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Capitolul 6 – Eliberarea credinciosului care a murit �i a fost îngropat împreun� cu Hristos 

                       de st�pânirea p�catului �i ca rezultat al acestui fapt umblarea »în înnoirea 

                       vie�ii« 
 
   Duhul Sfânt c�l�uze�te pe apostol în acest capitol s� r�spund� la unele obiec�ii care s-ar putea 
ridica din partea c�rnii (firii) sau a necredin�ei în urma prezent�rii harului lui Dumnezeu, �i care 
totodat� ne arat� adâncimile inimii omene�ti, dar care conduc în acela�i timp pe apostol s� 
prezinte gânduri minunate. 
   Prima obiec�ie este: »Ce vom zice dar? S� p�c�tuim mereu, ca s� se înmul�easc� harul?« 
(versetul 1) Cum? Aceasta este concluzia, care s-o tragem din Evanghelia lui Dumnezeu? S� 
gr�m�dim p�cat peste p�cat, pentru ca harul s� se poat� desf��ura mai mult în ac�iunea de 
iertare? R�spundem indigna�i împreun� cu apostolul: »Nicidecum!« Ce am spune noi despre un 
fiu, care încalc� mereu, f�r� nici un respect, poruncile p�rin�ilor s�i �i vrea s� r�neasc� inimile 
lor, ca prin aceasta s� le ofere ocazia s�-l ierte mereu? Ce r�utate �i împietrire ar dovedi aceasta! 
Dar întrebarea apostolului dovede�te c� o astfel de degenerare a inimii omene�ti este posibil�. 
Ah, cine poate s� cunoasc� adâncimile acestei inimi, cine poate s�-i în�eleag� perfidia!? 
   Totu�i apostolul întemeiaz� r�spunsul la întrebare nu pe baza nelegiuirii evidente al acestui 
principiu; el ne conduce la punctul de plecare al drumului fiec�rui om care se nume�te cre�tin, 
punând întrebarea contrar�: »Noi, care am murit fa�� de p�cat, cum s� mai tr�im în p�cat?« 
(versetul 2) Cre�tinul, care odinioar� a tr�it în p�cat, a g�sit în moartea lui Hristos mult mai mult 
decât numai iertarea p�catelor �i f�r�delegilor sale. El a murit împreun� cu Hristos, �i prin 
aceasta a fost scos odat� pentru totdeauna din starea lui veche. El »a murit fa�� de p�cat« �i nu 
mai st� sub domnia lui. Prin faptul c� Hristos a fost f�cut p�cat la cruce pentru el, s-a terminat 
pentru totdeauna cu omul cel vechi, care s-a dovedit a fi neschimbabil de r�u, �i a luat na�tere un 
om nou, o creatur� nou�, a fost descoperit� o via�� cu totul nou� �i ea a fost d�ruit� celui ce 
crede. Cum s� mai st�ruiasc� el în p�cat, cum ar mai putea st�rui în p�cat, c�ci p�catul l-ar fi 
desp�r�it pentru totdeauna de Dumnezeu �i el a adus pe Domnul �i Mântuitorul lui la moarte? Cât 
de neîn�eleas� �i cât� batjocur� al oric�rui sentiment moral ar fi o astfel de comportare! 
   În afar� de aceasta credincio�ii din Roma au m�rturisit prin botezul lor, c� s-au f�cut una cu 
moartea lui Hristos. »Nu �ti�i, c� to�i câ�i am fost boteza�i în Isus Hristos, am fost boteza�i în 

moartea Lui?« (versetul 3) Botezul, care este la începutul drumului fiec�rui credincios, este nu 
numai m�rturia mor�ii lui Hristos pentru noi, ci �i a mor�ii noastre împreun� cu El. Prin faptul c� 
cel care se boteaz� se cufund� în ap�, el dispare (simbolic) în natura lui veche, este îngropat în 
acela�i timp, ca s� ias� din ap� ca om nou. »Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost 

îngropa�i împreun� cu El, pentru ca, dup� cum Hristos a înviat din mor�i, prin slava Tat�lui, tot 
a�a �i noi tr�im o via�� nou�« (versetul 4). Cre�tinul nu a fost adus în leg�tur� cu un Hristos viu, 
care tr�ie�te pe p�mânt – o astfel de leg�tur� era imposibil�, din cauza st�rii lui lipsit� de 
speran�� (compar� cu Ioan 12, 24) -, �i el nici nu-�i pune încrederea, ca iudeul, într-un Mesia, 
care va veni �i care va domni pe p�mânt; dimpotriv�, prin botez el m�rturise�te odat� cu moartea 

lui Hristos �i moartea sa, sfâr�itul st�rii lui lipsite de speran�� în carne, ca de acum încolo, a�a 
cum Hristos nu a r�mas în mormânt, ci a înviat dintre cei mor�i, prin slava Tat�lui, s� tr�iasc� 
împreun� cu El, Omul înviat, în via�a nou�. 
   Iar��i trebuie s� spunem: înv���tura apostolului este simpl� �i cu putere de convingere 
irezistibil�, �i totu�i, câte lucruri gre�ite nu au fost înv��ate dealungul secolelor în leg�tur� cu 
botezul! Cât de important� este aceast� lucrare �i cât de serioase sunt urm�rile pentru to�i cei care 
se las� înv��a�i în simplitate de Cuvântul lui Dumnezeu! Cre�tinul nu este chemat s� moar� 
treptat fa�� de p�cat �i apoi s� creasc� încetul cu încetul în starea nou� de sfin�enie; nu, punctul 

de plecare al drumului �i vie�ii lui este faptul c� el a murit cu Hristos �i acum se g�se�te în El, 
cel Înviat, într-o pozi�ie nou� înaintea lui Dumnezeu. �i aceast� realitate este m�rturisit� prin 
botez. Hristos mort este sfâr�itul rela�iilor vechi; omul vechi a fost pentru totdeauna judecat, �i 
Hristos viu este acum via�a �i neprih�nirea înaintea lui Dumnezeu. 
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   În mod absolut normal �i pe deplin legitim rezult� din aceasta tr�irea (umblarea) în via�a nou�. 
Apostolul nu spune ca noi s� umbl�m, sau c� trebuie s� umbl�m în via�a nou�, cu alte cuvinte, el 
nu ne a�eaz� sub o porunc�, ci accentueaz� numai starea de lucruri cu totul nou�: »pentru ca noi 
s� tr�im (umbl�m) în via�a nou�«. C� în aceast� umblare exist� o cre�tere, un progres practic, 
corespunz�tor credincio�iei fiec�ruia în parte, nu necesit� nicio accentuare. Dar nu despre 
aceast� parte a adev�rului se vorbe�te aici. Alte locuri din Scriptur� ne înva�� detaliat în privin�a 
aceasta. 
   Expresia »prin slava Tat�lui« necesit� o scurt� explica�ie. Ea nu înseamn� simplu, c� 
Dumnezeu S-a glorificat în învierea lui Isus. Este Tat�l, care este prezentat aici lucrând pentru 
Fiul. Tat�l era, spus cu cea mai mare venera�ie, dator fa�� de slava Sa, s� învieze pe Fiul S�u – 
care L-a glorificat în toate -, dup� ce a înf�ptuit toat� lucrarea. Toate hot�rârile inimii Tat�lui au 
stat �i stau în leg�tur� cu aceast� lucrare, �i în felul acesta tot ce este în El a condus totodat� la 
glorificarea Fiului S�u. 
   S� observ�m c� epistola c�tre Romani nu prive�te învierea credinciosului împreun� cu Hristos 
ca un fapt încheiat, ci trage numai concluziile din moartea lui împreun� cu Hristos: »Într-adev�r, 
dac� ne-am f�cut una cu El, printr-o moarte asem�n�toare cu a Lui, vom fi una cu El �i printr-o 
înviere asem�n�toare cu a Lui« (versetul 5). Explica�ia se g�se�te în faptul c� Duhul Sfânt 
prive�te pe credincio�i ca oameni tr�ind înc� pe p�mânt, �i nu, ca de exemplu în epistola c�tre 
Efeseni, a�eza�i în Hristos în locurile cere�ti. Aici se trateaz� numai prima parte a adev�rului 
pre�ios cu privire la unirea noastr� cu Hristos în moartea �i în învierea Sa, partea a doua urmeaz�. 
Dac� avem parte de moartea lui Hristos, atunci �i via�a care a rezultat din ea trebuie s� fie partea 
noastr�. Vechiul nostru eu este mort, eul nostru nou este Hristos. De aceea este legitim pentru noi 
s� tr�im în via�a nou�; ca îngropa�i împreun� cu Hristos prin botez, se cuvine s� nu mai tr�im 
pentru noi în�ine, ci pentru Dumnezeu, c�ci »�tim1 bine c� omul nostru cel vechi a fost r�stignit 
împreun� cu El, pentru ca trupul p�catului – întreaga noastr� stare de odinioar� - s� fie dezbr�cat 
de puterea lui, în a�a fel ca s� nu mai fim robi ai p�catului« (versetul 6). 
   Omul firesc sluje�te p�catului, aceasta este natura lui, felul lui; caracterul omului credincios 
este de a nu sluji p�catului. »C�ci cine a murit, de drept, este izb�vit de p�cat« (versetul 7). 
Pentru un om mort nu se mai pune problema de a p�c�tui, el este mort! Aceasta este înv���tura 
deosebit de important� pe care Duhul Sfânt o d� aici celor credincio�i, o înv���tur� - �i aceasta 
este a�a de pu�in în�eleas� – care trebuie primit� prin credin��, tot a�a cum trebuie primit 
adev�rul despre mântuire. Este vorba despre un fapt, care a avut loc în afara noastr�, despre o 
eliberare confirmat� de Dumnezeu celui credincios, tot a�a cum îi este confirmat� iertarea 
p�catelor sale. Experien�ele noastre practice par s� contrazic� permanent aceast� înv���tur�, dar 
ea este în concordan�� cu în�elepciunea �i sfin�enia lui Dumnezeu tot a�a cum ea ofer� sclavilor 
de odinioar� ai p�catului harul de a face de acum înainte voia lui Dumnezeu. 
   În versetul 8 se prezint� consecin�ele pentru viitor ale celor tratate pân� aici. �i trupurile 
noastre vor avea parte de învierea dintre cei mor�i. »Acum, dac� am murit împreun� cu Hristos, 
credem c� vom �i tr�i împreun� cu El, întrucât �tim c� Hristosul înviat din mor�i, nu mai moare: 
moartea nu mai are nici o st�pânire asupra Lui.« Prin faptul c� pe baza convingerilor noastre 
l�untrice ale sufletului �tim (vezi adnotarea cu privire la „a �ti“) c� Hristos, înviat o dat� dintre 
cei mor�i, a ie�it pentru totdeauna de sub puterea mor�ii, a biruit-o, avem deplina certitudine a 
credin�ei c� �i noi vom tr�i împreun� cu El. Aceast� via�� de înviere, care se arat� deja acum 
printr-o umblare nou�, asem�n�toare cu umblarea lui Hristos – chiar dac� în chip nedes�vâr�it, se 
va des�vâr�i în slav�, când cu »trupul, sufletul �i duhul f�r� vin�« vom sta înaintea lui 
Dumnezeu. 
   Pentru un moment se p�rea c� moartea are sub st�pânirea ei pe Domnul �i Mântuitorul nostru. 
Dac� Dumnezeu trebuia glorificat, p�catul judecat, puterea Satanei distrus� �i eliberarea noastr� 
s� devin� realitate, atunci El a trebuit s� coboare în moarte �i mormânt. »Fiindc� prin moartea de 
�������������������������������������������������
1 Cuvântul grecesc pentru »a �ti« este un altul decât cel folosit în versetul 9. În timp ce acolo se bazeaz� pe o 
cunoa�tere întemeiat� pe o recunoa�tere interioar�, aici este numai o cunoa�tere bazat� pe înv���tur�, cunoa�terea 
unui fapt petrecut în afara noastr�. 
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care a murit, El a murit pentru p�cat, odat� pentru totdeauna; iar prin via�a pe care o tr�ie�te, 
tr�ie�te pentru Dumnezeu« (versetul 10). Dac� pentru un timp scurt p�rea c� Satana a triumfat, 
victoria este odat� pentru totdeauna de partea Domnului nostru. Înviat din mor�i, Hristos nu mai 
moare, moartea nu mai are nici o putere asupra Lui, iar noi strângem roadele victoriei Lui. 
   Vai, cât de mult L-a costat aceast� victorie! Cât de înfior�tor este gândul, c� Cel ce era absolut 
(des�vâr�it) f�r� p�cat �i sfânt, prin faptul c� a luat asupra Lui starea noastr� �i a p��it în totul în 
locul nostru, a trebuit s� fie f�cut p�cat! Nu c� El personal ar fi putut deveni altceva decât a fost; 
dar prin faptul c� El de bun� voie S-a f�cut prin har responsabil pentru noi, a trebuit s� fie tratat 
de Judec�torul divin ca �i cum El Însu�i ar fi fost în starea în care ne g�sim noi de la natur�, ca 
p�c�t. Acesta era lucrul îngrozitor care st�tea înaintea sufletului S�u sfânt în gr�dina Ghetsimani: 
El a trebuit s� moar� ca Loc�iitor al nostru pentru p�cat, s� guste moartea în toat� groz�via ei, ca 
plat� pentru p�cat. 
   Dumnezeu s� fie glorificat, marea lucrare a fost înf�ptuit�! Cel care a fost odat� p�r�sit de 
Dumnezeu, din cauza noastr�, domne�te acum încununat cu slav� la dreapta lui Dumnezeu. »Prin 
via�a pe care o tr�ie�te, tr�ie�te pentru Dumnezeu«, �i noi putem spune plini de bucurie, c� avem 
parte împreun� cu El de aceast� via��. Pe aceast� baz� poate apostolul s� ne spun�: »Tot a�a �i 
voi, socoti�i-v� mor�i fa�� de p�cat, �i vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru« 
(versetul 11). Am face, dac� am voie s� m� exprim a�a, o mare nedreptate mor�ii �i învierii 
Domnului nostru dac� nu ne-am socoti în El mor�i fa�� de p�cat �i vii pentru Dumnezeu. Noi nu 
suntem numai îndrept��i�i, ci suntem �i chema�i s� facem aceasta �i s� umbl�m cu credincio�ie în 
înf�ptuirea acestui adev�r. Ah, dac� copiii lui Dumnezeu ar în�elege prin credin�� mai mult acest 
adev�r �i puterea lui eliberatoare în via�� �i umblare! Cât de mult ar fi Dumnezeu glorificat, Fiul 
S�u onorat �i inima proprie ar fi umplut� cu mul�umire �i bucurie! Cine a în�eles cu adev�rat 
acest adev�r �i umbl� în el, este un cre�tin eliberat, fericit, care va primi cu bucurie îndemnurile 
care urmeaz� ale apostolului �i î�i va g�si satisfac�ia în ele, le va face s� devin� realitate în toat� 
gândirea �i lucrarea sa. 
    »Deci, p�catul s� nu mai domneasc� în trupul vostru muritor, �i nu mai asculta�i de poftele lui. 
S� nu mai da�i în st�pânirea p�catului m�dularele voastre, ca ni�te unelte ale nelegiuirii; ci da�i-
v� pe voi în�iv� lui Dumnezeu, ca vii, din mor�i cum era�i; �i da�i lui Dumnezeu m�dularele 
voastre, ca pe ni�te unelte ale neprih�nirii« (versetele 12-13). 
   S� accentu�m înc� o dat�, c� un cre�tin nu trebuie s� mai moar� fa�� de p�cat, ci el a murit fa�� 
de p�cat, atunci când a fost crucificat împreun� cu Hristos. El nu este eliberat de p�catele izolate 
sau de înclina�iile spre r�u, ci întreg omul vechi a fost înl�turat, a fost judecat pe cruce. S� 
observ�m totodat�, c� a muri împreun� cu Hristos nu are ca urmare un fel de înl�turare din noi a 
naturii vechi, a omului vechi. P�catul este �i r�mâne în noi, atâta timp cât vom fi în trupul acesta. 
»Comoara aceasta o purt�m în ni�te vase de lut, pentru ca aceast� putere nemaipomenit� s� fie de 

la Dumnezeu �i nu de la noi« (2 Corinteni 4, 7). Dac� ar fi altfel, atunci nu ni s-ar spune: 
»socoti�i-v� mor�i fa�� de p�cat«, sau, »p�catul s� nu mai domneasc� în trupul vostru muritor«. 
Dar cu toate c� p�catul este în noi, noi nu mai suntem sub st�pânirea lui, puterea lui a fost 
distrus�. Un credincios poate s� p�c�tuiasc�, dar el nu este obligat s� p�c�tuiasc�; el nu este 
constrâns s� aib� nici m�car un singur gând r�u. El va p�c�tui, dac� nu este vigilent; dar dac� 
via�a nou� �i puterea Duhului Sfânt lucreaz� în el, atunci el nu va mai trebui s� slujeasc� sub nici 
o form� naturii vechi, nici m�car, a�a cum am spus, prin gândire. 
   Ce eliberare! Dar s� ne amintim înc� o dat�, c� aceasta se poate în�elege numai prin credin�� �i 
se poate realiza numai printr-o team� sfânt�. Dar, cât este de bine: acela�i om, care odinioar� ura 
lumina, acum iube�te lumina! Eliberat de st�pânul lui cel vechi, cel credincios este nu numai apt, 
ci este �i liber s� se dedice unui St�pân nou. �i pe cine va alege el, cui se va dedica? El spune: 
„Îmi este destul timpul trecut, când am f�cut voia c�rnii (firii)“ (compar� cu 1 Petru 4, 3). În 
locul Satanei a venit Dumnezeu, în locul p�catului a venit neprih�nirea. Odinioar� un sclav al lui 
Satana, un slujitor de bun� voie al pl�cerilor trupului lui muritor, el poate acum s� se dea lui 
Dumnezeu, ca unul care a fost înviat dintre cei mor�i, �i m�dularele lui: ochii, urechile, limba, 
mâna, picioarele, etc., pe care le-a folosit odinioar� ca unelte ale nelegiuirii, poate acum s� le 
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pun� cu bucurie în mâna lui Dumnezeu ca unelte ale neprih�nirii. Ce schimbare minunat�! Noi 
în�elegem desigur, c� a�a cum numai puterea harului l-a condus la aceasta, tot a�a numai harul ne 
poate face s� r�mânem practic în noua pozi�ie �i s� cre�tem în ea. Dar acest har este prezent 
pentru noi, �i noi avem dreptul s� lu�m zilnic, în fiecare or�, din plin�tatea lui. 
   S� observ�m c� aici (ca �i în multe altele îndemnuri asem�n�toare) forma de timp a verbului în 
limba greac� »da�i-v�« la persoana a doua nu este o ac�iune prezent�, obi�nuit�, ci una care a 
avut loc, dar care prin efectul ei arat� o realitate permanent�. Aceasta vrea s� spun�: nu este 
vorba, a�a cum în general se crede, de o îmbun�t��ire treptat�, progresiv�, sau de o perfec�ionare 
a naturii omene�ti, ci de faptul c� noi ne-am dat odat�, dar în sensul pentru totdeauna, lui 
Dumnezeu ca vii dintre cei mor�i, �i am dat m�dularele noastre lui Dumnezeu ca unelte ale 
neprih�nirii. Cu alte cuvinte: acest fapt este terenul pe care am fost adu�i noi în Hristos �i pe care 
noi trebuie s�-l ocup�m �i s�-l p�str�m permanent prin credin��. »C�ci«, continu� apostolul s� 
spun�, »p�catul nu va mai st�pâni asupra voastr�, pentru c� nu mai sunte�i sub Lege, ci sub har« 
(versetul 14). Mul�umiri fie aduse lui Dumnezeu pentru acest cuvânt, în mod deosebit la sfâr�itul 
unei sec�iuni, care aten�ioneaz� a�a de sever cu privire la abuzul fa�� de bun�tatea lui Dumnezeu 
�i fa�� de libertatea cre�tin�! 
   Pentru gândirea �i sim�irea noastr� omeneasc� ar fi mult mai potrivit dac� apostolul ar vorbi în 
acest loc despre severitatea mare a poruncilor sfinte ale lui Dumnezeu. Dar nu, a�a cum numai 
harul mântuie�te, tot a�a numai harul d� putere pentru o umblare demn� de Dumnezeu. Legea nu 
d� nici via��, nici putere. În 1 Corinteni 15, 56 ea este numit� chiar »puterea p�catului«, c�ci, a�a 
dup� cum este cunoscut, tocmai prin interdic�iile ei treze�te pofte �i patimi în carne. Dac� am fi 
pu�i sub Lege, atunci p�catul î�i va exercita st�pânirea lui asupra noastr�, ca �i mai înainte; dar, 
Dumnezeu fie l�udat!, noi suntem sub har. De aceea ni se poate striga: »P�catul s� nu mai 

st�pâneasc� în trupul vostru muritor«, �i cuvântul minunat de mângâiere: »p�catul nu va mai 

st�pâni asupra voastr�«. Acela�i har, care ne-a eliberat de p�cat, ne d� putere s� nu mai slujim 
pl�cerilor c�rnii, ci pe viitor s� umbl�m în via�a nou�. Cre�tinul este liber s� se dedice lui 
Dumnezeu �i s�-I slujeasc�. Aceasta este înv���tura simpl� �i pre�ioas� a Cuvântului din acest 
loc, dar care din p�catate este pu�in în�eleas� �i pu�in pre�uit�. 
   Dar se obiecteaz�: »Ce urmeaz� de aici? S� p�c�tuim pentru c� nu mai suntem sub Lege, ci sub 
har?« (versetul 15) Apostolul r�spunde cu un hot�rât »Nicidecum!« Apoi contrazice obiec�ia nu 
a�a cum a f�cut-o la prima întrebare din versetul 1, referindu-se la moartea noastr� împreun� cu 
Hristos, ci prin aceea, c� el arat� cât de rea �i de josnic� este o astfel de gândire �i de comportare. 
»Nu �ti�i c�, dac� v� da�i robi cuiva, ca s�-l asculta�i, sunte�i robii aceluia de care asculta�i, fie c� 
este vorba de p�cat, care duce la moarte, fie c� este vorba de ascultare, care duce la 
neprih�nire?« (versetul 16). Pentru cre�tin exist� numai un hot�rât Da! sau Nu!. Pentru el nu 
exist� niciun compromis, niciun drum de mijloc. Odinioar� un sclav al p�catului, el este acum 
chemat s� stea în libertatea la care l-a chemat Hristos, urmând exemplul pe care i l-a dat Domnul 
s�u. O inim� mul�umitoare prime�te aceasta cu bucurie, dragostea nu î�i dore�te nimic altceva. 
Eliberat din sclavia p�catului, care ducea la moarte, cre�tinul se nume�te acum cu toat� pl�cerea 
un sclav al lui Isus Hristos, sau, a�a cum se exprim� apostolul aici, »al ascult�rii, care duce la 
neprih�nire«. Ce via��, ce roade ale acestei vie�i! Este exact ce vedem în chip des�vâr�it la 
Domnul nostru preaiubit, singurul �i adev�ratul Slujitor des�vâr�it. Oricât de nedes�vâr�ite ar 
r�mâne toate la noi, ascult�m, urmând exemplul Lui, pentru ca astfel s� ia na�tere neprih�nirea 
practic�, umblarea dup� voia lui Dumnezeu. 
   De aceea ne unim cu bucurie în strig�tul: »Dar mul�umiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru c�, 
dup� ce a�i fost robi ai p�catului, a�i ascultat acum din inim� de dreptarul înv���turii, pe care a�i 
primit-o« (versetul 17). În noua noastr� pozi�ie nu depindem de noi. Ca �i creaturi, niciodat� nu 
putem s� fim independen�i, s� ne fim suficien�i; avem nevoie de un lucru dup� care s� ne 
ghid�m, de un model, pe care s�-l urm�m. Acest lucru, acest model este Hristos, a�a cum 
Dumnezeu S-a descoperit în El, împreun� cu tot ce ne-a fost dat în El. Duhul Sfânt, prin care am 
fost n�scu�i din nou cu ajutorul Cuvântului, este totdeauna preocupat s� ne prezinte pe Hristos, 
l�sându-ne totodat� s� savur�m lucrurile, pe care El ni le-a f�cut cunoscut prin Cuvânt. Privind în 
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felul acesta pe Hristos �i având dorin�a în inim� s� ascult�m de dreptarul înv���turii cre�tine, 
careia ne-am predat, duhul �i felul nostru de gândire, omul întreg, se va schimba �i transforma 
dup� modelul care ne-a fost dat în Cuvânt. 
   »�i prin chiar faptul c� a�i fost izb�vi�i de sub p�cat, v-a�i f�cut robi ai neprih�nirii. Vorbesc 
omene�te, din pricina neputin�ei firii voastre p�mânte�ti« (versetele 18-19a). Domnul spune: 
»Nimeni nu poate sluji la doi st�pâni.« Tot a�a este �i în acest caz. Fiind elibera�i de primul 
st�pân, am întrat cu al doilea într-o rela�ie care niciodat� nu va disp�rea. Ceea ce nu a putut s� 
fac� Legea, a�a cum s-a spus accentuat de multe ori, face harul, f�când ca în via�a practic� a unui 
cre�tin s� ia na�tere ceea ce se vede în chip des�vâr�it în Hristos. Cu toate c� cre�tinul este pe 
deplin liber, el este de bun� voie un rob al lui Hristos, un om dedicat cu trup �i suflet 
neprih�nirii. Înloc s� fac� abuz de libertatea în care a fost adus, el o folose�te ca s� fac� exact (�i 
chiar mai mult) ceea ce Legea nu a putut s� fac� prin amenin��rile �i f�g�duin�ele ei. 
   Dac� odinioar� �i-a dat m�dularele în sclavia necur��iei �i f�r�delegii, ca s� s�vâr�easc� 
f�r�delegea, acum el le d� robiei neprih�nirii, ca s� ajung� la sfin�ire (versetul 19b). Apostolul 
vorbe�te omene�te, sau în felul oamenilor, când se exprim� a�a, din cauza sl�biciunii st�rii �i 
în�elegerii spirituale a romanilor. Ar fi putut ei s� trag� concluzii false din înv���turile lui, când 
el i-a aten�ionat a�a de insistent cu privire la obliga�iile lor sfinte �i nestr�mutate referitoare la o 
umblare sfânt�? Ei erau liberi, �i totu�i lega�i, elibera�i de p�cat, dar nu ca acum s� fac� ce vor ei, 
ci cu team� �i supunere sfânt� s� slujeasc� neprih�nirii. În ambele situa�ii exist� o �int�, o 
cre�tere. �inta uneia era cre�terea permanent� a f�r�delegii, desp�r�irea de Dumnezeu în mândrie 
�i egoism; �inta celeilalte este sfin�enia crescând�, punerea deoparte pentru Dumnezeu în 
smerenie �i ascultare. Omul firesc iube�te r�ul �i ur��te lumina, omul spiritual ur��te r�ul �i 
iube�te lumina. 
   »C�ci, atunci când era�i sclavi ai p�catului, era�i slobozi fa�� de neprih�nire. �i ce roade 
aducea�i atunci? Roade, de care acum v� este ru�ine: pentru c� sfâr�itul acestor lucruri este 
moartea« (versetele 20-21). Sclavia, în care se aflau odinioar� cei credincio�i, excludea total 
orice lucrare a neprih�nirii, da, orice leg�tur� cu neprih�nirea. �i ce roade au avut ei atunci din 
faptele lor? Ce le-au adus faptele pe care le f�ceau? Nimic altceva decât ru�ine �i necaz. �i 
sfâr�itul acestora era moartea! 
   Este adev�rat, dac� exist� motive pentru o umblare în sfin�enie, atunci ele sunt prezentate aici 
cu putere �i în�elepciune de admirat. Puteau credincio�ii din Roma s� nu ia seama la ele? Voiau 
ei, dup� ce harul i-a eliberat cu un pre� a�a de mare din starea de odinioar�, s� se reîntoarc� la 
via�a veche cu înf��i��rile ei ru�inoase �i cu sfâr�itul îngrozitor, s� se dedea iar��i st�pânirii 
p�catului? Imposibil! Nu, odat� »izb�vi�i de p�cat �i deveni�i robi ai lui Dumnezeu« au acum »ca 
rod sfin�irea, iar ca sfâr�it, via�a ve�nic�« (versetul 22). 
   »V-a�i f�cut robi ai lui Dumnezeu«, prin aceasta apostolul ajunge la punctul culminant al 
expunerii sale în acest loc. Noi am fost adu�i nu numai s� iubim neprih�nirea �i s� o c�ut�m, ci 
am fost adu�i în cea mai apropiat� rela�ie cu Dumnezeu Însu�i. Lui avem dreptul �i trebuie s�-I 
d�m în totalitate for�ele trupului �i sufletului nostru. Nou� nu ne-a fost dat� o serie de porunci, pe 
care s� le avem fir c�l�uzitor în lucrarea noastr�, nu, noi suntem supu�i Lui direct, a�a cum S-a 
descoperit El în tot Cuvântul S�u, Lui, a c�rui voie pl�cut� înv���m prin Duhul S�u tot mai mult 
s-o cunoa�tem �i s-o facem prin har. În felul acesta domeniul, în care putem s� ar�t�m ascultarea 
noastr�, este f�r� bariere �i f�r� limite, �i prin faptul c� umbl�m în el, avem »ca rod sfin�irea, iar 
ca sfâr�it, via�a ve�nic�«. 
   Ce schimbare fericit�! Odinioar� ne caracterizau lucr�rile întunecate ale c�rnii (firii), ast�zi 
avem dreptul s� aducem rodul Duhului, lucruri cu totul pl�cute, împotriva c�rora nu este nici o 
lege. (Cite�te Galateni 5, 19-23) Mai înainte nu aveam nici un rod, numai gânduri rele, cuvinte �i 
lucr�ri rele, acum avem rod spre slava lui Dumnezeu �i spre cre�terea în sfin�ire. Ca unii care 
suntem n�scu�i din Dumnezeu, în ceea ce prive�te pozi�ia noastr�, suntem sfin�i�i prin jertfa lui 
Isus Hristos, prin Cuvântul lui Dumnezeu �i prin Duhul Sfânt care locuie�te în noi. De aceea noi 
putem fi numi�i »sfin�i �i preaiubi�i«. Dar noi avem nevoie de sfin�irea practic�. Ea are loc prin 
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aceea, c� noi l�s�m ca inimile noastre s� fie umplute de El, Cel care umple toat� inima Tat�lui, 
deoarece El a f�cut totdeauna ce este pl�cut lui Dumnezeu, chiar �i în moartea pe cruce. 
   »Robi ai lui Dumnezeu«! Ah, dac� am înv��a s� în�elegem tot mai bine Cuvântul �i s�-L 
practic�m, ca în felul acesta roada s� creasc� �i ca noi, în drumul nostru spre slav�, s� fim  tot 
mai mult trasforma�i în Chipul Aceluia care a umblat odinioar� aici jos pe p�mânt �i a glorificat 
pe Tat�l, �i pe care noi Îl vedem acum cu fa�a descoperit� sus în slava Sa! (2 Corinteni 3, 18). 
   »Iar ca sfâr�it, via�a ve�nic�.« �inta pre�ioas� a unei c�r�ri a�a de binecuvântate, cununa, care 
ne a�teapt�, este aceast� slav� îns��i. În curând �i trupul nostru, »vasul p�mântesc«, va fi 
trasformat asemenea trupului S�u de slav� �i dup� aceea noi vom purta complet, din ve�nicie în 
ve�nicie, chipul Aceluia care ne-a iubit �i a dobândit pentru noi via�a ve�nic�. (cap. 8, 29) 
   »Fiindc� plata p�catului este moartea, dar darul f�r� plat� al lui Dumnezeu este via�a ve�nic� în 
Isus Hristos, Domnul nostru« (versetul 23). Prin aceasta apostolul încheie expunerile sale de idei 
minunate. Cu un cuvânt el pune înc�odat� înaintea privirii noastre rezultatele cu privire la om �i 
cu privire la Dumnezeu. Noi am meritat moartea, ca plat� trist� pentru o lucrare trist�; harul ne-a 

d�ruit via�a ve�nic�, darul nemeritat al lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Noi o 
avem deja ast�zi »în Fiul«. În El era via�a, �i via�a era lumina oamenilor, �i cine are pe Fiul, are 
via�a. Altfel am fi fost complet inap�i de a avea p�rt��ie cu Dumnezeu. Dar via�a ve�nic� 
înseamn� în hot�rârile lui Dumnezeu mai mult decât atât. Este asem�narea des�vâr�it� cu Fiul 
Omului prosl�vit în cer. Aceast� via�� va fi descoperit� în curând pe deplin acolo în slav�. 
   Deci aceasta ne a�teapt�! »Darul f�r� plat� al lui Dumnezeu este via�a ve�nic� în Isus Hristos, 

Domnul nostru.«
 


