Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
Capitolul 1, 1-17
Salutul, sau alocu iunea cu care apostolul începe scrisoarea sa este neobi nuit de lung i foarte
bogat în con inut. Pavel se nume te mai întâi rob (sclav) al lui Isus Hristos. A fi un cl ca al lui
Hristos, era privit de b rbatul care ca niciunul altul a cunoscut libertatea cre tin , ca o cinste
deosebit . El se nume te mereu a a, i cât este de adev rat, c i noi ar trebui s-o facem cu
bucurie.
Dar el nu era numai „rob”, ci i „apostol”, i anume »chemat s fie apostol«. Nu ca i cum
ceilal i apostoli nu ar fi fost chema i, dar el a fost chemat în mod deosebit. Cei doisprezece
apostoli au fost chema i i trimi i de Mesia care tr ia pe p mânt; el a primit harul i apostolia
direct din cer, de la Fiul Omului prosl vit la dreapta lui Dumnezeu, iar trimiterea lui a fost
confirmat apoi de Duhul Sfânt. (Faptele Apostolilor 9; 13, 1-4) Apostolia lui nu se întemeia pe
hot râri sau rânduieli omene ti - »nu de la oameni, nici printr-un om« (Galateni 1, 1) -, ci de la
Dumnezeu. A fost »pus deoparte« de c tre Dumnezeu pe când se afla înc în pântecele mamei
lui, iar mai târziu a fost »chemat« prin harul lui Dumnezeu. (Galateni 1, 15)
»Pus deoparte pentru Evanghelia lui Dumnezeu.« Dumnezeu are o veste bun pentru lumea
întreag , pentru iudei i pentru na iuni, un mesaj al c rui con inut este exact contrariul a ceea ce
oameni gândesc în mod obi nuit despre Dumnezeu. C ci unde este omul firesc, care Îl cunoa te
ca Dumnezeul care d cu mân larg i f r mustrare, care nu are pl cere în moartea
p c tosului i este gata s ierte? Au trecut mii de ani de la c derea omului de la Dumnezeu, în
care Dumnezeu nu i-a descoperit Evanghelia. Dar în aceast lung perioad de timp a fost
imposibil pentru El s tac cu privire la gândurile Lui de har; a dat permanent f g duin e prin
profe ii Lui, în scrierile sfinte (versetul 2), c lumina va r s ri i c toate marginile p mântului
vor vedea mântuirea Lui. i »când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul S u,
n scut din femeie« (Galateni 4, 4).
Pentru aceast Evanghelie a fost Pavel pus deoparte, a a cum spune el. Domnul l-a rânduit ca
slujitor i martor, sco ându-l din poporul Israel i dintre na iunile, la care El voia s -l trimit , ca
s le deschid ochii i s le vesteasc iertarea p catelor. (Faptele Apostolilor 26, 16-18) Unora s
le aduc eliberarea de sub jugul Legii, celorlal i eliberarea de sub puterea întunecat a lui Satana.
i Cel ce l-a chemat i l-a trimis a fost Isus, Capul prosl vit al trupului S u. La întrebarea lui:
»Cine e ti, Doamne?«, a primit r spunsul: »Eu sunt Isus, pe care-L prigone ti«. Totul era ciudat
în acest caz: Cel care a f cut chemarea, chemarea, i cel care a fost chemat. De aceea Pavel putea
s numeasc Evanghelia încredin at lui ca fiind Evanghelia sa, sau Evanghelia slavei. Ea îl
a eza pe el, i pe cei care primeau vestea ei, pe un teren cu totul nou. Ea îi scotea din iudaism i
dintre na iuni i îi unea nu cu un Mesia viu, ci cu Fiul Omului înviat i care se g sea sus în slav ,
Capul unei crea ii noi. De aceea Pavel nu mai cuno tea »pe nimeni dup starea fireasc «, nici
m car pe Hristos (2 Corinteni 5, 16), cu toate c într-un alt sens L-a cunoscut ca pe Fiul lui
David.
Aceast Persoan minunat a fost tema i con inutul Evangheliei pe care o vestea. Era
Evanghelia lui Dumnezeu despre »Fiul S u, n scut din s mân a lui David, în ce prive te trupul«
(versetul 3). Ap rut în felul acesta în mijlocul poporului p mântesc al lui Dumnezeu, spre
împlinirea f g duin elor, Hristos a fost respins. Prin aceasta Israel ca popor a pierdut toate
drepturile cu privire la f g duin e. Din acest moment putea s existe pentru urma ii lui Avraam,
ca i pentru na iuni, care erau f r drept de cet enie în Israel, f r Dumnezeu i f r n dejde în
lume, numai o baz de primire, aceea a harului necondi ionat. C Dumnezeu, care nu-I pare r u
de darurile harului i de chemarea f cut , va binecuvânta cândva i pe poporul S u p mântesc i
va împlini toate f g duin ele care i-au fost f cute, este un adev r pre ios. Ast zi îns El adun
dintre iudei i dintre na iuni un popor ceresc. Duhul Sfânt S-a coborât ca s prosl veasc pe
»Fiul« i s -I preg teasc o mireas , o so ie, dintre toate popoarele p mântului.
În felul acesta ceea ce odinioar era cunoscut numai ca »f g duin «, a devenit realitate.
Cuvintele profe ilor Vechiului Testament (c ci numai despre acestea este vorba în acest caz) s-au
împlinit, în m sura în care ele se refereau la întruparea Domnului, la moartea Sa, la învierea Sa i
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la consecin ele minunate ale lucr rii Sale. Lucrurile referitoare la noi, despre care au vorbit, neau fost vestite acum de mesagerii Evangheliei prin puterea Duhului Sfânt. (compar cu 1 Petru 1,
10-12) Desigur, i nou ne-au fost date f g duin e pre ioase pentru drumul nostru prin lumea
aceasta, dar nu despre acestea este vorba aici. Aici este vorba de f g duin ele cu privire la
Evanghelia lui Dumnezeu, care s-au împlinit.
Acela, despre care vorbe te aceast Evanghelie, S-a ar tat, a venit în lume, i anume sub dublu
aspect, sau în dou rela ii diferite. El este Fiul lui David, în ceea ce prive te trupul, pe care l-a
luat prin har; i El este Fiul lui Dumnezeu i ca atare, »în ce prive te duhul sfin eniei, dovedit cu
putere prin învierea mor ilor« (versetul 4). Ca Fiu al lui David a fost nu numai subiectul
f g duin elor lui Dumnezeu, ci i Împlinitorul acestora. Am spus deja, c poporul Israel, prin
lep darea lui Mesia al lui, a pierdut orice drept la aceste f g duin e. Dar Dumnezeu a folosit
tocmai aceast fapt , ca s aduc la lumin lucruri mai mari i mai minunate i s împlineasc
hot rârea Lui ve nic . Dumnezeu a înviat dintre cei mor i pe Acela care a renun at la drepturile
Lui de Fiu al lui David i în ascultare des vâr it S-a dat mor ii pe cruce, i I-a dat slav . În felul
acesta a fost dovedit cu putere c este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a descoperit aceast putere
i la învierea lui Laz r; ea se va mai descoperi i în învierea tuturor celor sfin i, dar cea mai mare
dovad a ei este în învierea Domnului Isus Însu i. (compar cu Ioan 12, 28; Efeseni 1, 20). El,
Cel care S-a înc rcat cu p catele noastre, a fost f cut p cat, i în aceast stare, în mod necesar, a
trebuit s sufere moartea, ca plat pentru p cat, a înviat dintre cei mor i ca Biruitor al p catului,
al mor ii i al lui Satana. »Puterea nespus de mare« a lui Dumnezeu s-a ar tat acolo unde
moartea a p truns ca urmare a p catului. Hristos a înviat; carnea Lui nu a v zut putrezirea,
sufletul Lui nu a fost l sat în locuin a mor ilor. (Psalmul 16, 10; Faptele Apostolilor 2, 27).
Dar ce înseamn expresia »în ce prive te Duhul sfin eniei«? Despre prorocul Ieremia citim c a
fost pus deoparte pentru Dumnezeu înainte de a se na te (Ieremia 1, 5), i despre Ioan
Botez torul se spune c a fost umplut cu Duhul Sfânt atunci când era înc în pântecele mamei;
dar Hristos, ca Om, a fost n scut din Duhul Sfânt i via a Lui a fost în toate privin ele expresia
ac iunii acestui Duh. Cuvintele Lui erau Duh i via , i toate faptele Lui aveau loc în puterea
Duhului Sfânt. Într-un cuvânt, în toat via a Lui S-a dovedit a fi un Sfânt al lui Dumnezeu,
nevinovat, nep tat, desp r it de p cat, i în cele din urm S-a adus jertf f r pat lui Dumnezeu
prin Duhul Cel ve nic. (Evrei 7, 26; 9, 14) Ca jertf de mâncare des vâr it : floarea f inii
amestecat cu untdelemn i uns cu untdelemn, tot timpul a fost expresia str lucirii dumnezeirii,
a c rei plin tate locuia trupe te în El. Încercat pân la moartea pe cruce, încercat în focul cel mai
fierbinte, în El nu s-a ar tat nimic altceva decât numai des vâr ire i un miros pl cut. El a murit
( i El a trebuit s moar ), pentru c El a luat locul nostru, dar moartea nu a putut s -L in .
Omorât în trup, a fost f cut viu în Duhul. (1 Petru 3, 18) Aceasta vrea s spun : în învierea Lui a
fost activ toat puterea minunat a Duhului Sfânt. Aceasta nu schimb cu nimic faptul c Tat l
a fost dator s -I dea slav , s învieze pe Acela care L-a prosl vit pe p mânt, i c Fiul avea
putere s - i dea via a, ca apoi s-o ia înapoi. Învierea Domnului a fost m rturia public cea mai
puternic despre puterea care a lucrat în El în tot timpul vie ii Lui i care L-a dovedit, cine era:
Fiul lui Dumnezeu.
Tema Evangheliei lui Dumnezeu este deci Hristos, venit ca Fiu al lui David, ca s împlineasc
f g duin ele, i ca Fiu al lui Dumnezeu, dovedit cu putere în ce prive te Duhul sfin eniei prin
învierea mor ilor. De la acest Domn, care între timp a fost încununat la dreapta lui Dumnezeu cu
cinste i cu slav i care acum era Domn i Hristos, Pavel a primit harul i apostolia, ca în
Numele Lui s aduc pe toate popoarele p mântului la ascultarea credin ei (versetul 5). În acela i
moment, în care l-a întâmpinat harul i lumina de sus a luminat în inima lui întunecat , el a fost
chemat s m rturiseasc despre ceea ce a v zut i a auzit, i despre ceea ce Domnul voia s -i mai
arate. (Faptele Apostolilor 26, 16) În felul acesta, chiar de la început, con inutul i domeniul
slujbei lui era mult mai mare decât al celor doisprezece apostoli. De aceea aici este vorba de
ascultarea credin ei, care se pleac de bun voie sub vestea adus din cer, care acum se
adreseaz nu numai lui Israel, ci la toat lumea.
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Acesta era, deci, apostolul. Care era situa ia cu credincio ii din Roma? Ei nu au fost chema i s
fie apostoli, i totu i au fost chema i: »chema i ai lui Isus Hristos, iubi i ai lui Dumnezeu,
chema i sfin i«, i toate acestea »prin Isus Hristos, Domnul lor«. Cu adev rat, titluri minunate,
care pe de o parte exprim rela ia lor nou cu Tat l i cu Fiul, iar pe de alt parte ar tau c
purt torii lor, chiar dac Pavel nu avea nimic a face cu întemeierea Adun rii din Roma, st teau
sub autoritatea lui ca apostol al neamurilor. În aceast pozi ie le putea scrie având împuternicirea
lui Hristos, trimi ându-le salutul lui obi nuit, dar plin de însemn tate: »Har i pace de la
Dumnezeu, Tat l nostru, i de la Domnul Isus Hristos!« (versetul 7) Ei erau acum copiii acestui
Dumnezeu mare i robii Acestui Domn bogat i îndur tor, i era bucuria Duhului Sfânt s -i
recunoasc prin apostol ca atare.
Niciodat mai înainte nu au fost cunoscute astfel de titluri, nici în timpul patriarhilor, nici sub
domnia glorioas a lui David, sau a lui Solomon; niciodat nu au fost f cute cunoscut sentimente
i rela ii a a cum întâlnim în versetele urm toare ale Epistolei noastre. Este adev rat, Dumnezeu
S-a descoperit uneori i a f cut cunoscut m rimea Lui minunat , sau bun tatea, r bdarea i
credincio ia Lui minunat , dar astfel de titluri, sau o vorbire asem n toare, nu vom g si niciunde
în Vechiul Testament. Înainte de venirea Domnului în aceast lume au fost imposibile. Da, nici
m car în timpul vie ii i umbl rii Lui aici pe p mânt, gânduri i sentimente ca acelea care sunt
descrise în versetele 8-15 nu puteau s ia na tere în inimile ucenicilor. Pentru aceasta trebuia mai
întâi ca lucrarea de pe Golgota s creeze fundamentul. Dac ne gândim c Adunarea din Roma
era în cea mai mare parte compus din credincio i care odinioar au fost p gâni, ne vom mira cu
atât mai mult de leg turile cordiale dintre ei i apostol, a c rui fa nu au v zut-o niciodat .
»Mai întâi mul umesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi to i, c ci credin a
voastr este vestit în toat lumea« (versetul 8). Dragostea este permanent interesat s scoat în
i s recunoasc ce este bun în altul. Pavel a fost în privin a aceasta, ca i în multe
eviden
altele, un imitator credincios al Domnului s u. A ezarea i însemn tatea ora ului Roma, ca punct
central al puternicului imperiu roman din timpul acela, face clar c vestea despre credincio ia
credincio ilor de acolo, precum i unele prigoniri din afar i ispitele din untru au fost cunoscute
în toat lumea, asemenea credin ei Tesalonicenilor, r spândi i în acele cet i ale Macedoniei i
Ahaiei, a a c apostolul nu avea nevoie s spun ceva în privin a aceasta. Pavel a mul umit
Dumnezeului s u pentru aceasta, i cu cât o f cea mai mult i purta în inima sa cu dragoste
aprins i rug ciuni necurmate pe credincio ii din Roma ( i pe mul i al ii), cu atât mai adânc i
mai fierbinte devenea dorin a lui s -i vad , i s le dea vreun dar duhovnicesc ca s -i înt reasc
în credin (versetele 9-11).
Ce schimbare a avut loc cu acest om! Odinioar , un adept fanatic al Legii, un dispre uitor i un
hulitor al Numelui lui Isus, i un du man înfl c rat al ucenicilor S i – acum, un neobosit i plin
de dragoste vestitor al harului descoperit în Isus, un om al credin ei, care lucreaz prin dragoste,
un sclav al lui Isus Hristos, care în osteneal i lupte, în suferin e i în prigoane „s-a dedicat” cu
totul altora, i voia s iubeasc cu atât mai mult cu cât era iubit mai pu in. Acesta era omul – i
câte multe altele s-ar mai putea spune despre el! – care dorea mult »ca prin voia lui Dumnezeu s
aib în sfâr it fericirea« s mearg i la ei la Roma (versetul 10). Dac a existat vreodat un om,
care cu inima lui Isus Hristos s-a îngrijit de bun starea spiritual a turmei, atunci acela a fost el.
Instinctiv ne vine rug ciunea pe buze: „Doamne, ajut -ne s înv m de la el! Ajut -ne s fim
imitatorii lui, a a cum el a fost imitatorul T u!”
Cât de mult trebuie s fi mi cat aceste cuvinte inimile credincio ilor din Roma! Dar Pavel
putea s ia pe Dumnezeu ca martor, c spune adev rul. Da, numai Lui Îi slujea »în duhul lui, în
Evanghelia Fiului S u«. Nu era o slujb c l uzit de o râvn exterioar pentru împlinirea unei
datorii, ci în dedicare l untric pentru Dumnezeu i d ruire necondi ionat , din dragoste, pentru
Evanghelia Fiului S u. S observ m în trecere schimbarea felului de exprimare. Dac în versetul
1 am auzit despre Evanghelia lui Dumnezeu, aici auzim despre Evanghelia Fiului S u. Este de la
sine în eles aceia i Evanghelie, numai c în primul caz ne este ar tat izvorul acestei Evanghelii,
iar în cazul al doilea, felul în care a lucrat dragostea lui Dumnezeu prin Evanghelie, drumul pe
care a mers Isus, ca s salveze pe cei pierdu i.
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De-a dreptul mi c tor i totodat o dovad impresionant de smerenie i modestie a apostolului
este con inutul versetului 12. Am auzit c Pavel dorea s mearg la Roma, ca s dea daruri
duhovnice ti credincio ilor de acolo, ca s -i înt reasc , i adaug , »sau mai degrab , ca s ne
îmb rb t m laolalt în mijlocul vostru, prin credin a, pe care o avem împreun , i voi i eu«. Era
un frate simplu, unul, asemenea lor, care voia s vin la Roma, sau era marele apostol al
na iunilor? (compar cu Filipeni 2, 1-3).
Adunarea din Roma trebuia s tie c dorin a lui de a-i vizita era demult. »Nu vreau s nu ti i,
fra ilor, c , de multe ori am avut de gând s vin la voi, dar am fost împiedicat pân acum«
(versetul 13). Deci Pavel i-a propus deseori s mearg la Roma, dar Dumnezeu în în elepciunea
Lui nu a permis; am spus deja despre motivele probabile. i cu toate acestea dorin a »ca s culeg
un rod printre voi, ca printre celelalte neamuri« era pe deplin îndrept it i pl cut lui
Dumnezeu, c ci Pavel ca apostol al na iunilor era dator » i grecilor i barbarilor (cei ce vorbeau
alt limb ), i celor înv a i, i celor neînv a i« (versetul 14). El era con tient de aceast datorie.
De aceea, atât cât depindea de el, era gata s vesteasc Evanghelia i celor din Roma (versetul
15). C l toria lung , teama de eventualele pericole din marea metropol p gân , sau oricare alte
motive de re inere, nu-l puteau influen a. Domnul i-a împlinit dorin a fierbinte, dar pe un drum
cu totul altul, decât acela pe care el i credincio ii din Roma i-l puteau imagina, i anume, ca
»întemni at al lui Isus Hristos pentru ei, i pentru neamuri« (Efeseni 3, 1).
Gândul fericit cu privire la posibilitatea de a vesti Evanghelia i în Roma îl face pe apostol s
vorbeasc mai detaliat despre caracterul i con inutul acestei Evanghelii i în felul acesta s
ajung la înv tura propriuzis a epistolei. »C ci mie nu mi-e ru ine de Evanghelia lui Hristos;
fiindc ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiec ruia care crede: întâi a iudeului, apoi
a grecului« (versetul 16). Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, nu o simpl înv tur , un fir
c l uzitor pentru om, a a cum a fost Legea; de aceea este pentru »fiecare care crede«. Ea nu are
preten ii de la om, ci îi aduce mântuirea, des vâr it în sfin enie i dreptate, venind direct de la
Dumnezeu i descoperind puterea lui Dumnezeu. Veste te p c tosului, a a cum este el lipsit de
putere, o lucrare des vâr it i înf ptuit odat pentru totdeauna. De aceea este, a a cum am
spus, numai pentru credin . Legea cerea, Evanghelia d , d f r condi ii i gratis, i anume
fiec ruia care vrea s-o primeasc , fie iudeu, fie dintre na iuni. Mai întâi a fost chemat Iudeul, din
cauza leg turilor lui exterioare cu Dumnezeu, cel pu in atâta timp cât sistemul religios de atunci
nu a fost definitiv înl turat, dar p gânii (na iunile) nu st teau în urma iudeilor. »C ci harul lui
Dumnezeu, care aduce mântuire pentru to i oamenii, a fost ar tat« (Tit 2, 11).
În versetele care urmeaz , apostolul r spunde la întrebarea, de ce Evanghelia lui Dumnezeu
este o putere. »Deoarece«, spune el, »în ea este descoperit o dreptate a lui Dumnezeu, prin
credin i care duce la credin .« Nu este o dreptate omeneasc , de care avem parte prin (sau
din) credin , adic pe baza sau pe principiul credin ei, ci este dreptatea lui Dumnezeu Însu i. Ce
altceva decât puterea lui Dumnezeu1 ar fi putut face a a ceva? Legea ar fi dat o dreptate
omeneasc aceluia care o respecta, dar nu nu era nimeni care putea s-o in . Afar de aceasta,
dreptatea ob inut pe baza Legii putea s d ruiasc omului numai via a pe acest p mânt; c ci
»cine a f cut aceste lucruri, va tr i prin ele«, deci va r mâne în via , nu va muri. Prin credin
îns ne este d ruit dreptatea lui Dumnezeu. Dar ce este dreptatea lui Dumnezeu? Aceast
întrebare este îndrept it , dac inem seama de unele neîn elegeri cu privire la sensul expresiei.
Nu este o dreptate care este valabil înaintea lui Dumnezeu, a a cum a fost tradus de Luther;
c ci o dreptate ob inut prin inerea Legii, dac ar fi fost posibil , ar avea realmente valabilitate
înaintea lui Dumnezeu. Dar cea mai des vâr it dreptate omeneasc nu poate niciodat s fie
numit dreptatea lui Dumnezeu.
Trebuie s ne îndrept m spre Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a ob ine r spunsul la întrebarea
noastr ; i ce zice acest Cuvânt? În Evanghelia dup Ioan 16, 8-10 citim, c Duhul Sfânt, a c rui
venire a fost anun at de Domnul acolo, va dovedi lumea vinovat în ce prive te p catul,
dreptatea i judecata. »În ce prive te p catul«, spune Domnul, »fiindc ei nu cred în Mine; în ce
1

Este adev rat c dragostea i harul lui Dumnezeu s-au descoperit în acela i timp în lucrare, dar nu despre aceasta
este vorba aici.
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prive te dreptatea: fiindc M duc la Tat l i nu M ve i mai vedea.« Deci, dreptatea lui
Dumnezeu s-a ar tat în aceea, c El a a ezat pe Fiul S u la dreapta Sa, deoarece El L-a prosl vit
pe p mânt. (compar cu Ioan 13, 31-32) Cu alte cuvinte: ea const în aceea c Tat l a în l at pe
Omul Isus Hristos în slava pe care El o avea înainte de a fi lumea. (Ioan 17, 5) Lumea a lep dat
pe Acela pe care Dumnezeul cel drept L-a prosl vit. În felul acesta p catul ei s-a ar tat în chip
des vâr it, i pentru ea nu mai r mâne nimic altceva decât judecata.
Evanghelia, pe care o propov duia Pavel, vestea aceast dreptate a lui Dumnezeu, care, pe de o
parte, s-a ar tat prin aceea c a înviat pe Hristos dintre cei mor i i L-a încununat cu slav i cu
cinste, i, pe de alt parte, ea a eaz pe fiecare care crede în Isus în aceea i pozi ie în care a intrat
El ca Om. C ci ceea ce a f cut Hristos pentru prosl virea lui Dumnezeu, a f cut totodat i
pentru noi, a a c apostolul poate spune într-un alt loc: »Pe Cel care n-a cunoscut p cat, El L-a
f cut p cat pentru noi, ca noi s devenim dreptatea lui Dumnezeu în El« (2 Corinteni 5, 21). A a
cum dreptatea lui Dumnezeu s-a v zut mai întâi în prosl virea lui Hristos, a a se vede ea ast zi
în noi, cei care suntem în Hristos, i în curând se va vedea pe deplin în noi, când noi, ca rod al
muncii sufletului Lui, vom ap rea împreun cu El în aceia i slav .
Dar dac aceasta este a a, dac noi avem nevoie de dreptatea lui Dumnezeu, pentru a putea sta
înaintea Lui, este clar c noi putem s-o ob inem numai prin credin , pe baza unui har
necondi ionat. Orice fapt i orice efort din partea omului nu sunt numai excluse, ci este r u. În
acela i timp, în felul acesta a fost deschis u a pentru to i oamenii. Ambii, iudeii i p gânii
(na iunile), au în acela i fel parte de ea pe baza credin ei. Era »prin credin , i care duce la
credin «. Credin a era singurul mijloc prin care se ob inea aceast mântuire, i a dus la credin ,
acolo unde ea s-a ar tat, dup cum este scris: »Cel drept va tr i prin credin « (Habacuc 2, 4). i
a a cum a fost atunci, tot a a este i ast zi. Dumnezeu s fie ve nic l udat pentru aceasta!
Dumnezeu Î i arat dreptatea în timpul de acum, prin aceea c El este drept, atunci când
îndrept e te pe cel ce crede în Isus (capitolul 3, 26), da, când îi d acum un loc în Hristos în
locurile cere ti. (Efeseni 1)

9

