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Pavel, rob al lui Isus Hristos,
apostol chemat*, pus deoparte**
pentru Evanghelia lui Dumnezeu
(pe care a* promis-o mai înainte
prin** profeţii Săi în scrieri sfin-
te) despre Fiul Său (născut* din
sămânţa lui David, după carne,
rânduit* Fiu al lui Dumnezeu în
putere, după** Duhul de sfinţenie,
prin� învierea morţilor), Isus
Hristos, Domnul nostru, prin care
am* primit har şi apostolie, în**
Numele Lui, spre ascultarea�
credinţei, între toate naţiunile,
printre care sunteţi şi voi, che-
maţi  ai lui Isus Hristos: către toţi
preaiubiţii lui Dumnezeu care
sunt în Roma, sfinţi chemaţi*:
Har** vouă şi pace de la Dum-
nezeu Tatăl nostru şi de la Dom-
nul Isus Hristos.

Întâi mulţumesc* Dumne-
zeului meu, prin Isus Hristos,
pentru voi toţi, deoarece cre-
dinţa** voastră este vestită în
toată lumea. Pentru că* martor
îmi este Dumnezeu, căruia Îi slu-
jesc** în duhul meu, în Evan-
ghelia Fiului Său, că neîncetat
amintesc de voi, cerând întot-
deauna* în rugăciunile mele, dacă
măcar acum, în sfârşit, prin
voia** lui Dumnezeu, îmi va fi
îngăduit să vin la voi. Pentru că
doresc mult să vă văd, ca să* vă
fac parte de vreun dar de har
spiritual, ca să fiţi întăriţi, adică
să fim mângâiaţi împreună între
voi, fiecare prin credinţa* care
este în celălalt, atât a voastră, cât
şi a mea. Dar nu doresc să fiţi în
necunoştinţă, fraţilor, că deseori
mi-am propus să vin la voi (şi* am
fost împiedicat până acum),
ca să am vreun rod** şi printre
voi, ca şi printre celelalte naţiuni.

Eu* sunt dator şi grecilor şi bar-
barilor, şi celor înţelepţi şi celor
nepricepuţi. Astfel, atât cât depin-
de de mine, eu sunt gata să vă
vestesc Evanghelia şi vouă, celor
din Roma.

Pentru că* mie nu-mi este ru-
şine de Evangheliea; pentru că**
ea este puterea lui Dumnezeu
spre mântuire, pentru oricine
crede: atât� iudeu, întâi, cât şi
grec; pentru că în* ea se des-
coperă o dreptate a lui Dum-
nezeu din credinţă, spre credin-
ţă, după cum este scris: �Dar
cel drept** va trăi din credinţă�.

Pentru că mânia* lui Dum-
nezeu se descoperă din cer îm-
potriva oricărei neevlavii şi ne-
dreptăţi a oamenilor, care înă-
buşă adevărul în nedreptate.

Fiindcă* ce se poate cu-
noaşte despre Dumnezeu este
arătat înb ei, pentru că Dum-
nezeu** le-a arătat � fiindcă, de
la creaţia lumii, lucrurile Sale
nevăzute* se văd, fiind înţelese
de minte prin lucrurile făcute,
la fel şi eterna Sa putere şi di-
vinitate � încât ei să fie fără
scuză.

Fiindcă, după ce L-au cunos-
cut pe Dumnezeu, nu L-au glo-
rificat ca Dumnezeu, nici nu I-au
mulţumit; ci au ajuns deşerţi* în
gândurile lor şi inima lor fără
pricepere a fost întunecată. Sus-
ţinând* că sunt înţelepţi, au ajuns
nebuni şi au schimbat gloria ne-
pieritorului Dumnezeu* în asemă-
narea imaginii omului pieritorc

şi a păsărilor şi a patrupedelor şi
a reptilelor. De aceea* Dumnezeu
i-ad lăsat pradă poftelor inimilor
lor spre necurăţie, ca** să-şi de-
zonoreze trupurile între ei înşişi�,
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ca unii care au schimbat adevă-
rul* lui Dumnezeu în minciună**
şi s-au închinat şi au slujit creatu-
rii în locul Creatorului, care este
binecuvântat pentru totdeauna!
Amin. De aceea, Dumnezeu i-a lă-
sat pradă unor patimi* josnice;
pentru că şi femeile lor au schim-
bat întrebuinţarea naturală în cea
împotriva naturii; şi în acelaşi fel
şi bărbaţii, părăsind întrebuinţa-
rea naturală a femeii, s-au aprins
în pofta lor unii pentru alţii, băr-
baţi cu bărbaţi făcând lucruri de
ruşine şi primind în ei înşişi răs-
plata cuvenită abaterii lor. Şi, fiind-
că nu au socotit că este bine să-L
aibă pe Dumnezeu în cunoştinţăa,
Dumnezeu i-a lăsat pradă unei
minţi nechibzuiteb, ca să practice
lucruri neîngăduite*, fiind plini
de orice nedreptate,c răutate, lă-
comie, intenţii rele; plini de invi-
die, ucidere, ceartă, viclenie, atitu-
dini rele; şoptitori, defăimători,
urâtori de Dumnezeu, obraznici, or-
golioşi, lăudăroşi, născocitori de
rele, neascultători de părinţi, fără
pricepere, călcători de cuvânt, fără
afectivitate naturală, dfără milă.
Ca unii care cunosc* judecata
dreaptă a lui Dumnezeu, că cei
care fac asemenea lucruri sunt**
vrednici de moarte, ei nu numai
că le practică, dar îşi şi găsesc
plăcerea� în cei care le fac.

De aceea, nu te poţi scuza*,
omule, oricine ai fi tu, care judeci,
pentru că**, în ceea ce judeci pe
altul, pe tine însuţi te condamni,
fiindcă tu, care judeci, faci ace-
leaşi lucruri. Dar ştim că judecata
lui Dumnezeu este după adevăr
asupra celor care fac astfel de
lucruri. Şi socoteştie, omule, care
judeci pe cei care fac astfel de
lucruri şi pe care tu însuţi le prac-

tici, că tu vei scăpa de judecata
lui Dumnezeu? Sau dispreţuieşti
tu bogăţiile* bunătăţii Lui, şi ale
îngăduinţei** şi ale îndelungii�
răbdări, necunoscând că bună-
tatea lui Dumnezeu te conduce la
pocăinţă? Dar, după împietrirea
ta şi după inima ta nepocăită, îţi*
aduni mânie, în zi de mânie şi de
descoperire a dreptei judecăţi a
lui Dumnezeu, care* va răsplăti
fiecăruia după lucrările lui: celor
care, prin stăruinţă în lucrare bu-
nă, caută glorie şi onoare şi ne-
putrezire: viaţă eternă; dar celor
care sunt certăreţi şi nu se su-
pun* adevărului, ci ascultă de ne-
dreptate: mânie şi indignaref;
necaz şi strâmtorare peste orice
suflet de om care lucrează răul,
şi* al iudeului, întâi, şi al gre-
cului; dar glorie* şi onoare şi
pace oricuig face binele, şi iu-
deului, întâi, şi grecului; pentru
că* Dumnezeu nu primeşte după
înfăţişare. Pentru că toţi câţi au
păcătuit fără lege vor şi pierih

fără lege; şi toţi câţi au păcătuit
sub lege vor fi judecaţi prin lege
(pentru că nu* cei care aud legea
sunt drepţi înaintea lui Dum-
nezeu, ci cei care împlinesc le-
gea vor fi îndreptăţiţii. Deoarece,
când naţiunile, care nu au lege,
practică din fire cele ale legii,
aceştia, neavând lege, îşi sunt lor
înşişi lege, ca unii care arată lu-
crarea legii scrisă în inimile lor,
conştiinţa lor mărturisind şi gân-
durile lor acuzându-se sau apă-
rându-se între ele), în* ziua când
Dumnezeu va judeca lucrurile
ascunse ale oamenilor, după Evan-
ghelia** mea, prin� Isus Hristos.

Dar dacăj tu* te numeşti iu-
deu, şi te** bazezik pe lege, şi� te
lauzi cul Dumnezeu, şi cunoşti*
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voia Lui, şi ştii să deosebeşti**
lucrurile foarte bune, fiind învă-
ţat din lege, şi* eşti convins că tu
însuţi eşti călăuză a orbilor, lu-
mină celor în întuneric, îndru-
mător al celor fără minte, învăţă-
tor al copiilor, având* forma cu-
noştinţei şi a adevărului în lege:
tu deci, care înveţi pe altul, pe
tine însuţi nu te înveţi? tu, care
predici: �Nu fura�, furi? tu*, care
zici: �Nu comite adulter�, comiţi
adulter**? tu, care urăşti idolii,
jefuieşti temple? tu*, care te lauzi
cu legea, Îl dezonorezi pe Dum-
nezeu prin încălcarea legii?
pentru că �din cauza voastră este
hulit Numele lui Dumnezeu prin-
tre naţiuni�*, după cum este scris.
Pentru că circumcizia* foloseş-
te, în adevăr, dacă împlineşti
legea; dar, dacă eşti călcător de
lege, circumcizia ta a devenit ne-
circumcizie. Deci, dacă* necir-
cumciziaa păzeşte cerinţele legii,
necircumcizia sa nu va fi soco-
tită drept circumcizie? şi ne-
circumcizia din fire, împlinind
legea, nu te* va judeca pe tine,
care, cub literă şi circumcizie, eşti
călcător de lege? Pentru că iudeu
nu* este cel în afară, nici cir-
cumcizie, aceea în afară, în car-
ne; ci iudeu este acela* în lăun-
truc, şi circumcizie**, aceea a
inimii, în duh�, nu în literă; a
cărui laudă�� este nu de la oa-
meni, ci de la Dumnezeu.

Deci care este întâietatea
iudeului sau care este folosul
circumciziei? Mare, oricum: întâi
că, în adevăr, * lor le-au fost în-
credinţate cuvintele lui Dum-
nezeu. Şi ce dacă unii* n-au
crezutd, oare necredinţa** lor va
desfiinţae credincioşia lui Dum-
nezeu? Nicidecum*! Ci Dumne-
zeu** să fie adevărat şi orice�
om, mincinos, după cum este

scris: �Ca�� să fii îndreptăţit în
cuvintele Tale şi să învingi când
vei fi în judecatăf�. Dar, dacă
nedreptatea noastră arată drep-
tatea lui Dumnezeu, ce vom spu-
ne? Este nedrept Dumnezeu care
Îşi revarsă mânia? Vorbesc* ca
un om. Nicidecum! Altfel, cum*
va judeca Dumnezeu lumea?
Pentru că, dacă prin minciuna
mea, adevărul lui Dumnezeu a
prisosit spre gloria Lui, de ce mai
sunt şi eu judecat ca păcătos?
Şi de ce nu*, după cum suntem
defăimaţig şi după  cum afirmă
unii că spunem noi: �Să facem
cele rele, ca să vină cele bune�?
Condamnarea lor este dreaptă.

Atunci ce, suntem noi mai
buni? Nicidecum: pentru că mai
înainte i-am acuzat şi pe iudei
şi pe greci, că toţi* sunt sub păcat,
după cum este scris: �Nu este nici
unul drept, nici unul măcar;
nu* este nici unul care înţelege, nu
este nici unul care-L caută pe
Dumnezeu. Toţi s-au abătut, au
ajuns toţi împreună nefolositori;
nu este nici unul care practică
bunătatea, nu este nici unul mă-
car; gâtlejul* lor este un mormânt
deschis; cu limbile lor înşelau;
sub buzele lor este venin** de
aspidăh; gura* lor este plină de
blestem şi de amărăciune; pi-
cioarele* lor sunt grabnice să
verse sânge; pustiire şi necaz
sunt în căile lor  şi n-au cunoscut
calea păcii: nu* este teamă de
Dumnezeu înaintea ochilor lor�.
Ştim însă că orice* zice legea
vorbeşte celor de sub legei, pen-
tru ca orice** gură să fie închisă
şi toată� lumea să fie sub judecată
înaintea lui Dumnezeu. De aceea,
din* faptele legii, nici o făpturăj

nu va fi îndreptăţită înaintea
Lui, pentru că prin** lege vine
cunoştinţa păcatului.
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Universa-
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păcatului
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a Cel necircumcis    b Sau �prin�    c Sau �în ascuns�    d Lit. �au fost necredincioşi�    e Sau �va face fără
efect�    f Unele ms. �vei fi judecat�    g Sau �huliţi�    h Gr. �aspis�, şarpe mic veninos    i Lit. �celor în lege�
j Lit. �carne�
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Dar acum, fără lege, s-a ară-
tat o dreptate* a lui Dumnezeu,
mărturisită** de lege şi� de pro-
feţi; o dreptate a lui Dumnezeu
prin credinţa îna Isus Hristos, pen-
tru toţi şi peste toţib cei care
cred: pentru că nu* este deosebire;
pentru că toţi* au păcătuit şi sunt
lipsiţic de gloria lui Dumnezeu,
fiind îndreptăţiţi, fără plată, prin*
harul Său, prin** răscumpărarea
care este în Hristos Isus, pe care
Dumnezeu L-a rânduit* ca is-
păşired, prin credinţa în sângele**
Lui, pentru arătarea dreptăţii Sale,
datorită� trecerii peste păcatele
făcute mai înainte, în îngăduinţa
lui Dumnezeu, spre arătarea drep-
tăţii Sale în timpul de acum, ast-
fel încât El să fie drept şi să-l în-
dreptăţească pe acela care este
din credinţa îna Isus. Deci* unde
este lauda? A  fost înlăturată. Prin
care  lege? A faptelor? Nu, ci prin
legea credinţei; pentru căe noi
socotim că omul este îndreptăţit
prin* credinţă, fără faptele legii.
Este Dumnezeu numai al iudeilor?
Nu este şi al naţiunilor? Da, şi al
naţiunilor: deoarece, în adevăr,
este un* singur Dumnezeu care
va îndreptăţi circumciziaf din
credinţă, şi necircumciziag prin
credinţă. Deci desfiinţăm noi le-
gea prin credinţă? Nicidecum: ci
noi întărim legea.

Deci ce vom spune că a găsit,
după carne, Avraam*, tatălh nos-
tru? Pentru că, dacă Avraam a fost
îndreptăţit* din fapte, are cu ce să
se laude, dar nu înaintea lui
Dumnezeu. Pentru că, ce spune
Scriptura? �Şi Avraam* L-a crezut
pe Dumnezeu şi i s-a socotit ca
dreptate�. Însă celui* care lucrea-
ză, plata nu i se socoteşte după
har, ci după datorie; dar celui

care nu lucrează, ci crede în Cel
care-l îndreptăţeştei* pe cel ne-
evlavios, credinţa lui i se socoteşte
ca dreptate. După cum şi David
vorbeşte despre fericirea omului
căruia Dumnezeu îi socoteşte
dreptatea fără fapte: �Ferice* de
cei ale căror nelegiuiri au fost ier-
tate şi ale căror păcate au fost
acoperite. Ferice de omul căruia
Domnul nicidecum nu-i va socoti
păcatulj!�

Deci această fericire este
pentru circumcizie sau şi pentru
necircumcizie? Pentru că spunem
că lui Avraam credinţa �i s-a so-
cotit ca dreptate�. Deci cum i s-a
socotit? Când era el în circum-
cizie, sau în necircumcizie? Nu în
circumcizie, ci în necircumcizie.
Şi a* primit semnul circumciziei,
ca pecete a dreptăţii credinţei, pe
care o avea fiind în necircumcizie,
ca** el să fie tată al tuturor celor
care cred, fiind în necircumcizie,
spre a li se socoti şik lor dreptatel,
şi tată al circumciziei, pentru aceia
care nu numai că sunt din cir-
cumcizie, dar şi umblă pe urmele
credinţei tatălui nostru Avraam,
când era în necircumcizie.

Pentru că nu prin lege a fost
făcută promisiunea către Avraam
sau către sămânţa lui, că el va fi
moştenitor* al lumii, ci prin
dreptatea credinţei. Pentru că*,
dacă cei care sunt din lege sunt
moştenitori, credinţa este făcută
zadarnică şi promisiunea este
desfiinţată. Pentru că legea*
lucrează mânie; darm, unde nu
este lege, nu este nici călcare de
lege. De aceea ean este din cre-
dinţă, ca să fie potrivit harului,
pentru ca* promisiunea să fie
sigură pentru toată sămânţa, nu
numai pentru aceea din lege, ci şi

*Fap. 15.11.
Cap. 1.17.
Filip. 3.9.
Ev. 11.4.
**Ioan 5.46.
Fap. 26.22.
 �Cap. 1.2.
1 Pet. 1.10.
*Cap. 10.12.
Gal. 3.28.
Col. 3.11.
*Cap. 11.32.
Gal. 3.22.
*Cap. 4.16.
Ef. 2.8.
Tit 3.5,7.
**Mt. 20.28.
Ef. 1.7.
Col. 1.14.
1 Tim. 2.6.
Ev. 9.12.
1 Pet.1.18,19.
*Lev. 16.15.
1 Ioan 2.2;
4.10.
**Col. 1.20.
�Fap. 13.38;
13.39; 17.30.
1 Tim. 1.15.
Ev. 9.15.
*Cap. 2.17;
2.23; 4.2.
1Cor. 1.29,31
Ef. 2.9.
*Cap. 8.3.
Gal. 2.16.

*Cap. 10.12;
10.13.
Gal. 3.8,20;
3.28.

*Is. 51.2.
Mt. 3.9.
Ioan 8.33,39.
2 Cor. 11.22.
*Cap. 3.20;
3.27,28.
*Gen. 15.6.
Gal. 3.6.
Iac. 2.23.
*Cap. 11.6.
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*Ios. 24.2.

*Ps. 32.1,2.

*Gen. 17.10.
**Lc. 19.9.
Gal. 3.7.

*Gen. 17.4.
Gal. 3.29.
*Gal. 3.18.

*Cap. 3.20;
5.13,20;
7.8,10,11.
1 Cor. 15.56.
2 Cor. 3.7,9.
Gal. 3.10,19.
1 Ioan  3.4.
*Gal. 3.22.
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a Lit. �lui�    b Unele ms. omit �şi peste toţi�    c Sau �nu ajung la�    d Lit. �scaun al îndurării�
e  Unele ms. �deci�    f Pe cei circumcişi    g Pe cei necircumcişi    h Unele ms. �strămoşul�    i Sau
�declară drept�    j Unele ms. �al cărui păcat Domnul nu-l va socoti deloc� sau �socotit de Domnul ca
neavând nici un păcat�    k Unele ms. omit    l  Unele ms. �dreptatea�    m Unele ms. �pentru că�
n Promisiunea (moştenirea)
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Pilda lui
Avraam

Moştenirea
promisă prin

credinţă
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Îndreptăţirea
din credinţă
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pentru aceea** din credinţa lui
Avraam, care este tată al nostru,
al tuturor (după cum este scris:
�Te-am* rânduit tată al multor
naţiuni�) înaintea lui Dumnezeu,
pe care L-a crezut, care** dă viaţă
celor morţi şi cheamă cele� care
nu sunt ca şi cum ar fi; el, împo-
triva speranţei, a crezut cu spe-
ranţă, ca să devină tată al multor
naţiuni, potrivit cu ceea ce s-a
spus: �Aşa* va fi sămânţa ta�;
şi, nefiind slab în credinţă, nu s-a*
uitat la propriul său trup, deja
neputincios, având aproape o sută
de ani, şi nici la pântecele ca şi
mort al Sarei, şi nu s-a îndoit de
promisiunea lui Dumnezeu, prin
necredinţă, ci a fost întărit prin
credinţă, dând glorie lui Dum-
nezeu şi fiind deplin convins că,
ceea ce a promis, El poatea* să şi
facă; de aceea, aceasta i s-a şi
socotit ca dreptate. Şi nu* s-a scris
numai pentru el că i s-a socotit, ci
şi pentru noi, cărora ni se va so-
coti, cei care credem în Cel* care
L-a înviat dintre morţi pe Isus,
Domnul nostru, care* a fost dat pen-
tru greşelile noastre şi a fost în-
viat** pentru îndreptăţirea noastră.

Deci, fiind îndreptăţiţib din
credinţă*, avem pace** cu Dum-
nezeu prin� Domnul nostru Isus
Hristos,  prin care am şi avutc

intrare, prin credinţă, în acest har
în* care stăm şi ne lăudăm** în
speranţa gloriei lui Dumnezeu.
Şi nu numai atât, dar ne*

lăudăm şi în necazuri, ştiind** că
necazul lucrează răbdare şi răb-
darea experienţăd şi experienţa
speranţă;  şi speranţa* nu înşală,
pentru că** dragostea lui Dum-
nezeu a fost turnată în inimile
noastre prin Duhul Sfânt, care
ne-a fost dat. Pentru că, pe când
eram noi încă fără putere, la
timpul potrivit, Hristos a* murit

pentru cei neevlavioşi.  Deoarece,
pentru un om drept, abia dacă va
muri cineva; pentru că,  pentru cel
bun, poate ar îndrăzni cineva chiar
să moară; dar Dumnezeu* Îşi
arată propria Lui dragoste faţă de
noi prin aceea că, pe când eram
noi încă păcătoşi, Hristos a murit
pentru noi. Deci cu atât mai mult,
fiind îndreptăţiţi acum prine*
sângele Lui, vom fi mântuiţi prin
El de** mânia lui Dumnezeu.
Pentru că, dacă*, fiind vrăjmaşi,
am fost împăcaţi cu Dumnezeu
prin** moartea Fiului Său, cu atât
mai mult, fiind împăcaţi, vom fi
mântuiţi prine� viaţa Lui.
Şi nu numai atât, dar ne* şi

lăudăm în Dumnezeu, prin Dom-
nul nostru Isus Hristos, prin care
am primit acum împăcarea.

De aceea, după cum prin-
tr-un* singur om păcatul a intrat
în lume, şi prin** păcat moartea,
şi astfel moartea a trecut asupra
tuturor oamenilor, pentru că toţi
au păcătuit (deoarece, până la
lege, era păcat în lume; dar
păcatul* nu se socoteşte când
nu este lege; dar moartea a dom-
nit de la Adam până la Moise,
chiar peste cei care nu păcătui-
seră după asemănarea încălcării
lui Adam, care* este o imagine a
Celui care avea să vină. Dar darul
de harf nu este ca şi greşeala.g

Pentru că, dacă prin greşeala unu-
ia singur, cei mulţi au murit, cu
atât mai mult harul lui Dumnezeu
şi darul în har, care este al unui
singur Om, Isus Hristos, au pri-
sosith pentru cei* mulţi. Şi nu
este darul ca printr-unul singur
care a păcătuit?i Pentru că jude-
cata a fost din unul singur spre
condamnare, iar darul de har
este din multe greşeli, spre în-
dreptăţire. Pentru că, dacă prin
greşeala unuia singur, moartea a
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**Is. 51.2.
Cap. 9.8.

*Gen. 17.5.
**Cap. 8.11.
Ef. 2.1,5.
�Cap. 9.26.
1 Cor. 1.28.
1 Pet.  2.10.

*Gen. 15.5.

*Gen. 17.17;
18.11.
Ev.11.11,12.

*Ps.  115.3.
Lc. 1.37,45.
Ev. 11.19.
*Cap. 15.4.
1 Cor.10.6,11
*Fap. 2.24;
13.30.
*Is. 53.5,6.
Cap. 3.25;
5.6; 8.32.
2 Cor. 5.21.
Gal. 1.4.
Ev. 9.28.
1 Pet. 2.24;
3.18.
**1Cor.15.17
1 Pet. 1.21.

*Is. 32.17.
Cap. 3.28,30.
**Ef. 2.14.
Ioan 16.33.
Col. 1.20.
�Ioan 10.9;
14.6.
Ef. 2.18; 3.12
Ev. 10.19.
*1 Cor. 15.1.
**Ev. 3.6.
*Mt. 5.11,12.
Fap. 5.41.
2 Cor. 12.10.
Filip.  2.17.
Iac. 1.2,12.
1 Pet. 3.14.
**Iac. 1.3.
*Filip. 1.20.
**2 Cor.1.22.
Gal. 4.6.
Ef. 1.13,14.
*Cap. 4.25.

*Ioan 15.13.
1 Pet. 3.18.
1 Ioan 3.16;
4.9,10.

*Cap. 3.25.
Ef. 2.13.
Ev. 9.14.
1 Ioan 1.7.
**Cap. 1.18.
1 Tes. 1.10.
*2 Cor.5.18;
5.19.
Ef. 2.16.
Col. 1.20,21.
**Cap. 8.32.
�Ioan  5.26;
14.19.
2 Cor. 4.10;
4.11.
*Cap. 2.17;
3.29,30.
Gal. 4.9.

*Gen. 3.6.
1 Cor. 15.21.
**Gen. 2.17.
Cap. 6.23.
*Cap. 4.15.
1 Ioan  3.4.

*1Cor.15.22;
15.45.

*Is.  53.11.
Mt.  20.28;
26.28.
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a Lit. �este puternic�   b Lit. �declaraţi drepţi�, în sens juridic   c Am primit şi avem   d Sau �încercare�;
caracter încercat, aprobat    e Lit. �în�, cu sensul de �în puterea�    f Act de favoare    g Sau �Nu este greşeala
ca şi darul de har?�   h Lit. �a prisosit�   i Sau �Şi darul nu este ca printr-unul singur care a păcătuit.�
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tos, credem că vom şi trăi împre-
ună cu El, ştiind că Hristos*, fiind
înviat dintre morţi, nu mai moare:
moartea nu mai are stăpânire a-
supra Lui. Pentru că, în ceea ce a*
murit, a murit faţă de păcat o-
dată pentru totdeauna; iar în
ceea ce trăieşte, trăieşte** faţă de
Dumnezeu. Tot aşa şi voi, socoti-
ţi-vă pe voi înşivăd morţi faţă de
păcat şi vii* faţă de Dumnezeu,
în Hristos Isuse. Deci* păcatul să
nu domnească în trupul vostru
muritor, ca să ascultaţi def poftele
luig. Nici să nu daţi păcatului mă-
dularele* voastre, ca unelte ale ne-
dreptăţii, ci daţi-văh** pe voi înşi-
vă lui Dumnezeu, ca vii, dintre
morţii; şi daţi mădularele voastre
lui Dumnezeu, ca unelte ale dreptă-
ţii. Pentru că* păcatul nu va avea
stăpânire asupra voastră, pentru
că nu sunteţi sub lege, ci sub har.

Atunci ce, să păcătuim, pen-
tru că* nu suntem sub lege, ci sub
har? Nicidecum! Nu ştiţi că,
dacă* vă daţi pe voi înşivă robi
cuiva spre  ascultare, sunteţi robi
ai aceluia de care ascultaţi, fie ai
păcatului, spre moarte, fie ai
ascultării, spre dreptate? Dar
mulţumirij fie lui Dumnezeu că
eraţi robi ai păcatului, dar aţi
ascultat din inimă de modelul*
învăţăturii în care aţi fost instruiţi.
Şi, fiind eliberaţi* de păcat, aţi
devenit robi ai dreptăţii. Vorbesc
omeneşte, din cauza slăbiciunii
cărnii voastre. Pentru că, după cum
aţi dat mădularele voastre în ro-
bie necurăţiei şi nelegiuirii, spre
nelegiuire, tot aşa, acum daţih

mădularele voastre în robie drep-
tăţii, spre sfinţirek. Pentru că, a-
tunci când eraţi robi* ai păcatu-
lui, eraţi liberi faţă de dreptate.
Deci ce* rod aveaţi atunci în acele
lucruri de care acum vă este ruşine?

*Ioan  12.32.
Ev. 2.9.

*Ioan  15.22.
Cap. 3.20;
4.15; 7.8.
Gal. 3.19,23.
**Lc. 7.47.
1 Tim. 1.14.

*Cap. 3.8.
Vers. 15.
*Vers. 11.
Cap. 7.4.
Gal. 2.19;
6.14.
Col. 3.3.
1 Pet. 2.24.
*Gal. 3.27.
**1Cor.15.29
*Col. 2.12.
**Cap. 8.11.
1 Cor. 6.14.
2 Cor. 13.4.
�Ioan 2.11;
11.40.
��Gal. 6.15.
Ef. 4.22-24.
Col. 3.10.
*Filip. 3.10;
3.11.
*Gal. 2.20;
5.24; 6.14.
Col. 3.5,9.
**Col. 2.11.

*1  Pet. 4.1.
*2 Tim. 2.11.
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domnit printr-unul singur, cu atât
mai mult cei care primesc plină-
tatea harului şi a darului dreptăţii
vor domni în viaţă printr-Unul
singur, Isus Hristos): deci, după
cum printr-o singură greşeală a
venit judecată către toţi oamenii
spre condamnare, tot astfel, prin-
tr-o singură dreptate împlinită,
consecinţele au fost către* toţi
oamenii spre o îndreptăţire a
vieţii. Pentru că, după cum prin
neascultarea unui singur om cei
mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot
aşa şi prin ascultarea Unuia sin-
gur, cei mulţi vor fi făcuţi drepţi.
Dar legea* a intervenit, ca să pri-
sosească greşeala; dar** unde
păcatul a prisosit, harul a prisosit
şi mai mult, pentru ca, după cum
păcatul a domnit în moartea, tot
aşa şi harul să domnească prin
dreptate spre viaţă eternă, prin
Isus Hristos, Domnul nostru.

Deci ce vom spune? Să rămâ-
nem* în păcat, ca să prisosească
harul? Nicidecum! Noi, care am*
murit faţă de păcat, cum să mai
trăim în el? Sau nu ştiţi că toţi
câţi* am fost botezaţi pentru
Hristos Isus, am fost botezaţi
pentru** moartea Lui? Deci am fost
înmormântaţi* cu El prin botez,
pentru moarte, pentru ca, după
cum** Hristos a fost înviat dintre
morţi prin gloria� Tatălui, tot
aşa�� şi noi să umblăm în înnoi-
rea vieţii. Pentru că, dacă* ne-am
făcut unab cu El  în asemănarea
morţii Lui, tot aşa vom fi şi în a
învierii Lui, ştiind aceasta, că
omul* nostru cel vechi a fost răs-
tignit cu El, pentru ca trupul**
păcatului să fie desfiinţat, ca noi
să nu mai fim robi ai păcatului.
Pentru că cine* a murit a fost în-
dreptăţitc faţă de păcat. Acum,
dacă* am murit împreună cu Hris-

*Apoc. 1.18.

*Ev. 9.27,28
**Lc. 20.38.

*Gal. 2.19.

*Ps. 19.13;
119.133.

*Cap. 7.5.
Col. 3.5.
Iac. 4.1.
**Cap. 12.1.
1 Pet. 2.24;
4.2.

*Cap. 7.4,6;
8.2.
Gal. 5.18.

*1 Cor. 9.21.
*Mt. 6.24.
Ioan  8.34.
2 Pet. 2.18;
2.19.

*2 Tim.1.13.

*Ioan  8.32.
1 Cor. 7.22.
Gal. 5.1.
1  Pet. 2.16.

*Ioan  8.34.

*Cap. 7.5.
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Morţi faţă
de păcat

Robi ai
dreptăţii6

a Sau �în puterea morţii�    b În sensul de �a creşte împreună�    c Sau �eliberat de�    d Unele ms. ad.
�a fi�    e Unele ms. ad. �Domnul nostru�    f Unele ms. ad. �el în�    g Unele ms. omit �poftele
lui�    h Sau  �v-aţi dat  odată pentru totdeauna�    i Lit. �ca din morţi, vii�    j Lit. �har�    k  Sau
�sfinţenie�
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pentru că sfârşitul** acelora este
moarte. Dar acum, eliberaţi* de
păcat şi devenind robi ai lui Dum-
nezeu, aveţi rodul vostru spre
sfinţirea, şi sfârşitul: viaţa eternă.
Pentru că plata* păcatului este
moartea, însă darul** de har al
lui Dumnezeu este viaţă eternă
în Hristos Isus, Domnul nostru.

Nu ştiţi, fraţilor (pentru că
vorbesc celor care cunosc legea),
că legea are stăpânire asupra
omului atât timp cât trăieşte el?
Pentru că femeia* măritatăb este
legată prin lege de soţul ei cât
timp trăieşte el; dar**, dacă soţul
ar muri, este dezlegată de legea
soţului. Astfel deci, cât timp tră-
ieşte soţul, ea se va numi adul-
teră, dacă va fi a altui bărbat; dar,
dacă soţul moare, ea este liberă
faţă de lege, astfel că nu este
adulteră, chiar dacă ar fi a altui
bărbat. Astfel că şi voi, fraţii mei,
aţi* fost făcuţi morţi faţă de lege,
prin trupul lui Hristos, ca să fiţi ai
Altuia, care a fost înviat dintre
morţi, ca să aducem rod** lui
Dumnezeu.

Pentru că, atunci când eram în
carne, pasiunile păcatelor care
erau prin lege lucrau* în mă-
dularele noastre spre** a aduce
rod pentru moarte; dar acum am
fost dezlegaţi de lege, fiind morţi
faţă de ceea ce ne ţinea, ca să
slujimc în* înnoirea duhului, şi nu
în învechirea literei.

Deci ce vom spune? Este le-
gea păcat? Nicidecum! Dar eu nu
aş* fi cunoscut păcatul dacă nu ar
fi fost legea; pentru că n-aş fi avut
nici conştiinţa poftei, dacă legea
nu ar fi spus: �Nu** pofti!� Dar
păcatul*, găsind prilej prin porun-
că, a lucrat în mine tot felul de pof-
te; pentru că, fără lege, păcatul
este mort. Iar eu odinioară eram
viu fără* lege; însă, venind porunca,

păcatul a prins viaţă, şi eu am
murit. Şi porunca, ea, care* era
spre viaţă, s-a dovedit pentru mine
spre moarte: pentru că păcatul,
găsind prilej prin poruncă, m-a
amăgit şi, prin ea, m-a ucis. Astfel
că, în adevăr, legea* este sfântă
şi porunca este sfântă şi dreaptă
şi bună. Deci ceea ce este bun
devined moarte pentru mine?
Nicidecum! Dar păcatul, ca să se
arate păcat, a lucrat moarte pentru
mine prin ceea ce este bun, pentru
ca păcatul, prin poruncă, să devină
peste măsură de păcătos. Pentru
că ştim că legea este spirituală,
dar eu sunt carnale, vândut* păcatu-
luif. Pentru că ceea ce fac nu
recunosc: pentru că* ceea ce nu
vreau, aceasta fac; iar ceea ce
urăsc, aceasta practic. Iar dacă
ceea ce nu vreau, aceea practic,
recunosc că legea este dreaptă.
Atunci însă nu mai fac eu aceasta,
ci păcatul care locuieşte în mine.
Pentru că ştiu că în* mine, adică
în carnea mea, nu locuieşte nimic
bun: pentru că voinţag este cu mi-
ne, dar înfăptuirea bineluih, nui.
Pentru că nu binele pe care-l
vreau îl practic, ci răul pe care nu-l
vreau, pe acela îl fac. Iar dacă
ceea ce eu nu vreau, aceea practic,
nu mai fac eu aceasta, ci păcatul
care locuieşte în mine. Găsesc deci
legea aceasta că, pentru mine,
care vreau să practic binele, răul
este cu mine. Pentru că, după*
omul dinăuntru, îmi** place legea
lui Dumnezeu, dar văd o lege dife-
rită în mădularele mele, luptând
împotriva legii minţii mele şi du-
cându-mă în robia legii păcatului,
care este în mădularele mele. O,
nenorocit om ce sunt! Cine mă va
elibera din acest trup al morţiij?
Mulţumesc* lui Dumnezeu, prin
Isus Hristos, Domnul nostru. Astfel
deci eu însumi, cu mintea, slujescc
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**Cap. 1.32.

*Ioan 8.32.

*Gen. 2.17.
Cap. 5.12.
Iac. 1.15.
**Cap. 2.7;
5.17,21.
1 Pet. 1.4.

*1 Cor. 7.39.
**Mt. 5.32.

*Cap. 8.2.
Gal. 2.19;
5.18.
Ef. 2.15.
Col. 2.14.
**Gal. 5.22.

*Cap. 6.13.
**Cap. 6.21.
Gal. 5.19.
Iac. 1.15.

*Cap. 2.29.
2 Cor. 3.6.

*Cap. 3.20.
**Ex. 20.17.
Deut. 5.21.
Fap. 20.33.
Cap. 13.9.

*Cap. 4.15;
5.20.

*1 Cor.15.56.
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*Lev. 18.5.
Ezec. 20.11;
20.13,21.
2 Cor. 3.7.

*Ps. 19.8;
119.39,137.
1 Tim. 1.8.

*1Împ.21.20;
21.25.
2 Împ. 17.17.

*Gal. 5.17.

*Gen. 6.5;
8.21.

*2 Cor. 4.16.
Ef. 3.16.
Col. 3.9,10.
**Ps. 1.2.

*1Cor. 15.57

7:25

a  Sau �sfinţenie�    b Lit. �sub autoritatea bărbatului�    c Slujire de rob    d Unele ms. �a devenit�    e Unele
ms. �de carne�     f Lit. �vândut sub păcat�    g Lit. �a voi�    h Lit. �a face binele�    i Unele ms. �n-o găsesc�
j Sau �din trupul morţii acesteia�

Eliberarea
de lege 7
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legii lui Dumnezeu, dar, cu car-
neaa, legii păcatului.

 Deci acum nu este nici o con-
damnare pentru cei în Hristos
Isusb. Pentru că legea* Duhului**
de viaţă în Hristos Isus m-a eli-
berat de legea� păcatului şi a
morţii. Pentru că, ceea ce* legea
nu putea să facăc, întrucât era
slabă prin carne, Dumnezeu**,
trimiţând pe propriul Său Fiu,
în asemănare cu carnea păcatu-
luid şi pentru păcat, a condamnat
păcatul în carne, pentru ca ce-
rinţa dreaptă a legii să fie împli-
nită în noi, care umblăm nu po-
trivit cărnii, ci potrivit Duhului.
Pentru că, cei* care sunt potrivit
cărnii gândesc cele ale cărnii; şi
cei** care sunt potrivit Duhului,
cele ale Duhului. Pentru că gân-
direae* cărnii este moarte; iar
gândireae Duhului, viaţă şi pace.
Pentru că gândireae* cărnii este
vrăjmăşie împotriva lui Dumne-
zeu, pentru că nu se supune legii
lui Dumnezeu; pentru că** nici
nu poate. Şi cei care sunt în carne
nu pot să-I placă lui Dumnezeu.
Dar voi nu sunteţi în carne, ci
în Duh, dacă, în adevăr, Duhul*
lui Dumnezeu locuieşte în voi;
dar, dacă cineva nu are Duhul**
lui Hristos, acela nu este al Lui.
Dar, dacă Hristos este în voi,
trupul este muritorf din cauza pă-
catului, dar duhul este viaţă, da-
torită dreptăţii. Dar, dacă Duhul
Celui* care L-a înviat pe Isus din-
tre morţi locuieşte în voi, Cel**
care L-a înviat pe Hristosg dintre
morţi va face vii şi trupurile voas-
tre muritoare, datorită Duhuluih

Său care locuieşte în voi. Astfel*
deci, fraţilor, suntem datori nu căr-
nii, ca să trăim potrivit cărnii; pen-
tru că, dacă trăiţi potrivit cărnii,
veţi muri; dar, dacă trăiţi prin Duh,

omorâţi* faptele trupului şi veţi
trăi. Pentru că toţi cei care sunt
conduşi* de Duhul lui Dumnezeu,
aceştia sunt fii ai lui Dumnezeu.
Pentru că voi nu* aţi primit un
duh de robie, din nou spre frică**,
ci aţi primit un duh� de înfiere,
prin care strigăm: �Ava��, Tată!�
Însuşi* Duhul mărturiseşte cu
duhul nostru că suntem copii ai
lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem
copii, suntem şi moştenitori*:
moştenitori ai lui Dumnezeu şi
împreună-moştenitori cu Hristos,
dacă, în adevăr, suferim** împreu-
nă cu El, ca să fim şi glorificaţi
împreună cu El.

Deoarece socotesc că sufe-
rinţele* din timpul de acum nu
sunt vrednice să fie comparate
cu gloria viitoare, care va fi des-
coperită faţă de noi. Pentru că
şi creaţia* aşteaptă cu dorinţă
viei descoperirea** fiilor lui
Dumnezeu. Deoarece creaţia* a
fost supusă deşertăciunii nu de
bunăvoie, ci din cauza celui care
a supus-o, în speranţa că şi creaţia
însăşi va fi eliberată de robia
stricăciunii, pentru a se bucura
de libertatea gloriei copiilor lui
Dumnezeu. Pentru că ştim că toată
creaţia suspină* împreună şi este
împreună în dureri de naştere până
acum. Şi nu numai atât, ci şi noi
înşine, care avem cele dintâi roade
ale Duhului, şi noi înşine suspi-
năm* în sinea noastră, aşteptând**
înfierea, răscumpărarea trupului�
nostru. Pentru că am fost mântuiţi
în speranţă*; dar o speranţă care se
vede nu este speranţă; pentru că
ceea ce vede cineva, de ce să şi spe-
re? Dar, dacă sperăm ceea ce nu
vedem, aşteptăm cu răbdare. Şi în
acelaşi fel şi Duhul vine în ajutor
slăbiciuniij noastre, pentru că noi
nu* ştim ce să cerem aşa cum ar
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*Ioan 8.36.
Cap. 6.18,22.
Gal.2.19;5.1.
**1Cor.15.45
2 Cor. 3.6.
�Cap.7.24,25
*Fap. 13.39.
Cap. 3.20.
Ev. 7.18,19;
10.1,2.
**2 Cor.5.21
Gal. 3.13.
Ev. 10.10,14.

*Ioan 3.6.
1 Cor. 2.14.
**Gal.5.22,25

*Cap. 6.21.
Vers. 13.
Gal. 6.8.

*Iac. 4.4.
**1Cor.2.14.

*1 Cor. 3.16;
6.19.
**Ioan 3.34.
Gal. 4.6.
Filip. 1.19.
1 Pet. 1.11.

*Fap. 2.24.
**Cap. 6.4,5.
1 Cor. 6.14.
2 Cor. 4.14.
Ef. 2.5.

*Cap. 6.7,14.
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  a Sau �firea�    b Unele ms. ad. �care umblăm nu potrivit cărnii, ci potrivit Duhului�    c Sau �Pentru că
legea fiind fără putere�    d Sau �în asemănare de carne de păcat�    e Înclinaţia, tendinţa    f Lit. �mort�
g Unele ms. �Hristosul�; alte ms. �Hristos Isus�; alte ms. �Isus Hristos�    h Unele ms. �prin Duhul�    i Lit.
�Pentru că dorinţa stăruitoare a creaţiei aşteaptă�    j Unele ms. �slăbiciunilor�

8:1

Trăirea
prin Duhul

Gloria
viitoare

*Ef. 4.22.
Col. 3.5.
*Gal. 5.18.

*1 Cor. 2.12.
Ev. 2.15.
**2 Tim.1.7.
1 Ioan 4.18.
�Is. 56.5.
Gal. 4.5,6.
��Mc. 14.36.
*2 Cor. 1.22;
5.5.
Ef.1.13; 4.30
*Fap. 26.18.
Gal. 4.7.
**Fap. 14.22
Filip. 1.29.
2Tim.2.11,12

*2 Cor. 4.17.
1 Pet. 1.6,7;
4.13.
*2 Pet. 3.13.
**1 Ioan 3.2.

*Gen. 3.18.
Vers. 22.

*Ier. 12.11.

*2Cor. 5.2,4.
**Lc. 20.36.
�Lc. 21.28.
Ef. 4.30.

*2 Cor.5.7.
Ev.11.1.

*Mt. 20.22.
Iac. 4.3.

8
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trebui, dar Duhul Însuşi** mijlo-
ceştea cu suspine de nespus. Dar
Cel* care cercetează inimile ştie
care este gândireab Duhului, pen-
tru că El mijloceşte pentru sfinţi
potrivit** cu voia lui Dumnezeu.
Dar ştim că toate lucrurile lucrează
împreună spre bine pentru cei care
Îl iubesc pe Dumnezeu, pentru
cei* care sunt chemaţi potrivit pla-
nului Său. Pentru că, pe aceia pe
care i-a cunoscut* dinainte, i-a şi
rânduit** dinaintec să� fie ase-
menea chipului Fiului Său, pentru
ca�� El să fie Cel întâi-născutd

între mulţi fraţi. Iar pe cei pe care
i-a rânduit dinaintec, pe aceştia i-a
şi chemat*; şi pe cei pe care i-a
chemat, pe aceştia i-a şi îndreptă-
ţit**; iar pe cei pe care i-a îndrep-
tăţit, pe aceştia i-a şi glorificat�.

Ce vom spune deci faţă de
aceste lucruri? Dacă Dumnezeu
este pentru noi, cine este împotri-
va noastră? El*, care, în adevăr, nu
L-a cruţat pe propriul Său Fiu, ci
L-a** dat pentru noi toţi, cum nu
ne va dărui, de asemenea, toate
împreună cu El? Cine va aduce
acuzaţie împotriva aleşilor lui
Dumnezeu? Dumnezeu* este Cel
care îndreptăţeşte. Cine* este cel
care condamnă? Hristos este Cel
care a murit şi, mai mult, a şie fost
înviat, Cel care şi este** la dreapta
lui Dumnezeu, Cel care şi� mijlo-
ceşte pentru noi. Cine ne va des-
părţi pe noi de dragostea lui Hris-
tos? Necaz sau strâmtorare sau
persecuţie sau foamete sau lipsă de
îmbrăcăminte sau primejdie sau
sabie? După cum este scris:
�Pentru* Tine suntem daţi morţii
toată ziua; suntem socotiţi ca oi
de înjunghiere�. Dar*, în toate
acestea, suntem mai mult decât
învingători prin Acela care ne-a
iubit. Pentru că sunt convins că

nici moarte, nici viaţă, nici în-
geri, nici stăpâniri*, nici cele
prezente, nici cele viitoare, nici
puterif, nici înălţime, nici adân-
cime, nici o altă creatură nu va
putea să ne despartă de dragostea
lui Dumnezeu, care este în Hris-
tos Isus, Domnul nostru.

Spun* adevărulg în Hristos, nu
mint, conştiinţa mea mărturisind
împreună cu mine în Duhulh Sfânt,
că* am mare întristare şi necur-
mată durere în inima mea, pentru
că aş* fi dorit să fiu eu însumi
anatemai de la Hristos, pentru fra-
ţii mei, rudele mele după carne,
care* sunt israeliţi, ale cărora
sunt: înfierea**, şi gloria�, şi le-
gămintele��, şi darea legii*�, şi
slujbaj�*, şi promisiunile**�, ai
cărora sunt părinţii* şi din**
care, după carne, este Hristosul,
care� este mai presus de toate,
Dumnezeuk binecuvântat pentru
totdeauna! Amin.

Totuşi, aceasta nu* este ca şi
cum Cuvântul lui Dumnezeu a fost
fără puterel; pentru că nu** toţi
cei din Israel sunt Israel; nici* nu
sunt toţi copii, pentru că sunt să-
mânţa lui Avraam; ci: �În Isaac**
ţi se va numi sămânţa�. Adică nu
copiii cărnii sunt copii ai lui
Dumnezeu, ci copiii* promisiunii
sunt socotiţi ca sămânţă. Pentru că
acesta este cuvânt de promisiune:
�Pe vremea aceasta* voi veni şi
Sara va avea un fiu�. Şi nu numai
atât, ci şi Rebecăi*, fiind însărci-
nată de la unul singur, de la Isaac,
tatăl nostru, copiii, în adevăr,
nefiind încă născuţi şi nefăcând
ceva bine sau rău (ca planul lui
Dumnezeu, potrivit alegerii, să
rămână nu din fapte, ci de la*
Cel care cheamă), i s-a spus: �Cel*
mai mare va fi rob celui mai mic�;
după cum este scris: �Pe Iacov*

**Zah.12.10.
Ef. 6.18.
*1 Cr. 28.9.
Ps. 7.9.
Pr. 17.3.
Ier. 11.20;
17.10; 20.12.
Fap. 1.24.
1 Tes. 2.4.
Apoc. 2.23.
**1Ioan 5.14
*Cap. 9.11;
9.23,24.
2 Tim. 1.9.
*Ex.33.12,17
Ps. 1.6.
Ier. 1.5.
Mt. 7.23.
Cap. 11.2.
2 Tim. 2.19.
1 Pet. 1.2.
**Ef. 1.5,11.
�Ioan 17.22.
2 Cor. 3.18.
Filip. 3.21.
1 Ioan 3.2.
��Col. 1.15;
1.18.
Ev. 1.6.
Apoc. 1.5.
*Cap. 1.6;
9.24.
Ef. 4.4.
Ev. 9.15.
1 Pet. 2.9.
**1 Cor.6.11.
�Ioan 17.22.
Ef. 2.6.

*Cap. 5.6,10.
**Cap. 4.25.
*Is. 50.8,9.
Apoc.12.10,11
*Iov 34.29.
**Mc. 16.19.
Col. 3.1.
Ev. 1.3; 8.1;
12.2.
1 Pet. 3.22.
�Ev. 7.25;
9.24.
1 Ioan 2.1.

*Ps. 44.22.
1 Cor. 15.30;
15.31.
2 Cor. 4.11.
*1Cor.15.57.
2 Cor. 2.14.
1 Ioan 4.4;
5.4,5.
Apoc. 12.11.
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*Ef. 1.21;
6.12.
Col. 1.16;
2.18.
1 Pet. 3.22.

*Cap. 1.9.
2 Cor. 1.23;
11.31; 12.19.
Gal. 1.20.
Filip. 1.8.
1 Tim. 2.7.
*Cap. 10.1.
*Ex. 32.32.
*Deut. 7.6.
**Ex. 4.22.
Deut. 14.1.
Ier. 31.9.
�1 Sam.4.21.
1 Împ. 8.11.
Ps. 63.2;
78.61.
��Fap. 3.25.
Ev. 8.8-10.
*�Ps.147.19.
�*Ev. 9.1.
**�Fap.13.32
Cap. 3.2.
Ef. 2.12.
*Deut.10.15.
Cap. 11.28.
**Lc. 3.23.
Cap. 1.3.
�Ier. 23.6.
Ioan 1.1.
Fap. 20.28.
Ev. 1.8.
1 Ioan 5.20.
*Num.23.19.
Cap. 3.3.
**Ioan 8.39.
Cap.2.28,29;
4.12,16.
Gal. 6.16.
*Gal. 4.23.
**Gen.21.12.
Ev. 11.18.
*Gal. 4.28.
*Gen. 18.10;
18.14.
*Gen. 25.21.
*Cap. 4.17.

*Gen. 25.23.

*Deut.21.15.
Pr. 13.24.
Mal. 1.2,3.
Mt. 10.37.
Lc. 14.26.
Ioan 12.25.
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a Unele ms. ad. �pentru noi�    b Înclinaţia, tendinţa    c Sau �i-a predestinat�    d Cel care are întâietate
e Unele ms. omit    f Unele ms. schimbă ordinea: �nici puteri, nici cele prezente, nici cele viitoare�    g Lit.
�Spun adevăr�    h Lit. nearticulat    i Blestemat; exclus, ca să fie judecat de Dumnezeu    j Divină    k Sau
�este Dumnezeu peste toate�    l Lit. �a căzut�

9:13

Alegerea
lui Israel9

Mai mult
decât

învingători
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l-am iubit, iar pe Esau l-am urât�.
Deci ce vom spune? Este*

nedreptate la Dumnezeu? Nici-
decum! Pentru că El spune lui
Moise: �Mă voi* îndura de cine
Mă îndur; şi voi avea milă de cine
am milă�. Aşadar, nu este de la
cine vrea, nici de la cine aleargă,
ci de la Dumnezeu, care Se
îndură. Pentru că Scriptura* spune
lui Faraon: �Tocmai pentru a-
ceasta** te-am ridicata , ca să arăt
în tine puterea Mea şi pentru
ca Numele Meu să fie vestit peb

tot pământul�. Astfel deci, El Se
îndură de cine vrea şi împietreşte
pe cine vrea.

Atunci îmi vei zice: �De ce mai
găseşte vină? Pentru că* cine
rezistă  voii Sale?� Dar, mai degra-
bă, cine eşti tu, omule, care răs-
punzi împotriva lui Dumnezeu? Va*
spune lucrul întocmit Celui care
l-a întocmit: �Pentru ce m-ai făcut
astfel?� Sau nu are olarul* autori-
tate asupra lutului, să facă din a-
ceeaşi frământătură un** vas spre
onoare şi altul spre dezonoare?
Şi ce să spunem dacă Dumne-
zeu, voind să-Şi arate mânia şi
să-Şi descopere puterea, a îngă-
duit cu multă îndelungă-răbdare
nişte vase* ale mâniei, pregătite**
pentru distrugere; � şi ca să desco-
pere bogăţiile* gloriei Sale peste
nişte vase ale îndurării, pe care
le pregătise** dinainte pentru glo-
rie, pe noi, pe care ne-a şi chemat,
nu* numai dintre iudei, ci şi dintre
naţiuni? După cum spune şi în
Osea: �Pe* «Nu-i poporul Meu»
îl voi numi «Popor al Meu»; şi
pe «Nu e preaiubită», «Preaiubită».
Şi* va fi: În locul unde li s-a spus:
«Voi nu sunteţi poporul Meu»,
acolo vor fi numiţi fii ai Dum-
nezeului celui viu�. Iar Isaia strigă
despre Israel: �Chiar* dacă nu-

mărul fiilor lui Israel ar fi ca
nisipul mării, rămăşiţa** va fi
mântuită. Pentru că El duce cu-
vântul la bun sfârşit* şi îl grăbeş-
te în dreptate, deoarecec Domnul
va împlini în grabă cuvântul pe
pământ�. Şi, după cum a spus Isaia
mai înainte: �Dacă* nu ne-ar fi lăsat
Domnul oştirilor o sămânţă, am fi
ajuns ca** Sodoma şi ne-am fi
asemănat cu Gomora�.

Deci ce vom spune? Că na-
ţiunile* care nu umblau după
dreptate au obţinut dreptate, dar o
dreptate care** este din credinţă;
iar Israel, umblând* după o lege
a dreptăţii, n-a** ajuns la acea
leged. De ce? Pentru că nu era din
credinţă, ci ca din faptee. fEi s-au*
împiedicat de piatra de poticnire,
după cum este scris: �Iată*, pun
în Sion o piatră de poticnire şi o
stâncă de cădere; şi cine** crede
în El nu va fi dat de ruşine�.

Fraţilor, plăcerea inimii mele
şi cererea mea către Dumnezeu
pentru eig este spre mântuire.
Pentru că le mărturisesc că* au
râvnă pentru Dumnezeu, dar nu
potrivit cunoştinţeih. Pentru că,
necunoscând dreptatea lui Dum-
nezeu* şi căutând să-şi stabileas-
că propria** lor dreptatei, nu s-au
supus dreptăţii lui Dumnezeu.
Pentru că Hristos* este sfârşitj al
legii, spre dreptate, pentru oricine
crede.

Pentru că Moise scrie despre
dreptatea care este din lege:
�Omul* care practică acestea va
trăi prin elek�. Dar dreptatea care
este din credinţă vorbeşte astfel:
�Nu* spune în inima ta: �Cine se
va sui în cer?�, adică să-L coboare
pe Hristos. Sau: �Cine va coborî în
Adânc?�, adică să-L ridice pe Hris-
tos dintre morţi. Dar ce spune ea?
�Cuvântul este aproape* de tine,
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*Deut. 32.4.
2 Cr. 19.7.
Iov 8.3;
34.10.
Ps. 92.15.
*Ex. 33.19.

*Gal. 3.8,22.
**Ex. 9.16.

*2 Cr. 20.6.
Iov 9.12;
23.13.
Dan. 4.35.
*Is. 29.16;
45.7; 64.8.

*Pr. 16.4.
Ier. 18.6.
**2Tim.2.20.

*1 Tes. 5.9.
**1 Pet. 2.8.
Iuda 4.

*Cap. 2.4.
Ef. 1.7.
Col. 1.27.
**Cap.8.28-30

*Cap. 3.29.

*Osea 2.23.
1 Pet. 2.10.

*Osea 1.10.

*Is. 10.22,23
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**Cap. 11.5.

*Is. 28.21;
28.22.

*Is. 1.9.
Plân. 3.22.
**Is. 13.19.
Ier. 50.40.

*Cap. 4.11;
10.20.
**Cap. 1.17.

*Cap. 10.2;
11.7.
**Gal. 5.4.
*Lc. 2.34.
1 Cor. 1.23.

*Ps. 118.22.
Is. 8.14;
28.16.
Mt. 21.42.
1 Pet. 2.6-8.
**Cap.10.11.

*Fap. 21.20;
22.3.
Gal. 1.14;
4.17.
Cap. 9.31.
*Cap. 1.17;
9.30.
**Filip. 3.9.

*Mt. 5.17.
Gal. 3.24.

*Lev. 18.5.
Neem. 9.29.
Ezec. 20.11;
20.13,21.
Gal. 3.12.
*Deut.30.12;
30.13.

*Deut.30.14.

a Lit. �te-am ridicat dintre oameni�    b Lit. �în�    c Unele ms. omit �îl grăbeşte în dreptate, deoarece�
d Unele ms. �o lege a dreptăţii�    e Unele ms. ad. �ale legii�    f Unele ms. ad. �Pentru că�
g Unele ms. �Israel�     h Cunoştinţă deplină    i Unele ms. omit    j  Sau �scop final�    k Unele ms. �prin
ea�

9:14

10 Necredinţa
lui Israel
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în gura ta şi în inima ta�: acesta
este cuvântul credinţei, pe care-l
predicăm: că, dacă* vei mărturisi
cu gura ta pe Isus ca Domna şi vei
crede în inima ta că Dumnezeu
L-a înviat dintre morţi, vei fi mân-
tuit. Deoarece cu inima se crede
spre dreptate şi cu gura se măr-
turiseşte spre mântuire, pentru că
Scriptura spune: �Oricine* crede
în El nu va fi dat de ruşine�. Pen-
tru că nu* este deosebire între
iudeu şi grec; pentru că acelaşi**
Domn al tuturor este� bogat
faţă de toţi care-L cheamă. Pen-
tru că* �oricine va chema Nume-
le** Domnului va fi mântuit�. Deci
cum vor chema pe Acela în care
n-au crezut? şi cum vor crede în
Acela despre care n-au auzit? şi
cum vor auzi fără cineva care să
predice? şi cum vor predica dacă
nu vor fi trimişi? După cum este
scris: �Ce* frumoase sunt picioa-
rele celor care vestesc Evanghelia
păciib, ale celor care vestesc
Evanghelia lucrurilor bune!� Dar
nu* toţi au ascultat de Evanghe-
lie. Pentru că Isaia spune: �Doam-
ne**, cine a crezut cele auzite de
la noi?� Astfel credinţa este din
auzire, iar auzirea, prin Cuvântul
lui Dumnezeuc. Dar eu spun:
�Oare n-au auzit?� Da, desigur.
�Glasul lor a ieşit pe* tot pămân-
tul şi** cuvintele lor până la mar-
ginile pământului locuit�. Dar eu
spun: �N-a cunoscut Israel?� În-
tâi, Moise spune: �Eu vă* voi pro-
voca la gelozie prin aceia care nu
sunt o naţiune; vă voi întărâta
printr-o naţiune** fără pricepere�.
Iar Isaia îndrăzneşte şi spune:
�Am fost* găsit de cei care nu Mă
căutau, M-am arătat celor care nu
se interesau de Mine�. Dar lui Is-
rael îi zice: �Toată* ziua Mi-am în-
tins mâinile către un popor neas-
cultător şi împotrivitor cu vorba�.

Spun deci: A lepădat Dum-
nezeu pe poporul Său? Nici-
decum! Pentru că şi* eu sunt is-
raelit, din sămânţa lui Avraam,
din seminţia lui Beniamin. Dum-
nezeu* n-a lepădat pe poporul
Său, pe care l-a** cunoscut dina-
inte. Nu ştiţi ce spune Scriptura
despre Ilie? Cum se roagă lui
Dumnezeu împotriva lui Israeld:
�Doamne*, au omorât pe profeţii
Tăi, eau surpat altarele Tale; şi eu
am rămas singur şi-mi vorf viaţa!�
Dar ce-i spune răspunsul divin?
�Mi-am* păstrat şapte mii de băr-
baţi care nu şi-au plecat genun-
chiul înaintea lui Baal�. Astfel
deci*, şi în timpul de acum este o
rămăşiţă potrivit unei alegeri a
harului. Iar dacă* este prin har,
nu mai este din fapte; altfel, harul
nu mai este harg.

Ce este deci? Ceea ce caută
Israel*, nu a obţinut; iar cei a-
leşih au obţinut, şi ceilalţi au fost
împietriţi, după cum este scris:
�Dumnezeu* le-a dat un duh de
adormire, ochi** ca să nu vadă
şi urechi ca să nu audă, până în
ziua aceasta�. Şi David spune:
�Masa lor să* le fie ca o cursă şi
ca o capcană şi ca un prilej de
poticnire şi ca o răsplată pentru
ei; să* li se întunece ochii, ca să
nu vadă; şi îndoaie-le spatele
întotdeauna!�

Spun deci: s-au poticnit ei ca
să cadă? Nicidecum! Ci, prin*
greşealai lor, a venit mântuire pen-
tru naţiuni, ca să-i provoace la ge-
lozie. Dacă însă greşeala lor este
o bogăţie a lumii şi paguba lor, o
bogăţie a naţiunilor, cu cât mai
mult este plinătatea lor? Pentru că
vouă vă vorbesc, naţiunilor: În-
trucât eu sunt* apostol al na-
ţiunilor, îmi glorific slujba mea;
poate, în vreun fel, îi voi provoca
la gelozie pe cei care sunt carnea

*Mt. 10.32.
Lc. 12.8.
Fap. 8.37.

*Is. 28.16;
49.23.
Ier. 17.7.
Cap. 9.33.
*Fap. 15.9.
Cap. 3.22.
Gal. 3.28.
**Fap. 10.36.
Cap. 3.29.
1 Tim. 2.5.
�Ef.1.7; 2.4,7
*Ioel 2.32.
Fap. 2.21.
**Fap. 9.14.

*Is. 52.7.
Naum 1.15.

*Cap. 3.3.
Ev. 4.2.
**Is. 53.1.
Ioan 12.38.

*Ps. 19.4.
Mt. 24.14;
28.19.
Mc. 16.15.
Col. 1.6,23.
**1Împ.18.10
Mt. 4.8.
*Deut. 32.21.
Cap. 11.11.
**Tit 3.3.
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Cap. 9.30.

*Is. 65.2.
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*2 Cor.11.22
Filip. 3.5.

*1Sam.12.22
Ier. 31.37.
**Cap. 8.29.

*1Împ.19.10;
19.14.

*1Împ.19.18.

*Cap. 9.27.

*Deut. 9.4,5.
Cap. 4.4,5.
Gal. 5.4.

*Cap. 9.31;
10.9.

*Is. 29.10.
**Deut.29.4.
Is. 6.9.
Ier. 5.21.
Ezec. 12.2.
Mt. 13.14.
Ioan 12.40.
Fap.28.26,27
*Ps. 69.22.

*Ps. 69.23.

*Fap. 13.46;
18.6; 22.18;
22.21; 28.24;
28.28.
Cap. 10.19.

*Fap. 9.15;
13.2; 22.21.
Cap. 15.16.
Gal. 1.16;
2.2,7-9.
Ef. 3.8.
1 Tim. 2.7.
2 Tim. 1.11.

a Sau �pe Domnul Isus�    b Unele ms. omit �celor care vestesc Evanghelia păcii�    c Unele ms. �Cuvântul
lui Hristos�    d Unele ms. ad. �spunând�    e  Unele ms. ad. �şi�    f Lit. �caută�    g Unele ms. ad. �dar, dacă
este din fapte, nu mai este har; altfel, fapta nu mai este faptă�    h Lit. �alegerea�    i Sau �alunecarea�
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mea şi îi voi* salva pe unii dintre
ei. Pentru că, dacă lepădarea lor
este împăcare a lumii, ce va fi
primirea lor, decât viaţă dintre
morţi?

Iar dacă cel dintâi rod* este
sfânt, plămădeala de asemenea;
şi, dacă rădăcina este sfântă, ra-
murile de asemenea. Iar dacă
unele* dintre ramuri au fost rupte
şi tu**, fiind un măslin sălbatic,
ai fost altoit printre ele şi ai deve-
nit împreună-părtaş al rădăcinii şi
grăsimii măslinului, nu* te lăuda
faţă de ramuri; iar dacă te lauzi,
nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina pe
tine. Vei spune deci: �Au fost rup-
te ramurilea, ca să fiu altoit eu�.
Bine: au fost rupte prin necredinţa
lor, şi tu stai prin credinţă. Nu* te
îngâmfa, ci teme-te**: pentru că,
dacă Dumnezeu nu a cruţat ra-
murile fireşti, nu te va cruţa nici
pe tineb.

Priveşte deci la bunătatea şi la
asprimea lui Dumnezeu: asprime
peste cei care au căzut şi bunătate
a lui Dumnezeuc peste tine, dacă*
vei stărui în bunătate; altfel, şi**
tu vei fi tăiat. Şi ei, de asemenea,
dacă* nu vor stărui  în necredin-
ţă, vor fi altoiţi, pentru că Dum-
nezeu poated să-i altoiască din
nou. Fiindcă, dacă tu ai fost tă-
iat din măslinul sălbatic din fire
şi, împotriva firii, ai fost altoit
într-un măslin bun, cu cât mai
mult acestea, care sunt ramuri
fireşti, vor fi altoite în propriul
lor măslin? Pentru că nu doresc
să nu ştiţi, fraţilor, taina aceasta,
ca să nu fiţi înţelepţi* în voi
înşivă: pentru că lui Israel i s-a
făcut orbiree** în parte, până�
va intra plinătatea naţiunilor;

şi astfel, tot Israelul va fi mântuit,
după cum este scris: �Salvatorul
va veni* din Sion şif va îndepărta
neevlavia de la Iacov. Şi acesta*
este legământul din partea Mea
pentru ei, când voi înlătura pă-
catele lor�. În ce priveşte Evan-
ghelia, ei sunt vrăjmaşi, din cauza
voastră; dar, în ce priveşte ale-
gerea, sunt preaiubiţi*, datorită
părinţilor. Pentru că darurile de
har şi chemarea lui Dumnezeu
sunt* fără părere de rău. Pentru
că, după cum şif voi odinioară*
n-aţi crezutg în Dumnezeu, iar
acum, prin necredinţah acestora,
aţi primit îndurare, tot aşa şi
aceştia n-au crezuti acum în în-
durarea dată vouăj, ca să pri-
mească şi ei îndurare. Pentru că
Dumnezeu* i-a închis împreună
pe toţi în necredinţăk, ca să arate
îndurare tuturor.

O, adânc al bogăţiilor şi al
înţelepciunii şi al cunoştinţei lui
Dumnezeu!l Cât* de nepătrunsem

sunt judecăţile Lui şi de neînţe-
lese** căile Lui! Pentru că*
�cine a cunoscut gândul Domnu-
lui? sau cine** a fost sfătuitorul
Lui? sau cine* I-a dat Lui întâi,
şi să-i fie răsplătit?� Pentru că
din El* şi prin El şi pentru El
sunt toate lucrurile. A Lui** fie
gloria pentru totdeauna! Amin.

Vă îndemn* deci, fraţilor, prin
îndurările lui Dumnezeu, să**
aduceţi trupurile voastre ca o
jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dum-
nezeu; aceasta este slujirea voas-
tră înţeleaptă. Şi* nu vă confor-
maţi veacului acestuia, ci fiţi
transformaţi**, prin înnoirea min-
ţiin, ca să deosebiţi� care este voia
lui Dumnezeu, cea bună şi plăcută
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Num.15.18-21
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*Cap. 12.16.
**Pr. 28.14.
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Filip. 2.12.
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Ier. 31.31.
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Col. 3.7.

*Cap. 3.9.
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**Iov 11.7.
Ps. 92.5.
*Iov 15.8.
Is. 40.13.
Ier. 23.18.
1 Cor. 2.16.
**Iov 36.22.
*Iov 35.7;
41.11.
*1 Cor. 8.6.
Col. 1.16.
**1 Tim. 1.17
2 Tim. 4.18.
1 Pet. 5.11.
2 Pet. 3.18.
Iuda 25.

*2 Cor. 10.1.
**1 Pet. 2.5.
Ps. 50.13,14.
Cap. 6.13;
6.16,19.
1 Cor. 6.13;
6.20.
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*1 Pet. 1.14.
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4.23.
Col. 1.21;
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a Unele ms. �ramuri�    b Unele ms. �nu cumva să nu te cruţe nici pe tine�
c Unele ms. omit �a lui Dumnezeu�    d Lit. �este puternic�    e Sau
�împietrire�    f Unele ms. omit    g Sau �n-aţi ascultat�    h Sau �prin
neascultarea�    i  Sau �n-au ascultat�    j Sau �îndurarea voastră�    k Sau �în
neascultare�    l Sau  �O, adânc al bogăţiilor lui Dumnezeu, şi al
înţelepciunii, şi al cunoştinţei!�    m Care nu pot fi cercetate    n Unele ms.
ad. �voastre�
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*Cap.1.5;15.15
1 Cor. 3.10;
15.10.
Gal. 2.9.
Ef. 3.2,7,8.
**Pr. 25.27.
Ecl. 7.16.
�1 Cor. 12.7.
Ef. 4.7.
*1Cor. 12.12.
Ef. 4.16.
*1Cor.10.17;
12.20,27.
Ef. 1.23; 4.25
*1 Cor. 12.4.
1 Pet.4.10,11
**Fap. 11.27.
1 Cor. 12.10;
12.28; 13.2;
14.1,6,29,31.
*Fap. 13.1.
Gal. 6.6.
Ef. 4.11.
1 Tim. 5.17.
*Fap. 15.32.
1 Cor. 14.3.
**Mt. 6.1-3.
�Fap. 20.28.
1 Tim. 5.17.
Ev. 13.7,24.
1 Pet. 5.2.
��2 Cor. 9.7.
*1 Tim. 1.5.
1 Pet. 1.22.
**Ps. 34.14;
36.4; 97.10.
Amos 5.15.
*Ev. 13.1.
1 Pet. 1.22;
2.17; 3.8.
2 Pet. 1.7.
**Filip. 2.3.
1 Pet. 5.5.
*Lc. 10.20.
Cap.5.2;15.13
Filip. 3.1; 4.4
1 Tes. 5.16.
Ev. 3.6.
1 Pet. 4.13.
**Lc. 21.19.
1 Tim. 6.11.
Ev.10.36;12.1
Iac. 1.4;  5.7.
1 Pet.2.19,20
�Lc. 18.1.
Fap.2.42;12.5
Ef. 6.18.
Col. 4.2.
1 Tes. 5.17.
*1 Cor. 16.1.
2 Cor. 9.1,12.
Ev.6.10;13.16
1 Ioan 3.17.
**1 Tim.3.2.
Tit 1.8.
Ev. 13.2.
1 Pet. 4.9.
*Mt. 5.44.
Lc.6.28;23.34
Fap. 7.60.
1 Cor. 4.12.
1Pet.2.23;3.9
*1 Cor.12.26
*Cap. 15.5.
1 Cor. 1.10.
Filip.2.2;3.16
1 Pet. 3.8.

şi desăvârşită. Pentru că, prin
harul* care mi-a fost dat, spun
fiecăruia care este între voi să**
nu aibă gânduri  înalte, peste ceea
ce trebuie să gândească, ci să gân-
dească aşa ca să fie cumpătata,
după cum Dumnezeu a împărţit
fiecăruia� o măsură de credinţă.
Pentru că, după cum* într-un trup
avem multe mădulare, iar mă-
dularele n-au toate aceeaşi funcţie,
aşa şi noi*, cei mulţi, suntem un
singur trup în Hristos, şi fiecare,
mădulare unii altora; dar având*
diferite daruri de har, după harul
care ne-a fost dat: fie profeţie**,
să profeţim potrivit măsurii de
credinţă; fie slujbă, să stăruim
în slujire; fie cel care* învaţă pe
alţii, în învăţătură; fie cel care*
îndeamnă, în îndemnare; cel ca-
re** împarte, în simplitateb; cel
care� conduce, cu sârguinţă; cel
care arată îndurare, cu�� bucurie.
Dragostea* să fie neprefăcută;
fie-vă** groază de rău, lipiţi-vă
de bine; în dragoste frăţească,
iubindu-vă cu* căldură unii pe
alţii; în onoare**, fiecare dând
întâietate altuia; în sârguinţă,
fără ezitare; în duh, fierbinţi, slu-
jind ca robi Domnului. În speran-
ţă, bucurându-vă*; în necaz, răb-
dând**; în rugăciune, stăruind�;
la nevoile sfinţilor, participând*;
urmărind** ospitalitatea. Binecu-
vântaţi* pe cei care vă persecută;
binecuvântaţi şi nu blestemaţi.
Bucuraţi-vă* cu cei care se bu-
cură; cplângeţi cu cei care plâng.
Gândiţi* acelaşi lucru unii faţă
de alţii, nu** gândind la cele înalte,
ci însoţindu-vă cu cei smeriţid;
nu� fiţi înţelepţi în ochii voştri,
neîntorcând* nimănui rău pentru
rău; îngrijind** de ceea ce este
bine înaintea tuturor oamenilor;
dacă este posibil, atât cât depinde

de voi, trăind* în pace cu toţi oa-
menii; nu vă răzbunaţi* singuri,
preaiubiţilor, ci daţi loc mânieie,
pentru că este scris: � A  Mea este
răzbunarea**, Eu voi răsplăti�,
spune Domnul. �Deci, dacă* vrăj-
maşului tău îi este foame, dă-i să
mănânce; dacă îi este sete, dă-i să
bea; pentru că, făcând aceasta,
vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe
capul lui�. Nu fi învins de rău, ci
învinge răul prin bine.

Orice suflet să* fie supus au-
torităţilor care sunt mai presus de
el. Pentru că nu este autoritate
decât de la Dumnezeu; şi**
celef care există sunt rânduite de
Dumnezeu. De aceea, cine se
opune autorităţii se împotriveşte
rânduielii lui Dumnezeu; şi cei
care se împotrivesc îşi vor primi
judecata. Deoarece stăpânitorii nu
sunt de temut pentru o faptă bună,
ci pentru una reag. Doreşti deci să
nu te temi de autoritate? Practică*
binele şi vei avea laudă de la ea;
pentru că aceasta este un slujitor
al lui Dumnezeu pentru tine spre
bine. Dar, dacă practici răul, te-
mete, pentru că nu degeaba poartă
sabia; pentru că este un slujitor al
lui Dumnezeu, un răzbunător
spre mânie, celui care face răul.
De aceea trebuie* să fiţi supuşi nu
numai din cauza mânieih, ci** şi
datorită conştiinţei. Deoarece
pentru aceasta plătiţi şi taxe; pen-
tru că ei sunt slujitori ai lui Dum-
nezeu, ocupându-se neîncetat toc-
mai cu aceasta. Daţii* tuturor ce le
datoraţi: cui îi datoraţi taxă, taxă;
cui vamă, vamă; cui teamă, teamă;
cui onoare, onoare.

Să nu datoraţi nimănui nimic,
decât să vă iubiţi unii pe alţii; pen-
tru că, cine* iubeşte pe altul a împli-
nit legea. Pentru că: �Să nu* comiţi
adulter, să nu ucizi, să nu furi, j să
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 **Ps.131.1,2
Ier. 45.5.
�Pr.3.7;26.12
Is. 5.21.
Cap. 11.25.
*Pr. 20.22.
Mt. 5.39,44.
1 Tes. 5.15.
1 Pet. 3.9.
**2 Cor.8.21
*Mc. 9.50.
Ev. 12.14.
*Lev. 19.18.
Pr. 24.29.
**Deut.32.35
Ev. 10.30.
*Ex. 23.4,5.
Pr. 25.21,22.

*Tit 3.1.
1 Pet. 2.13.
**Pr. 8.15,16
Dan. 2.21;
4.32.
Ioan 19.11.

*1 Pet. 2.14;
3.13.

*Ecl. 8.2.
**1 Pet. 2.19

*Mt. 22.21.
Mc. 12.17.
Lc. 20.25.

*Vers. 10.
Gal. 5.14.
Col. 3.14.
1 Tim. 1.5.
Iac. 2.8.
*Ex. 20.13.
Deut. 5.17.
Mt. 19.18.

Iubirea
aproapelui

Supunerea
faţă de

autorităţi

a În gândire    b Sau �fără ezitare�, �cu dărnicie�    c Unele ms. ad. �şi�
d Sau �cu ceea ce este smerit�    e Mâniei Lui    f Unele ms. �autorităţile�
g Unele ms. �nu pentru fapte bune, ci rele�    h Pedepsei    i Unele ms. ad.
�deci�    j Unele ms. ad. �să nu mărturiseşti fals�
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nu pofteşti� şi orice altă poruncă ar
mai fi, este cuprinsă în acest cuvânt,
şi anume: �Iubeşte** pe aproapele
tău ca pe tine însuţi�. Dragostea nu
face rău aproapelui; dragostea* este
deci împlinireaa legii.
Şi aceasta, cunoscând timpul,

că este deja ceasul ca noi să ne*
trezim din somn, pentru că acum
mântuirea este mai aproape de noi
decât atunci când am crezut.
Noaptea este mult înaintată şi ziua
este aproape; să* lepădăm deci
faptele întunericului şi să**
îmbrăcăm armura luminii. Să*
umblăm cum se cuvine, ca în
timpul zilei, nu** în chefuri şi în
beţii, nu� în desfrâu şi în des-
trăbălare, nu�� în ceartă şi în in-
vidie. Ci îmbrăcaţi-vă* în Domnul
Isus Hristos şi nu purtaţi grijă**
de carne, ca să-i treziţi poftele.

Iar pe cel slab* în credinţă
primiţi-l, nu pentru hotărârea  în-
trebărilor îndoielnice. Unul este
convins că poate* să mănânce de
toate, însă cel slab mănâncă
verdeţuri. Cine mănâncă să nu
dispreţuiască pe cine nu mănâncă;
şi cine* nu mănâncă să nu judece
pe cine mănâncă, pentru că Dum-
nezeu l-a primit. Cine eşti tu*,
care judeci pe slujitorul altuia?
Pentru stăpânul lui stă în picioare
sau cade. Şi va sta, pentru că
Domnulb poatec să-l facă să stea.
Unul* considerăd o zi mai presus
decât alta; altul consideră fiecare
zi la fel. Fiecare să fie deplin
convins în mintea lui. Cine ţine o
zi, pentru Domnul o ţinee. Şif cine
mănâncă, pentru Domnul mă-
nâncă, pentru că  Îi mulţumeşte*
lui Dumnezeu. Şi cine nu mănâncă,
pentru Domnul nu mănâncă,
şi Îi mulţumeşte lui Dumnezeug.
Pentru că nici unul* dintre noi nu

**Lev. 19.18
Mt. 22.39.
Mc. 12.31.

*Mt. 22.40.

*1 Cor.15.34
Ef. 5.14.
1 Tes. 5.5,6.
*Ef. 5.11.
Col. 3.8.
**Ef. 6.13.
1 Tes. 5.8.
*Filip. 4.8.
1 Tes. 4.12.
1 Pet. 2.12.
**Pr. 23.20.
Lc. 21.34.
1 Pet. 4.3.
�1 Cor. 6.9.
Ef. 5.5.
��Iac. 3.14.
*Gal. 3.27.
Ef. 4.24.
Col. 3.10.
**Gal. 5.16.
1 Pet. 2.11.

*Cap. 15.1,7.
1 Cor. 8.9;
8.11; 9.22.
*Vers. 14.
1 Cor. 10.25.
1 Tim. 4.4.
Tit 1.15.
*Col. 2.16.

*Iac. 4.12.

*Gal. 4.10.

*1Cor. 10.31
1 Tim. 4.3.

*1 Cor. 6.19;
6.20.
Gal. 2.20.
1 Tes. 5.10.
1 Pet. 4.2.

*2 Cor. 5.15.
**Fap. 10.36

*Mt. 25.31;
25.32.
Fap. 10.42;
17.31.
2 Cor. 5.10.
Iuda 14,15.

*Is. 45.23.
Filip. 2.10.

*Mt. 12.36.
Gal. 6.5.
1 Pet. 4.5.

*1 Cor. 8.9;
8.13; 10.32.

*Fap. 10.15.
Vers. 2,20.
**1 Cor.8.7;
8.10.

*1 Cor. 8.11.

*Cap. 12.17.

*1 Cor. 8.8.

*2 Cor. 8.21.

*Ps. 34.14.
Cap. 12.18.
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trăieşte pentru sine şi nici unul nu
moare pentru sine. Pentru că, şi
dacă trăim, pentru Domnul trăim;
şi dacă murim, pentru Domnul
murim: deci, şi dacă trăim, şi dacă
murim, noi suntem ai Domnului.
Pentru că Hristos* pentru aceasta
a hmurit şi a înviati, ca să aibă
stăpânire** şi peste morţi şi peste
vii. Dar tu, de ce-l judeci pe fratele
tău? Sau, de asemenea, tu de ce-l
dispreţuieşti pe fratele tău? Pen-
tru că toţi* ne vom înfăţişa înain-
tea scaunului de judecată al lui
Dumnezeuj. Pentru că este scris:
�«Viu* sunt Eu», spune Domnul,
«că orice genunchi se va pleca
înaintea Mea şi orice limbă Îl va
mărturisi pe Dumnezeu»�. Astfel
deci fiecare* dintre noi va da
socoteală despre sine însuşi lui
Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm
deci unii pe alţii; ci mai bine ju-
decaţi aceasta, să* nu puneţi îna-
intea fratelui vostru o piatră de
poticnire sau un prilej de cădere.
Ştiu şi sunt convins în Domnul
Isus că* nimic nu este necurat în
sine; numai pentru acela** care
socoteşte ceva ca fiind necurat,
pentru acela este necurat. Pentru
căk, dacă din cauza mâncării,
fratele tău se întristează, nu mai
umbli potrivit dragostei. Nu*
nimici, prin mâncarea ta, pe acela
pentru care a murit Hristos!
Deci binele vostru să nu* fie
vorbit de răul. Pentru că* Împă-
răţia lui Dumnezeu nu este mân-
care şi băutură, ci dreptate şi
pace şi bucurie în Duhulm Sfânt.
Pentru că cine slujeşte ca rob lui
Hristosn, în aceastao este plăcut*
lui Dumnezeu şi aprobat de oa-
meni.

Astfel deci*, să urmărim
cele ale păcii şi cele ale zidirii

a Sau �plinătatea�    b Unele ms. �Dumnezeu�    c Lit. �este puternic�    d Lit. �preţuieşte�    e Unele ms.
ad. �şi cine nu ţine ziua, pentru Domnul n-o ţine�    f Unele ms. omit    g Unele ms. omit ultima frază a
vers.6    h Unele ms. ad. �şi�    i Unele ms. �a murit şi a înviat şi a trăit din nou�; alte ms. �a murit şi a trăit�
j Unele ms. �al lui Hristos�    k Unele ms. �Dar�    l Lit. �hulit�    m Lit. nearticulat    n Unele ms.
�Hristosului�   o Unele ms. �în acestea�
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unuia** de către altul. Nu dărâma
lucrarea lui Dumnezeu din cauza*
mâncării. Toate** lucrurile, în
adevăr,  sunt curate. Dar� este rău
pentru omul care mănâncă poticnin-
du-se. Bine este să nu mănânci
carne*, nici să bei vin, nici să faci
ceva dea care fratele tău se împie-
dică, sau se poticneşte, sau în care
el este slab. Ai tu credinţă? Să ai
pentru tine însuţi, înaintea lui Dum-
nezeu. Ferice* de cine nu se judecă
pe sine însuşi în ceea ce aprobă.
Dar cine se îndoieşteb, dacă mă-
nâncă, este condamnat, pentru că
nu este din credinţă. Iar orice nu
este din credinţă este păcat.c

Iar noi*, cei tari, suntem datori
să purtăm slăbiciunile** celor
fără putere şi să nu ne plăcem
nouă înşine. dFiecare* dintre noi
să placă aproapelui său spre bine,
pentru zidire**. Pentru că* şi
Hristos nu Şi-a plăcut Lui Însuşi,
ci după cum este scris: �In-
sultele** celor care Te insultă pe
Tine au căzut asupra Mea�. Deoa-
rece toate câte au fost* scrise mai
înainte au fost scrisee spre învăţă-
tura noastră, pentru ca, prin răbda-
rea şi prinf încurajarea Scripturi-
lor, să avem speranţă. Iar Dumne-
zeul* răbdării şi al mângâierii să
vă dea aceeaşi gândire unii faţă
de alţii, potrivit lui Hristos Isus,
pentru ca, într-un gând*, cu o gură,
să-L glorificaţi pe Dumnezeul şi
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.
Aşadar, primiţi-vă* unii pe alţii
cum** v-a primit şi pe voig Hris-
tos, spre gloria lui Dumnezeu.

Pentru căh eu spun că Isus
Hristosi* a devenit un slujitor al
circumciziei pentru adevărul lui
Dumnezeu, ca să** întărească pro-
misiunile părinţilor; şi ca naţiu-
nile să-L glorifice pe Dumnezeu

pentru* îndurare, după cum este
scris: �De aceea** Te voi măr-
turisi între naţiuni şi voi cânta
psalmi Numelui Tău�. Şi spune din
nou: �Veseliţi-vă*, naţiuni, cu
poporul Său!� Şi din nou: �Lău-
daţi* pe Domnul, toate naţiunile,
şi să-L laude toate popoarele!�
Şi din nou Isaia spune: �Va* fi
Rădăcina lui Iese şi Cel care Se
ridică să conducă naţiunile: în El
vor spera naţiunile�. Şi Dum-
nezeul speranţei să vă umple cu
toată bucuria* şi pacea, în cre-
dinţăj, ca să prisosiţi în speranţă,
în puterea Duhului Sfânt.

Dar sunt* convins, fraţii mei,
şi eu însumi cu privire la voi, că
şi voi sunteţi plini** de bunătate,
umpluţi cu toată cunoştinţa, capa-
bili să vă şi îndemnaţi unii pe
alţii. Dar, în parte, v-am scris mai
cu îndrăzneală, fraţilorf, ca să vă
aduc aminte, datorită harului*
care mi-a fost dat de Dumnezeu,
ca să* fiu slujitor al lui Hristos
Isusk pentru naţiuni, împlinind
preoţia în  Evanghelia lui Dumne-
zeu, pentru ca jertfa** naţiuni-
lor să fie bine primită, fiind sfin-
ţită prin Duhull Sfânt. Am deci cu
ce mă lăuda în* Hristos Isus, în
cele privitoare la Dumnezeu.

Pentru că nu voi îndrăzni să
vorbesc despre ceva ce* n-a lucrat
Hristos prin mine, spre** ascul-
tarea naţiunilor, prin cuvânt şi
faptă, în* puterea semnelor şi a
minunilor, în puterea Duhului lui
Dumnezeum; astfel că de la Ieru-
salim şi în jur, până în Iliria, am
predicat din plin Evanghelia lui
Hristos; şi astfel am căutat să
vestesc Evanghelia nu unde era
cunoscutn Hristos, ca* să nu zi-
desc pe temelia altuia, ci, după
cum este scris: �Aceia cărora* nu
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**Cap. 15.2.
1 Cor. 14.12.
1 Tes. 5.11.
*Vers. 15.
**Mt. 15.11.
Fap. 10.15.
Tit 1.15.
�1Cor.8.9-12
*1 Cor.8.13.

*1 Ioan 3.21.

*Gal. 6.1.
**Cap. 14.1.

*1Cor. 9.19;
9.22; 10.24;
10.33; 13.5.
Filip. 2.4,5.
**Cap.14.19.
*Mt. 26.39.
Ioan 5.30;
6.38.
**Ps. 69.9.
*Cap.4.23,24
1 Cor. 9.9;
9.10; 10.11.
2 Tim. 3.16;
3.17.

*Cap. 12.16.
1 Cor. 1.10.
Filip. 3.16.

*Fap. 4.24;
4.32.

*Cap. 14.1,3.
**Cap. 5.2.

*Mt.15.24.
Ioan 1.11.
Fap.3.25,26;
13.46.
**2 Cor. 1.20
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*Cap. 9.23.
**Ps. 18.49.
Ioan 10.16.

*Deut. 32.43

*Ps. 117.1.

*Is. 11.1,10.
Apoc. 5.5;
22.16.

*Cap. 12.12;
14.17.

*2 Pet. 1.12.
1 Ioan 2.21.
**1 Cor. 8.1;
8.7,10.

*Cap. 1.5;
12.3.
Gal. 1.15.
Ef. 3.7,8.

*Cap. 11.13.
Gal. 2.7-9.
1 Tim. 2.7.
2 Tim. 1.11.
**Is. 66.20.
Filip. 2.17.

*Ev. 5.1.

*Fap. 21.19.
Gal. 2.8.
**Cap. 1.5;
16.26.

*Fap. 19.11.
2 Cor. 12.12.

*2Cor.10.13;
10.15,16.

*Is. 52.15.

a Lit. �în�    b Lit. �face deosebire�    c Unele ms. pun aici versetele 25-27 din cap. 16; alte ms. le pun în
amândouă locurile    d Unele ms. ad. �Pentru că�    e Unele ms. ad. �mai înainte�    f Unele ms. omit    g Unele
ms. �cum ne-a primit şi pe noi�    h Unele ms. �Dar�    i Unele ms. omit �Isus�; alte ms. �Hristos Isus�    j Lit.
�în a crede�    k Unele ms. �al lui Isus Hristos�    l Lit. nearticulat     m Unele ms. �în puterea Duhului Sfânt�
n Lit. �numit�
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li s-a spus despre El vor vedea
şi cei care n-au auzit vor înţe-
lege�. De aceea am* şi fost dese-
ori împiedicat să vin la voi. Dar
acum, nemaiavând loc în aceste
ţinuturi şi* având de mulţi ani o
mare dorinţă să vin la voi, când
ar fi să merg în Spania, voi veni
la voia; pentru că sper să vă văd
în trecere şi* să mă conduceţi în-
tr-acolo, după ce mai întâi mă
voi  bucura puţin de voi; dar acum
mă duc* la Ierusalim, slujind
sfinţilor; pentru că Macedonia şi
Ahaia au* binevoit să facă o
contribuţieb pentru cei săraci din-
tre sfinţii care sunt în Ierusalim.
Pentru că au binevoit şi le sunt
datoare; pentru că, dacă* naţiunile
au avut parte de cele spirituale ale
lor, sunt** şi ele datoare să le
slujească în cele pământeştic.
Deci, după ce voi sfârşi aceasta
şi după ce le voi pecetluid acest
rod*, voi porni spre Spania, tre-
când pe la voi. Şi ştiu* că, ve-
nind la voi, voi veni în plinătatea
binecuvântăriie lui Hristos. Dar vă
îndemn, fraţilor, prin Domnul nos-
tru Isus Hristos şi prin* dragostea
Duhului, să** luptaţi împreună cu
mine în rugăciunile voastre pen-
tru mine către Dumnezeu, ca* să
fiu scăpat de cei din Iudeea care
nu credf şi ca slujba** mea, care
este pentru Ierusalim, să fie bine
primită de sfinţi; ca să vin la
voi cu bucurie, prin voia* lui
Dumnezeu, şi să** mă înviorez
împreună cu voi. Şi Dumnezeul*
păcii fie cu voi toţi! Amin.
Şi vă recomand pe Fivi, sora

noastră, care este slujitoare a
adunării din Chencrea*, ca s-o*
primiţi în Domnul, într-un mod
vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în
orice lucru în care ar avea ne-
voie de voi; pentru că şi ea a fost

un ajutor multora şi mie însumi.
Salutaţi pe Priscag* şi pe Acuila,
împreună-lucrătorii mei în Hristos
Isus (care, pentru viaţa mea, şi-au
push capuli; cărora le mulţumesc
nu numai eu, ci şi toate adunările
naţiunilor), precum şi adunarea*
din casa lor. Salutaţi pe Epenet,
preaiubitul meu, care este cel din-
tâi rod** al Asieij pentru Hristos.
Salutaţi pe Maria, care s-a ostenit
mult pentru voik. Salutaţi pe An-
dronic şi pe Iunia, rudele mele şi
împreună-întemniţaţi cu mine, care
sunt vestiţi între apostoli, care au*
şi fost în Hristos mai înainte de
mine. Salutaţi pe Ampliat, preaiu-
bitul meu în Domnul. Salutaţi pe
Urban, împreună-lucrătorul nostru
în Hristos, şi pe Stache, preaiubitul
meu. Salutaţi pe Apele, cel încer-
catl în Hristos. Salutaţi pe cei dintre
ai lui Aristobul. Salutaţi pe Iero-
dion, ruda mea. Salutaţi pe cei ai
lui Narcis, care sunt în Domnul.
Salutaţi pe Trifena şi pe Trifosa,
care se ostenesc în Domnul. Salu-
taţi pe  Persida, preaiubita, care s-a
ostenit mult în Domnul. Salutaţi
pe Ruf, cel ales* în Domnul, şi
pe mama lui şi a mea. Salutaţi pe
Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe
Patroba, pe Herma şi pe fraţii care
sunt împreună cu ei. Salutaţi pe
Filolog şi pe Iulia, pe Nereu şi pe
sora lui şi pe Olimpa şi pe toţi
sfinţii care sunt împreună cu ei.
Salutaţi-vă* unii pe alţii cu o să-
rutare sfântă. Toatem adunările
lui Hristos vă salută.

Dar vă îndemn, fraţilor, să luaţi
seaman la cei care* fac dezbinări
şi prilejuri de poticnire împotriva
învăţăturii pe care aţi primit-o; şi
depărtaţi-vă** de ei. Pentru că unii
ca aceştia nu slujesco Domnului
nostrup Hristos, ci pântecelui* lor;
şi, prin** cuvinte dulci şi vorbiri

*Cap. 1.13.
1 Tes.2.17,18
*Fap. 19.21.
Cap. 1.11.
Vers. 32.

*Fap. 15.3.

*Fap. 19.21;
20.22; 24.17.

*1 Cor. 16.1;
16.2.
2 Cor. 8.1.

*2 Cor. 9.2;
9.12.
Cap. 11.17.
**1 Cor. 9.14
Gal. 6.6.

*Filip. 4.17.

*Cap. 1.11.

*Filip. 2.1.
**2 Cor. 1.11
Col. 4.12.
*2 Tes. 3.2.
**2 Cor. 8.4.
*Cap. 1.10.
Fap. 18.21.
1 Cor. 4.19.
Iac. 4.15.
**1Cor.16.18
2 Cor. 7.13.
2 Tim. 1.16.
Filim. 7,20.
*Cap. 16.20.
1 Cor. 14.33.
2 Cor. 13.11.
Filip. 4.9.
1 Tes. 5.23.
2 Tes. 3.16.
Ev. 13.20.

*Fap. 18.18.
*Filip. 2.29.
3 Ioan 5,6.
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*Fap. 18.2;
18.18,26.
2 Tim. 4.19.

*1 Cor.16.19
Col. 4.15.
Filim. 2.
**1Cor.16.15

*Gal. 1.22.

*2 Ioan 1.

*1Cor. 16.20
2 Cor. 13.12.
1 Tes. 5.26.
1 Pet. 5.14.
*Fap. 15.1;
15.5,24.
1 Tim. 6.3.
**1 Cor. 5.9;
5.11.
2 Tes. 3.6,14
2 Tim. 3.5.
Tit 3.10.
2 Ioan 10.
*Filip. 3.19.
1 Tim. 6.5.
**Col. 2.4.
2 Tim. 3.6.
Tit 1.10.
2 Pet. 2.3.

15:22

a Unele ms. omit. �voi veni la voi�    b De ajutoare    c Lit. �carnale�    d Le voi încredinţa    e Unele ms. ad.
�Evangheliei�    f Lit. �nu ascultă�    g Unele ms. �Priscila�    h Sau �riscat�    i Lit. �gâtul�    j Unele ms.
�Ahaiei�    k Unele ms. �noi�    l Sau �aprobat�    m Unele ms. omit    n Sau �să aveţi ochiul�    o Slujire de
rob    p Unele ms. ad. �Isus�

16Saluturi
pentru sfinţi
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frumoase, amăgesc inimile celor
fără răutate. Pentru că vestea
despre ascultarea* voastră a ajuns
la toţi. Mă bucur deci de voi,
dar doresc să fiţi înţelepţi** faţă
de bine şi simpli în ce priveşte răul.
Iar Dumnezeul* păcii va** zdrobi
în curând pe Satan sub picioarele
voastre. Harul� Domnului nostru
Isus Hristos fie cu voi. Amina.

Vă salută Timotei*, cel împre-
ună-lucrător cu mine, şi Luciu**,
şi Iason�, şi Sosipater��, rudele
mele.

Vă salut în Domnul eu, Terţiu,
care am scris epistola aceasta.
Vă salută Gaiu*, gazda mea şi a

întregii adunări. Vă salută Erast**,
administratorul cetăţii, şi fratele
Cuart. Harul Domnului nostru Isus
Hristos fie cu voi toţi. Amin.b

Iar Aceluia* care poate să vă
întărească, după** Evanghelia mea
şi predicarea lui Isus Hristos,
potrivit cu� descoperirea tainei
ţinute�� ascunsă timp de veacuri,
dar* arătată acum şi prin scrieri
profetice, potrivit poruncii eter-
nului Dumnezeu, făcută cunoscut
tuturor naţiunilor, spre ascul-
tarea** credinţei � singurului*
Dumnezeu înţelept, Lui fie glorie,
prin Isus Hristos, pentru tot-
deauna! Amin.

*Cap. 1.8.
**Mt. 10.16.
1 Cor. 14.20.

*Cap. 15.33.
**Gen. 3.15.
�1 Cor. 16.23
2 Cor. 13.14.
Filip. 4.23.
1 Tes. 5.28.
2 Tes. 3.18.
Apoc. 22.21.

*Fap. 16.1.
Filip. 2.19.
Col. 1.1.
1 Tes. 3.2.
1 Tim. 1.2.
Ev. 13.23.
**Fap. 13.1.
�Fap. 17.5.
��Fap. 20.4.
*1 Cor. 1.14.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

23

Încheiere şi
adorare

**Fap. 19.22
2 Tim. 4.20.

*Ef. 3.20.
1 Tes. 3.13.
2 Tes. 2.17;
3.3.
Iuda 24.
**Cap.2.16.
�Ef. 1.9;
3.3-5.
Col. 1.27.
��1 Cor. 2.7.
Ef. 3.5,9.
Col. 1.26.
*2 Tim. 1.10
Tit 1.2,3.
1 Pet. 1.20.
**Fap. 6.7.
Cap. 1.5;
15.18.
*1 Tim.1.17;
6.16.
Iuda 25.
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a Unele ms. omit �Amin�; alte ms. omit �Harul Domnului nostru Isus Hristos
fie cu voi. Amin�    b Unele ms. omit versetul 24; alte ms. omit versetele 25-27
� vezi adn. de la 14.23.


