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Capitolul 7 

 

Capitolul 7, 1-11 – Credinciosul a murit fa�� de Lege, care i-a pricinuit moartea, �i 

                                acum apar�ine unui Altuia 

 
   Dup� ce în capitolele anterioare apostolul a tratat cele dou� mari întreb�ri referitoare la 
îndrept��ire �i la eliberare, �i a prezentat efectele mor�ii �i învierii lui Isus cu privire la cele dou� 
întreb�ri, ajunge acum la o alt� tem� deosebit de important�. Dumnezeu a dat oamenilor 
odinioar� poruncile Sale. Ele erau de nestr�mutat �i î�i aveau aplicarea lor – vorbesc acum numai 
de legea moral� �i nu de legea ceremonial� – la to�i oamenii, f�r� nici o excep�ie. Dac� ini�ial au 
fost adresate numai poporului Israel, ele con�ineau totu�i cerin�ele îndrept��ite ale lui Dumnezeu 
adresate creaturii Sale, omului în starea sa natural�. Orice om, care ajungea s� le cunoasc�, era 
obligat s� asculte de ele, �i ele sunt valabile �i ast�zi pentru om în toat� autoritatea lor (compar� 
cu 1 Timotei 1, 8-9). Dumnezeul sfânt nu poate s� atenueze, s� limiteze drepturile Sale. 
   Dar apostolul a spus pu�in mai înainte, c� cei credincio�i nu mai sunt »sub Lege, ci sub har«. 
Cum se explica aceast� contradic�ie aparent�? C� ei nu au devenit »f�r� de Lege«, adic�, c� nu 
aveau voie s� fac� propria voie, s� urmeze dup� pl�cerile �i poftele lor, a dovedit-o foarte clar. 
Cum au fost ei elibera�i de sub blestemul Legii, cum au sc�pat de autoritatea ei? R�spunsul este 
scurt �i simplu. Este a�a cum este prezentat în capitolul 5 �i 6: prin moarte. 
   »Nu �ti�i, fra�ilor, - c�ci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – c� Legea are st�pânire 
asupra omului cât� vreme tr�ie�te el?« (versetul 1). Când un om condamnat la moarte este 
executat, dup� aceea el nu mai are nimic a face cu legea care l-a condamnat la moarte; cerin�ele 
legii au fost satisf�cute, dreptul ei a fost împlinit. Ce ar mai putea face legea cu un om mort? Tot 
a�a �i cel credincios a murit, �i anume în �i împreun� cu Acela care a fost f�cut p�cat pentru el la 
cruce �i a purtat pentru el blestemul pentru înc�lcarea Legii. Deci el este mort, a murit fa�� de 
Lege, �i în locul Legii a venit Hristos. În El, Cel Înviat, cel mort posed� o via�� nou�, în care el, 
prin credin��, are dreptul s� �in� sub judecat� firea (carnea) înclinat� mereu spre a p�c�tui, �i s� 
se considere pe sine mort fa�� de p�cat. 
   Înainte de a merge mai departe, trebuie s� ne preocup�m pe scurt cu cuvântul „Lege“. Îl 
întâlnim în capitolul nostru sub diverse forme. În versetu 2, de exemplu, citim despre »legea 
b�rbatului«, sau legea c�sniciei, în versetele 21 �i 23 despre »o alt� lege«, despre »legea 
p�catului«, care în cel n�scut din nou se lupt� împotriva »legii primite de minte«. Apostolul 
spune în versetul 1: »vorbesc unor oameni care cunosc Legea«. El nu vorbe�te despre Legea (de 
pe Sinai), ci de »Lege« în caracterul ei general. El spune, cu alte cuvinte: „Vorbesc oamenilor, 
care �tiu ce înseamn� cuvântul lege“. „Legea“ în acest sens general este o regul� care nu se poate 
schimba, un principiu neschimb�tor, care se aplic� lucrurilor sau oamenilor. Expresia „legile 
naturii“ o cunoa�tem cu to�ii, dar sunt �i alte legi, care se aplic� omului, legi care îi impun 
obliga�ii, sau cerin�e dinaintea c�rora nu se poate retrage. 
   Deci, cine �tie ce este „legea“, acela �tie c� �i c� un om mort este în afara domeniului tuturor 
legilor. �i Legea (Legea de pe Sinai) poate s� st�pâneasc� peste om, numai atâta timp cât el 
tr�ie�te. Moartea anuleaz� orice leg�tur�, orice obliga�ie fa�� de Lege. Apostolul explic� aceasta 
mai detaliat prin exemplul legii c�sniciei, spunând: »C�ci femeia m�ritat� este legat� prin lege de 
b�rbatul ei cât� vreme tr�ie�te el; dar dac�-i moare b�rbatul, este dezlegat� de legea b�rbatului ei. 
Dac� deci, când îi tr�ie�te b�rbatul, ea se m�rit� dup� altul, se va chema preacurv�; dar dac�-i 
moare b�rbatul, este dezlegat� de lege, a�a c� nu mai este preacurv�, dac� se m�rit� dup� altul« 
(versetele 2 �i 3). 
   Gândul este a�a de u�or de în�eles �i de simplu, c� nu necesit� nici o explica�ie. Te întrebi 
involuntar: Cum a fost �i cum este posibil, c� cu toate acestea s-a încercat mereu, chiar pe timpul 
apostolului, s� pun� pe cre�tin sub Lege, sau s� uneasc� pe Hristos cu Legea, adic�, pe lâng� 
îndrept��irea prin Hristos s� se solicite �i îndrept��irea prin Lege? Dac� ai doi b�rba�i în acela�i 
timp, aceasta este preacurvire. Dac� intri într-o alt� leg�tur� pe lâng� aceea pe care o ai cu 
Hristos, aceasta înseamn� necredincio�ie fa�� de El. Dac� odinioar� Legea a fost b�rbatul meu, 
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acum, pentru mine ca cre�tin, nu mai este. Intrarea în moarte a desfiin�at pentru totdeauna 
leg�turile vechi, a�a c� eu am voie s� apar�in unui alt b�rbat, �i acest b�rbat este Hristos. Dac� 
sub vechile leg�turii am fost nenorocit �i s�rac – c�ci cu cât încercam mai mult s� fac ce este mai 
bine, cu atât mai mult m� condamna �i m� pedepsea primul b�rbat -, acum, în noua rela�ie, m� 
simt bogat �i bine sub Hristos, al doilea b�rbat. Aceast� rela�ie nou� este caracterizat� în 
capitolul 8 prin dou� lucruri pre�ioase: în ea nu mai este »nici o condamnare« (versetul 1) �i 
»desp�r�irea« nu mai este posibil� (versetele 35-39).  
   »Tot astfel, fra�ii mei, prin trupul lui Hristos, �i voi a�i murit în ce prive�te Legea, ca s� fi�i ai 
Altuia, adic� ai Celui ce a înviat din mor�i; �i aceasta, ca s� aducem road� pentru Dumnezeu« 
(versetul 4). Harul scoate deci pe cre�tin, chiar dac� dintotdeauna a fost un iudeu, din vechile 
rela�ii �i îl aduce într-o leg�tur� cu totul nou�, bazat� pe moartea lui Hristos, �i în care el poate 
aduce rod pentru Dumnezeu, ceea ce mai înainte era absolut imposibil. 
   S� observ�m, c� apostolul inverseaz� tabloul, atunci când prezint� partea practic�: nu b�rbatul 
vechi, Legea, a murit, c�ci era imposibil, ci noi suntem aceia care prin trupul lui Hristos, adic� 
prin moartea Lui, am murit fa�� de Lege. Ca unii care am murit împreun� cu El, am devenit liberi 
fa�� de obliga�iile pe care le aveam odinioar�, ca acum s�-I apar�inem numai Lui, �i anume nu 
sub o form� oarecare a unui duh legalist, ci numai prin supunerea fa�� de Hristos, încredin�ându-
ne Lui, privind la El, înv��ând de la El. Cre�tinul nu poate �i nu are voie s� slujeasc� la doi 
st�pâni, nici lui Hristos �i p�catului (capitolul 6), �i nici lui Hristos �i Legii (capitolul 7). A tr�i 
înseamn� pentru el Hristos (Filipeni 1, 21). Numai în felul acesta poate s� fie cu adev�rat roditor 
pentru Dumnezeu; da, prin faptul c� nu umbl� potrivit c�rnii (firii), ci umbl� potrivit Duhului, 
face mai mult decât îi cere Legea (compar� capitolul 8, 4). 
   Dar prin aceasta, am putea noi întreba (compar� cu cele spuse la capitolul 3, 27)), nu se 
sl�be�te prestigiul Legii, nu este nimicit� autoritatea ei? Nicidecum. Toate cerin�ele legii au fost 
împlinite, c�ci p�catul a fost pedepsit în Hristos la cruce, �i eu, vinovatul, am fost omorât 
împreun� cu El în moartea Sa. Sentin�a Legii a fost deci realizat�. Credinciosul, a�a cum spune 
apostolul în Galateni 2, 19, »prin Lege, am murit fa�� de Lege«. Dumnezeu Însu�i a preg�tit 
acest drum de eliberare de Lege, un drum, care ne pune pe deplin �i pentru totdeauna în afara 
domeniului ei. Legea r�mâne, desigur inviolabil�, ca �i mai înainte, sfânt� �i dreapt�, dar noi nu 
mai suntem prezen�i pentru ea. 
   Aceasta este înv���tura cu privire la pozi�ia în care a fost adus cel credincios. Dar ce spune 
experien�a noastr� în privin�a aceasta? În loc s� r�stoarne cele spuse, ea confirm� mai degrab� 
principiul important al mor�ii noastre împreun� cu Hristos �i eliberarea sufletului de Lege 
rezultat� din aceast� moarte. »C�ci, când tr�iam sub firea noastr� p�mânteasc�, patimile 
p�catelor, a�â�ate de Lege, lucrau în m�dularele noastre, �i ne f�ceau s� aducem roade pentru 
moarte. Dar acum, am fost izb�vi�i de Lege, �i suntem mor�i fa�� de Legea aceasta, care ne �inea 
robi, pentru ca s� slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu dup� vechea slov�« (versetele 5-
6). 
   »Când tr�iam sub firea p�mânteasc�«. Ce vrea s� spun� expresia „a tr�i sub firea 
p�mânteasc�“? O vom întâlni mereu. „A fi în firea p�mânteasc�“ înseamn�: s� stai înaintea lui 
Dumnezeu pe fundamentul sau în pozi�ia primului Adam �i s� r�spunzi înaintea lui 
corespunz�tor cu aceast� pozi�ie. Aici nu este vorba de vina personal� mare sau mic�, ci de 
starea p�c�toas�, în care ne g�sim to�i de la natur�, f�r� nici o excep�ie, de jugul p�catului, sub 
care st�m to�i. Noi to�i am fost (ca s� r�mânem la vorbirea simbolic�) lega�i legitim cu Legea; 
dar a�a cum ne este bine cunoscut, Legea interzice p�catul �i îl pune în socoteala aceluia care 
încalc� Legea, dar ea nu d� nici o putere pentru împlinirea poruncilor; dimpotriv�, ea ofer� prilej 
p�catului s� devin� activ în mine. Prin faptul c� ne spune »s� nu pofte�ti«, treze�te prin aceasta 
»patimile p�catului« în noi �i le face s� devin� active. În felul acesta în�elegem când apostolul 
spune c� patimile sunt »prin Lege«. Dar s� nu trecem cu vederea: izvorul oric�rei patimi nu este 
Legea; izvorul este în noi, dar Legea lucreaz� asupra lui �i îl face activ. Când un înv���tor 
interzice elevilor lui s� mâzg�leasc� pere�ii clasei, în mul�i, care mai înainte nu s-au gândit la a�a 
ceva, se treze�te pl�cerea s� fac� ce li s-a interzis. Sau dac� eu încui ceva într-un sertar �i spun: 
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„Nimeni nu are voie s� �tie ce este în acest sertar“, mici �i mari vor sim�i atunci pofta s� �tie, s� 
deschid� sertarul. 
   Aceasta a fost deci starea noastr�, situa�ia noastr� trist�. Dar, Dumnezeu s� fie l�udat! Noi »am 

fost odinioar� în firea p�mânteasc�«, dar nu mai suntem. Mai mult, noi suntem »în Duhul«, a�a 
cum vom fi înv��a�i mai târziu (capitolul 8, 9). Aceasta este noua noastr� pozi�ie înaintea lui 
Dumnezeu. Este adev�rat c� firea p�mânteasc� mai este înc� «în noi«, �i de aceea noi putem s� 
l�s�m firea p�mânteasc� s� devin� activ�, da, s� devenim chiar »fire�ti« (1 Corinteni 3, 1,3), dar 
noi nu mai suntem »în firea p�mânteasc�«. ªi cu toate c� firea p�mânteasc� mai este înc� în noi, 
noi nu mai st�m sub st�pânirea ei, �i firea p�mânteasc� nu mai prezint� starea noastr� înaintea lui 
Dumnezeu, a�a cum o f�cea odinioar�. 
   Atunci ac�ionau patimile p�catului, a�â�ate de Lege, în m�dularele noastre, �i roada pe care am 
adus-o, era pentru moarte; Legea nu poate altceva, ea se va dovedi totdeauna »o  lucrare a mor�ii 
�i a condamn�rii«. Dup� ce am murit fa�� de ceea ce ne �inea lega�i, nu mai slujim »dup� slova 
veche, ci într-un duh nou«. �i aici este valabil cuvântul pre�ios al apostolului din 2 Corinteni 5, 
17: »Dac� este cineva în Hristos, este o f�ptur� nou�. Cele vechi s-au dus: iat� c� toate lucrurile 
s-au f�cut noi.« Slujba noastr� nu mai const� în împlinirea prin propria putere a cerin�elor 
legaliste, ci în urmarea lui Hristos prin puterea Duhului Sfânt. Ca unii care avem parte de natura 
divin� �i de via�a lui Hristos, putem, c�l�uzi�i �i înt�ri�i de Duhul, s� umbl�m în tot ce este pl�cut 
lui Dumnezeu. 
   Dac� Legea are un efect a�a de periculos, c� sub ea  poate lua na�tere numai roada mor�ii, �i 
trebuie s� te desprinzi total de ea, ca s� po�i sluji lui Hristos, ce s� mai zicem? Nu este Legea 
îns��i p�c�toas�? (versetul 7) S-ar putea u�or trage aceast� concluzie, dar apostolul dovede�te în 
versetele urm�toare c� nu numai nu este a�a, ci tocmai Legea a adus la lumin� realitatea c� 
p�catul locuie�te în noi; totodat� a ar�tat ce este p�catul. O con�tiin�� natural� sincer� �tie c� 
blestemul, minciuna, furtul, �i a�a mai departe, sunt rele, �i condamn� aceste lucruri; dar p�catul 
ca atare, izvorul r�u dinl�untrul nostru, starea noastr� p�c�toas�, nu l-ar fi cunoscut nimeni, dac� 
Legea nu ar fi zis: »s� nu pofte�ti!« În felul acesta, pe de o parte, s-a ar�tat adev�ratul caracter al 
Legii, iar, pe de alt� parte, p�catul s-a ar�tat în toat� groz�via lui. 
   Sec�iunea de fa�� a oferit prilejul unor explica�ii contradictorii, deoarece comentatorii, 
necunoscând adev�rata pozi�ie a cre�tinului, nu cuno�teau eliberarea lui de p�cat �i de Lege. 
Greutatea primordial� const� în aceea, c� o grup� de comentatori pleac� de la premiza, c� 
apostolul vorbe�te de un om sincer, dar care nu s-a întors la Dumnezeu, iar cealalt� grup�, c� 
apostolul descrie experien�a unui cre�tin. Sunt unii care spun, c� apostolul relateaz� despre 
experien�ele lui proprii înainte �i dup� întoarcerea lui la Dumnezeu. 
   S-ar putea s� par� arogan�� din partea mea dac� afirm, c� toate cele trei p�reri sunt gre�ite; dar 
dac� cititorul meu, f�r� nicio prejudecat�, las� cuvintele apostolului s� lucreze asupra lui, cred c� 
îmi va da dreptate. Faptul c� apostolul nu vorbe�te despre sine însu�i rezult� clar din versetul 9. 
Cum ar putea el, care odinioar� a fost un fariseu �i ap�r�tor înfl�c�rat al cerin�elor Legii, s� 
spun�: »Odinioar�, fiindc� eram f�r� Lege, tr�iam«? În continuare, o comparare a versetului 14 
din capitolul nostru, cu capitolul 6, versetele 14 �i 18, �i versetul 19 din capitolul 7 cu întreg 
capitolul 6 �i cu capitolul 8, 4, dovede�te incontestabil, c� este imposibil ca el s� poat� descrie 
experien�ele adev�rate ale unui cre�tin. Putem s� presupunem, c� �i el a tr�it un timp acela�i 
lucru, c�ci numai acela care a tr�it într-o astfel de stare poate s-o descrie a�a cum face apostolul. 
În orice caz, el nu descrie experien�e pe care el le-a avut mai târziu, �i ca atare ar putea sluji ca 
reguli pentru cre�tini. Despre un om obi�nuit nu poate vorbi, c�ci un astfel de om nu poate spune: 
»Fiindc�, dup� omul din l�untru îmi place Legea lui Dumnezeu« (versetul 22). S-ar putea s� 
întâlnim expresii asem�n�toare în scrierile oamenilor, da, chiar la filozofii p�gâni, dar un suflet 
care nu s-a întors la Dumnezeu, a c�rui gândire �i voin�� nu au fost înnoite, nu �tie nimic despre 
un om l�untric, care are pl�cere de poruncile Domnului. 
   Dar despre cine vorbe�te apostolul? El vorbe�te despre un om n�scut din nou  sau (în sensul 
Scripturii) un suflet mântuit, care posed� via�a din Dumnezeu, dar care nu a recunoscut înc� 
neprih�nirea lui Dumnezeu descoperit� în Evanghelie �i urm�rile pre�ioase ale lucr�rii lui Hristos 
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�i nu le-a primit înc� prin credin��, �i de aceea nu a fost înc� pecetluit cu Duhul Sfânt – despre un 
om, a c�rui con�tiin�� a fost adus� în lumina lui Dumnezeu �i care acum este plin de râvn� pentru 
cerin�ele sfinte �i drepte ale lui Dumnezeu, dar care nu are putere s� le împlineasc�. 
   S-ar putea probabil replica: pe un astfel de om nu-l putem numi c� s-a întors la Dumnezeu! Nu, 
în sensul în care suntem obi�nui�i s� vorbim despre un om care s-a întors la Dumnezeu, nu. Când 
spunem: „acela �i acela s-a întors la Dumnezeu“, prin aceasta noi în�elegem: el este un om 
mântuit �i el este con�tient de mântuirea �i filia�iunea lui la Dumnezeu. Dar Scriptura nu vorbe�te 
a�a: întoarcerea la Dumnezeu este potrivit Scripturii o întoarcere înapoi, dar nu este mântuirea 
con�tient�. Fiul pierdut s-a întors înapoi, atunci când s-a sculat, ca s� se duc� la tat�l s�u �i s�-i 
zic�: »Am p�c�tuit împotriva cerului �i împotriva ta. Nu mai sunt demn, etc.«. Dar el voia s� 
devin� un „argat“. Dar el nu �tia v� tat�l este de partea lui, cu toat� via�a trist� care st�tea înapoia 
lui, �i, c� atunci când îl va primi, îl va putea primi numai ca „fiu“ în casa sa. El a cunoscut 
primirea lui �i iertarea p�catelor lui numai atunci când a stat în bra�ele tat�lui. Între întoarcerea la 
Dumnezeu sau trezirea, a�a cum obi�nuim s� spunem, �i ob�inerea certitudinii mântuirii este de 
cele mai multe ori (nu totdeauna) o perioad� mai scurt� sau mai lung� de timp. Despre un astfel 
de timp vorbe�te apostolul, sau mai exact spus, despre timpul tr�it de un om trezit cu adev�rat, 
adic� nu numai mi�cat în sim�urile sale, ci întors înapoi de pe c�ile pe care a mers pân� acum. 
Din momentul când s-a în�eles acest lucru, greut��ile mari din capitolul nostru se înl�tur� de la 
sine. 
   Dar s-ar mai putea replica: nu au avut parte mul�i cre�tini adev�ra�i, tineri �i b�trâni, care au 
fost pe deplin siguri de mântuirea lor, de experien�ele descrise în Romani 7? Nu au avut cei mai 

mul�i dintre noi parte de a�a ceva? R�spunsul la întrebare trebuie s� fie afirmativ, dar numai din 
simplul motiv, deoarece ca urmare a înclina�ilor inexterminabile ale inimii noastre cei mai mul�i 
dintre noi se las� înv��a�i numai pe aceste c�i dureroase. Se �tie �i se m�rturise�te, c� ai murit în 
Hristos �i cu Hristos, dar cu toate acestea nu e�ti eliberat, ci faci ca �i cum ai tr�i în starea veche 
�i ca �i cum ne-am putea a�tepta la ceva bun din partea firii. Totodat�, mul�i se las� c�l�uzi�i de 
gândul, c� a�a cum Romani 7 urmeaz� dup� capitolul 5 �i 6, tot a�a �i experien�ele descrise în 
capitolul 7 trebuie s� urmeze dup� îndrept��ire (capitolul 5) �i eliberare (capitolul 6). A�a 
consider� ei cele spuse în acest capitol �i de aceea spun c� este o succesiune divin�. Dar aceast� 
concluzie este gre�it�. Cu capitolul 7 este ca �i cu Legea, care »s-a ad�ugat« pentru ca s� ating� 
un anumit scop. Aceste concluzii deruteaz� pe unele suflete sincere, dar care nu sunt consolidate 
în adev�r. Prin faptul c� nu tr�iesc, a�a cum î�i doresc cu pl�cere �i cum Dumnezeu pe drept 
a�teapt� de la ele, încep s� se îndoiasc� �i s� se întrebe dac� nu cumva sunt f��arnici, dac� nu 
cumva s-au în�elat, �i nici nu sunt întoarse la Dumnezeu. Având dorin�a sincer� de a fi altfel, �i 
nu rareori înv��a�i a�a �i de al�ii, c� aceasta ar fi calea cea bun�, p�r�sesc fundamentul harului �i 
se mut� pe cel al Legii, �i fac acum totul dependent de faptele lor �i de ceea ce sunt înaintea lui 
Dumnezeu prin ei în�i�i. Cine a în�eles cu adev�rat înv���tura din Romani 5 �i 6, nu va ajunge 
u�or în pericolul de a face eforturi inutile, ca prin propria putere s� ob�in� o neprih�nire dup� 
voia lui Dumnezeu. Un astfel de suflet �tie, c� trupul p�catului a murit, c� harul domne�te prin 
Isus Hristos �i a fost eliberat de ceea ce odinioar� îl �inea legat. 
   Înc� un lucru: am spus deja, c� numai un om care a fost în starea dureroas� din capitolul 7, dar 
care acum este în afara ei, poate s-o descrie a�a cum este ea prezentat� aici. S-a mai spus, c� este 
imposibil ca cineva, care mai este înc� în mla�tin�, s� vorbeasc� cu atâta lini�te, a�a cum se vede 
aici. Sub influen�a sentimentului îngrozitor, c� se scufund� �i nu are nicio �ans� de salvare, el nu 
poate decât numai s� strige dup� ajutor. Orice efort este inutil, orice mi�care face ca situa�ia s� se 
înr�ut��easc� �i mai mult. Dac� î�i ridic� un picior, ca s�-l pun� pe loc tare, alunec� tot mai adânc 
cu cel�lalt. Strig�tul lui de dezn�dejde: »O, nenorocitul de mine! Cine m� va izb�vi?« este u�or 
de în�eles. 
   S� mai observ�m, c� în acest capitol nu este vorba nici de har, �i nici de Hristos, �i nici m�car 
de Duhul Sfânt, ci numai de Lege, de puterea p�catului, de neputin�a �i stric�ciunea firii, �i de 
eforturile inutile de a ie�i din situa�ia jalnic�, în care se afl�. Hristos este amintit în ultimele 
versete, dup� ce r�sun� strig�tul de dezn�dejde, ca fiind singura salvare �i singurul loc de sc�pare 
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pentru captivul dezn�d�jduit, aflat sub legea p�catului �i a mor�ii. El este singurul, dar �i 
arhisuficientul r�spuns la întrebarea: »Cine m� va izb�vi?« 


