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Introducere 

 
   Epistola c�tre Romani a fost scris� în Corint în anul 58 sau 59 dup� Hristos, pe când Pavel se 
preg�tea s� plece la Ierusalim, ca s� duc� „ajutoarele” din partea credincio�ilor din Ahaia �i 
Macedonia. (capitolul 15, 25-28; compar� �i capitolul 16, 1 – Chencrea era un port în Corint.) 
Pân� în momentul acela Pavel nu a fost niciodat� în Roma, cu toate c� „de ani de zile” dorea 
fierbinte s� vad� credincio�ii de acolo. Nu ne este nimic clar cum a început lucrarea în Roma �i 
ce mijloace a folosit Dumnezeu pentru înfiin�area Adun�rii de acolo. În general se presupune c� 
iudeii care locuiau în Roma, care în c�l�toriile lor anuale la s�rb�torile din Ierusalim au fost 
informa�i despre evenimentele care au avut loc, au adus vestea despre Isus în marea capital� a 
lumii. În orice caz este clar, c� nu putea fi vorba nici de Pavel �i nici de Petru, apostolul 
circumciziei. Ambi b�rba�i au venit la Roma scurt timp înaintea mor�ii lor ca martiri, care a avut 
loc aproximativ în acela�i timp. 
   Nu a fost rânduit a�a de în�elepciunea lui Dumnezeu, ca tocmai Roma s� nu se poat� l�uda cu o 
Adunare întemeiat� pe lucrarea apostolic�, cum a fost cazul celorlate cet��i mult mai 
neînsemnate, Efes, Corint, Filipi, etc.? Nu a oferit prilejul tocmai aceast� împrejurare pentru o 
lucrare scris� detaliat cu privire la starea omului de la natur�, la interven�ia puternic� a lui 
Dumnezeu prin Evanghelie, la îndrept��irea, celui ce crede, prin moartea �i învierea lui Isus 
Hristos, etc.? Dac� apostolul ar fi fost mai devreme la Roma, a�a cum î�i dorea, atunci tot ceea 
ce noi g�sim scris în scrisoarea sa le-ar fi spus, în mod normal, verbal. Totodat� Dumnezeu a 
permis ca situa�ia în Roma s� se formeze în a�a fel, c� a f�cut necesar� tratarea am�nun�it� �i 
temeinic� a adev�rurilor de baz� ale Evangheliei. C�ci cu toate c� Adunarea din Roma era 
constituit� în mare parte din cre�tini veni�i dintre neamuri, exista f�r� îndoial� în mijlocul lor �i 
iudei converti�i, �i printre ace�tia erau unii care c�utau s� introduc� un duh legalist - »nu lua, nu 
gusta, nu atinge!«, iar credincio�ii dintre na�iuni erau în pericol, ca la rândul lor s� vesteasc� 
Cuvântul fiind c�l�uzi�i de o libertate carnal�. Prin aceasta au luat na�tere discu�ii neprietenoase, 
care au dat na�tere nu numai la discordii �i sciziuni, ci amenin�au �i cu distrugerea adev�rului. 
   La alc�tuirea canonului Sfintei Scripturi s-a acordat Epistolei c�tre Romani primul loc între 
toate celelalte epistole ale apostolului, cu toate c� dup� data la care a fost scris� nu este 
nicidecum prima. Epistolele c�tre Tesaloniceni, Galateni �i Corinteni au fost scrise mult mai 
înainte. De ce i s-a acordat acest loc, rezult� în parte din cele spuse. 
   În leg�tur� cu rela�ia, sau raportul omului fa�� de Dumnezeu sunt tratate în scrisoare dou� 
lucruri mari. Acestea sunt, pe de o parte, omul în responsabilitatea lui fa�� de Dumnezeu, iar pe 
de alt� parte, hot�rârea de har a lui Dumnezeu fa�� de om. Prima î�i are reprezentarea în primul 
om, Adam, cea de-a doua în al doilea Om, în ultimul Adam, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 
Primul om, creat loial �i curat, a fost a�ezat în stare de nevinov��ie în gr�dina Eden, ai c�rei doi 
pomi, pomul vie�ii �i pomul cuno�tin�ei binelui �i r�ului, f�ceau aluzie la posibilitatea unei vie�i 
f�r� sfâr�it pentru om �i la responsabilitatea omului fa�� de Dumnezeu. În loc ca omul s�-�i 
p�streze dependen�a fa�� de Dumnezeu, �i în felul acesta ar fi tr�it ve�nic pe p�mânt, s-a r�zvr�tit 
împotriva lui Dumnezeu, a c�lcat porunca Lui, �i prin aceasta a pierdut via�a �i starea de 
nevinov��ie. �i când mai târziu, prin Legea de pe Sinai, s-a pus înc�odat� problema cu privire la 
via�� �i responsabilitate, omul a înc�lcat Legea �i a ajuns sub blestem �i judecat�. �i când în cele 
din urm� Dumnezeu în bun�tatea Lui nem�rginit� a ap�rut în lumea aceasta în Persoana Fiului 
S�u, omul a ar�tat starea lui pierdut�, lipsit� de orice speran��, prin respingerea dragostei lui 
Dumnezeu �i în du�m�nia lui înver�unat� împotriva lui Hristos. Prin aceasta a trecut timpul de 
punere la încercare al omului. El s-a dovedit a fi nu numai incurabil de stricat, ci �i un du�man al 
lui Dumnezeu �i un dispre�uitor al harului S�u. În felul acesta nu a mai r�mas nimic altceva 
pentru el, decât numai judecata. »Acum are loc judecata lumii«, a spus Domnul, când a mers la 
cruce. 
   E bine s� în�elegem clar aceasta. Ne arat� baza pe care este constituit� întreaga Epistol� c�tre 
Romani, �i ne ajut� s� în�elegem de ce i s-a dat primul loc între epistole. Ea trateaz� cea mai 
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important� problem�, cum a fost posibil, în ceea ce prive�te pe om, s� se refac� pe o baz� nou� 
rela�ia cu Dumnezeu, care fusese întrerupt� pentru totdeauna. 
   În ce mod a avut loc aceast� restaurare? Dup� ce omul, a�a cum am spus, �i-a dovedit în toate 
privin�ele vina, p�catul �i du�m�nia fa�� de Dumnezeu, �i acum trebuia s� suporte urm�rile 
irevocabile ale c�derii lui, Dumnezeu a intervenit. Chiar �i în�tiin�area c� s�mân�a femeii va 
zdrobi capul �arpelui a f�cut aluzie la acest fapt. F�g�duin�a dat� mai târziu lui Avraam, c� în 
s�mân�a (Hristos) lui vor fi binecuvântate toate popoarele p�mântului, s-a împlinit. Ceea ce a fost 
imposibil pentru Lege s� fac�, cu toate c� ea era sfânt�, dreapt� �i bun�, »a f�cut Dumnezeu, 
trimi�ând pe Însu�i Fiul S�u într-o fire asem�n�toare omului p�c�tos �i pentru p�cat, a condamnat 
p�catul în firea p�c�toas�« (cap. 8,3). Hristos a îndeplinit pentru noi toat� responsabilitatea 
noastr�, prin aceea c� la cruce nu a luat numai p�catele noastre asupra Sa, ci El a fost f�cut p�cat 
pentru noi, a prosl�vit în chip des�vâr�it pe Dumnezeu cu privire la p�cat �i a câ�tigat pentru noi 
via�a �i slava. 
   S� observ�m de la început, c�ci cu toate c� Epistola c�tre Romani ne prezint� Evanghelia lui 
Dumnezeu în toat� plin�tatea ei, ea nu trece în afara limitelor prezentate. Hot�rârea lui 
Dumnezeu luat� înainte de întemeierea lumii, care prezint� pe cel credincios sfânt �i f�r� pat� în 
dragoste înaintea lui Dumnezeu, care îi d� deja acum în Hristos un loc în locurile cere�ti, taina 
despre Hristos �i trupul S�u, Adunarea, Capul noii crea�iuni, prosl�vit la dreapta lui Dumnezeu, 
ceea ce apostolul, spre deosebire de ceilal�i apostoli, nume�te cu pl�cere Evanghelia sa, le g�sim 
prezentate în mod aluziv în Epistola c�tre Romani. Dac� vrem s� cunoa�tem aceast� hot�râre, 
atunci trebuie s� ne ocup�m cu Epistola c�tre Efeseni, în timp ce Epistola c�tre Coloseni descrie 
via�a unui om înviat care tr�ie�te prin credin��. 
   Epistola c�tre Romani prive�te pe cre�tin ca pe un om care tr�ie�te pe p�mânt, care posed� 
via�a lui Hristos �i Duhul Sfânt, a�a c� pentru el, ca unul care este ascuns »în Hristos«, »nu mai 
exist� nici o condamnare«. Vina lui a fost iertat�, p�catul a fost judecat, îndrept��it fiind prin 
lucrarea lui Hristos are pace cu Dumnezeu �i este chemat s� umble în caracterul nou al vie�ii, da, 
s� aduc� trupul s�u ca o jertf� vie, sfânt�, pl�cut� lui Dumnezeu. Epistola noastr� nu îl prive�te 
îns� pe cre�tin, ca pe unul înviat împreun� cu Hristos. Apostolul trage, ce-i drept, concluzia: 
»Dac� am fost identifica�i cu El printr-o asem�nare cu moartea Lui, vom fi una cu El �i în 
înviere« (cap. 6,5), dar nu merge mai departe. Acest adev�r îl g�sim, a�a cum am spus mai 
înainte, în Epistola c�tre Coloseni. Repet: în Epistola c�tre Romani ne este prezentat� lucrarea de 
har a lui Dumnezeu pentru îndrept��irea p�c�to�ilor pierdu�i, prin moartea �i învierea lui Isus 
Hristos, precum �i primirea celui credincios în Hristos, a�a c� el poate fi privit ca fiind »în 
Hristos«, dar tr�ind pe p�mântul acesta, cu toate c� nu mai este un om »în carne«, ci »în duhul«, 
c�ci Duhul lui Dumnezeu locuie�te în el. 
   Credinciosul nu este v�zut aici ca »o creatur� nou�«, chiar dac� �tim din alte locuri din 
Scriptur� c� este, �i c� via�a nou�, pe care o posed�, apar�ine acestei crea�iuni noi. Crea�ia nou� 
constituie o parte a hot�rârii lui Dumnezeu, �i pe aceasta, a�a cum am spus, nu o g�sim în 
Epistola c�tre Romani. Omul este în aceast� lume o creatur� cu responsabilitate, �i este tratat ca 
atare. Lucrarea lui Hristos a întâmpinat responsabilitatea omului, �i acum cel credincios st� în 
aceast� lume, trupul s�u fiind templul Duhului Sfânt iar dragostea lui Dumnezeu a fost turnat� în 
inima lui prin acest Duh. Mântuit în n�dejde, el st� în harul lui Dumnezeu, se laud� în n�dejdea 
slavei lui Dumnezeu, este un fiu al lui Dumnezeu, �i prin aceasta un mo�tenitor al lui Dumnezeu 
�i mo�tenitor împreun� cu Hristos, dar el nu apare ca înviat împreun� cu Hristos, nu ca fiind 
a�ezat împreun� cu Hristos în locurile cere�ti, ci este chemat s� sufere împreun� cu Hristos aici 
jos, �i la sfâr�itul drumului lui s� fie prosl�vit împreun� cu El. 
   S� ne ocup�m pe scurt cu împ�r�irea, sau alc�tuirea epistolei. Dup� o scurt� introducere, în care 
apostolul vorbe�te despre misiunea încredin�at� lui, s� vesteasc� »Evanghelia lui Dumnezeu 
despre Fiul S�u«, �i despre dragostea lui pentru credincio�ii din Roma, precum �i despre dorin�a 
lui mare de a-i vedea, »ca s� le fac� parte de vreun dar duhovnicesc«, descrie în pu�ine cuvinte 
aceast� Evanghelie. El o nume�te »puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiec�ruia care crede« 
�i spune c� »în ea este descoperit� o dreptate a lui Dumnezeu, prin credin�� �i care duce la 
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credin��« (versetele 11-17). Aici totul se datoreaz� lui Dumnezeu. Este Evanghelia lui 
Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu �i dreptatea lui Dumnezeu. 
   Cu versetul 18 din capitolul 1 începe descrierea st�rii stricate a omului, vinov��ia lui. Este 
iar��i »mânia lui Dumnezeu care se descoper� din cer împotriva oric�rei necinstiri a lui 
Dumnezeu �i oric�rei nedrept��i a oamenilor, care în�bu�� adev�rul în nedreptate«. To�i, 
neamurile �i iudeii, sunt vinova�i; unii »vor pieri f�r� Lege«, ceilal�i »vor fi judeca�i dup� Lege«. 
Toat� lumea, f�r� nici o excep�ie, st� sub judecata dreapt� a lui Dumnezeu. Orice gur� este 
astupat� (cap. 3, 20).  
   Îndurarea lui Dumnezeu a ie�it în Hristos în întâmpinarea acestei st�ri îngrozitoare. Singurul 
mijloc de vindecare era în sângele Fiului lui Dumnezeu. Acest sânge a curs pe crucea Golgota, �i 
acum dreptatea lui Dumnezeu se arat� prin credin�a în Isus Hristos fa�� de to�i �i pentru to�i care 
cred. Dumnezeu s-a dovedit drept atât în trecerea cu vederea a p�catelor înf�ptuite în timpul 
îndelungei r�bd�ri a lui Dumnezeu, cât �i prin aceea c� acum El îndrept��e�te pe cel ce crede în 
Isus. Acest adev�r minunat este prezentat detaliat pân� la versetul 11 din capitolul 5. El r�sturna 
total toate preten�iile iudeilor cu privire la presupusele lor privilegii, bazate pe descenden�a lor 
din Avraam, �i deschidea tuturor u�a, chiar �i neamurilor socotite necurate. C�ci chiar Avraam �i 
David, ace�ti doi mari stâlpi ai iudaismului, au fost îndrept��i�i pe acela�i principiu, al credin�ei, 
f�r� fapte. 
   Referirea la Avraam conduce pe apostol la un alt adev�r deosebit de important, �i anume la 
învierea lui Hristos �i introducerea celor credincio�i într-o stare cu totul nou� înaintea lui 
Dumnezeu: îndrept��it prin credin��, are pace cu Dumnezeu, st� sub protec�ia Sa �i are acces la 
harul S�u. Învierea Domnului este dovada absolut� a primirii �i îndrept��irii lui.  
   De la capitolul 5, versetul 12 �i pân� la sfâr�itul capitolului 8, apostolul trateaz� problema 
p�catului, nu a vinei proprii, ca pân� acum, ci a p�catului ca atare, a st�rii omului în carne (fire). 
În primul caz exist� o diferen�� între m�rimea vinei �i a responsabilit��ii, în cazul al doilea nu 
exist�: noi to�i suntem dintr-unul, dintr-o natur�, dintr-o materie, dintr-o pl�m�deal�. De aceea 
apostolul vorbe�te despre izvoarele celor dou� naturi, sau despre c�peteniile celor dou� familii, 
despre Adam �i despre Hristos. În concordan�� cu aceasta, în aceast� parte a scrisorii noastre 
Hristos nu a murit pentru p�catele noastre, ci pentru p�cat. (cap. 6,10) Nu suntem înv��a�i cu 
privire la ceea ce am f�cut, ci cu privire la ceea ce suntem. Afl�m c� în noi, adic� în firea noastr�, 
nu locuie�te nimic bun. Aceast� cunoa�tere poate s� fac� pe un om foarte nefericit, chiar dac� 
este deplin con�tient de iertarea p�catelor sale. Dar atunci pacea este cu atât mai mare �i mai 
statornic�, când credinciosul înva�� prin propria experien�� c� Hristos nu a murit numai pentru 
el, ci c� el a murit împreun� cu El �i c� toate urm�rile binecuvântate ale mor�ii Sale i-au fost 
d�ruite. Cine a murit, este eliberat de p�cat; p�catul nu mai st�pâne�te asupra lui. Ca unul care a 
înviat dintre cei mor�i se poate prezenta înaintea lui Dumnezeu �i poate s�-�i dea m�dularele lui 
Dumnezeu ca pe ni�te unelte ale drept��ii. (cap. 6) El a murit �i fa�� de primul so�, Legea, care a 
fost dat� pentru omul în carne, �i a devenit al unui altuia, al Celui care a înviat dintre cei mor�i. 
(cap. 7) 
   În timp ce prima parte principal� a epistolei noastre este caracterizat� de cuvintele vin� �i 
iertare, putem s� intitul�m pe cea de-a doua: p�cat �i eliberare. Îndator�rile, p�catele în cuvinte 
�i în fapte, pot fi iertate, o stare trebuie îndep�rtat� sau transformat�. În cazul nostru putea s� 
aibe loc numai prin moarte. Deci în Hristos noi am murit fa�� de natura veche, �i de acum încolo 
suntem chema�i prin har s� umbl�m înaintea lui Dumnezeu în caracterul nou al vie�ii. Dac� în 
prima parte am v�zut, ca fiin�e în carne care poart� responsabilitate, c� p�catele noastre au fost 
anulate prin moartea lui Hristos, în partea a doua suntem înv��a�i c� prin acela�i remediu avem 
acum locul nostru înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Capitolul 8 descrie rezultatele minunate 
care rezult� din aceast� eliberare. Noi nu mai suntem în carne, ci în Duhul, Duhul înfierii 
locuie�te în noi, �i noi a�tept�m mântuirea trupului nostru; Dumnezeu este în noi �i nimic nu 
poate s� ne despart� de dragostea Sa, care este în Hristos Isus, Domnul nostru. 
   Dar cum se pun de acord aceste c�i de har ale lui Dumnezeu cu privire la to�i oamenii cu 
f�g�duin�ele deosebite, pe care Dumnezeu le-a dat poporului S�u p�mântesc? Aceast� întrebare o 
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dezbate apostolul în capitolele 9-11. F�g�duin�ele au fost date f�r� nici o condi�ie, �i dup� ce 
iudeii, cu toate c� erau urma�ii naturali ai lui Avraam, »s-au lovit de piatra de poticnire« �i prin 
neascultare �i necredin�� au pierdut orice drept cu privire la acele f�g�duin�e, Dumnezeu a fost 
liber s� înf�ptuiasc� gândurile Sale cu privire la na�iunui, care au fost deja f�cute cunoscut în 
scrierile profetice. El este neîngr�dit în ceea ce face �i, ac�ionând în aceast� neîngr�dire, a 
mântuit o r�m��i�� din Israel �i ast�zi mântuie�te oameni dintre iudei �i na�iuni, pe cine vrea El. 
(cap. 9 �i cap. 10). 
   �i cu toate acestea Dumnezeu nu a lep�dat pe poporul S�u. Lui Dumnezeu nu-I pare r�u de 
darurile harului S�u �i chemarea Sa, �i când se va împlini num�rul celor dintre na�iuni, pe care l-
a stabilit Dumnezeu, tot Israelul va fi mântuit; »Salvatorul va veni din Sion �i va îndep�rta 
nelegiuirile de la Iacov«. Ramurile t�iate din m�slinul f�g�duin�ei vor fi iar��i altoite în propriul 
m�slin. (cap. 11) 
   El încheie partea de înv���tur� a scrisorii cu capitolul 11. Urmeaz� îndemnuri, mai întâi cu 
privire la o umblare pl�cut� lui Dumnezeu în împlinirea voii Lui bune �i des�vâr�ite, apoi cu 
privire la rela�ia credincio�ilor între ei, ca m�dulare ale unui singur trup – aici este singurul loc 
din Epistol� care se refer� la aceast� rela�ie – �i în cele din urm� la comportarea lor unii fa�� de 
al�ii �i fa�� de autoritate, care este rânduit� de Dumnezeu �i este în slujba Lui în aceast� lume. 
(cap. 12 �i cap. 13) Într-un cuvânt, este cre�tinul în Casa lui Dumnezeu, în familia cereasc�, �i 
cre�tinul în lume. 
   Dup� ce în capitolele 14 �i 15 a îndemnat pe cei credincio�i cu privire la diferen�a de p�reri 
personale referitoare la mâncare �i b�utur�, respectarea anumitor zile �i alte lucruri asem�n�toare 
cu acestea, care se g�seau între ei ca urmare a prezen�ei elementelor iudaice, s� se suporte unul 
pe altul, s� aib� r�bdare cu sl�biciunile celor slabi �i s� aib� »acelea�i sim��minte unii fa�� de 
al�ii, dup� pilda lui Hristos Isus«, el vorbe�te înc� o dat� despre speran�a sa de a merge curând la 
Roma, �i de acolo s� c�l�toreasc� spre Spania. 
   În ultimul capitol urmeaz� o list� neobi�nuit de lung� cu salut�ri adresate persoanelor care erau 
cunoscute personal de apostol �i care se aflau în Roma �i care s-au caracterizat mai mult sau mai 
pu�in prin credincio�ie �i d�ruire în lucrare pentru Domnul; legat cu aten�ion�ri serioase cu 
privire la oamenii care c�utau s� deranjeze rela�iile pl�cute dintre fra�i �i surori �i s� dea na�tere 
la discordii �i necazuri. 
   Ter�iu, ajutorul lui Pavel �i cel care a scris Epistola – dup� câte se cunosc, în afar� de Epistola 
c�tre Galateni, Pavel nu a scris nici-o alt� epistol� cu propria-i mân� -, �i al�i câ�iva fra�i adaug� 
salut�rile lor. Dup� aceea apostolul încheie cu o dorin�� exprimat� prin rug�ciune, care st� într-o 
armonie minunat� cu tot ce a spus în epistol�: »Lui Dumnezeu, care singur este în�elept, s� fie 
slava, prin Isus Hristos, în veci! Amin.« 
   Cu toate c� în Epistola c�tre Romani Pavel nu vorbe�te despre hot�rârea lui Dumnezeu, a�a 
cum am spus de mai multe ori, nu se poate ab�ine, ca în ultimele versete s� nu aminteasc�, cel 
pu�in în câteva cuvinte, de Evanghelia sa �i de taina care a fost ascuns� de veacuri, dar care acum 
a fost descoperit� �i a fost f�cut� cunoscut prin scrierile profetice, dup� porunca Dumnezeului 
ve�nic. Aceast� tain�, care învioreaz� inima sa �i care umple toat� fiin�a �i gândirea sa, care în 
parte a fost ar�tat� deja în Epistolele c�tre Corinteni, a prezentat-o detaliat, la timpul potrivit, sub 
c�l�uzirea Duhului Sfânt, în Epistolele c�tre Efeseni �i Coloseni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


