
Studiu asupra Epistolei c�tre Romani – R. Brockhaus 

���

Capitolul 7, 12-25 – Experien�ele unui om n�scut din nou, dar care nu a fost înc� eliberat, 

                                  care a recunoscut c� Legea este sfânt�, dreapt� �i bun�, �i care vrea 

                                  s� împlineasc� poruncile ei prin propria putere 
 
   Dar am înaintat prea mult în con�inutul capitolului nostru. S� ne reîntoarcem la versetele 7-11: 
dup� ce apostolul respinge gândul, c� Legea este p�c�toas�, adaug�: »Nu am cunoscut p�catul, 
decât numai prin Lege. De pild�, n-a� fi cunoscut pofta, dac� Legea nu mi-ar fi spus: „S� nu 
pofte�ti!“« În felul acesta, m�re�ia Legii a devenit fatal� pentru p�c�tos. Apostolul a spus deja în 
capitolul 3, c�: »Prin Lege vine cuno�tin�a deplin� a p�catului« (versetul 20). Aici: eu nu a� fi 
cunoscut p�catul, nu a� fi �tiut nimic despre poft�, dac� Legea nu mi-ar fi deschis ochii pentru 
acestea. Prin Lege se dovede�te �i se recunoa�te p�catul �i pofta în adev�ratul lor caracter. 
   P�catul este personificat aici. El apare ca o putere care locuie�te în carne, care se poart� cu 
du�m�nie fa�� de Dumnezeu �i de Legea Sa. El lucreaz�, �i anume exact ce Legea interzice �i 
pentru c� Legea interzice. Pofta este înclina�ia sau dorin�a crescând� aflat� în carne (în fire). 
Deoarece aici nu este vorba de a constata vina omului, ci de a pune în lumin� natura lui rea �i 
împotrivitoare, Duhul Sfânt alege ultima porunc�: »S� nu pofte�ti!« sau »Nu te l�sa cuprins de 
pofte«, ca fiind cea mai potrivit� pentru a dovedi existen�a acelui principiu r�u, al p�catului în 
om. C�ci »f�r� Lege, p�catul este mort«, dar »prin porunc�, a luat prilejul �i a f�cut s� se nasc� în 
mine tot felul de pofte« (versetul 8). 
   Legea nu a stabilit numai datoriile permanente ale omului de a iubi pe Dumnezeu �i pe 
aproapele lui, ci prin cerin�a »s� nu pofte�ti!« i-a pus la îndemân� un mijloc care nu în�al�, 
pentru a�i verifica starea. P�catul a existat înainte de a fi Legea, dar el a fost mort. Atâta timp cât 
un om nu a f�cut ceva, pe care con�tiin�a lui fireasc� îi interzicea s�-l fac�, el nu a avut 
cuno�tin�� de p�cat, �i nu a cunoscut nici sentin�a mor�ii. Tot a�a de pu�in a avut cuno�tin�� de 
existen�a poftei în�untrul s�u. Abia prin Lege a cunoscut existen�a p�catului �i condamnarea 
poftelor inimii sale; totodat� a aflat c� tocmai porunca a trezit în el poftele p�tima�e, s� fac� ce 
este interzis, cu alte cuvinte, c� natura lui este rea �i ea este izvorul r�ului. 
   Acum în�elegem �i celelalte cuvinte ale apostolului: »Odinioar�, fiindc� eram f�r� Lege, 
tr�iam; dar când a venit porunca, p�catul a înviat, �i eu am murit« (versetul 9). În loc s� dea 
putere omului, pentru a �ine în frâu poftele, s� îmbun�t��easc� firea, Legea a descoperit o 
stric�ciune total�. Ceea ce omului îi trebuie, este o natur� nou� �i un caracter cu totul 
transformat, dar Legea nu d� nici pe unul �i nici pe cel�lalt. Harul le d� pe amândou� în Hristos. 
   »�i eu am murit. �i porunca, ea, care trebuia s�-mi dea via�a, mi-a pricinuit moartea« (versetul 
10). Legea zicea: »Cine va face aceste lucruri, va tr�i prin ele« (compar� cu Galateni 3, 12). Dar 
deoarece eu nu le-am f�cut niciodat�, ci, dimpotriv�, Legea a trezit în mine pofta de a face 
pl�cerile firii mele, Legea s-a dovedit pentru mine a fi o unealt� a mor�ii. Ea a adus pe drept 
moartea �i condamnarea mea, iar con�tiin�a mea trezit� poate confirma aceasta. »Eu am murit.« 
   Ce rezultat! Cine poart� vina pentru aceasta? Legea? Nu, ci »p�catul, a luat prilejul prin Lege, 
m-a am�git, �i prin îns��i porunca aceasta m-a lovit cu moartea« (versetul 11). Legea este într-
adev�r bun�, a�a cum s-a spus mai înainte, dar cauza tuturor lucrurilor este p�catul care locuie�te 
în mine. El mi-a adus moartea prin Lege. 
   Apostolul trateaz� detaliat aceast� tem� în continuare, începând cu versetul 12 �i pân� la 
sfâr�itul capitolului, ar�tând prin experien�ele practice ale unui om întors la Dumnezeu, dar care 
nu a fost înc� eliberat, care vrea s� fac� binele �i ur��te r�ul, cum Legea se dovede�te în realitate 
a fi spre moartea omului, dar �i cum harul lui Dumnezeu îi aduce salvarea �i eliberarea. 
   »A�a c� Legea, negre�it, este sfânt�, �i porunca este sfânt�, dreapt� �i bun�« (versetul 12). 
Legea este pe deplin îndrept��it�, toate poruncile ei sunt sfinte �i bune. Cauza nu este la ea, dac� 
nu se ajunge la des�vâr�ire, ci în natura oamenilor, c�rora li se adreseaz�. 
   »Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nicidecum. Dar p�catul, tocmai ca s� ias� la iveal� ca 
p�cat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca p�catul s� se arate afar� din cale de 
p�c�tos, prin faptul c� se slujea de aceea�i porunc�« (versetul 13). Nebunia omului pune mereu 
întreb�ri. Nu, scopul Legii nu a fost s� m� omoare, oricât de dreapt� ar fi sentin�a rostit� cu 
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privire la mine. Ea a avut un scop cu totul altul. Am auzit deja în capitolul 5, 20, c� »Legea a 
venit pentru ca s� se înmul�easc� gre�eala«, aici: pentru ca p�catul s� se descopere prin porunc� 
în tot caracterul lui, ca el s� se arate »ca p�cat«, da, »afar� din cale de p�c�tos«; c�ci, fiind în 
sine însu�i r�u, prin faptul c� face ce este interzis se arat� foarte neascult�tor: deosebit de 
p�c�tos. Observ�m mereu, c� aici nu este vorba de fapte p�c�toase, ci de p�catul ca atare, care 
lucreaz� în noi ca un principiu permanent. 
   Apostolul dovede�te începând cu versetul 14 adev�rul dureros al celor spuse prin experien�a 
practic� a unui om înnoit, care ajunge la concluzia nimicitoare, c� în el, adic� în carnea lui, »nu 

locuie�te nimic bun« (versetul 18). El descrie aceste experien�e, a�a cum ele i se prezint� lui ca 
om, care, deplin eliberat, prive�te în lini�te luptele unui suflet aflat sub Lege, �i care poate s� 
judece corect aceste lupte, deoarece el, fiind înv��at de Dumnezeu, �tie ce este »Legea«, 
»p�catul« �i »firea«. El începe cu cuvintele: »�tim, în adev�r, c� Legea este duhovniceasc�: dar 
eu sunt p�mântesc, vândut rob p�catului« (versetul 14). 
   S� remarc�m de la început diferen�a mare dintre expresiile: »Noi �tim« �i »eu sunt«. Prima 
este, pe scurt spus, cunoa�terea cre�tin� general�, cea de-a doua este experien�a personal�. Noi, 
adic� to�i cre�tinii, �tim împreun� cu apostolul Pavel, c� Legea este duhovniceasc�. Dar ce spune 
experien�a personal� în privin�a aceasta? În versetul nostru nu se spune: „�tim c� Legea este 
duhovniceasc�, �i c� noi suntem fire�ti“, sau „dar noi suntem fire�ti“, ci: »eu sunt firesc 
(p�mântesc), vândut rob p�catului«. Sufletul, care se pune sub Lege, �i anume, nu numai sub 
poruncile ei, ci �i sub sentin�a ei de condamnare a izvorului r�ului din inim�, un astfel de suflet 
va ajunge la cuno�tin�a amar�, c� el, cu toate c� ur��te p�catul �i iube�te Legea lui Dumnezeu, 
este asemenea unui sclav »vândut rob p�catului«. Legea este duhovniceasc�, dar eu sunt firesc; 
Legea îmi spune: »S� nu pofte�ti!«, iar eu sunt a�a de subjugat de sclavia p�catului, ca porunca 
treze�te numai pofta rea din mine. Ce antagonisme de neîmp�cat! Sufletul le recunoa�te sincer. 
Ce îl conduce la aceasta, sunt experien�ele pe care le face pe c�ile descrise în versetele 15-23. 
   »C�ci nu �tiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce ur�sc« (versetul 15).Dezam�girea este mare. În 
loc ca dup� întoarcerea la Dumnezeu s� aib� parte de u�urare, pace �i bucurie, s�rmanul suflet 
trebuie s� constate c� o putere lucreaz� în el, de care el nu se poate elibera, �i care îl împiedic� s� 
fac� binele pe care îl vrea s�-l fac�. El este de acord c� »Legea este bun�« (versetul 16), prin 
aceea c� ea stimuleaz� binele �i condamn� pe cel ce face r�ul. Dar la ce îi folose�te aceast� 
cunoa�tere, la ce îi ajut� faptul c� el este de acord cu binele, dac� el face contrariul? Voin�a lui 
este într-adev�r înnoit�, el iube�te binele �i face eforturi mari s�-l înf�ptuiasc�, dar trebuie s� 
constate c� nu are nici o putere pentru a-l practica, mai mult chiar, p�catul st�pâne�te asupra lui. 
El nu dore�te nicidecum s� îngr�deasc� sau s� sl�beasc� cerin�ele Legii, ele sunt drepte, sfinte �i 
bune, dar el st� f�r� putere înaintea lor. Gre�eala nu este în Lege, ci în p�catul din om. 
   Este adev�rat: dac� omul nou din mine dore�te s� fac� binele, �i totu�i face r�ul, atunci »nu mai 
sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci p�catul care locuie�te în mine« (versetul 17); dar ce 
mângâiere am eu din aceasta? Aceast� cunoa�tere dovede�te m�rimea sclaviei în care m� aflu: 
dac� nu mai sunt eu cel care face r�ul, ci p�catul care locuie�te în mine, atunci eu m� las folosit 
de el împotriva voii mele �i nu sunt în stare s� m� eliberez de puterea lui. Cu toate c� recunosc �i 
m�rturisesc c� p�catul este deosebit de r�u �i urât, eu sunt totu�i cu totul sub st�pânirea lui. 
Doresc cu pl�cere s� slujesc lui Dumnezeu �i m� folosesc de toate for�ele mele ca s� ajung la 
aceast� �int�; dar toate hot�rârile mele bune �i toate eforturile mele e�ueaz� în fa�a puterii 
irezistibile a p�catului, care m� �ine în leg�turile sale. Cu cât sunt mai sincer �i cu cât fac eforturi 
mai mari, cu atât devine mai clar� situa�ia mea de neconsolat, cu atât mai sumbr� se arat� 
urâ�enia p�catului �i subjugarea mea sub puterea lui. 
   Pe baza experien�elor proprii ajung la cuno�tin�a clar�, dar însp�imânt�toare: »�tiu c� nimic 

bun nu locuie�te în mine, adic� în firea mea (descendent� din Adam).« C�ci cu toate c� am o 
voin�� sincer�, »n-am puterea s� fac binele«. Voin�a este prezent�, a�a cum am spus de mai multe 
ori, dar lipse�te puterea. »C�ci binele, pe care vreau s�-l fac, nu-l fac, ci r�ul, pe care nu vreau 
s�-l fac, iac� ce fac!« (versetul 19). Dac� aceasta este a�a, »�i dac� fac ce nu vreau s� fac, nu mai 
sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci p�catul care locuie�te în mine« (versetul 20). Cele spuse în 
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versetul 17 î�i au confirmarea deplin�. Credinciosul a înv��at din experien��, în afar� de adev�rul 
c� nimic bun nu locuie�te în el �i c� el nu are nicio putere s� fac� binele, c� el trebuie s� 
diferen�ieze între el, ca omul înnoit – care vrea s� fac� binele, �i p�catul care locuie�te în el; cu 
alte cuvinte, c� în el sunt dou� naturi, doi „Eu“. Mai întâi este un „eu“ carnal (firesc), vândut 
p�catului, �i apoi exist� un al doilea „eu“, care nu este firea lui, ci omul înnoit, care ur��te 
p�catul. Prin aceasta el a ajuns totodat� s� cunoasc�, c� nu acest al doilea „eu“ face r�ul, ci 
p�catul care locuie�te în el. Necunoscând sau neîn�elegând adev�rul pre�ios, c� el a murit 
împreun� cu Hristos, c� primul „eu“ a fost adus la cruce sub sentin�a mor�ii, credinciosul s-a 
gândit numai la Lege �i la sine însu�i, în speran�a c� va g�si totu�i ceva bun în firea lui. Cuvintele 
scurte „eu“, „mine“, „mie“ se întâlnesc în versetele 7-24 de aproximativ patruzeci de ori, în timp 
ce numele lui Hristos este numit o singur� dat� în 25 de versete.  
   Este un lucru mare, chiar dac� pe de alt� parte este dureros, s� înve�i ce este eul propriu, ce 
înseamn� s� stai sub Lege ca om care nu are nici o putere, �i astfel în cele din urm� s� ajungi s�-
�i iei privirea de la vechiul eu, s� renun�i la eforturile proprii �i s�-�i îndrep�i privirea numai spre 
Hristos. Acesta este procesul binecuvântat prin care este condus cel credincios în a doua parte a 
capitolului nostru, în care îns� mul�i copii scumpi ai lui Dumnezeu r�mân înc�tu�a�i toat� via�a 
lor �i din aceast� cauz� nu ajung niciodat� la adev�rata libertate �i la pacea netulburat�. Este 
imposibil s� g�se�ti pace pe drumul unui progres treptat, în a�a fel ca în cele din urm� s� fi pe 
deplin mul�umit cu tine însu�i. Nu, nu mul�umirea cu sine însu�i, ci descoperirea c� ai nevoie de 
eliberarea prin lucrarea altuia este rezultatul procesului. Ferice de sufletul care este condus la 
aceasta! În locul celor mai mari nevoi, da, a dezn�dejdii lipsite de speran��, vine lini�tea sfânt�, 
bucuria �i mul�umirea care se revars� în strig�te de bucurie. 
   Noi trebuie îns� s� ne preocup�m mai detaliat cu con�inutul versetelor 21-23. »G�sesc dar în 
mine legea aceasta: când vreau s� fac binele, r�ul este lipit de mine. Fiindc�, dup� omul din 
l�untru îmi place Legea lui Dumnezeu; dar v�d în m�dularele mele o alt� lege (o lege de alt� 
natur�)«. Cu privire la diversele în�elesuri sau întrebuin��ri ale cuvântului „lege“ am vorbit deja 
detaliat la începutul capitolului, a�a c� nu mai trebuie s� revenim la aceasta. Cel credincios a 
ajuns deci pe baza experien�ei la concluzia, c� el st� sub un principiu, sub o regul�, o norm�, pe 
care el nu poate s-o ocoleasc�, �i anume, c� la el, care vrea s� fac� binele, r�ul este prezent, �i cu 
toate eforturile pe care le face, nu poate sc�pa de el. El are pl�cere de Legea lui Dumnezeu �i de 
poruncile ei sfinte, �i este ferm hot�rât s� le împlineasc�, dar el vede în m�dularele lui o alt� lege, 
care este împotriva legii gândirii lui reînnoite �i care îl �ine legat sub legea p�catului, care este în 
m�dularele lui (versetul 23). 
   G�sim mereu confirmat, c� în capitolul nostru nu se vorbe�te de problema vinov��iei, ci de 
p�cat ca principiu, sau putere, precum �i de lipsa total� de putere de a i te opune. Dar totodat� 
g�sim c� noi nu avem înaintea noastr� un om aflat în întunericul st�rii lui naturale, ci un suflet 
reînnoit, care lupt� cu toat� puterea, ca s� ob�in� victoria asupra r�ului, dar care trebuie s� 
constate c� totul se sfâr�e�te într-o »robie« total� (versetul 23). El trebuie s� recunoasc�, c� în 
m�dularele omului, cu toate c� este n�scut din nou, lucreaz� o putere, c�reia el nu i se poate 
împotrivi, oricât de mult ar urî-o �i oricât de mult ar încerca s� se elibereze de influen�ele ei. Cu 
toate acestea sufletul face progrese, chiar dac� întunericul din jurul lui pare s� devin� tot mai 
mare. Odat� cu lupta înver�unat� cre�te �i cuno�tin�a, �i lumina se ive�te. Dar ca întotdeauna, �i 
aici, înainte de ivirea zorilor zilei întunericul devine tot mai mare. 
   Doborât complet la podea, nemaiv�zând nicio posibilitate de sc�pare, omul d� aer sufletului lui 
chinuit, strigând: »O, nenorocitul de mine! Cine m� va izb�vi de acest trup de moarte?« (versetul 
24). Pozi�ia cuvintelor în textul original ofer� un accent deosebit cuvintelor „de mine“. Sufletul a 
devenit con�tient de starea nenorocit� a omului. Cu toate c� voin�a lui a fost reînnoit� �i el a 
ajuns la cuno�tin�a, cum trebuie s� fie potrivit cerin�elor Legii, credinciosul este totu�i numai un 
om, adic� o fiin�� c�zut�, cu pl�ceri �i pofte rele, vândut p�catului �i f�r� nici o putere ca s� 
biruiasc� r�ul! Expresia: »acest trup de moarte« descrie exact starea lipsit� de ajutor �i speran�� 
în care el se g�se�te. Dar când harul – c�ci el este cel care se preocup� aici cu cel s�rac, f�r� ca el 
s�-�i dea seama - l-a f�cut s� în�eleag� cine este el, nu-l las� în p�r�sire, ci î�i des�vâr�e�te 
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lucrarea, îndreptându-i privirea de la sine însu�i spre Dumnezeu �i ar�tându-i pe Salvatorul, spre 
care el prive�te plin de disperare. 
   »Mul�umiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!« Astfel de cuvinte vin 
deodat� pe buzele celui care mai este înc� plin de fric� �i groaz�. Cum a luat na�tere aceast� 
minunat� schimbare? Prin simpla, dar foarte important� realitate, c� omul nu mai prive�te la ceea 
ce este el pentru Dumnezeu, �i î�i caut� satisfac�ia în aceasta, ci ochiul s�u este îndreptat la ceea 
ce este Dumnezeu pentru el, �i anume la ceea ce este El pentru el prin Isus Hristos! Totul s-a 
schimbat ca printr-o lovitur�. Nu c� cel credincios este acum ceea ce el î�i dore�te cu pl�cere s� 
fie, sau c� orice lupt� pentru el va fi terminat�. Nicidecum! Dar, în loc s� se preocupe cu sine  

însu�i, a�a cum a f�cut pân� acum, se preocup� cu Dumnezeu �i mul�ume�te! 

   Vrem s� mai spunem înc� odat�: ce schimbare! �i ce repede a avut loc! Inima se îndreapt� spre 
dragostea divin�, care a dat pe singurul Fiu n�scut pentru astfel de fiin�e s�rmane �i El a devenit 
izvorul eliber�rii lor, privirea este îndreptat� spre lucrarea care a adus eliberarea, �i prin aceasta 
la El Însu�i, Eliberatorul. Dac� omul a întrebat mai înainte: cum m� pot face mai bun?, întrebarea 
lui este acum: cine m� va salva, pe mine nenorocitul, cel lipsit de putere? Cine m� va elibera de 
acest trup de moarte? Pr�bu�indu-se sub povara îngrozitoare a descoperirii, c� cu toate suspinele, 
cu toate rug�ciunile, implor�rile �i luptele, a avut parte numai de gre�eli peste gre�eli, dezam�giri 
peste dezam�giri, el cedeaz� în cele din urm�, recunoscându-se a fi deosebit de r�u �i 
recunoscând pe Hristos, ca Acela care nu numai a purtat p�catele sale, ci a devenit salvatorul lui 
din starea de moarte îngrozitoare, în care z�cea. 
   Este realmente o salvare, demn� de Acela care a f�cut-o. Dar odat� cu ea s-a schimbat carnea 
(firea) celui credincios, sau a fost ea îndep�rtat�? Nu mai poart� el cele dou� naturi, despre care 
am auzit? Ar fi o în�el�ciune periculoas� s� gândim în felul acesta, �i Duhul lui Dumnezeu a avut 
grij� s� ne aten�ioneze în privin�a aceasta, f�cându-l pe apostol s� spun� imediat cuvintele: 
»Astfel dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea p�mânteasc�, slujesc legii 
p�catului« (versetul 25). Este de la sine în�eles, c� aceasta nu vrea s� spun� c� cele dou� slujiri 
merg paralel la cel credincios, c� aceasta ar fi starea lui normal�, ci mai de grab�, c� cele dou� 
naturi, cu înclina�iile lor caracteristice, vor fi prezente ca �i mai înainte �i vor r�mâne în el pân� 
la sfâr�it. În cer nu vom mai avea vechea natur� (firea p�mânteasc�), vom fi elibera�i pentru 
totdeauna �i pe deplin de ea; dar atâta timp cât vom mai fi în trupul acesta, ea va fi cu noi, �i de 
fiecare dat� când îi permitem s� lucreze, »cu firea p�mânteasc� vom sluji legii p�catului«. 
Dumnezeu s� fie glorificat, c� în Hristos noi suntem deja acum elibera�i de puterea ei �i ca unii 
care am murit împreun� cu El, nu mai suntem sub lege! Da, putem spune împreun� cu Petru: 
»Ajunge, într-adev�r, c� în trecut am f�cut voia Neamurilor, �i am tr�it în desfrân�ri, în pofte, în 
be�ii, în ospe�e, în chefuri �i în slujiri idole�ti neîng�duite«; ceea ce ne dorim, este ca, în timpul 
care ne mai r�mâne de tr�it în trup, s� tr�im potrivit cu voia lui Dumnezeu (compar� cu 1 Petru 
4, 1-3). 
   Acolo unde ac�ioneaz� via�a divin�, nu poate s� fie altfel. Dorin�a naturii noi, dorin�a ei 
fierbinte este s� slujeasc� legii lui Dumnezeu, s� fac� voia Sa. �i cât este de frumos: aceasta este 
ce credinciosul recunoa�te ca eu al lui, �i are voie s� recunoasc�! »Astfel dar, cu mintea, eu 

slujesc legii lui Dumnezeu.« Desigur, lupta nu înceteaz�. Va r�mâne totdeauna valabil, c� »firea 
p�mânteasc� pofte�te împotriva Duhului, �i Duhul împotriva firii p�mânte�ti; sunt lucruri 
protivnice unele altora«, dar dac� umbl�m în Duhul, vom avea parte de experien�a, c� nu vom 

face pofta firii p�mânte�ti. În locul lucr�rilor triste ale firii p�mânte�ti vor ie�i la iveal� roadele 
pl�cute ale Duhului, spre gloria lui Dumnezeu. C�ci »dac� sunte�i c�l�uzi�i de Duhul, nu sunte�i 

sub lege«, adic� nu sunte�i în starea trist� descris� în Romani 7; �i: »cei ce sunt ai lui Hristos 
Isus, �i-au r�stignit firea p�mânteasc� împreun� cu patimile �i poftele ei« (compar� cu Galateni 
5, 16-25). 
   Despre puterea care face acum pe cel credincios apt, ca cu mintea sa s� slujeasc� legii lui 
Dumnezeu, nu se mai vorbe�te în ultimul verset al capitolului nostru. El ne face numai cunoscut� 
eliberarea sufletului din starea în care se g�sea �i descrie fundamentul total schimbat, pe care a 
ajuns prin har, precum �i caracterul �i felul de gândire al noii naturi din el. 
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   S� ne amintim înc� odat� pe scurt adev�rurile pe care le-am înv��at în acest capitol 7: 
1. Eliberarea de lege prin moarte (versetele 1-6) 
2. Cuno�tin�a existen�ei p�catului oferit� de Lege (versetele 7-13) 
3. Starea �i experien�ele unui suflet reînnoit, dar înc� neeliberat, aflat sub Lege, pe drumul s�u 
spre eliberare. 
   În leg�tur� cu punctul 3 am înv��at alte 3 lucruri importante: 
1. În carnea noastr� (firea p�mânteasc�) nu locuie�te nimic bun. 
2. Noi trebuie s� diferen�iem între noi în�ine, care voim s� facem binele, �i p�catul care locuie�te 
în noi. 
3. În noi, atâta timp cât prin credin�� nu am experimentat eliberarea prin Hristos, nu este nicio 
putere, ca s� biruim p�catul din firea p�mânteasc�, �i c� noi dimpotriv� vom fi birui�i de el. 
   Al patrulea punct, pe care l-am putea ad�uga, cu toate c� este inclus de fapt în ultimul adev�r 
pe care l-am numit, este, c� noi nu ne-am putut elibera prin noi în�ine din aceast� stare, ci a 
trebuit s� fim elibera�i prin Altcineva. 


