocazia criticilor. 

12) Cum i-a îndemnat apostolul pe credincioșii din 
Roma să îi trateze pe cei care cauzau dezbinări și 
tulburări împotriva învățăturii? (v. 17) 

El i-a îndemnat să însemneze astfel de oameni răi 
și să îi evite cu grijă. 

13) Pe cine înșelau aceștia? (v. 18) 

Pe cei lesne crezători, oameni cu intenții bune, dar 
insuficient informați sau care nu erau ferm înră-
dăcinați în adevăr. 

14) Cum erau amăgiți astfel de oameni? (v. 18) 

Prin vorbiri dulci și amăgitoare, dar contrare în-
vățăturii sănătoase. 

15) Ce obiectiv aveau acești amăgitori? (v. 18) 

În niciun caz cinstirea lui Isus Hristos, nici înain-
tarea cauzei Lui, ci avantajele proprii, satisfacerea 
poftelor lor și să-și asigure un trai ușor. 

16) De ce era atât de cunoscută ascultarea de Evanghelie 
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a credincioșilor romani? (v. 19) 

Două cauze au dus la răspândirea mărturiei lor în 
lume: în primul rând, faptul că ei trăiau în capi-
tala Imperiului Roman; în al doilea rând, atașa-
mentul lor sincer și devotat de Evanghelia lui Isus 
Hristos. 

17) S-a bucurat Pavel de acest lucru? (v. 19) 

Desigur. 

18) Care era dorința lui pentru creștinii din Roma? (v. 
19) 

El dorea desăvârșirea lor, ca ei să fie înțelepți în ce 
privește binele și „proști” în ce privește răul; să nu 
facă nimic rău, nici să știe să îl facă. 

19) Ce siguranță mângâietoare le-a dat el celor din 
Roma? (v. 20) 

El i-a asigurat că „Dumnezeul păcii îl va zdrobi în 
curând pe Satana sub picioarele lor”. 

20) Ce binecuvântare a pronunțat el? (v. 20) 

„Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu 
voi! Amin”. 

21) Cine a scris această epistolă? (v. 23) 
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Terțiu. 

22) Dar cine i-a dictat-o? 

Marele apostol Pavel. El a dictat-o, prin inspirația 
plenară de la Duhul Sfânt. 

23) Ce sens au cuvintele „trimit” și „trimite”, care apar 
atât de des în acest capitol? 

Ele denotă expresia prețuirii și a dragostei frățești. 

24) Ce binecuvântare este repetată? (v. 24) 

„Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu 
voi cu toți! Amin”. 

25) Poate fi pronunțată o binecuvântare mai bogată? 

Nu, căci în ea sunt cuprinse toate binecuvântă-
rile. 

26) Ce taină a fost ținută ascunsă de la întemeierea lu-
mii? (v. 25) 

Evanghelia acoperită, dezvoltarea deplină a pla-
nului mântuirii și admiterea Neamurilor în privi-
legii egale cu evreii. 

27) Nu au existat indicii ale acestei taine înainte de ve-
nirea lui Hristos? (v. 26) 
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Da, prorocii au dat indicii ale ei, dar [evreii] nu le-
au înțeles. 

28) Cum a fost descoperită această taină? (v. 25, 26) 

Prin propovăduirea Evangheliei, care a explicat 
predicțiile vechi ale prorocilor și a adus o descope-
rire clară și o dezvoltare completă a acestei taine 
pline de har și glorioasă. 

29) Prin a cui autoritate a fost ea făcută cunoscută? (v. 
26) 

Prin „porunca Dumnezeului celui veșnic”. 

30) În ce măsură și cu ce scop a fost descoperită? (v. 26) 

Ea le-a fost descoperită tuturor popoarelor, pen-
tru ca ele să poată fi aduse la ascultarea credinței și 
ca, auzind această taină a dragostei, îndurării și ha-
rului, ele să creadă și să trăiască veșnic. 

31) Cum sunt întăriți creștinii în credința Evanghe-
liei? (v. 25) 

Prin puterea fără margini și prin harul eficace al 
Dumnezeului atotputernic. 

32) Ce trebuie să facem ca să avem parte de aceasta? 
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Să cerem harul lui Dumnezeu, ca să putem fi în-
tăriți în credință și în ascultarea de Evanghelie. 

33) Cum se încheie această epistolă? (v. 27) 

Ea se încheie printr-o laudă la adresa lui Dumne-
zeu. 

34) Cum ar trebui să fie simțămintele noastre după ce 
am citit și studiat această prețioasă și glorioasă 
epistolă a marelui apostol al Neamurilor? 

Plini de recunoștință pentru ea și admirând dra-
gostea minunată a lui Dumnezeu și harul uimitor 
al Fiului Său, Mântuitorul nostru, ar trebui să ex-
clamăm împreună cu apostolul: „A lui Dumne-
zeu, care singur este înțelept, să fie slava, prin Isus 
Hristos, în vecii vecilor! Amin”.



 

 



 

 

MAGNA GRATIA 
Noi vestim Evanghelia harului 

 

Asociația MAGNA GRATIA este o organizație non-profit 
care își concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei 
prin literatură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și 
echiparea bisericilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la 
binecuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lu-
cruri, după cum urmează: 

1) Recomandă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org 
și află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT 
cele peste 250 de cărți ale unora dintre cei mai buni autori 
creștini din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA vizitând 
pagina noastră de Facebook la facebook.com/MagnaGratia-
Romania și abonându-te pe website, așa încât să fii anunțat 
când publicăm resurse noi. 

4) Spune-le și altora despre lucrarea noastră. 

5) Roagă-te pentru noi. 

6) Donează și ajută-ne să mergem mai departe cu această 
lucrare. Donațiile se pot face online, magnagratia.org/dona-
tii.html  

Pentru orice alte informații, scrie-ne la                                
contact@magnagratia.org. Mulțumim!  



 

PROGRAMUL LUCRĂTORI ÎNCERCAȚI 

• Ești păstor/prezbiter, misionar, evanghelist, diacon sau 
învățător de școală duminicală desemnat în biserica lo-
cală? 

• Iubești cărțile creștine de calitate, care te provoacă să 
crești în slujirea ta? 

• Crezi că poți citi 10 pagini/zi? 

Înscrie-te în programul „LUCRĂTORI ÎNCERCAȚI” și primești 
gratuit până la 70 de cărți de la MAGNA GRATIA! 

Informează-te din Ghidul de prezentare al programului la 
adresa de internet magnagratia.org/pli.html și trimite-ne ce-
rerea de înscriere completând formularul de pe internet.  

12 
„Am învățat de la autor să fiu mai atent și mai de-
dicat  în pregătirea predicilor și la slujirea la care 
sunt chemat... mi-a oferit ilustrații prin care oame-
nii pot percepe mai bine frumusețea Evangheliei”. – 
participant la program 

„Aproape fiecare capitol m-a făcut să mă smeresc și 
să îmi cercetez lucrarea”. – participant la program 
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