
SCHIMBAREA RELAȚIEI CREDINCIOSULUI CU LEGEA FACILITEAZĂ SFINȚIREA – v.1-6 

EXPRIMAREA PRINCIPIULUI – v.1 

Nu știți fraților (toți creștinii, nu doar evreii) căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea 

(legea universală, nu doar cea mozaică sau ceremonială) că Legea are stăpânire (are 

autoritate, domnește) asupra omului câtă vreme trăiește el (atâta timp cât este în viață).  

EXEMPLU PARTICULAR – v.2-3 

Căci femeia măritată (subordonată, situată sub autoritate, sub puterea și controlul soțului ei) 

este legată (legată în mod permanent) prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăieşte el; dar 

dacă-i moare bărbatul, este dezlegată  de legea bărbatului ei. Dacă deci, când îi trăieşte 

bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă; dar dacă-i moare bărbatul, este 

dezlegată (despărțită legal, relația de dinainte e nulă, anulată, fără valoare) de lege, aşa că 

nu mai este preacurvă, dacă se mărită după altul. 

APLICAȚIA – v.4 

Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea (ca metodă 

de a ne mântui, a ne justifica sau sfinți), ca să fiţi ai altuia, adică ai Celui ce a înviat din morţi; 

şi aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu. 

Partea NEGATIVĂ – v.5 

Căci (explicație la v.4), când trăiam sub firea noastră pământească, (starea în care legea 

diabolică a păcatului îi controlează întreaga viață) patimile păcatelor (dorințele naturale 

care au ajuns să controleze omul din cauza păcatului), aţâţate de Lege (le stârnește, le 

înflăcărează), lucrau  (a lucra cu putere în interior) în mădularele noastre  (suma tuturor 

facultăților noastre) şi ne făceau să aducem roade pentru moarte (morală, spirituală, a 

sufletului, veșnică). 

Partea POZITIVĂ – v.6 

Dar acum (ceva cu totul nou), am fost izbăviţi (relația cu ea a fost desființată și ea nu mai are 

nici o autoritate asupra lui) de Lege (de sub condamnarea ei, neputința de a sfinți și efectul 

stimulator asupra păcatului) şi suntem morţi faţă de Legea aceasta care ne ţinea robi 

(stăpânit, căsătorit, controlat de ea), pentru ca să slujim (a fi rob) lui Dumnezeu (scopul 

mântuirii e sfințirea) într-un duh nou (caracterul noii robii – slujire în puterea Duhului și în 

sfera Duhului), iar nu după vechea slovă. 

 

 



APĂRAREA LEGII DEȘI EA ÎMPIEDICĂ SFINȚIREA DIN CAUZA PĂCATULUI – v.7-12 

OBIECȚIA POTENȚIALĂ  

Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am 

cunoscut  (caracterul și natura lui reală) decât prin Lege (cele 10 porunci). De pildă (o 

ilustrație), n-aş fi cunoscut (puterea teribilă a poftei și a dorinței) pofta (tânjire după ceva 

interzis), dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!” 

Apoi păcatul  (păcatul ca o lege sau o forță) a luat prilejul (punct de sprijin) şi a făcut să se 

nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte (prin duhul de rebeliune înnăscut în om, prin 

desconsiderarea legii ca fiind prea dură și prin informarea cu idei din Lege); căci fără Lege 

(starea în care Legea nu își făcea cu adevărat lucrarea în el), păcatul este mort (era ca și 

cum era mort, părea lipsit de viață, nu era conștient de existența lui). 

Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam (credea despre sine că trăia, se simțea plin de viață, 

de putere și forță); dar, când a venit porunca (cu convingere, iluminare și pricepere, nu l-a 

prins, l-a cucerit și vorbit), păcatul a înviat (a primit o viață nouă, a început să vibreze cu 

putere), şi eu am murit (și-a înțeles slăbiciunea, neputința și deznădejdea; acum se simțea ca 

mort). 

Şi porunca (legea morală), ea, care trebuia să-mi dea viaţa (dacă ar fi fost posibil să fie 

urmată), mi-a pricinuit moartea (datorită păcatului care se folosea de ea). Pentru că 

(explicație la v.10) păcatul a luat prilejul, prin ea m-a amăgit (m-a tras pe sfoară, înșeală 

cumplit), şi prin însăşi porunca aceasta m-a lovit cu moartea. 

REZUMAT 

Aşa că Legea, negreşit, este sfântă (răspunde obiecției ce poate fi ridicată datorită v.5 care 

pare să zică că legea este păcătoasă), şi porunca (cele 10 porunci) este sfântă (opusă în 

totalitate păcatului și răului), dreaptă (nu ne cere nimic absurd) şi bună (în scopurile, 

obiectivele și rezultatele sale).  

Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? (este Legea cauza morții spirituale?) Nicidecum. Dar 

păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat (să fie văzut așa cum este el în realitate), mi-a dat 

moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos 

(caracterul său profund dăunător și diabolic), prin faptul că se slujea de aceeaşi poruncă (s-a 

folosit și a abuzat de ea, a pervertit-o și a folosit-o pentru a înșela). 

 

 

 



OMUL LUMINAT DE DUHUL SFÂNT CU PRIVIRE LA LEGE NEAJUTORAT ÎN SFINȚIRE – 

v.14-25 

POZIȚIA ȘI CONDIȚIA OMULUI – v.14 

Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească (vine de la Dumnezeu care este Duh; privește 

sufletul omului și în ce privește scopul ei: de a da viață); dar eu sunt („prezentul dramatic” – 

descrie starea unei persoane care se găsește în această situație) pământesc (omul în starea 

naturală, în contrast cu viața duhului), vândut rob păcatului (aflat cu toată ființa în sclavia 

păcatului). 

TRĂIREA PRACTICĂ ZILNICĂ – v.15 

Căci nu ştiu (nu sunt de acord, nu aprob ceea ce fac) ce fac (viața omului în întregime privită 

în ansamblu): nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc (detestă lucrurile respective). 

DOUĂ DEDUCȚII DIN COMPORTAMENTUL SĂU – v.16-17 

Acum, dacă fac (eul1 – întreaga personalitate) ce nu vreau, mărturisesc (sunt de acord cu 

ea, o aprob, o laud) prin aceasta că Legea este bună (nu e responsabilă pentru eșecul său în 

practică și, deci, nu o blamează sau critică). Şi atunci, nu mai sunt eu (eul2 – partea aceea 

capabilă să înțeleagă caracterul spiritual al Legii) cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care 

locuieşte (are casă în noi, e parte din structura noastră, nu e în afara noastră) în mine (eul 3 

– firea pământească, omul lipsit de influența Duhului Sfânt). 

Cauza în înfăptuirea RĂULUI – v.18-20 

Ştiu (eul1 – întreaga personalitate), în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine (eul3 – 

firea), adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am (eul2 – partea capabilă) 

voinţa să fac binele (vrea să împlinească Legea), dar n-am puterea să-l fac (eul1 – întreaga 

personalitate). Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, 

iată ce fac! Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul 

care locuieşte în mine. 

Cauza neputinței în înfăptuirea BINELUI – v.21-23 

A. Concluzie generală – v.21 

Găsesc (am descoperit), dar (concluzie la ce s-a spus), în mine legea (un tipar de acțiune care 

lucrează cu precizie, guvernează și controlează ce se întâmplă în mine) aceasta: când vreau 

să fac binele, răul este lipit de mine (mereu aproape, lângă mine, nu lipsește niciodată). 

B. Explicația afirmației generale – v.22-23 



Fiindcă, după omul dinăuntru (mintea luminată de Duhul Sfânt, sufletul, duhul), îmi place 

(jubilez, mă bucur) Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele (părțile ființei cu care 

păcătuim de obicei și dorințele) mele o altă (diferită) lege (o putere, un principiu permanent, 

suveran și activ) care se luptă (se folosește de o strategie) împotriva legii primite de mintea 

mea şi mă (omul însuși, persoana în întregime) ţine rob (prizonier de război, sub 

amenințarea suliței, complet neajutorat) legii păcatului care este în mădularele mele. 

STRIGĂTUL DE DISPERARE – v.24 

O, nenorocitul de mine! Cine (un om născut din nou știe cine dar acest om nu știe) mă va 

(strigă cu disperare să fie eliberat acum, nu după moarte) izbăvi de acest trup de moarte… 

(legea păcatului din mădulare)? 

EXCLAMAȚIE DE UȘURARE – v.25 

(O propoziție care nu face parte din argumentul apostolului) Mulţumiri fie aduse lui 

Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru! (singura speranță pentru sfințire)… Astfel, 

dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească slujesc legii 

păcatului. 


