
ROMANI 1913

Epistola către Romani

1

Salutare. Dorinţa lui Pavel de a-i

vizita pe creştinii din Roma. Pute-

rea Evangheliei. Vinovăţia oame-

nilor.

1 Pavel, rob al lui Iisus Hristos, apos-
tol chemat1, ales2 pentru Evanghelia
lui Dumnezeu

2 pe care’n Sfintele Scripturi prin pro-
feţii Săi mai dinainte a făgăduit-o

3 despre Fiul Său, Cel din sămânţa lui
David născut după trup,

4 iar după Duhul Sfinţeniei3 rânduit
Fiu al lui Dumnezeu întru putere din-
tru’nvierea din morţi4, Iisus Hristos,
Domnul nostru,

5 prin Care noi am primite har şi apos-
toli5, pentru ca’ntru numele Său să fie
credinţa adusă spre ascultare6 la toate

1Apostol chemat: titlu de sacră nobleţe, pe
care Pavel şil acordă în repetata lui aserţiune că,
deşi venit mai târziu, autoritatea lui nu e mai
mică decât a celor doisprezece.

2Înţelesul complet al cuvântului: pus deo-
parte şi păstrat în rezervă pentru o misiune spe-
cială.

3= Duhul Sfânt.
4Învierea lui Hristos este izvorul oricărei ga-

ranţii asupra puterii lui Dumnezeu.
5Întrucât creştinii din Roma (cel puţin o

parte) nu sunt convertiţii săi direcţi, ci ai altor
apostoli, Pavel generalizează.

6Grecescul ypakoúo înseamnă, în acelaşi
timp, a recepta mesajul şi a i te supune (în ca-

neamurile,

6 între care sunteţi şi voi, chemaţi7 ai
lui Iisus Hristos;

7 tuturor celor ce sunteţi în Roma, iu-
biţi ai lui Dumnezeu, sfinţi prin che-
mare8: Har vouă şi pace de la Dumne-
zeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus
Hristos!9

8 Mai întâi, prin Iisus Hristos Îi mul-
ţumesc Dumnezeului meu pentru voi
toţi; căci credinţa voastră se vesteşte10

în toată lumea;

9 martor îmi este Dumnezeu, Căruia cu
duhul meu11 Îi slujesc întru Evanghe-
lia Fiului Său, că ne’ncetat fac pome-

zul de faţă, Evanghelia).
7Pavel le oferă şi creştinilor din Roma titlul

de nobleţe pe care şi-l atribuise lui însuşi.
8Literal: sfinţi chemaţi. În limbajul Noului

Testament, creştinii veacului primar erau nu-
miţi „sfinţi”, cu înţelesul: aleşi şi sfinţiţi de Dum-
nezeu în vederea unei misiuni.

9Salutarea e corolarul unei introduceri so-
lemne, de mare densitate teologică.

10Literal: e vestită. Înţelesul complet: cre-
dinţa voastră se răspândeşte pe măsură ce se
aude despre ea (în limbaj modern: are priză).

11Apostolatul este prin excelenţă închinare
şi slujire duhovnicească. Antropologia paulină
face distincţii terminologice între psyhe = suflet,
pneuma = duh (partea superioară a lui psyhe),
şi nóos (nous) = minte, cugetare, inteligenţă, ra-
ţiune (partea superioară a lui pneuma şi cea mai
fină a lui psyhe), toate în opoziţie cu sárx = carne
(ca materie) şi soma = trup (forma organizată a
lui sárx). Cu toate aceste nuanţări, dihotomia
suflet-trup rămâne constantă.



ROMANI 1 1914

nire despre voi,

10 pururea cerând în rugăciunile mele
ca odată şi-odată, prin voia Lui, să am
un prilej bun de a veni la voi.

11 Că dorescmult să vă văd, ca să vă îm-
părtăşesc vreun dar duhovnicesc, spre
întărirea voastră;

12 sau mai degrabă12 pentru ca împre-
ună cu voi să mă mângâi prin credinţa
noastră laolaltă, a voastră şi a mea.

13 Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că de
multe ori mi-am pus în gând să vin
la voi – dar pân’acum am fost împiedi-
cat –, pentru ca şi’ntre voi să am vreo
roadă ca şi’ntre celelalte neamuri.

14 Dator le sunt şi Elinilor13 şi barbari-
lor, şi înţelepţilor şi neînţelepţilor.

15 Aşa că din parte-mi sunt gata să vă
vestesc Evanghelia şi vouă, celor din
Roma.

16 Că eu nu mă ruşinez de Evanghelia
lui Hristos; pentru că ea este putere a
lui Dumnezeu spre mântuire tot celui
ce crede, întâi iudeului şi de asemenea
elinului14.

17 Căci în ea dreptatea lui Dumne-
zeu se descoperă din credinţă spre cre-
dinţă, aşa cum este scris: Iar dreptul
din credinţă va trăi.

18 Căci mânia lui Dumnezeu se desco-
peră din cer peste toată fărădelegea şi
nedreptatea oamenilor care ţin adevă-
rul în robia nedreptăţii.

19 Pentru că ceea ce se poate cunoaşte
despre Dumnezeu este arătat întru ei;
căci Dumnezeu le-a arătat-o:

12Rectificare în duhul smereniei şi al bunei-
cuviinţe.

13Spre deosebire de „barbari”, Elinii erau pă-
gâni cultivaţi.

14În ordinea istorică, Evreii se bucură de prio-
ritate în vestirea Evangheliei.

20 Încă de la facerea lumii, cele nevă-
zute ale Lui – adică veşnica Sa putere
şi dumnezeirea – prin cugetare se văd
din făpturi; aşa că ei n’au cuvânt de
apărare15,

21 căci deşi L-au cunoscut pe Dumne-
zeu, nu ca pe Dumnezeu L-au slăvit şi
nici nu I-au mulţumit, ci’n cugetările
lor s’au rătăcit şi inima lor cea neînţe-
legătoare s’a întunecat.

22 Zicând că sunt înţelepţi, au ajuns ne-
buni

23 şi slava lui Dumnezeu Celui nestri-
căcios au preschimbat-o în asemăna-
rea chipului omului celui stricăcios şi
al păsărilor şi al patrupedelor şi al
târâtoarelor.

24 De aceea Dumnezeu i-a predat necu-
răţiei16, după poftele inimii lor, ca să-şi
necinstească trupurile ei între ei,

25 ca unii care au preschimbat adevă-
rul lui Dumnezeu în minciună şi s’au
închinat şi i-au slujit făpturii în locul
Făcătorului, Cel ce este binecuvântat
în veci, amin!

26 Pentru aceea Dumnezeu i-a predat
unor patimi de necinste; că şi femeile
lor au preschimbat legăturile fireşti cu
acelea împotriva firii;

27 asemenea şi bărbaţii, părăsind fi-
reasca legătură cu femeia, în pofta lor
s’au aprins unii pentru alţii, bărbaţi cu
bărbaţi săvârşind ruşinea şi primind
în ei înşişi răsplata cuvenită rătăcirii

15De vreme ce inteligenţa umană Îl poate per-
cepe pe Dumnezeu din creaţia Sa, omul nu poate
pretinde că n’a avut posibilitatea de a-L cunoaşte
şi recunoaşte.

16= I-a lăsat pe seama păcatului. Păcatul
poartă în el germenul pedepsei, iar una din pe-
depse este abandonarea omului de către Dumne-
zeu.
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lor17.

28 Şi aşa cum ei n’au încercat să-L păs-
treze pe Dumnezeu în cugetele lor, tot
aşa şi Dumnezeu i-a lăsat la mintea lor
cea fără judecată, să facă ceea ce nu se
cade,

29 plini fiind de toată nedreptatea, de
desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de
răutate; plini de invidie, de ucidere, de
ceartă, de înşelăciune, de purtări rele;
bârfitori,

30 pârâtori, urâtori de Dumnezeu, ocă-
râtori, semeţi, trufaşi, lăudăroşi, nă-
scocitori de rele, nesupuşi părinţilor,

31 nesocotiţi, călcători de cuvânt, lipsiţi
de iubire, lipsiţi de milă;

32 care, deşi au cunoscut dreptatea lui
Dumnezeu, că adică cei ce fac unele
ca acestea sunt vrednici de moarte, nu
numai că le fac, dar le şi încuviinţează
celor ce le fac.

2

Dreapta judecată a lui Dumnezeu.

Iudeii şi legea.

1 Pentru aceea, o, omule, oricine-ai fi
tu, cel care judeci, eşti fără cuvânt de
apărare: fiindcă în ceea ce pe altul îl
judeci, pe tine însuţi te osândeşti, căci
aceleaşi lucruri le faci şi tu, cel care ju-
deci.

2 Şi noi ştim că judecata lui Dumne-
zeu este după adevăr faţă de cei care
fac unele ca acestea.

3 Şi tu, omule, cel care-i judeci pe cei
ce fac unele ca acestea, dar le faci şi tu,

17Cultivat până la exacerbare, păcatul în-
seamnă nu numai desfigurarea ordinii naturale
rânduite de Dumnezeu, ci şi degradarea morală
a omului (vezi versetele următoare).

crezi oare că vei scăpa de judecata lui
Dumnezeu?

4 Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătă-
ţii Lui şi a îngăduinţei şi a îndelungii
Lui răbdări?; nu ştii tu că bunătatea
lui Dumnezeu te duce la pocăinţă?1

5 Dar după împietrirea ta şi după inima
ta nepocăită îţi aduni mânie în ziua
mâniei şi a descoperirii dreptei jude-
căţi a lui Dumnezeu,

6 Care-i va da fiecăruia după faptele
lui:

7 viaţa veşnică celor ce prin stăruinţă’n
faptă bună caută mărire, cinste şi ne-
stricăciune,

8 dar urgie şi mânie iubitorilor de
ceartă, care nu se supun adevărului, ci
nedreptăţii i se supun:

9 necaz şi strâmtorare peste tot sufletul
omului care face răul, al iudeului mai
întâi, şi al elinului;

10 dar mărire, cinste şi pace oricui face
binele: iudeului mai întâi, şi elinului.

11 Căci la Dumnezeu nu există părti-
nire!

12 Aşadar, câţi au păcătuit fără lege,
fără lege vor şi pieri; iar câţi au păcă-
tuit sub lege, prin lege vor fi judecaţi.

13 Pentru că nu cei ce aud legea sunt
drepţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce
împlinesc legea, aceia se vor îndrep-
tăţi.

14 Căci când păgânii, care nu au lege,
din fire fac cele ale legii, ei fără să aibă
lege îşi sunt loruşi lege;

15 ei arată fapta legii scrisă în inimile
lor prin mărturia conştiinţei şi prin ju-
decăţile lor, care îi învinovăţesc sau

1Bunătatea lui Dumnezeu nu e o „slăbiciune”
divină, ci şansa oferită omului de a se îndrepta.
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chiar îi apără2

16 în ziua când, potrivit Evangheliei
mele3, Dumnezeu va judeca, prin Iisus
Hristos, cele ascunse ale oamenilor.

17 Dar dacă tu te numeşti iudeu şi te
reazemi pe lege şi te lauzi cu Dumne-
zeu

18 şi-I cunoşti voia şi, învăţat fiind de
lege, ştii să desluşeşti deosebirile4,

19 dacă tu te crezi pe tine călăuză orbi-
lor, lumină celor ce sunt în întuneric,

20 povăţuitor celor fără minte, învăţă-
tor celor nevârstnici, ca unul care ai în
lege dreptarul cunoştinţei şi al adevă-
rului,

21 aşadar tu, cel care-l înveţi pe altul,
pe tine însuţi nu te înveţi?; tu, cel ce
propovăduieşti: Să nu furi!, furi?;

22 tu, cel ce zici: Să nu săvârşeşti adul-
ter!, săvârşeşti adulter?; tu, cel care
urăşti idolii, le jefuieşti templele?;

23 tu, cel ce te lauzi cu legea, Îl necin-
steşti pe Dumnezeu prin călcarea le-
gii?. . .

24 Că din pricina voastră este numele
lui Dumnezeu blasfemiat între nea-
muri, aşa cum este scris.

25 Căci tăierea’mprejur foloseşte numai
dacă păzeşti legea; dar dacă eşti călcă-
tor de lege, tăierea ta’mprejur a deve-
nit netăiere’mprejur.

26 Prin urmare, dacă cel netăiat împre-
jur păzeşte poruncile legii, oare netă-
ierea lui împrejur nu va fi socotită ca
tăiere’mprejur?

2În absenţa unei legi elaborate, legea mo-
rală – înscrisă ontologic în conştiinţa omului –
poate constitui prin ea însăşi un criteriu al dis-
cernământului.

3= După Evanghelia pe care o propovăduiesc
eu (Pavel).

4Eşti înzestrat cu capacitatea de a discerne.

27 Iar cel din fire netăiat împrejur5, dar
împlinitor al legii, oare nu te va judeca
el, pe tine, cel ce, având litera „legii” şi
tăierea’mprejur, eşti călcător de lege?6

28 Pentru că nu cel ce se arată pe dina-
fară e iudeu, nici cea arătată’n trup pe
dinafară este tăiere’mprejur;

29 ci iudeul este cel dintru ascuns, iar
tăiere’mprejur este aceea a inimii, în
duh, nu în literă7; lauda lui nu este de
la oameni, ci de la Dumnezeu.

3

Iudeii şi legea (continuare). Nici

un om nu este drept în faţa lui

Dumnezeu.

1 Atunci, care este întâietatea iu-
deului?; sau care este folosul tăie-
rii’mprejur?:

2 Mare’n toate privinţele. Mai întâi,
pentru că lor li s’au încredinţat cuvin-
tele lui Dumnezeu.

3 Şi ce dacă unii n’au fost credincioşi?
Oare necredincioşia lor va desfiinţa
credincioşia lui Dumnezeu?1

5Fără circumcizie fizică.
6Înţelesul complet se consumă în două pla-

nuri: 1) Deşi pretinde că este posesorul legii lui
Moise (şi al circumciziei ca semn concret al anga-
jării), iudeul îşi permite să n’o respecte; 2) Iudeul
nu poate respecta legea tocmai din cauza legii, a
cărei literalitate şi ale cărei prescripţii sunt atât
de complicate, încât îi fac imposibilă aplicarea,
ea devenind astfel o piedică în calea mântuirii
(temă scumpă lui Pavel).

7Omul autentic este numai cel atestat de re-
alitatea lui lăuntrică, nu de cea exterioară, care
poate înşela.

1Infidelitatea unor iudei faţă de Dumnezeu
nu e de natură să anuleze fidelitatea lui Dum-
nezeu faţă de propria Sa făgăduinţă, dată cu ju-
rământ lui Avraam.
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4 Să nu fie!, ci fie Dumnezeu socotit
adevărat, iar tot omul, mincinos, aşa
cum este scris: Ca Tu să Te îndreptă-
ţeşti întru cuvintele Tale şi Tu să biru-
ieşti atunci când vei face judecata.

5 Iar dacă nedreptatea noastră învede-
rează dreptatea lui Dumnezeu, ce vom
zice? Nu cumva este nedrept Dumne-
zeu Care aduce mânia? – Vorbesc ca
un om.

6 Să nu fie! Atunci, cum va judeca
Dumnezeu lumea?

7 Că dacă prin minciuna mea a prisosit
adevărul lui Dumnezeu spre slava Lui,
pentru ce dar mai sunt şi eu judecat ca
păcătos?

8 Şi de ce n’am face răul ca să vină bi-
nele?; aşa cum suntem noi defăimaţi şi
cum spun unii că zicem noi? Osânda
acestora este dreaptă.

9 Atunci, ce? Avem noi vreo întâietate?
Nicidecum; căci, ceva mai înainte, noi
i-am învinuit2 şi pe Iudei şi pe Elini, că
toţi sunt sub păcat,

10 aşa cum este scris: Nimeni nu este
drept, nu e nici unul;

11 nu-i cine să’nţeleagă, nu-i cin’să-L
caute pe Dumnezeu;

12 toţi s’au abătut, împreună netrebnici
s’au făcut. Nu-i cin’să facă binele, nu,
nu-i nici măcar unul.

13 Mormânt deschis e gâtlejul lor; cu
limbile lor au viclenit; venin de aspidă-
i sub buzele lor;

14 de blestem li-i gura plină, şi de amă-
răciune;

15 grabnice le sunt picioarele să verse
sânge;

2Tonul dialectic şi oralitatea unor expresii par
extrase din discuţiile aprinse pe care Pavel le
avea cu Iudeii în sinagogi.

16 pustiire şi nenorocire sunt în căile
lor,

17 şi calea păcii n’au cunoscut-o,

18 nu-i frică de Dumnezeu înaintea
ochilor lor.

19 Noi ştim însă că cele câte le spune le-
gea, le spune celor ce sunt sub lege, aşa
ca orice gură să fie închisă şi ca toată
lumea să fie vinovată în faţa lui Dum-
nezeu3.

20 Pentru că din faptele legii4 nimeni
nu se va îndreptăţi în faţa Lui, de
vreme ce prin lege vine cunoştinţa pă-
catului.

21 Acum însă dreptatea lui Dumnezeu
s’a arătat în afara legii, de lege şi de
profeţi fiind mărturisită,

22 dar dreptate a lui Dumnezeu prin
credinţa în Iisus Hristos, pentru toţi
cei ce cred – fiindcă nu există deose-
bire,

23 de vreme ce toţi au păcătuit şi sunt
lipsiţi de slava lui Dumnezeu5 –,

24 cei ce în dar se îndreptăţesc cu ha-
rul Său6 prin răscumpărarea cea întru
Hristos Iisus,

3Este vorba, desigur, despre legea Vechiului
Testament, care a fost dată de Dumnezeu nu
spre a şterge păcatele omului, ci spre a-l face pe
om conştient de starea lui de păcătoşenie. Elibe-
rarea omului de păcat a venit numai prin Iisus
Hristos.

4Faptele legii: expresie biblică, deseori întâl-
nită în epistolele pauline, prin care se înţeleg
atât prescripţiile Vechiului Testament cât şi pu-
nerea lor în practică (aceasta din urmă neputând
fi niciodată totală sau desăvârşită).

5= Slava lui Dumnezeu ca prezenţă intimă în
fiinţa omului virtuos.

6Calitatea de drept (îndreptăţit la mântuire)
nu este un rezultat al meritelor omului, ci un dar
al harului divin, un efect al iubirii lui Dumnezeu
manifestate prin jertfa răscumpărătoare a lui Ii-
sus Hristos.
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25 pe Care Dumnezeu L-a rânduit
jertfă, curăţire7 prin credinţa în sân-
gele Lui, ca să-Şi arate dreptatea –
prin aceea că a trecut cu vederea8 pă-
catele făcute înainte

26 întru îngăduinţa lui Dumnezeu
– ca să-Şi arate dreptatea în vre-
mea de acum, spre a fi El drept şi
îndreptăţindu-l pe cel din credinţa în
Iisus.

27 Aşadar, unde e lauda? A fost înlătu-
rată. Prin care lege?: a faptelor? Nu,
ci prin legea credinţei.

28 Căci socotim că prin credinţă se va
îndreptăţi omul, fără faptele legii.

29 Oare Dumnezeu este numai al Iude-
ilor? Nu este El şi Dumnezeul păgâni-
lor? Da, şi al păgânilor!,

30 fiindcă unul este Dumnezeu, Cel ce
din credinţă9 îi va îndreptăţi pe cei tă-
iaţi împrejur şi prin credinţă10 pe cei
netăiaţi împrejur.

31 Desfiinţăm deci noi legea prin cre-
dinţă? Ferească Dumnezeu! Dimpo-
trivă, întărim legea.

7La obârşie, cuvântul ilastérion desemna
masa aşezată deasupra chivotului legii, în
sfânta-sfintelor, pe care marele preot aducea
jertfa anuală de purificare a poporului, prin stro-
pirea cu sânge (vezi Lv 16). Aşadar, textul de
faţă trebuie citit şi înţeles: IisusHristos estemij-
locul prin care Dumnezeu a instrumentat cură-
ţirea de păcate a celor ce cred în jertfa sângelui
Său.

8Înainte de jertfa lui Iisus Hristos, Dumnezeu
le-a acordat oamenilor o lungă perioadă de îngă-
duinţă, în timpul căreia El le-a ignorat păcatele,
nu le-a iertat şi nici nu le-a pedepsit, ci numai
S’a făcut că nu le vede, tocmai pentru ca oame-
nii să-şi dea seama că dreptatea e întotdeauna de
partea lui Dumnezeu; iertarea a venit prin Iisus
Hristos.

9În virtutea credinţei pe care deja o au.
10Prin mijlocirea credinţei pe care o dobân-

desc.

4

Exemplul lui Avraam: făgăduinţa

plinită prin credinţă.

1 Aşadar, ce vom zice că a dobândit
Avraam, strămoşul nostru după trup?

2 Că dacă Avraam a fost îndreptăţit din
fapte, are de ce să se laude, dar nu în
faţa lui Dumnezeu;

3 fiindcă ce spune Scriptura?: Şi
Avraam I-a crezut lui Dumnezeu şi
aceasta i s’a socotit ca dreptate.

4 Plata celui ce face fapte nu i se soco-
teşte după har, ci după datorie1;

5 dar celui ce nu face fapte, însă crede
în Cel care-l îndreptăţeşte pe cel nele-
giuit, credinţa lui i se socoteşte ca drep-
tate.

6 Aşa cum şi David vorbeşte despre fe-
ricirea omului căruia Dumnezeu îi so-
coteşte dreptatea în afara faptelor:

7 Fericiţi cei cărora li s’au iertat fără-
delegile şi ale căror păcate li s’au aco-
perit;

8 fericit bărbatul căruia Domnul nu-i
va socoti păcatul.

9 Acum, fericirea aceasta este ea numai
pentru cei tăiaţi împrejur, sau şi pen-
tru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem: I
s’a socotit lui Avraam credinţa ca drep-
tate.

10 Cum însă i s’a socotit?: când era tă-
iat împrejur, sau când era netăiat îm-
prejur? Nu când era tăiat împrejur, ci
când era netăiat împrejur.

11 Iar semnul tăierii’mprejur l-a primit
ca pe o pecete a dreptăţii pentru cre-
dinţa lui din vremea netăierii’mprejur,
ca să fie el părinte al tuturor celor ce

1Plata lucrătorului nu este un dar, ci o obliga-
ţie contractuală.
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cred pe durata netăierii’mprejur, pen-
tru ca şi acestora să le fie socotită ca
dreptate,

12 şi părinte al celor tăiaţi împrejur;
dar nu numai al celor ce doar sunt tă-
iaţi împrejur, ci şi al celor ce umblă pe
urmele credinţei pe care o avea părin-
tele nostru Avraam la vremea când era
netăiat împrejur.

13 Că nu prin lege i s’a dat lui Avraam
sau seminţiei lui făgăduinţa că vor fi
moştenitori ai lumii, ci prin dreptatea
credinţei.

14 Căci dacă moştenitorii sunt aceia
care au legea, atunci credinţa e zadar-
nică, iar făgăduinţa s’a desfiinţat;

15 fiindcă legea rodeşte mânie2, dar
unde nu e lege, nu-i nici călcare de lege.

16 Pentru aceea este ea3 din credinţă,
ca să fie din har, şi pentru ca făgădu-
inţa să fie statornică pentru toţi urma-
şii – nu numai pentru cei din lege, ci
şi pentru cei din credinţa lui Avraam,
care este părinte al nostru, al tuturor,

17 precum este scris: Te-ampus părinte
al multor neamuri – în faţa Celui în
care a crezut, adică a lui Dumnezeu
Cel ce învie morţii şi pe cele ce nu sunt
le cheamă ca şi cum ar fi4;

2Existenţa unei legi presupune şi posibila ei
călcare, de unde mânia legiuitorului asupra ce-
lui ce o calcă.

3= Moştenirea făgăduită.
4Alte traduceri: (Dumnezeu) cheamă la fiinţă

pe cele ce încă nu sunt; cheamă neantul la exis-
tenţă; le cheamă la existenţă pe cele ce nu există.
Opţiunea de faţă e corectă nu numai prin litera-
litatea traducerii, ci şi prin ideea fundamentală
că Dumnezeu nu trăieşte în virtual, ci numai în
real (El Însuşi fiind realitatea supremă, izvor a
tot ceea ce există); o făgăduinţă a lui Dumnezeu
(pentru viitor) e virtualitate numai pentru noi,
dar nu şi pentru El: de îndată ce a rostit-o, ea a
şi devenit o realitate, aşa cum trebuie s’o consi-

18 împotriva oricărei nădejdi nădăjdu-
ind, el a crezut că va fi părinte al mul-
tor neamuri, după cum i s’a spus: Aşa
vor fi urmaşii tăi;

19 şi neslăbind în credinţă, nu s’a uitat
la trupul său amorţit – că era aproape
de o sută de ani – şi nici la amorţirea
pântecelui Sarrei;

20 şi’ntru făgăduinţa lui Dumnezeu nu
s’a îndoit prin necredinţă, ci s’a întărit
în credinţă, dându-I slavă lui Dumne-
zeu

21 şi fiind încredinţat că ceea ce El i-a
făgăduit are putere să şi facă.

22 Iată de ce credinţa lui i s’a socotit ca
dreptate.

23 Dar nu numai pentru el s’a scris că i
s’a socotit ca dreptate,

24 ci şi pentru noi, cei cărora ni se va
socoti, ca unora care credem în Cel ce
L-a înviat din morţi pe Iisus, Domnul
nostru,

25 Care S’a dat pe Sine pentru păcatele
noastre şi a înviat pentru îndreptăţi-
rea5 noastră.

5

Roadele îndreptăţirii prin cre-

dinţă. Adam şi Hristos.

1 Aşadar, fiind noi îndreptăţiţi din cre-
dinţă, pace avem cu Dumnezeu prin
Domnul nostru Iisus Hristos,

derăm şi noi prin actul credinţei (în legătură cu
aceasta vezi şi nota de la Mc 11, 24).

5Îndreptăţirea e un termen frecvent în teolo-
gia paulină şi desemnează calea prin care omul
poate fi socotit drept în faţa lui Dumnezeu, apt
pentru mântuire. Această dreptate nu e un re-
zultat al cumpenii justiţiare, ci se obţine prin
har, ca rod al iubirii dumnezeieşti, pe de o parte,
şi prin faptele credinţei omului, pe de alta.
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2 datorită Căruia am şi avut, prin cre-
dinţă, cale deschisă la harul acesta1 în
care stăm şi ne lăudăm în nădejdea sla-
vei lui Dumnezeu2.

3 Şi nu numai atât, dar şi în necazuri
ne lăudăm, bine ştiind că necazul ro-
deşte răbdare,

4 iar răbdarea, încercare, iar încerca-
rea, nădejde.

5 Iar nădejdea nu face de ruşine, pen-
tru că iubirea lui Dumnezeu s’a vărsat
în inimile noastre prin Duhul Cel Sfânt
care ni s’a dat.

6 Că’n timp ce noi eram încă neputin-
cioşi, la vremea cuvenită Hristos a mu-
rit pentru cei nelegiuiţi

7 – căci cu greu va muri cineva pen-
tru un drept; şi pentru cel bun poate
că’ndrăzneşte cineva să moară –;

8 dar Dumnezeu Îşi arată iubirea faţă
de noi prin aceea că Hristos a murit
pentru noi pe când noi eram încă pă-
cătoşi.

9 Cu atât mai mult acum, prin urmare,
când suntem îndreptăţiţi întru sângele
Lui, prin El ne vom mântui de mânie3.

10 Că dacă’n timp ce eram vrăjmaşi ne-
am împăcat cu Dumnezeu prin moar-
tea Fiului Său, cu mult mai mult,
odată împăcaţi, prin viaţa Lui ne vom
mântui.

11 Şi nu numai atât, ci ne şi lăudăm
în Dumnezeu prin Domnul nostru Ii-
sus Hristos, prin Care am primit acum
împăcarea.

12 De aceea, aşa cum printr’un om a in-
trat păcatul în lume – şi, prin păcat,

1= Starea de graţie; favoarea de a trăi în ime-
diata apropiere a lui Dumnezeu.

2În speranţa că la sfârşitul veacurilor ne vom
împărtăşi de slava lui Dumnezeu.

3= Mânia Judecăţii de Apoi.

moartea4 –, tot astfel moartea a trecut
în toţi oamenii prin aceea că toţi au pă-
cătuit.

13 Căci păcatul era în lume pân’la lege,
dar atunci când nu există lege, păcatul
nu se socoteşte.

14 Dar de la Adam până la Moise moar-
tea a domnit şi peste cei ce nu păcă-
tuiseră după asemănarea greşelii lui
Adam, care este chip al celui ce avea
să vină5.

15 Dar cu greşala nu e aşa cum e cu ha-
rul; că dacă ceimulţi aumurit prin gre-
şala unuia, cu mult mai mult harul lui
Dumnezeu şi darul Lui au prisosit asu-
pra celor mulţi prin harul unui singur
Om, Iisus Hristos6.

16 Şi ce aduce darul nu seamănă cu ce a
adus acel unul care a păcătuit; căci ju-
decata de după unul duce la osândire,
dar harul de după multe greşale duce
la îndreptăţire.

17 Că dacă prin greşala unuia moar-
tea a domnit printr’unul, cu mult mai
mult cei ce primesc prisosinţa haru-
lui şi a darului dreptăţii vor domni în
viaţă prin unul Iisus Hristos.

18 Prin urmare, aşa cum din gre-
şala unuia a venit peste toţi oamenii
osânda, tot astfel prin fapta de drep-
tate a Unuia, peste toţi oamenii a venit
îndreptăţirea care dă viaţă;

4Păcatul îl desparte pe omdeDumnezeu, ceea
ce echivalează cu moartea lui sufletească, moar-
tea veşnică (în opoziţie cu viaţa veşnică).

5Versetele 12, 13 şi 14 introduc în doctrina
creştină tema păcatului originar: solidară cu
Adam (arhetipul), specia umană moşteneşte pă-
catul acestuia.

6Paralela Adam-Hristos devine pregnantă:
dacă neascultarea lui Adam le-a adus oamenilor
moartea, ascultarea lui Hristos faţă de Tatăl şi
a fiecăruia faţă de Hristos le aduce Viaţa.
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19 fiindcă aşa cum prin neascultarea
unui singur om cei mulţi s’au făcut pă-
cătoşi, tot astfel prin ascultarea Unuia
cei mulţi vor deveni drepţi.

20 Cât despre lege, ea a intrat ca să se
înmulţească greşala7; dar unde s’a în-
mulţit păcatul, a prisosit harul,

21 pentru ca, aşa cum păcatul a
domnit spre moarte, tot astfel harul
să domnească prin dreptate spre viaţă
veşnică, prin Iisus Hristos, Domnul
nostru.

6

Morţi păcatului, dar vii întruHris-

tos. Robi ai dreptăţii.

1 Atunci, ce vom zice? Rămâne-vom
oare în păcat ca să se înmulţească ha-
rul?

2 Ferească Dumnezeu! Noi, cei ce am
murit păcatului, cum vom mai trăi în
el?

3 Oare nu ştiţi că toţi câţi în Hristos ne-
am botezat, întru moartea Lui ne-am
botezat?

4 Aşadar, prin botez ne-am îngropat cu
El în moarte, pentru ca, aşa cum Hris-
tos a înviat din morţi prin slava Tată-
lui, tot astfel şi noi să umblăm întru în-
noirea vieţii;

5 că dacă una cu El ne-am făcut1 prin
asemănarea morţii Lui2, atunci una
vom fi şi prin aceea a învierii Lui,

6 cunoscând noi aceasta, anume că
omul nostru cel vechi a fost răstignit

7Vezi 2, 27 şi nota.
1Literal: am crescut împreună cu El ca nişte

mlădiţe altoite pe trunchiul Său (asimilate şi de-
venite inseparabile).

2= Printr’o moarte asemănătoare cu a Lui, să-
vârşită prin Botez (vezi v. 3).

împreună cu El, aşa încât trupul păca-
tului3 să fie nimicit, pentru ca noi să
nu mai fim înrobiţi păcatului;

7 căci cel ce a murit este eliberat de pă-
cat4.

8 Iar dacă am murit împreună cu Hris-
tos, credem că vom şi via împreună cu
El,

9 ştiind că Hristos, odată înviat din
morţi, nu mai moare; asupră-I moar-
tea nu mai are stăpânire.

10 Fiindcă cel ce a murit, păcatului i-a
murit o dată pentru totdeauna; iar cel
ce trăieşte, lui Dumnezeu Îi trăieşte.

11 Aşa şi voi, socotiţi-vă că morţi îi sun-
teţi păcatului, dar vii lui Dumnezeu în-
tru Hristos Iisus, Domnul nostru.

12 Aşadar, să nu domnească păcatul în
trupul vostru cel muritor, ca să vă su-
puneţi poftelor lui;

13 nici mădularele5 voastre să nu le pu-
neţi în slujba păcatului ca arme ale ne-
dreptăţii, ci înfăţişaţi-vă lui Dumnezeu
ca vii dintre morţi, şi mădularele voas-
tre ca arme ale dreptăţii în slujba lui
Dumnezeu.

14 Fiindcă păcatul nu va avea stăpânire
asupra voastră, de vreme ce voi nu sun-
teţi sub lege, ci sub har.

15 Cum adică?: de vreme ce nu sun-
tem sub lege, ci sub har, oare să păcă-
tuim?. . . Ferească Dumnezeu!

16 Nu ştiţi oare că dându-vă cuiva ca
robi spre supunere, robi îi sunteţi ce-

3Nu trupul fizic ca atare, ci insul păcătos.
4Textual: îndreptăţit (dezvinovăţit) faţă de

păcat. Aşa cum moartea trupului fizic distruge
instrumentul prin care operează păcatul, moar-
tea mistică prin botez distruge consistenţa păca-
tului şi-l face inoperant.

5Termen general pentru membre şi organe,
dar şi pentru carne ca materie a trupului.
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lui căruia vă supuneţi: fie ai păcatu-
lui, spre moarte, fie ai ascultării, spre
dreptate?

17 Mulţumim însă lui Dumnezeu că voi,
cei ce aţi fost robi ai păcatului, din
inimă aţi ascultat de regula învăţătu-
rii căreia i-aţi fost încredinţaţi,

18 şi, izbăvindu-vă de păcat, aţi devenit
robi ai dreptăţii.

19 – Vorbesc omeneşte6, având în ve-
dere slăbiciunea trupului vostru7 –.
Că aşa cum mădularele voastre vi le-
aţi făcut roabe necurăţiei şi fărădele-
gii spre fărădelege, tot astfel faceţi-
le acum – mădularele voastre – roabe
dreptăţii spre sfinţire.

20 Căci la vremea când eraţi robi ai
păcatului, liberi eraţi dinspre partea
dreptăţii8.

21 Ca urmare, ce roadă aveaţi atunci?:
roade de care acum vă ruşinaţi; pentru
că sfârşitul acelora este moartea.

22 Dar acum, eliberaţi fiind de păcat
şi robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveţi
roada voastră spre sfinţire, iar sfârşi-
tul, viaţa veşnică.

23 Pentru că plata păcatului este moar-
tea, dar harul lui Dumnezeu este viaţa
veşnică întru Hristos Iisus, Domnul
nostru.

7

Creştinul e liber de stăpânirea Le-

gii Vechi. Problema păcatului care

6= În termeni şi prin comparaţii omeneşti.
7Literal: slăbiciunea cărnii voastre. Limitele

de înţelegere impuse de condiţia umană. Lim-
bajul teologic al lui Pavel putea să fie mult mai
elevat şi mai abstract, dar el înţelege să fie con-
cesiv faţă de cititorii săi.

8Vezi versetul 16.

locuieşte în om.

1 Oare nu ştiţi voi, fraţilor, – fiindcă le
vorbesc acelora care cunosc legea1 – că
legea are putere asupra omului atâta
timp cât el trăieşte?

2 Căci femeia măritată este legată prin
lege de bărbatul ei atâta timp cât el
trăieşte; dar dacă i-a murit bărbatul,
este dezlegată de legea bărbatului2.

3 Prin urmare, ea se va numi adulteră
dacă va fi cu alt bărbat în timp ce băr-
batul ei trăieşte; dar dacă i-a murit
bărbatul, este liberă faţă de lege, aşa
încât ea să nu fie adulteră dacă ia un
alt bărbat.

4 Tot aşa, fraţii mei, şi voi prin trupul
lui Hristos i-aţi murit legii3 spre a fi ai
Altuia, ai Celui ce a înviat din morţi,
ca să-I aducem roade lui Dumnezeu.

5 Când eram în trup4, patimile – cele
prin lege păcătoase – lucrau în mădu-
larele noastre, ca să-i aducem roade
morţii;

6 dar acum ne-am desprins de lege,
murindu-i aceleia care ne ţinea robi,
ca să slujim întru înnoirea duhului, iar
nu întru vechimea literei5.

7 Ce adică vom zice?: că legea este
păcat? Ferească Dumnezeu! Păcatul

1Aici e vorba, probabil, de legea romană ca
termen de analogie.

2= Liberă faţă de contractul conjugal.
3= Legea Vechiului Testament.
4Literal: în carne, sub stăpânirea cărnii. În

opoziţie cu duhul, carnea (materia carnală a tru-
pului) este sediul concupiscenţei, al senzaţiilor
erotice din care derivă paternitatea şi eredita-
tea (roada), simbol al oricărui fel de fapte rele.
În limbajul Apostolului, expresia „după trup” de-
semnează supunerea faţă de legile carnale. Ha-
rul operează înstăpânirea duhului, etapă care o
lasă în urmă pe aceea dominată de pasiunile car-
nale.

5Opoziţia dintre duhul care înnoieşte şi litera
care ucide (vezi şi 2, 29 şi nota).
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însă nu l-am cunoscut decât prin lege.
Că pofta n’aş fi ştiut-o dacă legea n’ar
fi zis: Să nu pofteşti!

8 Dar păcatul, aflându-şi prilej prin po-
runcă6, a lucrat în mine tot felul de
pofte. Căci în lipsa legii păcatul era
mort.

9 Odinioară eu trăiam în lipsa legii; dar
când a venit porunca, păcatul a prins
viaţă,

10 iar eu am murit. Şi porunca dată
spre viaţă mi s’a aflat a fi spre moarte!

11 Pentru că păcatul, aflându-şi prilej
prin poruncă, prin ea m’a înşelat şi m’a
ucis.

12 Aşadar, sfântă este legea şi sfântă
este porunca şi dreaptă şi bună.

13 Atunci, ceea ce este bun mi s’a fă-
cut mie moarte? Ferească Dumnezeu!
Ci păcatul, tocmai ca să se arate păcat,
prin ceea ce este bun mi-a adus moar-
tea, pentru ca prin poruncă să devină
păcatul peste măsură de păcătos.

14 Ştim că legea e duhovnicească; dar
eu sunt trupesc, vândut sub păcat7.

15 Fiindcă nu’nţeleg ceea ce fac; că
nu săvârşesc ceea ce vreau, ci ceea ce
urăsc, aceea fac.

16 Iar dacă fac ceea ce nu vreau, recu-
nosc că legea este bună.

17 Dar acum nu eu fac aceasta, ci păca-
tul care locuieşte în mine.

18 Fiindcă ştiu că’n mine, adică în tru-
pul meu, nu locuieşte ce e bun. Că a
vrea binele se află’n mine, dar pe a face
nu-l aflu;

6Interdicţia expresă de a păcătui se constituie
într’o trambulină de pe care păcatul, trezit din
amorţire, se lansează şi atacă.

7= Vândut şi aservit păcatului.

19 căci nu fac binele pe care-l vreau, ci
răul pe care nu-l vreau, pe acela îl să-
vârşesc8.

20 Iar dacă fac ceea ce nu vreau eu, nu
eu fac aceasta, ci păcatul care locuieşte
în mine.

21 Aşadar, în mine, cel ce vreau să fac
binele, aflu legea că răul e legat de
mine.

22 Că după omul cel lăuntrici mă bucur
de legea lui Dumnezeu;

23 dar în mădularele mele o altă lege
văd că se luptă cu legea minţii mele şi
rob mă face legii păcatului, care este în
mădularele mele.

24 Om nenorocit ce sunt! Cine mă va
mântui de trupul morţii acesteia?. . .

25 Mulţumesc lui Dumnezeu prin Ii-
sus Hristos, Domnul nostru! Aşadar,
cu mintea eu însumi îi slujesc legii lui
Dumnezeu, iar cu trupul, legii păcatu-
lui.

8

Viaţă întru Duhul. Slava ce va să

fie. Iubirea lui Dumnezeu.

1 Drept aceea, nici o osândă nu este
acum pentru cei ce sunt în Hristos Ii-
sus.

2 Fiindcă legea duhului vieţii în Hris-
tos Iisus m’a eliberat din legea păcatu-
lui şi a morţii,

3 pentru că ceea ce-i era cu neputinţă
legii – fiind ea slabă prin trup1 – a
săvârşit Dumnezeu: trimiţându-L pe

8Lupta dramatică dintre voinţa lucidă spre
bine şi instinctul carnal care împinge spre rău.

1Prin formele ei exterioare şi ineficiente, Le-
gea Veche era asemenea unui trup supus încon-
tinuu unor eforturi inutile, fără nici o izbândă.
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Fiul Său într’un trup asemănător cu
acela al păcatului şi pentru păcat2, El
a osândit păcatul în trup,

4 pentru ca dreptatea legii3 să se pli-
nească’ntru noi, cei ce nu ne purtăm
după trup, ci potrivit duhului.

5 Fiindcă cei ce sunt după trup, pe cele
ale trupului le cugetă; dar cei ce sunt
după duh, pe cele ale duhului.

6 Căci cugetul trupului este moarte,
dar cugetul Duhului este viaţă şi pace;

7 de vreme ce cugetul trupului este vră-
jmăşie faţă de Dumnezeu, căci nu i se
supune legii lui Dumnezeu; că nici nu
poate,

8 iar cei ce sunt în trup nu pot să-I placă
lui Dumnezeu.

9 Dar voi nu sunteţi în trup, ci în Duh,
dacă într’adevăr Duhul lui Dumnezeu
locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are
Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui.

10 Dacă însă Hristos este în voi, pe de-o
parte trupul e mort în virtutea păcatu-
lui4, iar pe de altă parte duhul e viaţă
în virtutea dreptăţii5.

11 Iar dacă Duhul Celui ce L-a înviat
pe Iisus din morţi locuieşte în voi, Cel
ce L-a înviat pe Iisus Hristos din morţi
va face vii şi trupurile voastre cele mu-
ritoare, prin Duhul Său Care locuieşte
în voi.

12 Drept aceea, fraţilor, datori suntem,
dar nu trupului ca să vieţuim după
trup –

2= Jertfa care răscumpără păcatul.
3Dreptele pretenţii ale legii: tot ceea ce e con-

form cu voia lui Dumnezeu.
4Trupul e deja supus morţii fizice ca urmare

a păcatului originar (vezi 5, 12), dar el va învia
prin Iisus Hristos (vezi versetul următor).

5Duhul omului este viaţă prin îndreptăţirea
conferită de Duhul lui Dumnezeu.

13 că dacă vieţuiţi după trup, veţi muri;
dar dacă prin Duhul ucideţi faptele
trupului, veţi trăi.

14 Fiindcă toţi câţi sunt mânaţi de Du-
hul lui Dumnezeu, aceia sunt fii ai lui
Dumnezeu.

15 Pentru că n’aţi primit un duh al ro-
biei, ca din nou să vă temeţi, ci Duhul
înfierii L-aţi primit, prin Care strigăm:
Avva! Părinte6!

16 Însuşi Duhul mărturiseşte împre-
ună cu duhul nostru că suntem fii ai
lui Dumnezeu.

17 Iar dacă suntem fii, suntem şi moşte-
nitori – moştenitori ai lui Dumnezeu şi
împreună-moştenitori cu Hristos, dacă
într’adevăr pătimim împreună cu El,
pentru ca’mpreună cu El să ne şi slă-
vim.

18 Într’adevăr, eu socotesc că suferin-
ţele din vremea de acum nu au nici o
însemnătate faţă de mărirea care ni se
va descoperi.

19 Fiindcă nerăbdătorul dor al făpturii
cu nerăbdare aşteaptă descoperirea fi-
ilor lui Dumnezeu7.

20 Căci făptura a fost supusă deşertă-
ciunii – nu de voia ei, ci din pricina ace-
luia care a supus-o – cu nădejdea însă

21 că şi ea, făptura însăşi, se va eli-
bera din robia stricăciunii spre liberta-
tea slavei fiilor lui Dumnezeu.

6Aramaicul abba înseamnă părinte. Cuvân-
tul a intrat în limba română prin grafia greacă
avva, folosit şi astăzi în limbajul monahal. Ex-
presia a intrat în cultul liturgic al primilor creş-
tini; ea le amintea că Însuşi Iisus a folosit-o în
rugăciunea din grădina Ghetsimani (Mc 14, 36).

7Aici şi în următoarele trei versete: Solidară
cu omul prin căderea acestuia, creaţia aspiră la
propria ei restaurare prin restaurarea omului în-
tru Iisus Hristos.



ROMANI 8 1925

22 Căci ştim că pân’acum toată făp-
tura suspină laolaltă şi suferă’n dure-
rile naşterii8.

23 Dar nu numai ea, ci şi noi, cei ce
avem pârga Duhului9, şi noi înşine
suspinăm lăuntric, nerăbdători aştep-
tând înfierea, răscumpărarea trupu-
lui10 nostru.

24 Căci prin nădejde ne-am mântuit; a
vedea însă ceea ce nădăjduieşti, aceea
nu mai e nădejde. Cum ar nădăjdui ci-
neva în ceea ce se vede?

25 Dar dacă nădăjduim în ceea ce nu ve-
dem, aşteptăm cu răbdare.

26 De asemenea, şi Duhul îi vine slăbi-
ciunii noastre într’ajutor; că nu ştim să
ne rugăm cum trebuie, dar Duhul În-
suşi mijloceşte pentru noi cu suspine
de negrăit;

27 iar Cel care cercetează inimile ştie
care este cugetul Duhului, că potrivit
voii lui Dumnezeu mijloceşte El pentru
sfinţi.

28 Şi ştim că celor ce-L iubesc pe Dum-
nezeu toate li se lucrează spre bine, ce-
lor ce sunt chemaţi potrivit planului
Său;

29 că pe cei pe care mai dinainte i-a cu-
noscut, mai dinainte i-a şi rânduit să
fie asemenea chipului Fiului Său, ca să
fie El Întâi-născut între mulţi fraţi11.

30 Iar pe cei pe care mai dinainte i-a
rânduit, pe aceştia i-a şi chemat; şi pe
cei pe care i-a chemat, i-a şi îndreptă-
ţit; iar pe cei pe care i-a îndreptăţit, i-a

8= Naşterea din nou a lumii (vezi şi Mt 24, 8).
9Primele roade ale Duhului Sfânt; premisele

înfierii totale pe care urmează s’o primim. În 2
Co 1, 22: „arvuna Duhului”.

10În cazul de faţă (ca şi în altele): sinea noas-
tră; fiinţa totală; personalitatea.

11Vezi nota de la Lc 2, 7.

şi slăvit12.

31 Ce vom zice deci în urma acestora?
Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine-i
împotriva noastră?

32 El, Care pe Însuşi Fiul Său nu L-a
cruţat, ci L-a dat morţii pentru noi toţi,
cum oare nu ni le va dărui pe toate îm-
preună cu El?

33 Cine va aduce pâră împotriva aleşi-
lor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel
ce aduce îndreptăţire;

34 cine este cel ce osândeşte?: oare
Hristos, El, Cel ce a murit, ba mai de-
grabă Cel care a înviat, Cel ce şi este
de-a dreapta lui Dumnezeu, Cel ce şi
mijloceşte pentru noi?!. . .

35 Cine ne va despărţi de iubirea lui
Hristos?: Oare necazul? sau strâmto-
rarea? sau prigoana? sau foametea?
sau golătatea? sau primejdia? sau sa-
bia?!. . .

36 Precum este scris: De dragul Tău
suntem omorâţi toată ziua, socotiţi
suntem ca nişte oi de’njunghiere.

37 Dar în toate acestea noi suntem mai
mult decât biruitori prin Acela care ne-
a iubit.

38 Fiindcă sunt încredinţat că nici
moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici
stăpânirile, nici cele de acum, nici cele
viitoare, nici puterile,

39 nici înălţimea, nici adâncul13 şi nici
o altă făptură nu va putea să ne des-
partă de iubirea lui Dumnezeu cea în-
tru Hristos Iisus, Domnul nostru.

12În textul original, trecutul (aoristul) acestui
verb exprimă o anticipaţie de maximă certitu-
dine, ca aceea din Mc 11, 24: „să credeţi că le-aţi
şi primit, şi le veţi avea” (vezi şi nota).

13Peroraţie: nici chiar stihiile sau forţele ce-
reşti – fie ele bune sau rele – nu ne vor clinti.
Asupra acestor forţe vezi şi 1 Co 15, 24; Ef 1, 21;
3, 10; 6, 12; Col 1, 16; 2, 10, 15.
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9

Dumnezeu l-a ales pe Israel. Mâ-

nia şi îndurarea lui Dumnezeu.

Israel şi Evanghelia.

1 Spun adevărul în Hristos, nu mint –
împreună cu mine mărturiseşte conşti-
inţa mea întru Duhul Sfânt –

2 că mare-mi este întristarea şi necur-
mată durerea inimii;

3 căci aş fi dorit ca eu însumi să fiu ana-
tema1 de la Hristos, de dragul fraţilor
mei cei de un neam cu mine după trup,

4 care sunt Israeliţi, ale cărora sunt în-
fierea şi slava şi legămintele şi darea
legii şi închinarea şi făgăduinţele;

5 ai cărora sunt părinţii şi din care,
după trup, e Hristos, Cel ce peste toate
este Dumnezeu binecuvântat în veci2.
Amin!

6 Dar, negreşit, nu că ar fi căzut din pu-
tere cuvântul lui Dumnezeu; că nu toţi
cei din Israel sunt Israel,

7 nici pentru că sunt urmaşii lui
Avraam sunt toţi fii, ci numai cei din
Isaac – a zis – se vor numi urmaşii tăi3.

8 Aceasta’nseamnă: nu copiii trupului
sunt copii ai lui Dumnezeu, ci urmaşi
sunt socotiţi copiii făgăduinţei;

9 căci al făgăduinţei este cuvântul
acesta: La vremea aceasta voi veni şi
Sarra va avea un fiu.

10 Dar nu numai atât, ci şi Rebeca,
atunci când a zămislit copii de la unul

1Anatema = blestemat, exclus din comuni-
tate; destinat pieirii. O astfel de declaraţie n’a
mai fost făcută decât de Moise (Iş 32, 32).

2Atestare clară a dumnezeirii lui Iisus Hris-
tos.

3Literal: întru Isaac ţi se vor chema urmaşi.
Verbul „a (se) chema” are un dublu sens: a fi nu-
mit cu (a purta) numele cuiva; a fi chemat la exis-
tenţă (prin puterea lui Dumnezeu). Vezi şi 4, 17.

singur, adică de la Isaac, părintele nos-
tru,

11 şi înainte de a fi fost ei născuţi, şi îna-
inte de a fi făcut ei ceva bun sau rău –
pentru ca planul lui Dumnezeu cel po-
trivit alegerii să rămână’n picioare, nu
din fapte, ci de la Cel ce cheamă –

12 i s’a zis ei că cel mai mare îi va sluji
celui mai mic.

13 Aşa cum este scris: Pe Iacob l-am iu-
bit, dar pe Esau l-am urât4.

14 Ce vom zice dar: nu cumva la Dum-
nezeu există nedreptate? Doamne fe-
reşte!

15 Căci El îi spune lui Moise: Voi milui
pe cel de care-Mi va fi milă şi Mă voi
îndura de cel ce-Mi este de’ndurare.

16 Prin urmare, nu este nici de la cel ce
vrea, nici de la cel ce aleargă, ci de la
Dumnezeu Cel ce miluieşte.

17 Căci Scriptura îi zice lui Faraon:
Chiar pentru aceasta te-am ridicat,
ca’n tine să-Mi arăt puterea şi ca nu-
mele Meu să se vestească’n tot pămân-
tul.

18 Prin urmare, Dumnezeu miluieşte
pe cine vrea El şi împietreşte pe cine
vrea El.

19 Atunci, îmi veţi zice: De ce-l mai
scoate pe cineva vinovat? Căci vrerii
Lui cine-a putut să-i stea’mpotrivă?. . .

20 Dar, omule, cine eşti tu, cel ce-I răs-
punzi lui Dumnezeu împotrivă? Oare
plăsmuirea-i va spune plăsmuitorului:
De ce m’ai făcut aşa?

21 Nu are olarul putere peste lut, ca din

4Ebraism pe care limbile moderne l-au pre-
luat prin greaca veche. El nu exprimă un senti-
ment, ci locul secundar în ierarhia preferinţelor:
Pe Iacob l-am iubit mai mult decât pe Esau. Este
exact înţelesul de la Lc 14, 26 (vezi şi nota).
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aceeaşi frământătură să facă un vas de
cinste şi un altul de necinste?

22 Şi ce dacă Dumnezeu, vrând să-Şi
arate mânia şi să-Şi facă puterea cu-
noscută, cu multă răbdare a răbdat
vase ale mâniei5, menite spre pieire,

23 dar pentru a arăta bogăţia slavei
Sale către vase ale milei6, pe care mai
dinainte le-a gătit spre mărire?;

24 adică pe noi, cei pe care ne-a şi che-
mat, nu numai dintre Iudei, ci şi dintre
păgâni,

25 aşa cum şi zice la Osea: Chema-voi
popor al Meu pe cel care nu era poporul
Meu şi iubită pe cea care nu era iubită.

26 Şi va fi că’n chiar locul unde li s’a zis:
Nu voi sunteţi poporul Meu!, acolo ei
se vor chema fii ai Dumnezeului Celui-
Viu.

27 Iar Isaia strigă cu privire la Israel:
Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar
fi ca nisipul mării, doar rămăşiţa se va
mântui;

28 căci pe deplin şi repede-Şi va plini
Domnul cuvântul pe pământ.

29 Şi cum a prezis Isaia: Dacă Domnul
Atotţiitorul nu ne-ar fi lăsat urmaşi,
am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi ase-
mănat cu Gomora.

30 Aşadar, ce vom zice?: Că păgânii
care nu căutau dreptatea au dobândit
dreptatea, însă dreptatea din credinţă;

31 dar Israel, urmând legea dreptăţii,
n’a ajuns la lege.

5= Vase care atrag şi merită mânia (lui Dum-
nezeu). Grecescul skévos înseamnă şi vas, dar şi
obiect de folosinţă, unealtă, instrument.

6= Vase care atrag şi merită mila (lui Dum-
nezeu). În FA 9, 15 Pavel este numit „vas ales”,
adică instrumentul uman prin care Dumnezeu
Îşi exercită voia între oameni.

32 De ce? Pentru că nu din credinţă o
căutau, ci ca din faptele legii; şi s’au
împiedicat de piatra’mpiedicării,

33 precum este scris: Iată, pun în Sion
piatră de’mpiedicare şi stâncă de potic-
nire; şi tot cel ce se va încrede’n Ea7 nu
va fi ruşinat8.

10

Iudeii şi păgânii au Acelaşi Dum-

nezeu. Mântuirea e pentru toţi.

1 Fraţilor, bunăvoirea inimii mele şi
rugăciunea mea la Dumnezeu pentru
Israel este ca ei să se mântuiască.

2 Căci le mărturisesc că au râvnă pen-
tru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoaş-
terii1.

3 Deoarece, necunoscând ei dreptatea
lui Dumnezeu şi căutând să-şi stator-
nicească propria lor dreptate, nu s’au
supus dreptăţii lui Dumnezeu.

4 Că sfârşitul2 legii este Hristos, spre
îndreptăţire fiecăruia care crede.

7Corect: în El. În greceşte, substantivul „pia-
tră” e de gen masculin.

8Nu va fi dezamăgit; aşteptările lui nu vor fi
înşelate.

1Fără ca această râvnă să fie luminată de cu-
noaşterea adevărului (cum era zelul lui Pavel de
dinainte de convertire – vezi Ga 1, 14).

2Grecescul télos înseamnă nu numai sfârşit,
ci şi ţintă, finalitate, scop, termen final, plinire,
realizare, rezultat, consecinţă, plenitudine, cul-
minaţie, corolar, desăvârşire, sensuri pe care
gândirea teologică a lui Pavel le încorporează, pe
toate, în unul şi acelaşi cuvânt şi le fructifică în
ideea fundamentală că Legea Veche a luat sfârşit
în Iisus Hristos tocmai pentru că El reprezintă
plenitudinea ei. Într’o rugăciune liturgică orto-
doxă, Hristos este definit drept „plinirea legii şi
a profeţilor”. Lectura textului de faţă făo ca şi
cum ai citi: Sfârşitul seminţei este planta.
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5 Într’adevăr, Moise scrie despre drep-
tatea care vine din lege că omul care o
va’ndeplini, prin ea va trăi.

6 Dar dreptatea din credinţă spune aşa:
Să nu zici în inima ta: Cine se va sui la
cer? – adică să-L coboare pe Hristos;

7 sau: Cine se va coborî întru adânc? –
adică să-L ridice pe Hristos din morţi!

8 Dar ce zice?: Aproape de tine este cu-
vântul, în gura ta şi’n inima ta – ceea
ce’nseamnă cuvântul credinţei pe care-
l propovăduim.

9 Că dacă cu gura ta vei mărturisi că
Iisus este Domnul, şi’n inima ta crezi
că Dumnezeu L-a înviat din morţi, te
vei mântui.

10 Căci cu inima crezi în vederea în-
dreptăţirii, iar cu gura mărturiseşti în
vederea mântuirii3.

11 Că zice Scriptura: Tot cel ce crede în
El nu va fi ruşinat.

12 Fiindcă între iudeu si elin nu există
deosebire, de vreme ce Acelaşi este
Domnul tuturor, Care-i îmbogăţeşte pe
toţi cei ce-L cheamă.

13 Că oricine va chema numele Domnu-
lui se va mântui.

14 Dar cum Îl vor chema pe Acela în
care n’au crezut? şi cum vor crede în
Acela de care n’au auzit? şi cum vor
auzi fără propovăduitor?

15 şi cum vor propovădui, de nu vor fi
trimişi? Precum este scris: Cât de fru-
moase sunt picioarele celor ce vestesc
pacea, ale celor ce vestesc bunele ves-
tiri!

3Paralelă sinonimică distributivă: întru-
cât îndreptăţirea (în faţa lui Dumnezeu) este
aproape echivalentă cu mântuirea (în Dumne-
zeu), credinţa prin inimă şi mărturisirea prin
grai sunt două căi care duc spre aceeaşi ţintă.

16 Dar nu toţi i s’au supus Evangheliei,
căci Isaia zice: Doamne, cine-a crezut
celor auzite de la noi?

17 Prin urmare, credinţa vine din ceea
ce se aude, iar ceea ce se aude vine prin
cuvântul lui Hristos.

18 Dar întreb: Oare n’au auzit? Dimpo-
trivă: În tot pământul a ieşit vestirea
lor şi la marginile lumii cuvintele lor.

19 Dar zic: Nu cumva Israel n’a înţeles?
Moise spune cel dintâi: Geloşi vă voi
face pe cei ce nu-s popor; asupra unui
popor de nepricepuţi4 vă voi stârni mâ-
nia.

20 Dar Isaia îndrăzneşte şi zice: Celor
ce nu Mă căutau M’am arătat, celor ce
de Mine nu’ntrebau M’am fost aflat.

21 Iar către Israel zice: Toată ziua Mi-
am întins mâinile spre un popor nesu-
pus şi cârtitor.

11

Rămăşiţa lui Israel. Mântuirea pă-

gânilor. Restaurarea lui Israel.

1 Aşadar, zic: Nu cumva Dumnezeu Şi-
a lepădat poporul? Doamne fereşte!
Că şi eu sunt israelit, din seminţia lui
Avraam, din tribul lui Veniamin.

2 Nu Şi-a lepădat Dumnezeu poporul
pe care mai dinainte l-a cunoscut. Sau
nu ştiţi ce zice Scriptura despre Ilie?
cum I se ruga lui Dumnezeu împotriva
lui Israel, zicând:

3 Doamne, pe profeţii Tăi i-au omorât,
jertfelnicele Tale le-au surpat şi eu
am rămas singur şi ei umblă să-mi ia
viaţa!

4Literal: neam lipsit de inteligenţă; incapabil
de înţelegere. Prin acest verset Pavel pregăteşte
versetele 12 şi 14 din capitolul următor.
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4 Dar ce-i spune dumnezeiescul răs-
puns?: Mi-am pus deoparte şapte mii
de bărbaţi, cei ce nu şi-au plecat ge-
nunchiul în faţa lui Baal.

5 Deci, tot astfel, şi’n vremea de acum
există o rămăşiţă1, aleasă prin har.

6 – Dar dacă este prin har, atunci nu
mai e din fapte; altfel, harul n’ar mai fi
har. Iar dacă este din fapte, atunci nu
mai e har; altfel, fapta n’ar mai fi faptă
–.

7 Asta ce’nseamnă? Ceea ce caută
Israel, aceea n’a dobândit; au dobân-
dit însă cei aleşi. Cât despre ceilalţi,
ei s’au împietrit2.

8 Aşa cum este scris: Datu-le-a Dumne-
zeu duh de amorţire, ochi ca să nu vadă
şi urechi ca să nu audă până’n ziua de
azi.

9 Şi David zice: Facă-se masa lor cursă
şi laţ şi piatră de poticnire şi răsplătire
lor!

10 Întunece-se ochii lor ca să nu
vadă, iar spinarea lor să le-o’ncovoi
fără’ncetare.

11 Aşadar, zic: Nu cumva s’au poticnit
ei ca să cadă? Doamne fereşte! Dar
prin poticnirea lor le-a venit păgânilor
mântuirea, aşa ca lor să le aţâţe gelo-
zia.

12 Dar dacă poticnirea lor îi este lumii
bogăţie şi dacă’mpuţinarea lor le e bo-
găţie păgânilor, cu cât mai mult depli-
nătatea lor?!3

1Din Israel cel neascultător a rămas un rest
întru credincioşie (Iş 1, 9), rezerva şi instrumen-
tul lui Dumnezeu pentru aducerea la mântuire
atât a păgânilor, cât şi a „rămăşiţei” lui Israel
(vezi demonstraţia care urmează).

2Împietriţi (la inimă) = insensibili, nesimţi-
tori faţă de realităţile spirituale.

3= Totalitatea fiilor lui Israel; participarea lor
în massă la actul mântuirii.

13 Dar v’o spun eu vouă, păgânilor4:
În măsura’n care eu sunt într’adevăr
apostol al neamurilor, îmi slăvesc slu-
jirea

14 în nădejdea că voi aţâţa gelozia celor
din neamul meu şi-i voi mântui pe unii
din ei.

15 Căci dacă înlăturarea lor a fost reîm-
păcarea lumii, atunci reprimirea lor ce
va fi, dacă nu o înviere din morţi?5

16 Iar dacă pârga6 este sfântă, aşa e
şi frământătura; şi dacă rădăcina este
sfântă, atunci şi ramurile sunt.

17 Dar dacă unele din ramuri au fost tă-
iate şi dacă tu, măslin sălbatic, ai fost
altoit în locul lor7 şi-ai devenit părtaş
al rădăcinii şi-al grăsimii măslinului,

18 nu temândri faţă de ramuri; iar dacă
te mândreşti, nu tu porţi rădăcina, ci
rădăcina pe tine. . .

19 Dar vei zice: Au fost tăiate ramurile
ca să fiu altoit eu. . .

20 Bine! Ele au fost tăiate din pricina
necredinţei, dar tu stai prin credinţă.
Nu te îngâmfa, ci teme-te;

21 că dacă Dumnezeu n’a cruţat ramu-
rile fireşti, nici pe tine nu te va cruţa.

22 Vezi dar bunătatea şi asprimea lui
Dumnezeu: asprimea faţă de cei ce-au
căzut, dar faţă de tine, bunătatea lui
Dumnezeu, dacă vei rămâne în această
bunătate; altfel, şi tu vei fi tăiat.

4Creştini convertiţi dintre păgâni (cărora Pa-
vel li se adresează, totuşi, ca un fiu al lui Israel).

5Literal: viaţă din morţi.
6Pâinea (la noi, prescura) dusă ca ofrandă la

altar. În limbajul liturgic, prin pârgă se înţeleg
primele fructe coapte pe care credincioşii le aduc
la biserică spre mulţumire şi binecuvântare.

7Pavel cutează ideea unei altoiri inverse (săl-
batic pe domestic) tocmai pentru a sublinia ca-
racterul extraordinar, „nefiresc”, al convertirii
păgânilor.
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23 Dar şi aceia, de nu vor rămâne în
necredinţă vor fi altoiţi, că putere are
Dumnezeu să-i altoiască din nou.

24 Căci dacă tu ai fost tăiat din măsli-
nul cel din fire sălbatic şi’mpotriva firii
ai fost altoit în măslin bun, cu cât mai
mult aceştia, cei ce sunt după fire, vor
fi altoiţi în chiar măslinul lor!

25 Dar ca nu cumva să vă socotiţi pe voi
înşivă înţelepţi, nu vreau ca voi, fraţi-
lor, să nu ştiţi taina aceasta: lui Israel
i s’a făcut împietrire în parte până ce
întregul număr8 al păgânilor va fi in-
trat.

26 Şi’n felul acesta, întregul Israel se
va mântui, precum este scris: Din Sion
va veni Izbăvitorul şi necredincioşiile
le va îndepărta de la Iacob;

27 şi acesta este legământul Meu cu ei,
când voi ridica păcatul lor.

28 E adevărat că, potrivit Evangheliei,
ei sunt vrăjmaşi din pricina voastră;
dar, potrivit Alegerii, ei sunt iubiţi din
pricina părinţilor.

29 Pentru că darurile şi chemarea lui
Dumnezeu nu pot fi luate înapoi.

30 Aşa cum voi odinioară n’aţi ascultat
de Dumnezeu, dar acum aţi fost miluiţi
prin neascultarea lor,

31 tot astfel şi ei n’au ascultat acum,
pentru ca prin mila dăruită vouă9 să
fie şi ei miluiţi acum.

32 Căci Dumnezeu pe toţi i-a închis în
neascultare, pentru ca pe toţi să-i mi-
luiască.

33 O, adâncul bogăţiei şi al înţelepciu-
nii şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cât
sunt căile Lui de necercetat şi judecă-
ţile Sale de nepătruns!

8= Plenitudinea.
9Literal: mila către voi; acordată vouă (de

Dumnezeu).

34 Căci cine a cunoscut gândul Domnu-
lui sau cine a fost sfetnicul Lui?

35 Sau cine I-a dat Lui primul ca să
poată fi plătit în schimb?

36 Pentru că din El şi prin El şi’ntru
El sunt toate10, Lui fie-I slava în veci.
Amin!

12

Viaţa cea nouă întru Hristos. Rân-

duieli ale vieţii creştine.

1 Vă îndemn deci, fraţilor, pentru
îndurările lui Dumnezeu, să înfăţi-
şaţi trupurile1 voastre ca pe o jertfă
vie, sfântă, bineplăcută lui Dumne-
zeu; e închinarea voastră cea duhovni-
cească2.

2 Şi nu vă potriviţi acestui veac3, ci
schimbaţi-vă prin înnoirea minţii, ca
să deosebiţi care este voia lui Dumne-
zeu: ce este bun şi bineplăcut şi desă-
vârşit.

3 Că prin harul ce mi s’a dat îi spun fie-
căruia din voi: Să nu te crezi mai mult
decât trebuie să-ţi crezi, ci să-ţi crezi
întru crezarea măsurii4, după cum ţi-a
împărţit Dumnezeu măsura credinţei.

4 Că după cum într’un singur trup
avem multe mădulare şi mădularele

10Gândirea trinitară a lui Pavel: toate sunt din
Tatăl prin Fiul şi întru Duhul Sfânt.

1Trup înseamnă aici toată fiinţa; personalita-
tea în întregul ei.

2Spre deosebire de jertfele sângeroase din cul-
tul iudaic şi păgân; închinarea „în duh şi în ade-
văr” (In 4, 23).

3Veac, aici cu înţelesul de lume; lumea
aceasta, contingentă, cea de sub timp.

4Omul să nu se supraestimeze, dar nici să-şi
piardă încrederea decentă în ceea ce-i este pro-
priu. (În original, joc de patru cuvinte cu aceeaşi
rădăcină.)
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nu au toate aceeaşi lucrare,

5 tot aşa şi noi, cei mulţi, un trup sun-
tem în Hristos, şi fiecare ne suntem
mădulare unii altora,

6 având însă daruri felurite, după ha-
rul ce ni s’a dat: profeţie5?: după mă-
sura credinţei;

7 slujbă?: slujind; învăţătură?: învă-
ţând;

8 mângâiere?: mângâind; cel ce dăru-
ieşte, întru mărinimie; cel ce stă în
frunte, întru râvnă; cel ce miluieşte, cu
voie bună s’o facă.

9 Iubirea să fie nefăţarnică. Urâţi răul,
alipiţi-vă de bine.

10 Întru frăţească prietenie iubiţi-vă
unii pe alţii, unii pe alţii întrecându-vă
cu cinstirea6.

11 În râvnă nu pregetaţi; fiţi arzători cu
duhul; Domnului slujiţi-I;

12 întru nădejde bucuraţi-vă; fiţi răb-
dători întru necaz, stăruitori în rugă-
ciune;

13 luaţi parte la nevoile sfinţilor7; iubi-
rii de străini8 daţi-i urmare.

14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc:
binecuvântaţi şi nu blestemaţi.

15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plân-
geţi cu cei ce plâng.

5Profeţia: nu neapărat darul de a profeţi,
adică de a prezice viitorul, ci, în principal, ha-
risma de a profetiza, adică de a învăţa după Ade-
văr şi de a citi în inimile oamenilor (vezi FA 11,
27 şi nota). Textul de faţă (6-8), eliptic, de o mare
concentrare stilistică (deseori tradus prin para-
fraze) se referă la modul, limitele şi nivelul la
care fiecare trebuie să-şi exercite darul.

6= Dându-vă reciproc întâietatea.
7Sfinţi: membrii comunităţii creştine pri-

mare (vezi FA 9, 13 şi nota).
8Iubirea de străini: ospitalitatea (cf. Mt 25,

35). A-i da urmare: a o pune în practică.

16 Fiţi într’acelaşi gând unii pentru al-
ţii; nu vă gândiţi la cele de slavă, ci spre
cele smerite aplecaţi-vă. Nu vă socotiţi
voi înşivă înţelepţi.

17 Nu plătiţi nimănui cu rău pentru
rău. Îngrijiţi-vă de cele bune în faţa tu-
turor oamenilor.

18 Dacă-i cu putinţă, pe cât ţine de voi,
trăiţi în pace cu toţi oamenii.

19 Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci
daţi-i loc mâniei grăite de Domnul, căci
scris este: A Mea este răzbunarea; Eu
voi răsplăti.

20 Dimpotrivă, dacă duşmanul tău e
flămând, dă-i să mănânce; dacă-i e
sete, dă-i să bea; căci făcând aceasta,
cărbuni de foc vei grămădi pe capul lui.

21 Nu te lăsa biruit de rău, ci răul cu
binele biruieşte-l.

13

Supunerea faţă de stăpâniri. Iubi-

rea frăţească. Apropierea Zilei lui

Hristos.

1 Tot sufletul1 să se supună înaltelor
stăpâniri; că nu este stăpânire decât
de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de la
Dumnezeu sunt rânduite.

2 Ca atare, cel ce se împotriveşte stăpâ-
nirii, rânduielii lui Dumnezeu i se îm-
potriveşte. Iar cei ce se împotrivesc îşi
vor atrage osândă.

3 Că dregătorii nu pentru fapta bună
sunt frică, ci pentru cea rea2. Vrei dar

1Suflet: aici, cu înţelesul de persoană; fiecare;
fiece ins (ca în expresia: acolo trăiesc atâtea su-
flete).

2Fapta rea: delictul, infracţiunea sau crima
de drept comun; aceea care tulbură viaţa socie-
tăţii şi contravine legilor ideale (aşa cum Pavel
le consideră pe acelea ale imperiului).
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să nu-ţi fie frică de stăpânire?: Fă bi-
nele şi vei avea laudă de la ea;

4 căci ea ţie îţi este slujitoare a lui
Dumnezeu spre bine. Dar dacă tu faci
rău, teme-te, că nu’n zadar poartă sa-
bia; pentru că ea este slujitoare a lui
Dumnezeu, răzbunare a mâniei Lui
asupra celui ce săvârşeşte răul.

5 Pentru aceasta e nevoie să vă supu-
neţi, nu numai din pricina mâniei, ci şi
în virtutea conştiinţei.

6 Că de aceea şi plătiţi dări; căci dre-
gătorii sunt slujitori ai lui Dumnezeu,
ca’ntru aceasta să stăruiască.

7 Daţi-le tuturor cele datorate: celui cu
darea, darea; celui cu vama, vama; ce-
lui cu teama, teama; celui cu cinstea,
cinstea.

8 Nimănui cu nimic să nu-i fiţi datori,
decât cu iubirea unuia faţă de altul; fi-
indcă cel ce-l iubeşte pe altul a plinit
legea.

9 Pentru că porunca: să nu săvârşeşti
adulter; să nu ucizi; să nu furi; să nu
mărturiseşti strâmb; să nu pofteşti şi
oricare alta se cuprind în acest cuvânt,
adică: să-l iubeşti pe aproapele tău ca
pe tine însuţi.

10 Iubirea nu-i face rău aproapelui;
aşadar, iubirea e plinirea legii.

11 Şi aceasta, întrucât cunoaşteţi tim-
pul; că de-acum e ceasul să vă treziţi
din somn; că mântuirea este acum mai
aproape de noi decât în clipa când am
crezut.

12 Noaptea-i pe sfârşite, apropiatu-s’a
Ziua3. Să lepădăm dar lucrurile întu-

3„Ziua” sau „Ziua Domnului” (1 Co 1, 8; 5, 5; 2
Co 1, 14) desemnează momentul celei de A Doua
Veniri (Parusia), moment pe care creştinii vea-
cului primar îl simţeau aproape. Chiar dacă, în
perspectiva istorică, acest moment rămâne încă

nericului şi să ne îmbrăcăm în armura
luminii.

13 Aşa ca’n plină zi, să umblăm cuvi-
incios, nu în ospeţe şi’n beţii, nu în
desfrânări şi’n fapte de ruşine, nu în
ceartă şi’n invidie;

14 ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus
Hristos, iar grija pentru trup să nu o
faceţi spre pofte.

14

Să nu-l judeci pe aproapele tău. Să

nu-i fi fratelui tău piatră de potic-

nire.

1 Pe cel slab în credinţă primiţi-l fără
să-i judecaţi gândurile1.

2 Unul crede că poate să mănânce de
toate; cel slab însă mănâncă legume.

3 Cel ce mănâncă să nu-l dispreţuiască
pe cel ce nu mănâncă, iar cel ce nu mă-
nâncă să nu-l judece pe cel cemănâncă;
pentru că Dumnezeu l-a primit.

4 Cine eşti tu, cel ce judeci pe servul
altuia2? Pentru stăpânul său stă el în
picioare sau cade. Dar se va ţine’n pi-
cioare, căci Domnul are putere să-l facă
să stea drept.

5 Unul deosebeşte o zi de alta, iar altul
judecă toate zilele la fel. Fiecare să-şi
aibă’n minte deplina sa încredinţare.

6 Cel ce ţine ziua3, pentru Domnul o
ţine; şi cel ce nu ţine ziua, pentru Dom-
nul n’o ţine. Şi cel ce mănâncă, pen-

necunoscut (Mt 24, 36), aşteptarea lui în stare
de veghe constituie unul din principalii piloni ai
moralei creştine.

1Fără să-i puneţi întrebări asupra părerilor
lui (încă neconsolidate).

2= Al lui Dumnezeu.
3Ziua rânduită de lege ca sărbătoare.
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tru Domnul mănâncă, fiindcă-I mulţu-
meşte lui Dumnezeu; şi cel ce nu mă-
nâncă, pentruDomnul numănâncă, şi-
I mulţumeşte lui Dumnezeu.

7 Că nimeni dintre noi nu trăieşte pen-
tru sine şi nimeni nu moare pentru
sine.

8 Că dacă trăim, pentru Domnul trăim;
şi dacă murim, pentru Domnul murim.
Aşadar, şi dacă trăim, şi dacă murim,
ai Domnului suntem.

9 Căci pentru aceasta a trăit şi a mu-
rit şi a înviat4 Hristos, ca El să stăpâ-
nească şi peste morţi şi peste vii.

10 Dar tu, de ce-l judeci pe fratele tău?
sau tu, pe fratele tău de ce-l dispre-
ţuieşti? Fiindcă toţi ne vom înfăţişa
înaintea scaunului de judecată al lui
Dumnezeu.

11 Că scris este: Viu sunt Eu! – zice
Domnul –; Mie Mi se va pleca tot ge-
nunchiul şi toată limba Îi va da slavă
lui Dumnezeu.

12 Astfel că fiecare din noi va da seama
despre sine înaintea lui Dumnezeu.

13 Aşadar, să nu nemai judecămunii pe
alţii, ci mai degrabă judecaţi aceasta:
să nu pui în calea fratelui piatră de alu-
necare sau de poticnire5.

14 Ştiu şi sunt încredinţat înDomnul Ii-
sus că nimic nu este spurcat prin sine6;
dar pentru cel ce gândeşte că ceva e
spurcat, pentru acela spurcat este.

4În unele variante manuscrise: a murit şi a
înviat. În textul de faţă, opţiune pentru varianta
cea mai cuprinzătoare: Hristos e Domn peste viii
din toate timpurile, atât pentru cei din vremea
Sa, cât şi pentru cei de după înviere.

5Înţeles dublu: să nu-i întinzi fratelui tău o
cursă prin care să se’mpiedice sau să cadă; să nu
i te faci pe tine însuţi, prin exemplul tău prost,
pricină de împiedicare sau cădere.

6E vorba de alimentele supuse restricţiilor
cultuale.

15 Dacă însă, din pricina mâncării7,
fratele tău se mâhneşte, tu nu mai um-
bli potrivit iubirii. Cu mâncarea ta nu-
l da pierzării pe acela pentru care a
murit Hristos.

16 Aşadar, să nu fie bunul vostru defăi-
mat,

17 căci împărăţia lui Dumnezeu nu este
mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace
şi bucurie întru Duhul Sfânt;

18 şi cel ce’ntru aceasta-I slujeşte lui
Hristos este bineplăcut lui Dumnezeu
şi cinstit de oameni.

19 Drept aceea, să le urmăm pe cele
spre pace şi pe cele spre zidirea unuia
de către altul.

20 Nu strica, de dragul mâncării, lucrul
lui Dumnezeu. Toate sunt curate, dar
sunt un rău pentru omul care mănâncă
spre’mpiedicare.

21 E bine să nu mănânci carne, nici să
bei vin, nici să faci ceva de care fratele
tău se’mpiedică, se poticneşte sau slă-
beşte.

22 Credinţa pe care o ai, s’o ai pentru
tine însuţi în faţa lui Dumnezeu. Feri-
cit este cel ce nu se osândeşte pe sine
în ceea ce alege8.

23 Dar cel ce are îndoieli e osândit dacă
mănâncă, fiindcă n’o face din credinţă.
Şi tot ce nu-i din credinţă e păcat.

15

Să-i placi semenului tău, nu ţie în-

suţi. Aria misionară a lui Pavel.

Un plan de călătorie la Roma.

7= Pentru faptul că tu consumi o mâncare su-
pusă restricţiilor.

8= În ceea ce discerne; în opţiunea lui.
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1 Datori suntem noi cei tari să pur-
tăm slăbiciunile celor neputincioşi şi
nu nouă înşine să ne facem plăcuţi;

2 ci fiecare din noi să i se facă plăcut
aproapelui său în ceea ce este bun spre
zidire.

3 Că şi Hristos, nu Luişi făcutu-S’a plă-
cut, ci după cum este scris: Ocările ce-
lor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asu-
pra Mea.

4 Fiindcă toate câte mai’nainte s’au
scris, spre învăţătura noastră s’au
scris, ca prin răbdarea1 şi mângâierea
Scripturilor să avem nădejde.

5 Iar Dumnezeul răbdării şi-al mângâi-
erii să vă dea vouă ca unii pentru al-
ţii să fiţi într’un gând, potrivit lui Iisus
Hristos,

6 pentru ca toţi laolaltă şi cu o singură
gură să-L slăviţi pe Dumnezeu şi Tatăl
Domnului nostru Iisus Hristos.

7 De aceea, primiţi-vă unii pe alţii, aşa
cum şi Hristos v’a primit pe voi, spre
slava lui Dumnezeu.

8 Căci spun: Pentru adevărul lui Dum-
nezeu S’a făcut Hristos slujitor al tăie-
rii’mprejur2, ca să se plinească făgădu-
inţele date părinţilor.

9 Cât despre neamuri, ele să-L slă-
vească pe Dumnezeu pentru mila Lui,
precum este scris: Pentru aceasta Te
voi lăuda între neamuri şi numelui Tău
îi voi cânta.

10 Şi iarăşi zice: Voi, neamuri, veseliţi-
vă cu poporul Său.

11 Şi iarăşi: Lăudaţi pe Domnul toate
neamurile; lăudaţi-L pe El toate po-
poarele.

1Răbdarea ca forţă de a rezista; perseverenţa
în faţa obstacolelor sau încercărilor.

2= Al celor tăiaţi împrejur.

12 Şi iarăşi, zice Isaia: Fi-va rădăcina
lui Iesei Cel ce Se ridică să domnească
peste neamuri; întru Acela neamurile
vor nădăjdui.

13 Iar Dumnezeul nădejdii să vă umple
pe voi de toată bucuria şi pacea în cre-
dinţă, ca prin puterea Duhului să pri-
sosiţi3 întru nădejde.

14 Însă, fraţii mei, şi eu însumi sunt
încredinţat asupră-vă că şi voi sunteţi
plini de bunătate, plini de toată cunoş-
tinţa, putând şi voi înşivă să vă povă-
ţuiţi unii pe alţii.

15 Dar, fraţilor, v’am scris pe-alocuri
mai cu îndrăzneală, spre a vă face să
vă aduceţi aminte de harul ce mi-a fost
dat de Dumnezeu,

16 să fiu eu slujitor al lui Iisus Hristos
la neamuri, preoţeşte slujind Evanghe-
lia lui Dumnezeu, pentru ca prinosul4

neamurilor, sfinţit în Duhul Sfânt, să
fie bineprimit.

17 Aşadar, în Iisus Hristos am lauda în
cele ce sunt către Dumnezeu.

18 Căci nu voi îndrăzni să vorbesc ceva
din cele ce n’a lucrat Hristos prin mine
spre aducerea neamurilor la ascultare,
cu vorba şi cu fapta,

19 cu puterea semnelor şi a minuni-
lor, cu puterea Duhului Sfânt, aşa în-
cât de la Ierusalim şi’mprejurimile lui
până în Iliria am împlinit propovădui-
rea Evangheliei lui Hristos,

20 râvnind astfel să binevestesc nu
acolo unde Hristos fusese numit5, ca să
nu zidesc pe temelia altuia,

3= Să vă întreceţi pe voi înşivă.
4= Ofranda. Apostolatul e o Liturghie în care

sufletele celor convertiţi sunt ofranda pe care Ii-
sus Hristos I-o aduce lui Dumnezeu prin mijloci-
rea oficiantului.

5= Unde numele lui Hristos a ajuns deja să fie
rostit.
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21 ci după cum e scris: Cei cărora nu le-
a fost vestit Îl vor vedea; şi cei ce n’au
auzit de El vor înţelege.

22 E pricina pentru care am şi fost de
multe ori împiedicat să vin la voi.

23 Dar acum, nemaiavând loc6 în aceste
ţinuturi şi de multe ori având dorinţa
să vin la voi

24 când va fi să mă duc în Spania. . . 7

Căci nădăjduiesc să vă văd în trecere
şi să fiu însoţit de voi acolo, de va fi ca
mai întâi să mă bucur de voi pentru o
vreme.

25 Acum însă mă duc la Ierusalim în
slujba sfinţilor.

26 Căci Macedonia şi Ahaia au binevoit
să facă o strângere de ajutoare pentru
săracii dintre sfinţii din Ierusalim.

27 Au binevoit şi le sunt datori. Că dacă
neamurile s’au împărtăşit de cele du-
hovniceşti ale lor, datoare sunt şi ele
să le slujească în cele trupeşti.

28 Aşadar, după ce voi face aceasta şi le
voi încredinţa această roadă8, voi trece
în Spania pe la voi.

29 Şi ştiu că venind la voi, cu deplinăta-
tea binecuvântării lui Hristos voi veni.

30 Dar vă rog, fraţilor, pentru Dom-
nul nostru Iisus Hristos şi pentru iubi-
rea Duhului, ca împreună cu mine să
vă luptaţi în rugăciunile voastre către
Dumnezeu pentru mine,

31 ca să scap de necredincioşii din Iu-
deea şi ca slujirea mea la Ierusalim să

6Nemaiavând spaţiu de propovăduire.
7Frază neterminată; suspendată, probabil,

sub semnul incertitudinii. De altfel, nu ştim
cu siguranţă dacă Pavel şi-a realizat această do-
rinţă de a ajunge până în Spania.

8= Rezultatul colectei iniţiate de Pavel printre
creştinii din Asia Mică în favoarea celor înfome-
taţi din Ierusalim (vezi şi Ga 2, 10; 1 Co 16, 1-4;
2 Co 8-9).

fie bineprimită de către sfinţi,

32 aşa ca prin voia lui Dumnezeu să vin
la voi cu bucurie şi’n mijlocul vostru să-
mi iau oarecare odihnă9.

33 Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi cu
toţi. Amin!

16

Urările lui Pavel pentru cei din

Roma. Doxologie.

1 V’o încredinţez pe Febe, sora noas-
tră1, care este diaconiţă2 a Bisericii din
Chenhreea,

2 ca s’o primiţi în Domnul, cu vrednicia
cuvenită sfinţilor, şi să-i fiţi de ajutor
în orice lucru ar avea nevoie din partea
voastră. Că şi ea multora le-a fost de
ajutor, şi mie însumi.

3 Îmbrăţişaţi-i pe Priscila şi Acvila,
împreună-lucrători cu mine în Hristos
Iisus

4 – cei ce capul şi l-au pus3 pentru viaţa
mea şi cărora nu numai eu le mulţu-
mesc, ci şi toate Bisericile neamurilor
–,

5 precum şi Biserica din casa lor.
Îmbrăţişaţi-l pe Epenet, iubitul meu,
care este pârga întru Hristos a Asiei.

9Înţelesul exact al verbului: a se odihni în
urma unui efort, spre refacerea puterilor în vede-
rea următorului (pauza unui sportiv între două
întreceri).

1După toate probabilităţile, purtătoarea epis-
tolei.

2În Biserica primară exista instituţia diaconi-
ţelor (diaconeselor), femei evlavioase în serviciul
comunităţii, dedicate mai ales asistenţei bolna-
vilor şi săracilor; e posibil să fi avut un rol auxi-
liar şi în ritualul botezării femeilor.

3Literal: şi-au plecat grumazul ( = şi-au oferit
viaţa; au riscat). Pentru Acvila şi Priscila vezi
FA 18, 2.
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6 Îmbrăţişaţi-o pe Maria, care mult s’a
ostenit pentru voi.

7 Îmbrăţişaţi-i pe Andronic şi pe Iu-
nias, cei de un neam cu mine4 şi fraţii
mei de temniţă, care sunt vestiţi între
apostoli şi care înaintea mea au fost în-
tru Hristos.

8 Îmbrăţişaţi-l pe Ampliat, iubitul meu
întru Domnul.

9 Îmbrăţişaţi-i pe Urban, împreună-
lucrător cu noi întru Hristos, şi pe Sta-
his, iubitul meu.

10 Îmbrăţişaţi-l pe Apelles, cel încercat
întru Hristos. Îmbrăţişaţi-i pe cei din
casa lui Aristobul.

11 Îmbrăţişaţi-l pe Irodion, cel de un
neam cu mine. Îmbrăţişaţi-i pe cei din
casa lui Narcis, care sunt întru Dom-
nul.

12 Îmbrăţişaţi-i pe Trifena şi pe Tri-
fosa, cei ce s’au ostenit întru Domnul.
Îmbrăţişaţi-o pe draga Persida, care
mult s’a ostenit întru Domnul.

13 Îmbrăţişaţi-i pe Ruf, cel ales întru
Domnul, şi pe mama lui şi a mea.

14 Îmbrăţişaţi-i pe Asinerit, pe Flegon,
pe Hermes, pe Patrova, pe Herma şi pe
fraţii care sunt împreună cu ei.

15 Îmbrăţişaţi-i pe Filolog şi pe Iulia, pe
Nereu şi pe sora lui, pe Olimpan şi pe
toţi sfinţii care sunt împreună cu ei.

16 Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu să-
rutare sfântă. Pe voi vă îmbrăţişează
toate Bisericile lui Hristos.

17 Şi vă rog, fraţilor, să vă păziţi de cei
care fac dezbinări şi poticniri împotriva
învăţăturii pe care aţi primit-o. Feriţi-
vă de ei5.

4În sensul foarte larg: aparţinând aceluiaşi
neam. Vezi şi 9, 3.

5E vorba de primii sectanţi ai Bisericii: iudai-

18 Că unii ca aceştia nu-I slujesc Dom-
nului nostru Iisus Hristos, ci pânte-
celui lor; şi prin vorbe atrăgătoare şi
cuvântări plăcute înşeală inimile celor
simpli.

19 Fiindcă ascultarea6 voastră este cu-
noscută de toţi. Mă bucur deci de voi,
dar vreau să fiţi prevăzători cu binele
şi neamestecaţi cu răul7.

20 Iar Dumnezeul păcii îl va zdrobi cu-
rând pe Satana sub picioarele voastre.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos
cu voi!

21 Vă îmbrăţişează Timotei, cel
împreună-lucrător cu mine, şi Luciu şi
Iason şi Sosipatru, cei de un neam cu
mine.

22 Vă îmbrăţişez în Domnul eu, Ter-
tius, care am scris epistola8.

23 Vă îmbrăţişează Gaius, gazda mea
şi a toată Biserica. Vă îmbrăţişează
Erast, vistiernicul cetăţii, şi fratele
Cvartus.

24 Harul Domnului nostru Iisus Hris-
tos să fie cu voi cu toţi. Amin!

25 Iar Celui ce putere are să vă întă-
rească după Evanghelia mea şi după
propovăduirea lui Iisus Hristos, potri-
vit cu descoperirea tainei celei ascunse
din timpuri veşnice,

26 dar arătată acum şi, prin Scriptu-
rile profeţilor, după porunca veşnicului
Dumnezeu, cunoscută la toate neamu-
rile spre ascultarea credinţei –

zanţii, ale căror metode devin tipice pentru toţi
cei de mai târziu.

6În dublu sens: ascultarea mesajului evan-
ghelic şi supunerea faţă de el (vezi şi 1, 5 şi nota).

7Înţelepţi (prudenţi) în faţa binelui (care
poate înşela, ca în cazul sectanţilor de care e
vorba) şi fără compromisuri faţă de agresiunea
răului.

8Tahigraful căruia Pavel i-a dictat epistola.
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27 Unuia Înţeleptului Dumnezeu fie-I
slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor.
Amin!


