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"Chintesența și perfecțiunea doctrinei mântuirii" Thomas Draxe 

...cea mai ”pură Evanghelie” Luther 

Și cu toate astea epistola Romani trebuie privită în primul rând ca o scrisoare... 

Autorul: ap. Pavel 

Scribul: Terțius (Rom.16:22) 

 

1.Vieți transformate 

Augustin:“Tumultul din inima mea m-a dus în grădină, unde nimeni nu putea să se amestece 

cu lupta arzătoare cu mine însumi în care eram angajat... mă zbăteam în lanțurile mele. 

Deodată aud o voce din casa vecină care putea fi de băiat sau fată... ”Ia și citește, ia și citește”. 

Am luat cartea apostolului (Romai), am deschis-o și am citi în liniște primul pasaj care a căzut 

sub ochii mei ” Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte 

de ruşine; nu în certuri şi în pizmă; ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de 

firea pămîntească, pentruca să-i treziţi poftele. (Romani 13:13-14)”. Nu am mai dorit și nu a 

mai fost nevoie să citesc mai departe. Dintr-odată, cu ultimele cuvinte ale pasajului, a fost ca și 

cum o lumină a eliberării de toate anxietățile mele mi-a inundat inima. Toate umbrele îndoielii 

au fost risipite” 

Martin Luther /Romans 1: 17—”În Evanghelieneprihănirea lui Dumnezeu este revelată, o 

neprihănire care este prin credință de la început până la sfârșit. Am muncit cu sârguință și 

neliniște în ceea ce privește înțelegerea cuvintelor lui Pavel...expresia ”neprihănirea lui 

Dumnezeu” îmi bloca drumul, deoarece am considerat că înseamnă că Dumnezeu este 

neprihănit și se raportează cu dreptate în pedepsirea celor neprihăniți. Deși un călugăr 

impecabil, am stat înaintea lui Dumnezeu ca păcătos.. și de aceea nu am iubit un Dumnezeu 

drept și mânios, ci mai degrabă L-am urât și am murmurat împotriva Lui... Apoi am realizat că 

neprihănirea lui Dumnezeu este acea neprihănire prin care prin har și îndurare Dumnezeu ne 

justifică prin credință. Atunci m-am simțit renăscut și ca și cum aș fi intrat pe niște porți 

deschise în paradis. Și deși am urât până acum expresia ”neprihănirea lui Dumnezeu”, acum 

am început să o privesc ca cel mai drag și mângăietor cuvânt” 

John Stott: “ o relație de dragoste-ură cu epistola Romani, datorată provocărilor personale 

care aduc un simțământ de bucurie-durere. Această devastatoare expunere a lui Pavel în ce 

privește păcatul și vina universală în Romani 1:18-3:20, m-au salvat de acel evanghelism 

superficial care este preocupat doar de nevoile imediate al oamenilor” 

Calvin, Karl Barth... Cornilescu  
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2.Biserica din Roma 

-Evreii din Roma, aduși de Pompei (62 ÎC) ca prizonieri de război și eliberați ulterior. 

-10-13 sinagogi,  

-40.000-50.000 evrei în total, sclavi și liberi,  

-Abia începând cu Nero, 64 AD, creștinii sunt priviți ca entitate distinctă de iudaism (Suetoniu), 

până aici ei fiind percepuți ca o sectă iudaică. Evreii erau priviți cu suspiciune și chiar cu ură la 

Roma. 

-Creștinii se întâlneau în biserici în case, 

Suetoniu povestește despre disensiunile apărute între evrei, evreii creștini și creștinii dintre 

neamuri cu privire la ținerea Legii. Fără nici o deosebire evreii sunt expulzați în 49 AD din Roma 

de către Împăratul Claudiu. 

Fa.18:2 Acolo (Corint) a găsit pe un Iudeu, numit Acuila, de neam din Pont, venit de curînd din 

Italia, cu nevastă-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toţi Iudeii să plece din Roma. A 

venit la ei.  

Astfel bisericle în case au ajuns să fie  compuse în mare parte din creștini ne-evrei, fapt ce a 

creat fricțiuni în jurul legii mozaice. 

-54 moartea lui Claudiu și întoarcerea evreilor 

Rom.15:5 Dumnezeul răbdării şi al mîngîierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţiminte, unii faţă 

de alţii, după pilda lui Hristos Isus; 

6 pentruca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului 

nostru Isus Hristos. 

7 Aşa dar, primiţi-vă unii pe alţii, cum v’a primit şi pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. 

 

3.Context, locul și data scrierii 

Pare evident că Epistola către romani a fost scrisă din Corint, în cursul celor trei luni petrecute 

în această cetate în cadrul celei de-a treia călătorii misionare (Fapte 20:1-3). Mulți învățați 

datează această vizită in iarna lui 57-58, dar unii preferă o dată mai timpurie.  

Faptul că epistola a fost scrisă din Corint este indicat de referirile sale la Gaiu (Rom 16:23; cf. 

1Cor 1:15) si la Erast (Rom 16:23; cf. 2Tim 4:20) și de recomandarea făcută lui Fivi, pe care 

Pavel o descrie ca aducând un serviciu special bisericii din Chencrea, portul răsăritean al 

Corintului (Rom 16:1). 

... Aşa că, de la Ierusalim şi ţările de 

primprejur, pînă la Iliric (Albania și fosta 

Iugoslavie), am răspîndit cu prisosinţă 

Evanghelia lui Hristos.  (Romani 15:19) 
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Şi am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe 

temelia pusă de altul,  (Romani 15:20)  

După ce-mi voi împlini dar însărcinarea aceasta, şi le voi încredinţa aceste daruri, voi pleca în 

Spania, şi voi trece pe la voi. (Romani 15:28) 

 

4.Motivații multiple pentru scriere: 

-datorită luptei cu iudaizatorii, i s-a dus vestea că este ”anti-Lege” și ”anti-evrei” (Rom.3:8) ”Şi 

de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, cari ne vorbesc de rău, că 

spunem noi? Osînda acestor oameni este dreaptă.” 

-bătăliile trecute din Galatia și Corint 

-criza care urma la Ierusalim 

-dorința de a-și asigura o bază misionară pentru lucrarea din Spania  

-nevoia de a uni creștinii din Roma în jurul Evangheliei sale pentru a primi ajutor în lucrarea din 

Spania 

Toate acestea l-au determinat pe Pavel să scrie o epistolă în care, într-un mod clar, el 

recapitulează înțelegerea lui cu privire la Evanghelie. 

 

5.Scop: 

-Mântuie 

-Justificare prin credință 

(Justificarea prin credință= a fi socotit neprihănit 

Neprihănire 

”... Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într’o stare după 

voia lui Dumnezeu...”(Isaia 53:11) 

Justificarea prin credință= a fi socotit într-o stare după voia lui Dumnezeu) 

-Relația Neamuri-Evrei 

 

Rom.1:16: Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui 

Dumnezeu pentru mîntuirea fiecăruia care crede: întîi a Iudeului, apoi a Grecului; 

17 deoarece în ea este descoperită o neprihănire, pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care 

duce la credinţă, după cum este scris:„Cel neprihănit va trăi prin credinţă.“ 

 

6.Schița cărții 

I. Introducere: Descoperirea neprihănirii lui Dumnezeu (1:1-17) 

II. Justificarea prin credință (1:18-4:25) 

Evanghelia 

Vestea Bună 
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III. Viața în Cristos sau unirea cu Cristos și conformarea finală cu Cel neprihănit (5:1-8:39) 

IV. Relația cu Israel (9:1-11:36) 

V. Neprihănirea lui Dumnezeu în viața de fiecare zi (12:1-16:27) 

(A. 5:1-11 — siguranța slavei viitoare 

B. 5:12-21 — baza acestei siguranțe în lucrarea lui Hristos 

C. 6:1-23 — problema păcatului 

C’. 7:1-25 — problema legii 

B'. 8:1-17 — temeiul siguranței în lucrarea lui Cristos, mediată de Duhul Sfânt 

A'. 8:18-39 — siguranța slavei viitoare) 

6.1.Ideea exegetică pasaj 1-8 

Există o veste bună a răscumpărării promisă de Dumnezeu, începută în VT şi finalizată în Isus 

Cristos prin care omul păcătos aflat sub mânia lui Dumnezeu este salvat prin credinţa în 

jertfa lui Cristos şi trăieşte până la final neprihănirea lui Dumnezeu tot prin credinţa în 

Cristos şi ascultarea de Duhul Sfânt. 

 

7.Biserica timpurie în Roma 

Arthur Darby Nock (1902– 1963) sugera că nu avem date despre formarea primelor congregații 

în vest, inclusiv cea din Roma, pentru că ele sunt rezultatul ”migrării individuale” 

(ex.Cincizecime ”oaspeți din Roma” și nu a unei misiuni organizate 

7.1.Convertirea 

În mod aproape surprinzător, când sociologii s-au apucat să studieze modul în care convertirea 

avea loc, ei au descoperit că doctrinele aveau o importanță secundară în decizia inițială de 

convertire. Și asta la modul general, lăsând loc pentru și pentru convertirile mistice precum 

cea alui Pavel pe drumul Damascului.  

”Convertirea însemna în primă instanță, aducerea comportamentului religios, al obiceiurilor 

individului în aliniere cu cel al rudelor sau al prietenilor săi și nu întâlnirea cu doctrine care să 

atragă” Rodney Stark 

7.2.Implicarea creștinilor în viața cetății. Mila. 

După cum E. A. Judge explică, filozofii clasici gândeau că ”mila nu este deloc guvernată de 

rațiune, iar oamenii trebuie să învețe să-și țină în frâu impulsul; strigătul după mila nemeritată 

trebuie să rămână fără răspuns. Compasiunea era un defect de caracter, nedemn pentru 

oamenii înțelepți și scuzabilă dor pentru cei care nu s-au maturizat”  

Acesta era climatul moral în care creștinismul considera mila ca fiind una din virtuțile 

primordiale. 
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Mt.25:35 Căci am fost flămînd, şi Mi-aţi dat de mîncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am 

fost străin, şi M’aţi primit; 

36 am fost gol, şi M’aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, 

şi aţi venit pe la Mine.» 

Iac.2:15 Dacă un frate sau o soră sînt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele, 

16 şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!“ fără să le dea cele 

trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? 

17 Tot aşa şi credinţa: dacă n’are fapte, este moartă în ea însăş. 

 

La un moment dat episcopul Romei scria episcopului Antiohiei că Bisericile din Roma aveau 

grijă de aproximatix 1500 văduve și oameni cu probleme. 

Tertulian vorbește de ajutoarele strânse în mod benevol pentru ajutorarea celor în nevoie, 

îngroparea celor săraci, suport pentru orfani și bătrâni... 
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1.Care sunt lucrurile care credeți că ar putea atrage oamenii spre comunitatea Vox Domini? 

2.Care sunt lucrurile pe care Biserica este chemată să le facă azi ”împotriva curentului” și 

care sunt de impact în viața ”cetății”? 

3.Care sunt planurile tale pentru a duce Vestea bună acolo unde ”Hristos nu este vestit”? 

about:VDC:40:25:35
about:VDC:40:25:36
about:VDC:59:2:15
about:VDC:59:2:16
about:VDC:59:2:17

