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I. Introducere

Epistola c\tre Romani este „epistola cea mai însemnat\ a Sfân-
tului Apostol Pavel [i este situat\ în fruntea Epistolelor sale”1. A fost
scris\ din Corint „la sfâr[itul anului 57 sau începutul anului 58”2 [i
are un scop „personal-misionar: de a înt\ri comunitatea de acolo”3.
La începutul epistolei, Sfântul Apostol se prezint\ astfel: „Pavel, rob
al lui Iisus Hristos, chemat de El apostol, rânduit pentru vestirea Evan-
gheliei lui Dumnezeu” (Romani 1, 1), „prin Care am primit har [i
apostolie” (Romani 1, 5) [i-[i prezint\ inten]iile („ca s\ aduc, în nu-
mele S\u, la ascultarea credin]ei, toate neamurile, întru care sunte]i
[i voi chema]i ai lui Iisus Hristos” (Romani 1, 5-6), epistola având [i
statutul unei «scrisori de acreditare» pentru comunitatea cre[tin\ din
Roma. „Domnul nostru Iisus Hristos Însu[i spune c\ Apostolii S\i
s-au remarcat, mai presus de orice, prin dragostea lor”4.

„Epistola c\tre Romani este una din cele mai importante c\r]i

didactice ale Noului Testament. Ea s-ar putea intitula drept primul

tratat de dogmatic\ cre[tin\, c\ci aici este interpretat\ [i sistemati-

zat\ magistral înv\]\tura Mântuitorului. Epistola c\tre Romani, ca [i

cea c\tre Galateni [...], l\mure[te marea problem\ a mântuirii omu-

lui prin credin]\. Îns\ în timp ce aceast\ chestiune în epistola c\tre

Galateni este tratat\ într-un cadru mai redus al rela]iei dintre iconomia

1 Pr. Prof. Ioan Constantinescu, Studiul Noului Testament, Editura Institutului

Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2002, p. 195.
2 Ibidem, p. 197.
3 Ibidem, p. 199.
4 P\rintele Serafim Rose, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului, trad.

Prof. Paul B\lan, Editura Cartea Ortodox\, Alexandria & Editura Agapis, Bucure[ti,

2005, p. 31. 
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mântuirii [i iconomia Legii iudaice, dintre Legea cre[tin\ [i cea iu-

daic\, Epistola c\tre Romani îmbr\]i[eaz\ întreg trecutul omenirii,

cu cele dou\ religii, p\gân\ [i iudaic\, ar\tând c\ istoria întregii ome-

niri duce, dup\ planul Divinit\]ii, la mântuirea cre[tin\”5.

II. Con]inutul epistolei

Con]inutul acestei epistole este structurat în 16 capitole, în care

Sfântul Apostol Pavel trateaz\ diferite teme pe care le consider\ utile

pentru destinatarii epistolei, a c\ror credin]\ „se veste[te în toat\

lumea” (Romani 1, 8).

II.1 Capitolul întâi

Evanghelia arat\ îndreptarea din credin]\, pentru neamuri, ju-
decata lor, pentru c\ nu p\zesc legea firii.

Sfântul Apostol Pavel î[i arat\ dorin]a de a-i cunoa[te pe cre[-

tinii romani, „cerând totdeauna” lui Dumnezeu „s\ aib\ cumva [...]
vreodat\ bun prilej de a veni la ei pentru a avea vreo road\, ca [i la

celelalte neamuri” (Romani 1, 13) în a le vesti Evanghelia care „este

puterea lui Dumnezeu spre mântuirea a tot celui care crede” (Ro-

mani 1, 16). „C\ci dreptatea lui Dumnezeu se descoper\ în ea din

credin]\ spre credin]\, precum este scris: «Iar dreptul din credin]\ va

fi viu». C\ci mânia lui Dumnezeu se descoper\ din cer peste toat\

f\r\delegea [i peste toat\ nedreptatea oamenilor care ]in nedrepta-

tea drept adev\r. Pentru c\ ceea ce se poate cunoa[te despre Dum-

nezeu este cunoscut de c\tre ei; fiindc\ Dumnezeu le-a ar\tat lor.

Cele nev\zute ale Lui se v\d de la facerea lumii, în]elegându-se din

f\pturi, adic\ ve[nica Lui putere [i dumnezeire, a[a ca ei s\ fie

f\r\ cuvânt de ap\rare. Zicând c\ sunt în]elep]i, au ajuns nebuni. {i

au schimbat slava lui Dumnezeu Celui nestric\cios cu asem\narea

chipului omului celui stric\cios [i al p\s\rilor [i al celor cu patru

picioare [i al târâtoarelor” (Romani 1, 17-23).

Aici se refer\ la închin\torii la idoli pe care „Dumnezeu i-a dat

necur\]iei, dup\ poftele inimilor lor, ca s\-[i pâng\reasc\ trupu-

rile lor între ei, ca unii care au schimbat adev\rul lui Dumnezeu în

minciun\ [i s-au închinat [i au slujit f\pturii, în locul F\c\torului,

Care este binecuvântat în veci” (Romani 1, 24-25).

5 Pr. Prof. Ioan Constantinescu, op. cit., pp. 211-212.
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În continuare, Sfântul Apostol explic\ motivul c\derii în „pa-
timi de ocar\” atât a femeilor, cât [i a b\rba]ilor, care „au schimbat
fireasca rânduial\ cu cea împotriva firii”, fiecare „luând cu ei r\s-
plata cuvenit\ r\t\cirii lor” (Romani 1, 26-27), deoarece „[i Dumne-
zeu i-a l\sat la mintea lor f\r\ judecat\, s\ fac\ cele ce nu se cuvine”
(Romani 1, 28). „Plini fiind de toat\ nedreptatea, de desfrânare, de
viclenie, de l\comie, de r\utate; plini de pizm\, de ucidere, de ceart\,
de în[el\ciune, de purt\ri rele, bârfitori, gr\itori de r\u, urâtori de
Dumnezeu, oc\râtori, seme]i, trufa[i, l\ud\ro[i, n\scocitori de rele,
nesupu[i p\rin]ilor, neîn]elep]i, c\lc\tori de cuvânt, f\r\ dragoste, f\r\
mil\; ace[tia, de[i au cunoscut dreapta orânduire a lui Dumnezeu,
c\ cei ce fac unele ca acestea sunt vrednici de moarte, nu numai c\ fac
ei acestea, ci le [i încuviin]eaz\ celor care le fac” (Romani 1, 29-32).

II.2. Capitolul al II-lea 

II.2.1 Iudeii sunt tot atât de plini de p\cate ca [i p\gânii
cuprinde:

„Oricine ai fi, o, omule, care judeci, e[ti f\r\ cuvânt de r\spuns,
c\ci, în ceea ce judeci pe altul, pe tine însu]i te osânde[ti, c\ci ace-
la[i lucruri faci [i tu care judeci [i socote[ti tu, oare, omule, care ju-
deci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci [i tu, c\ tu vei sc\pa
de judecata lui Dumnezeu?” (Romani 1, 2, 1; 2, 3). 

Aici, Sfântul Pavel se refer\ la cei care, de[i sunt slabi [i plini de
tot felul de p\cate, se autodefinesc „modele de virtute” [i-i judec\ pe
al]ii care s\vâr[esc acelea[i p\cate ca [i ei, în loc s\-[i poarte grija
mântuirii personale. Astfel, ace[tia adaug\ [i f\]\rnicia la p\catele
lor, în loc s\ se lupte s\-[i înfrâng\ poftele cele rele [i s\ se izb\-
veasc\ de osând\, uitând c\ la Dumnezeu „«nimic nu este acoperit
care s\ nu se descopere [i nimic ascuns care s\ nu se cunoasc\»
(Luca 12, 2). Cred c\ pentru astfel de oameni s-a zis: „De ce vezi
paiul din ochiul fratelui t\u, iar bârna din ochiul t\u nu o iei în
seam\?” (Luca 6, 41).

„C\ de ve]i ierta oamenilor gre[elile lor, ierta-va [i vou\ Tat\l
vostru Cel ceresc; iar de nu ve]i ierta oamenilor gre[elile lor, nici
Tat\l vostru nu v\ va ierta gre[elile voastre” (Matei 6, 14-15), c\ci
„noi [tim c\ judecata lui Dumnezeu este dup\ adev\r, fa]\ de cei ce
fac unele ca acestea” (Romani 2, 2).

II.2.2. Îndemnul de a se poc\i:

„Sau dispre]uie[ti tu bog\]ia bun\t\]ii Lui [i a îng\duin]ei [i a în-
delungii Lui r\bd\ri, ne[tiind c\ bun\tatea lui Dumnezeu te îndeamn\
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la poc\in]\? Dar dup\ învârto[area ta [i dup\ inima ta nepoc\it\,
î]i aduni mânie în ziua mâniei [i a ar\t\rii dreptei judec\]i a lui Dum-
nezeu, Care va r\spl\ti fiec\ruia dup\ faptele lui: via]\ ve[nic\ celor
ce, prin st\ruin]\ în fapt\ bun\, caut\ m\rire, cinste [i nestric\ciune,
iar iubitorilor de ceart\, care nu se supun adev\rului, ci se supun ne-
drept\]ii, mânie [i furie. Necaz [i strâmtorare peste sufletul oric\rui
om care s\vâr[e[te r\ul, al iudeului mai întâi, [i al elinului; dar
m\rire, cinste [i pace oricui face binele: iudeului mai întâi, [i eli-
nului. C\ci nu este p\rtinire la Dumnezeu!” (Romani 2, 4-11).

Se poate observa prioritatea pe care o d\ autorul epistolei iu-
deilor „mai întâi”, fie la „necaz [i strâmtorare”, fie la „m\rire, cinste [i
pace oricui face binele”, c\ci nu este p\rtinire la Dumnezeu, totul
e condi]ionat doar de poc\in]\, c\ci „poc\in]a sincer\ este cel mai
la îndemân\ [i cel mai sigur mijloc prin care omul p\c\tos este iertat
[i se face iubit [i pl\cut lui Dumnezeu”6.

II.2.3. Înv\]\tura despre lege:

Face în mod clar distinc]ia între cei care aud [i cei care încalc\

legea, fie ei iudei sau p\gâni: „Fiindc\ nu cei ce aud legea sunt

drep]i la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndrepta]i”

(Romani 2, 13).

„C\ci, când p\gânii care nu au lege, din fire fac ale legii, ace[-

tia, neavând lege, î[i sunt loru[i lege, ceea ce arat\ fapta legii scris\

în inimile lor, prin m\rturia con[tiin]ei lor [i prin judec\]ile lor, care

îi învinov\]esc sau îi [i ap\r\, în ziua în care Dumnezeu va judeca,

prin Iisus Hristos, dup\ Evanghelia mea, cele ascunse ale oame-

nilor” (Romani 2, 14-16).

Apostolul adreseaz\ o aspr\ mustrare iudeilor, care, de[i Îl laud\

pe Dumnezeu, se reazem\ pe lege, sunt „c\l\uz\ orbilor”, „lumin\

celor ce sunt în întuneric”, „pov\]uitor celor f\r\ de minte”, „înv\-

]\tor celor nevârstnici”, deoarece au „în lege dreptarul cuno[tiin]ei

[i al adev\rului” (Romani 2, 17-21), pe ei în[i[i nu se înva]\, f\-

când dovada unui comportament duplicitar, fariseic. {i concluzio-

neaz\: „C\ci t\ierea împrejur folose[te, dac\ p\ze[ti legea; dac\

îns\ e[ti c\lc\tor de lege, t\ierea ta împrejur s-a f\cut net\iere îm-

prejur. Deci dac\ cel net\iat împrejur p\ze[te hot\rârile legii, ne-

t\ierea lui împrejur nu va fi oare socotit\ ca t\iere împrejur? [...] iar

6 Poc\in]a, poarta mântuirii, traducere de Cristina Sp\t\relu, Editura Cartea Or-

todox\ & Editura Egumeni]a, Gala]i, 2007, p. 64.
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t\ierea împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în liter\; a c\rui laud\

nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu” (Romani 2, 25-26; 29).

II.3. Capitolul al III-lea: To]i oamenii, f\r\ osebire, 
sunt p\c\to[i

II.3.1. Despre lege [i Judecata lui Dumnezeu

În acest capitol, Sfântul Apostol subliniaz\ importan]a t\ierii îm-
prejur, „pentru c\ lor li s-au încredin]at cuvintele lui Dumnezeu”
(Romani 3, 2), indiferent de credincio[ia oamenilor, c\ci „Dumne-
zeu Se v\de[te în adev\rul S\u [...], precum este scris: «Drept e[ti
Tu întru cuvintele Tale [i biruitor când vei judeca Tu» (Romani 3, 4)”.

„Iar dac\ nedreptatea noastr\ învedereaz\ dreptatea lui Dumne-

zeu, ce vom zice?” (Romani 3, 5).

„... {tim c\ cele câte zice Legea le spune celor care sunt sub Lege,

ca orice gur\ s\ fie închis\ [i ca toat\ lumea s\ fie vinovat\ îna-

intea lui Dumnezeu. Pentru c\ din faptele Legii nici un om nu se

va îndrepta înaintea Lui, c\ci prin Lege vine cuno[tin]a p\catului”

(Romani 3, 19-20), c\ci „to]i sunt sub p\cat” [i „Nu este drept nici

unul; Nu este cel ce în]elege, nu este cel ce caut\ pe Dumnezeu.

To]i s-au ab\tut, împreun\, netrebnici s-au f\cut. Nu este cine s\

fac\ binele, nici m\car unul nu este” (Romani 3, 10-12), „fiindc\ to]i

au p\c\tuit [i sunt lipsi]i de slava lui Dumnezeu” (Romani 3, 23).

Dup\ aceast\ constatare atât de dezarmant\, de descurajant\, ase-

menea doctorului care a constat boala, acum tot el ofer\ remediul

care exist\ acum, trebuie subliniat acum, nu ieri, nu mâine, nu s\p-

t\mâna viitoare: „Dar acum, în afar\ de Lege, s-a ar\tat dreptatea lui

Dumnezeu... m\rturisit\ de Lege [i de prooroci” (Romani 3, 21),

pentru c\ acum „dreptatea lui Dumnezeu vine prin credin]a în Iisus

Hristos, pentru to]i [i peste to]i cei ce cred, c\ci nu este deosebire”

(Romani 3, 22). „C\ci socotim c\ prin credin]\ se va îndrepta omul,

f\r\ faptele Legii” (Romani 3, 28). „Fiindc\ este un singur Dum-

nezeu, Care va îndrepta din credin]\ pe cei t\ia]i împrejur [i, prin

credin]\, pe cei net\ia]i împrejur” (Romani 3, 30).

II.4. Capitolul al 8-lea: Despre r\bdare

„Duhul ~nsu[i m\rturise[te împreun\ cu duhul nostru c\ sun-
tem fii ai lui Dumnezeu. {i dac\ suntem fii, suntem [i mo[tenitori –
mo[tenitori ai lui Dumnezeu [i împreun\-mo[tenitori cu Hristos, dac\
p\timim împreun\ cu El, ca împreun\ cu El s\ ne [i pream\rim.
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C\ci socotesc c\ p\timirile vremii de acum nu sunt vrednice de m\-
rirea care ni se va descoperi. Pentru c\ f\ptura a[teapt\ cu ner\b-
dare descoperirea fiilor lui Dumnezeu” (Romani 8, 16-19).

„Se cuvine s\ îndur\m totdeauna [...] cu mul]umire pentru Dum-

nezeu. Via]a noastr\ este ca o clip\ de ve[nicie. [...] De aceea, rabd\

în t\cere când te întristeaz\ vr\jma[ul [i numai Domnului deschide

inima ta”7.

II.4.1. Despre ajutorul Duhului Sfânt

„Duhul vine în ajutor sl\biciunii noastre, c\ci noi nu [tim s\ ne

rug\m cum trebuie, ci Însu[i Duhul Se roag\ pentru noi cu sus-

pine negr\ite. Iar Cel ce cerceteaz\ inimile [tie care este dorin]a Du-

hului, c\ci dup\ Dumnezeu El Se roag\ pentru sfin]i. {i [tim c\ Dum-

nezeu toate le lucreaz\ spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al

celor care sunt chema]i dup\ voia Lui; C\ci pe cei pe care i-a cunos-

cut mai înainte, mai înainte i-a [i hot\rât s\ fie asemenea chipului

Fiului S\u [...] Iar pe care i-a hot\rât mai înainte, pe ace[tia i-a [i

chemat; [i pe care i-a chemat, pe ace[tia i-a [i îndreptat; iar pe care

i-a îndreptat, pe ace[tia i-a [i m\rit” (Romani 8, 26-30).

II.4.2. Despre speran]\

ÎNTREBARE: „Dac\ Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva

noastr\? El, Care pe ~nsu[i Fiul S\u nu L-a cru]at, ci L-a dat mor]ii,

pentru noi to]i, cum nu ne va da, oare, toate împreun\ cu El? Cine

va ridica pâr\ împotriva ale[ilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel

ce îndrepteaz\; Cine este Cel ce osânde[te? Hristos, Cel ce a mu-

rit, [i mai ales Cel ce a înviat, Care [i este de-a dreapta lui Dumne-

zeu, Care mijloce[te pentru noi! Cine ne va desp\r]i pe noi de iu-

birea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foa-

metea, sau lipsa de îmbr\c\minte, sau primejdia, sau sabia?” (Ro-

mani 8, 31-35).

R|SPUNS: „[...] sunt încredin]at c\ nici moartea, nici via]a, nici

îngerii, nici st\pânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici pu-

terile, nici în\l]imea, nici adâncul [i nici o alt\ f\ptur\ nu va putea

s\ ne despart\ pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hris-

tos Iisus, Domnul nostru” (Romani 8, 38-39).

7 Arhim. Dosoftei Morariu, Sfântul Serafim de Sarov. Via]a, nevoin]ele [i înv\-

]\turile, edi]ia a II-a, Editura M\n\stirea Sih\stria, Vân\tori (Neam]), 2004, p. 175.
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II.5. Capitolul al 13-lea: S\ ne supunem st\pânirilor

„Tot sufletul s\ se supun\ înaltelor st\pâniri, c\ci nu este st\-

pânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt

rânduite. Pentru aceea, cel ce se împotrive[te st\pânirii se împo-

trive[te rânduielii lui Dumnezeu. Iar cei ce se împotrivesc î[i vor lua

osând\. C\ci dreg\torii nu sunt fric\ pentru fapta bun\, ci pentru

cea rea. Voie[ti deci s\ nu-]i fie fric\ de st\pânire? F\ binele [i vei

avea laud\ de la ea. C\ci dreg\torii nu sunt fric\ pentru fapta bun\,

ci pentru cea rea. Voie[ti deci s\ nu-]i fie fric\ de st\pânire? F\ bi-

nele [i vei avea laud\ de la ea. C\ci ea este slujitoare a lui Dum-

nezeu spre binele t\u. Iar dac\ faci r\u, teme-te; c\ci nu în zadar

poart\ sabia; pentru c\ ea este slujitoare a lui Dumnezeu [i r\zbu-

n\toare a mâniei Lui, asupra celui ce s\vâr[e[te r\ul. De aceea

este nevoie s\ v\ supune]i, nu numai pentru mânie, ci [i pentru

con[tiin]\. C\ pentru aceasta pl\ti]i [i d\ri. C\ci (dreg\torii) sunt

slujitorii lui Dumnezeu, st\ruind în aceast\ slujire neîncetat. Da]i

deci tuturor cele ce sunte]i datori: celui cu darea, darea; celui cu

vama, vam\; celui cu teama, team\; celui cu cinstea, cinste”

(Romani 13, 1-7).

Ultima fraz\ este ceva mai consistent\, mai explicit\, dar î[i trage

r\d\cinile din cuvintele Mântuitorului: „Da]i deci Cezarului cele ce

sunt ale Cezarului [i lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumne-

zeu” (Matei 22, 21).

Apostolul arat\ aici omniprezen]a [i atotputernicia lui Dumne-

zeu, prezen]a în toat\ lucrarea care se s\vâr[e[te în lume, precum [i

adânca în]elepciune [i rostul dup\ care se petrec toate. O înv\]\-

tur\ mai succint\ nici c\ se putea. Mai ales în zilele noastre, când

orice sistem de valori [i orice scar\ a ierarhiilor pare a fi pe punc-

tul de a se r\sturna, fiecare individ sim]indu-se mândru, parc\, c\

[i-a adus pre]iosul sprijin la aceast\ „m\rea]\ ctitorie”. Dar avem înc\

o dat\ dovada erorii în care se poate afla mintea omeneasc\ plin\

de trufie, de ispit\8.

„Nu se cuvine ]ie s\ te amesteci în treburile de conducere [i s\

le judeci. Prin aceasta se aduce întristare m\re]iei lui Dumnezeu,

din a C\rui purtare de grij\ [i putere sunt rândui]i conduc\torii”9.

8 Monahul Neofit, Rug\ciuni c\tre tineri sau Despre o exorcizare a României,

Editura Credin]a str\mo[easc\, 2005, p. 234.
9 Arhim. Dosoftei Morariu, op. cit., p. 408.
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{i, pentru a nu l\sa nim\nui nici o „porti]\ de sc\pare” sau loc

de interpretare, a ad\ugat: „Nim\nui cu nimic nu fi]i datori, decât

cu iubirea unuia fa]\ de altul; c\ cel care iube[te pe aproapele a îm-

plinit legea” (Romani 13, 8).

În continuare, apostolul rememoreaz\ cele 10 porunci: „S\ nu s\-

vâr[e[ti adulter; s\ nu ucizi; s\ nu furi; s\ nu m\rturise[ti strâmb;

s\ nu pofte[ti...”, ar\tând c\ acestea nu fac altceva decât s\ deli-

miteze clar rela]iile între oameni [i cele ce le apar]in, precum [i res-

pectul datorat, s\ sublinieze m\sura cu care s\ ne iubim aproa-

pele: „S\ iube[ti pe aproapele t\u ca pe tine însu]i” (Romani 13, 9),

c\ci „Iubirea nu face r\u aproapelui; iubirea este deci împlinirea

legii” (Romani 13, 10).

Capitolul se încheie cu îndemnul la priveghere, cu scopul „s\ ne

îmbr\c\m cu armele luminii” (Romani 13, 12), „S\ umbl\m cuviin-

cios, ca ziua: nu în ospe]e [i în be]ii, nu în desfrân\ri [i în fapte de

ru[ine, nu în ceart\ [i în pizm\10; Ci îmbr\ca]i-v\ în Domnul Iisus

Hristos [i grija de trup s\ nu o face]i spre pofte” (Romani 13, 14), in-

dicând astfel [i limita pân\ la care poate merge grija pentru trup.

II.6. Capitolul al 14-lea: Cum s\ ne purt\m cu cei slabi [i s\ 
nu d\m prilej de sminteal\ nim\nui, con]ine trei înv\]\turi

II.6.1. Despre post: 

„Primi]i-l pe cel slab în credin]\ f\r\ s\-i judeca]i gândurile. Unul

crede s\ m\nânce de toate; cel slab îns\ m\nânc\ legume. Cel ce

m\nânc\ s\ nu dispre]uiasc\ pe cel ce nu m\nânc\; iar cel ce nu

m\nânc\ s\ nu osândeasc\ pe cel ce m\nânc\, fiindc\ Dumnezeu

l-a primit.... Cel ce ]ine ziua o ]ine pentru Domnul; [i cel ce nu

]ine ziua nu o ]ine pentru Domnul. {i cel ce m\nânc\ pentru

Domnul m\nânc\, c\ci mul]ume[te lui Dumnezeu; [i cel ce nu

m\nânc\ pentru Domnul nu m\nânc\ [i mul]ume[te lui Dumne-

zeu. C\ci nimeni dintre noi nu tr\ie[te pentru sine [i nimeni nu

moare pentru sine. C\ dac\ tr\im, pentru Domnul tr\im, [i dac\

murim, pentru Domnul murim. Deci [i dac\ tr\im, [i dac\ murim,

ai Domnului suntem. C\ci pentru aceasta a murit [i a înviat Hris-

tos, ca s\ st\pâneasc\ [i peste mor]i [i peste vii” (Romani 14, 1-3;

15, 6-9), c\ci „nimic nu este întinat prin sine, decât numai pentru

10 Este cunoscut rolul [i importan]a pe care acest verset l-a avut în via]a Fericitului

Augustin, m\rturisit ulterior în lucrarea sa, M\rturisiri.
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cel care gânde[te c\ e ceva întinat; pentru acela întinat este” (Ro-

mani 14, 14) [i „toate sunt curate, dar r\u este pentru omul care m\-

nânc\ spre poticnire” (Romani 14, 20).

II.6.2. Despre judecarea aproapelui: 

„Dar tu, de ce judeci pe fratele t\u? Sau [i tu, de ce dispre-
]uie[ti pe fratele t\u? C\ci to]i ne vom înf\]i[a înaintea judec\]ii lui
Dumnezeu. C\ci scris este: «Viu sunt Eu! – zice Domnul – Tot ge-
nunchiul s\ Mi se plece [i toat\ limba s\ dea slav\ lui Dumnezeu»”
(Romani 14, 10-11), pentru a conchide, oferind totodat\ [i un su-
biect de reflec]ie: „Deci, dar, fiecare din voi va da seama despre sine
lui Dumnezeu” (Romani 14, 12), „s\ nu ne mai judec\m unii pe al]ii,
ci mai degrab\ judeca]i aceasta: S\ nu da]i fratelui prilej de potic-
nire sau de sminteal\” (Romani 14, 13).

În fond, tu cel care judeci, „Cine e[ti tu, ca s\ judeci pe sluga al-
tuia? Pentru st\pânul s\u st\ sau cade. Dar va sta, c\ci Domnul are
putere ca s\-l fac\ s\ stea. Unul deosebe[te o zi de alta, iar altul ju-
dec\ toate zilele la fel. Fiecare s\ fie deplin încredin]at în mintea lui.
Cel ce ]ine ziua, o ]ine pentru Domnul; [i cel ce nu ]ine ziua nu o
]ine pentru Domnul. {i cel ce m\nânc\ pentru Domnul m\nânc\, c\ci
mul]ume[te lui Dumnezeu; [i cel ce nu m\nânc\ pentru Domnul nu
m\nânc\, [i mul]ume[te lui Dumnezeu” (Romani 14, 4-6).

Consider\ c\, dac\ cineva dore[te s\-[i „exerseze capacit\]ile de
judec\tor”, s\ înceap\ cu propria persoan\, punând în practic\ cu-
vântul care zice: „Fa]\ de Dumnezeu s\ avem inim\ de fii, fa]\ de
aproapele s\ avem inim\ de mam\ [i fa]\ de noi în[ine inim\ de ju-
dec\tor”11 [i, analizându-[i faptele, spusele [i consecin]ele lor vi-
zavi de inten]iile sale, în mod cert va dobândi mai mult\ în]elep-
ciune, smerenie [i în]elegere pentru aproapele.

Ca dovad\ cât de mult se poate în[ela un om în aprecierile sale
când este vorba de judecarea a dou\ persoane pe care le cunoa[te
bine, atât cât î[i poate cunoa[te un tat\ fiii, v\ voi prezenta urm\-
toarea povestire. Ve]i putea vedea [i cât de mult se poate schimba un
om a c\rui „inim\ este mi[cat\ [i transformat\ de prezen]a lui Dum-
nezeu sau de c\tre cineva care este plin de Duhul S\u sau prin
simpla auzire a predic\rii adev\rului despre El”12.

11 Adrian Alui Gheorghe, Cu P\rintele Iustin Pârvu despre moarte, jertf\ [i iu-

bire, Editura Conta, Piatra Neam], 2006, p. 79. Aici, P\rintele Iustin citeaz\ din Mân-

tuirea p\c\to[ilor.
12 P\rintele Serafim Rose, op. cit., p. 27.



14 TEOLOGIE {I VIA}|

Iat\ povestirea acestui tat\, Suta[ul13, pe care o g\sim [i în Evan-

ghelia lui Matei 8, 5-13: „Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat

de El un suta[, rugându-L [i zicând: Doamne, sluga mea zace în cas\,

sl\b\nog, chinuindu-se cumplit. {i i-a zis Iisus: Venind, îl voi vin-

deca. Dar suta[ul, r\spunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic s\

intri sub acoperi[ul meu, ci numai zi cu cuvântul [i se va vindeca

sluga mea. C\ [i eu sunt om sub st\pânirea altora [i am sub mine

osta[i [i-i spun acestuia: Du-te, [i se duce; [i celuilalt: Vino, [i vine;

[i slugii mele: F\ aceasta, [i face. Auzind, Iisus S-a minunat [i a zis

celor ce veneau dup\ El: Adev\rat gr\iesc vou\: la nimeni, în Israel,

n-am g\sit atâta credin]\. {i zic vou\ c\ mul]i de la r\s\rit [i de la

apus vor veni [i vor sta la mas\ cu Avraam, cu Isaac [i cu Iacov în

împ\r\]ia cerurilor. Iar fiii împ\r\]iei vor fi arunca]i în întunericul

cel mai din afar\; acolo va fi plângerea [i scrâ[nirea din]ilor. {i a

zis Iisus suta[ului: Du-te, fie ]ie dup\ cum ai crezut. {i s-a îns\n\-

to[it sluga lui în ceasul acela” [i în Evanghelia lui Luca 7, 2-10: „Iar

sluga unui suta[, care era la el în cinste, fiind bolnav\, era s\ moar\.

{i auzind despre Iisus, a trimis la El b\trâni ai iudeilor, rugându-L s\

vin\ [i s\ vindece pe sluga lui. Iar ei, venind la Iisus, L-au rugat

st\ruitor, zicând: Vrednic este s\-i faci lui aceasta, C\ci iube[te nea-

mul nostru [i el ne-a zidit sinagoga. Iar Iisus mergea cu ei. {i nefiind

El acum departe de cas\, a trimis la El prieteni, zicându-I: Doamne,

nu Te osteni, c\ nu sunt vrednic ca s\ intri sub acoper\mântul meu.

De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednic s\ vin la Tine. Ci

spune cu cuvântul [i se va vindeca sluga mea. C\ci [i eu sunt om pus

sub st\pânire, având sub mine osta[i, [i zic acestuia: Du-te, [i se duce,

[i altuia: Vino, [i vine, [i slugii mele: F\ aceasta, [i face. Iar Iisus, au-

zind acestea, S-a minunat de el [i, întorcându-Se, a zis mul]imii care

venea dup\ El: Zic vou\ c\ nici în Israel n-am aflat atâta credin]\;

{i întorcându-se cei trimi[i acas\, au g\sit sluga s\n\toas\”.

II.6.3. Despre sminteal\: 

„S\ nu da]i fratelui prilej de poticnire sau de sminteal\”, c\ci „Cel
ce m\nânc\ s\ nu dispre]uiasc\ pe cel ce nu m\nânc\; iar cel ce nu
m\nânc\ s\ nu osândeasc\ pe cel ce m\nânc\, fiindc\ Dumnezeu
l-a primit” (Romani 14, 3) sau pentru c\ „cel ce nu m\nânc\ pentru
Domnul nu m\nânc\, [i mul]ume[te lui Dumnezeu” (Romani 14, 6).

13 Pr. Prof. Ioan Buga, T\cuta în]elepciune. Tipiconul Sfântului Munte, Edi-

tura Sfântu Gheorghe-Vechi, Bucure[ti, 2005, pp. 37-39.
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Sfântul Vasile cel Mare afirm\ în acest sens: „Mul]i au adunat

destule lucruri bune în tinere]e, dar, ajungând la mijlocul vie]ii, n-au

putut r\bda ispitele valurilor ridicate asupra lor de duhurile vicleniei

[i s-au lipsit de toate acele bun\t\]i câ[tigate întru mult\ osteneal\”. 

Sfântul Serafim de Sarov continu\ în acela[i sens: „Nu trebuie s\

te dedai nici la osteneli peste m\sur\, pentru ca tovar\[ul de vie-

]uire, trupul, s\ fie credincios [i destoinic întru s\vâr[irea faptelor

bune. Trebuie s\ mergi pe calea de mijloc, f\r\ s\ te aba]i nici la

dreapta, nici la stânga, [i s\ dai duhului cele duhovnice[ti, iar tru-

pului, cele trupe[ti, ceea ce este necesar pentru men]inerea vie]ii

vremelnice [i ceea ce se cere cu dreptate de c\tre ea pentru via]a

comun\”14; „În zilele de miercuri [i vineri, mai ales în cele patru

posturi, este bine s\ folosim hran\ o singur\ dat\ în zi [i îngerul

Domnului se va apropia de noi”15.

II.7. Capitolul al 15-lea: Îndemnuri la r\bdare cu cei slabi 
[i la unirea fr\]easc\

„Datori suntem noi cei tari s\ purt\m sl\biciunile celor nepu-

tincio[i [i s\ nu c\ut\m pl\cerea noastr\. Ci fiecare dintre noi s\

caute s\ plac\ aproapelui s\u, la ce este bine, spre zidire” (Ro-

mani 15, 1-2), urmând pilda Mântuitorului Care „n-a c\utat pl\cerea

Sa, ci, precum este scris: «Oc\rile celor ce Te oc\r\sc pe Tine au c\zut

asupra Mea». C\ci toate câte s-au scris mai înainte s-au scris spre în-

v\]\tura noastr\, ca, prin r\bdarea [i mângâierea care vin din Scrip-

turi, s\ avem n\dejde. Iar Dumnezeul r\bd\rii [i al mângâierii s\ v\

dea vou\ a gândi la fel unii pentru al]ii, dup\ Iisus Hristos, pentru

ca to]i laolalt\ [i cu o singur\ gur\ s\ sl\vi]i pe Dumnezeu [i Tat\l

Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, primi]i-v\ unii pe al]ii,

precum [i Hristos v-a primit pe voi, spre slava lui Dumnezeu. C\ci

spun: C\ Hristos S-a f\cut slujitor al t\ierii împrejur pentru ade-

v\rul lui Dumnezeu, ca s\ înt\reasc\ f\g\duin]ele date p\rin]ilor, iar

neamurile s\ sl\veasc\ pe Dumnezeu pentru mila Lui, precum este

scris: «Pentru aceasta Te voi l\uda între neamuri [i voi cânta numele

T\u»” (Romani 15, 3-9), ceea ce [i face în zilele noastre Biserica.

Privind la mul]imea popoarelor cre[tine [i la aria lor de r\spân-
dire ce a cuprins tot p\mântul, avem înc\ o dat\ confirmarea biblic\:

14 Arhim. Dosoftei Morariu, op. cit., p. 395.
15 Ibidem, p. 399.
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„L\uda]i pe Domnul toate neamurile; l\uda]i-L pe El toate popoarele,
c\ci întru Acela neamurile vor n\d\jdui” (Romani 15, 11-12).

Urmeaz\ apoi o binecuvântare pe care cu to]ii ne-o dorim s\ fie
lucr\toare în fiin]a noastr\: „Iar Dumnezeul n\dejdii s\ v\ umple pe
voi de toat\ bucuria [i pacea în credin]\, ca s\ prisoseasc\ n\dej-
dea voastr\, prin puterea Duhului Sfânt” (Romani 15, 13).

Apostolul î[i continu\ epistola cu m\rturisirea dorin]ei de a-i vi-
zita, „râvnind astfel s\ binevestesc acolo unde Hristos nu fusese nu-
mit” (Romani 15, 20) [i amintindu-le „despre harul ce mi-a fost dat
de Dumnezeu, ca s\ fiu slujitor al lui Iisus Hristos la neamuri, slu-
jind Evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca prinosul neamurilor, fiind
sfin]it în Duhul Sfânt, s\ fie bine primit” (Romani 15, 15-16).

II.8. Capitolul al 16-lea: Apostolul le-o d\ în grij\ pe diaconi]a 
Febe. Închin\ciuni celor din Roma. Primejdia dezbin\rii.

Acest capitol este mai curând un post scriptum al epistolei, în
care apostolul o încredin]eaz\ pe diaconi]a Febe Bisericii din Chen-
hreea, rugându-i s-o primeasc\ „cu vrednicia cuvenit\ sfin]ilor” (Ro-
mani 16, 2) [i s\-i fie „de ajutor la orice ar avea nevoie de ajutorul
vostru” (Romani 16, 2), „c\ci [i ea a ajutat pe mul]i [i pe mine în-
sumi” (Romani 16, 2). În continuare, transmite îmbr\]i[\ri la diferite
persoane, destul de numeroase, f\r\ a uita s\ le precizeze anumite
merite legate atât de propria persoan\, cât [i fa]\ de Biseric\. „Îm-
br\]i[a]i-v\ unii pe al]ii cu s\rutare sfânt\. V\ îmbr\]i[eaz\ pe voi
toate Bisericile lui Hristos” (Romani 16, 16). Ce poate fi spus mai fru-
mos unor oameni pentru a le conferi legitimitate, pentru a le subli-
nia apartenen]a, meritele [i individualitatea în Biserica lui Hristos ?

Apostolul continu\ cu un „îndemn fr\]esc” ca „s\ v\ p\zi]i de cei
ce fac dezbin\ri [i sminteli împotriva înv\]\turii pe care a]i primit-o”.
Urmeaz\ apoi sfatul: „Dep\rta]i-v\ de ei” (Romani 16, 17). „C\ci unii
ca ace[tia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor,
[i, prin vorbele lor frumoase [i m\gulitoare, în[eal\ inimile celor f\r\
de r\utate, fiindc\ ascultarea voastr\ este cunoscut\ de to]i. M\ bucur
deci de voi [i voiesc s\ fi]i în]elep]i spre bine [i nevinova]i la r\u”
(Romani 16, 18-19).

Concluzii

„Exist\ cumva un receptor special pentru a primi descoperiri de
la Dumnezeu ? Da, într-un anume sens, exist\ un astfel de senzor,
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de[i, în mod obi[nuit noi îl închidem [i nu-l l\s\m deschis spre a
putea func]iona: revela]ia dumnezeiasc\ este conferit\ unui recep-
tor numit o inim\ plin\ de iubire. Noi [tim din Sfintele Scripturi c\
Dumnezeu este iubire; cre[tinismul este religia iubirii”16. Iat\ de ce
„Domnul nostru Iisus Hristos Însu[i spune c\ Apostolii S\i s-au re-
marcat mai presus de orice prin dragostea lor”17. {i prin d\ruire, am
ad\uga noi. Oare cum ar fi putut fi altfel, când au avut un Înv\-
]\tor care le-a predicat d\ruirea, r\stignindu-Se pe cruce între doi
tâlhari, ca jertf\ pentru r\scump\rarea lumii din p\cat? „Pe omul
adev\rat îl recunosc [i îl respect\ chiar [i du[manii lui”18.

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptur\, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure[ti, 2002.

*** Poc\in]a, Poarta mântuirii, traducere de Cristina Sp\t\relu, Editura

Cartea Ortodox\ & Editura Egumeni]a, 2007.
Adrian Alui Gheorghe, Cu P\rintele Iustin Pârvu despre moarte, jertf\

[i iubire, Editura Conta, Piatra Neam], 2006.

Antonopoulos, Arhimandritul Nectarie, Sfântul Arhiepiscop Luca 1877-

1961 Chirurgul f\r\ de argin]i, traducere Cristina Sp\t\relu, Edi-
tura Biserica Ortodox\, Editura Egumeni]a.

Buga, Pr. Prof. Ioan, T\cuta în]elepciune. Tipiconul Sfântului Munte, Edi-
tura Sfântu Gheorghe-Vechi, Bucure[ti, 2005.

Constantinescu, Pr. Prof. Ioan, Studiul Noului Testament, Editura Insti-

tutului Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu-
re[ti, 2002.

Morariu, Arhim. Dosoftei, Sfântul Serafim de Sarov. Via]a, nevoin]ele [i

înv\]\turile, edi]ia a II-a, Editura M\n\stirea Sih\stria, Vân\tori
(Neam]), 2004.

Neofit, Monahul, Rug\ciuni c\tre tineri sau Despre o exorcizare a Ro-

mâniei, Editura Credin]a str\mo[easc\, 2005.
Rose, P\rintele Serafim, Descoperirea lui Dumnezeu în inima omului,

trad. Prof. Paul B\lan, Editura Cartea Ortodox\, Alexandria & Edi-

tura Agapis, Bucure[ti, 2005.

16 P\rintele Serafim Rose, op. cit., p. 31.
17 Ibidem.
18 Arhimandritul Nectarie Antonopoulos, Sfântul Arhiepiscop Luca 1877-1961

Chirurgul f\r\ de argin]i, traducere Cristina Sp\t\relu, Editura Biserica Ortodox\,

Editura Egumeni]a, p. 163.



18 TEOLOGIE {I VIA}|

L’activité catéchétique du Saint Apôtre Paul 
dans l’Epître aux Romains

Conf. Dr. Carmen-Maria BOLOCAN

Notre étude intitulée «L’activité catéchétique du Saint Apôtre
Paul dans l’Epître aux Romains» illustre quelques aspects de la vie
qui ont été analyser par l’Apôtre Paul.

On a identifié, sur le texte, quelques recommandations faites
par le Saint Apôtre aux Romains et, grâce à eux, à nous, les chré-
tiens d’hier et d’aujourd’hui.


