
Epistola Apostolui Pavel către Romani.

Pavel laudă biserica din Roma pentru credinţa ei, arătând dorinţa d’a veni s’o vază.

1 Pavel slujitor al  lui  Iisus Christos,  chemat apostol,  deosibit  fiind pentru evangheliea lui  Dumnezeu,  2 Pe care a
făgăduit o mai dinainte prin profeți sĕi în scripturĭ sânte, 3 Despre Fiul sĕu născut dupĕ trup din sĕmînța lui David, 4
Rînduit Fiu al lui Dumnezeu puternic dupĕ spirit de sânțenie prin înviere dintre morțĭ, Iisus Christos Domnul nostru, 5
Prin care am luat dar și apostolie spre supunere de credință între toate neamurile pentru numele sĕu. 6 Între care sunteți
șĭ voĭ chemațĭ ai lui Iisus Christos,

7 Tuturor care sûntețĭ în Roma iubițĭ de Dumnezeu, chemațĭ sânțĭ.

Dar voĕ și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și Domnul Iisus Christos.

Evangelia e o putere dumneḑéescă ce mântuiesce și te face fericit.

8 Maĭ întêiu mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Christos pentru voĭ toțĭ, fiind că credința voastră se vestește în
toată  lumea. 9 Căcĭ  martur ’mi este  Dumnezeu,  căruia  ’i  slujesc în  spiritul  meu în  evangheliea Fiului sĕu,  cât  de
neîncetat ’mi aduc aminte de voĭ 10 Totdauna în rugăciunile mele, cerênd daca cum va în cele din urmă voĭ avea parte
prin voința lui Dumnezeu să vin la voi. 11 Căcĭ doresc să vĕ vĕz, ca să vĕ împărtășesc ceva dar spiritual pentru ca voĭ să
fițĭ întărițĭ, 12 Și aceasta este ca eu să fiu împreună îndemnat cu voĭ prin credința ce este între noĭ, atât a voastră cât și a
mea.

13 Dar, fraților, nu voesc ca voĭ să nu știțĭ că de multe orĭ ’mi am pus în gând să vin la voĭ, — și am fost împedicat pênĕ
acum —, pentru ca să am oare care rod și între voĭ, ca și între celelalte neamurĭ. 14 Sûnt dator atât la Elenĭ cât și la
barbarĭ, atât la învățațĭ cât și la neînvățațĭ; 15 Astfel întru cât mĕ privește pe mine, nu este preget ca să vĕ binevestesc și
voĕ care sûntețĭ în Roma; 16 Căcĭ nu mĕ rușinez de evangheliea lui Christos, pentru că este puterea lui Dumnezeu spre
mântuire la tot care crede, atât Iudeu mai întêiu, cât și Elen.

Evangelia arată dreptatea din credinţă pentru păgâniĭ, ce stau sub mânia lui Dumneḑeu.

17 Pentru că îndreptățire de la Dumnezeu se descopere în ea din credință pentru credință, dupĕ cum este scris: „Dreptul
prin credință va fi viu.“ 18 Căcĭ mâniea lui Dumnezeu se descopere din cer împrotiva orĭ cărei necucerniciĭ și nedreptățĭ
a oamenilor,  care țin cu silnicie adevĕrul în nedreptate.  19 Pentru că ce este cunoscut al lui Dumnezeu arătat este
într’ênși, de oare ce Dumnezeu le a făcut cunoscut lor. 20 Căcĭ cele nevĕzute ale lui sûnt zărite de la facerea lumii,
pricepêndu se cu mintea prin făpturĭ, adecă vecĭnica lui putere și măreție dumnezeească, pentru ca dênșii să fie fără
cuvînt  de apărare,  21 Pentru că deși  cunoscuseră pe Dumnezeu nu ’l au mărit  ca pe un Dumnezeu, nicĭ nu ’i  au
mulțumit,  ci  fură  amăgițĭ  în  gândirile  lor,  și  întunecată  fu  nemintoasa lor  inimă.  22 Zicênd că sûnt  înțelepțĭ,  fură
nemintoșĭ, 23 Și schimbară mărirea neperitorului Dumnezeu cu asemănare de chip de om peritor și de sburătoare și de
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dobitoace și de tărîtoare.

24 De aceea și Dumnezeu ’i a dat prinșĭ în poftele inimilor lor spre necurățenie, ca corpurile lor să fie necinstite între ei
ênsușĭ,  25  Ca  uni  care  au  schimbat  adevĕrul  lui  Dumnezeu  în  minciună,  și  au  cinstit  și  au  slujit  făpturei  în  loc
Făptuitorului, care este binecuvîntat în veci. Amin. 26 Pentru aceasta Dumnezeu ’i au dat prinșĭ în patimĭ de necinste;
căcĭ și cele de parte femeească ale lor au schimbat întrebuințarea firească pe cea împrotiva firiĭ, 27 Asemenea și cei de
parte bărbătească, lăsând întrebuințarea firească a femei, fură aprinșĭ în pofta lor între dênși, sĕvîrșind rușinea, parte
bărbătească în parte bărbătească, și primind în ei ênșile resplata ce trebuia a rătăciriĭ lor. 28 Și dupĕ cum n’au judecat de
bun ca să aĭbă pe Dumnezeu în deplină cunoștință, și Dumnezeu ’i a dat la o gândire netrebnică, ca să facă cele ce nu se
cuvin, 29 Plinĭ fiind de orĭ ce nedreptate,  de desfrânare, de rĕutate, de pornire spre tot felul de înavuțire, de înrĕire,
umpluțĭ de pismă, de omor, de ceartă, de înșălăciune, de viclenie, 30 Șoptitorĭ, vorbitorĭ de rĕu, urîțĭ de Dumnezeu,
sumețĭ,  îngâmfațĭ,  lăudăroșĭ,  născocitorĭ de rele,  nesupușĭ părinților, 31 Nepricepuțĭ,  călcătorĭ de cuvînt, fără iubire
firească,  neîmpăcaţĭ, fără milă; 32 Ca uni care cunoscênd bine hotărîrea lui Dumnezeu, că cei care făptuesc unele ca
acestea sûnt vrednicĭ de moarte, nu numaĭ că fac aceleașĭ, dar și dau încuviințare la cei care le făptuiesc.

Judecata lui Dumnezeu este pentru toţĭ. În zadar sĕ mândresc Iudei cu legea și cu tăerea împrejur. Atât Iudei cât și

păgâniĭ sûnt păcătoșĭ.

2 De aceea eștĭ fără cuvînt de apărare, omule, orĭ care judecĭ; căcĭ în aceea ce judecĭ pe altul pe tine ênsuțĭ te osîndeștĭ,
pentru că tu care judecĭ făptueștĭ aceleașĭ. 2 Dar noĭ știm că judecata lui Dumnezeu este dupĕ adevĕr împrotiva celor
care făptuesc unele ca acestea. 3 Și socoteștĭ tu aceasta, omule, care judecĭ pe cei care făptuesc unele ca acestea, și care
facĭ aceleașĭ, că tu veĭ scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4 Sau desprețueștĭ bogățiea bunătățiĭ lui și a îngăduiriĭ și a
îndelung răbdăriĭ, necunoscênd că bunătatea lui Dumnezeu te duce la pocăință? 5 Dar dupĕ învîrtoșarea ta și inimă
nepocăită ’ți grămădeștĭ ție ênsuțĭ mânie în zi de mânie și de descoperire a dreptei judecățĭ a lui Dumnezeu, 6 „Care va
da fie căruia dupĕ lucrările sale,“ 7 Celor care dupĕ stăruință de bună lucrare caută mărire și cinste și neperire le va da

vieață vecĭnică; 8 Iar pentru cei care fac zavistiĭ și nu sĕ supun adevĕruluĭ, dar sûnt supușĭ nedreptățiĭ,  va fi mânie și
aprindere, 9 Suferință și strîmtorare va fi peste orĭ ce suflet de om care lucrează cu desĕvîrșire rĕul, atât peste al Iudeului
maĭ ’ntêiu cât și al Elenului; 10 Mărire ânsĕ și cinste și pace va fi orĭ cui care lucrează binele, atât iudeului maĭ ’ntêiu
cât și Elenului; 11 Căcĭ la Dumnezeu nu este părtinire.

12 Cățĭ dar ne avênd legea vor fi pĕcătuit, ca ne avênd legea vor și peri; și câțĭ avênd legea vor fi pĕcătuit, prin lege vor
fi judecațĭ; 13 Pentru că nu auzitori legiĭ sûnt îndreptățițĭ înaintea lui Dumnezeu, ci împlinitori legiĭ vor fi îndreptățițĭ,
14 — Când dar neamurĭ care n’au legea fac din fire cele ale legiĭ, aceștia, lege ne avênd, sûnt lorușĭ ênsușĭ lege, 15 Ca
uni  care  dovedesc  lucrul  legiĭ  scris  în  inimile  lor,  dovadă  dându  le  împreună  a  lor  știință  de  sinele,  și  gândurile
învinuitoare sau și apărătoare dintre dênși —, 16 În zioa când va judeca Dumnezeu prin Iisus Christos dupĕ evangheliea
mea cele ascunse ale oamenilor.

17 Daca tu dar eștĭ numit Iudeu și te razimĭ pe lege și te lauzĭ cu Dumnezeu, 18 Și cunoștĭ voea lui și încuviințezĭ pe
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cele bune, învățat fiind din lege, 19 Și ai încredere că tu ênsuțĭ eștĭ călăuză de orbĭ, lumină celor întru întunerec, 20
Îndreptător al nemintoșilor, învățător al neștiutorilor, avênd icoana cunoștinței și adevĕrului în lege; 21 Decĭ tu care
învețĭ pe altul pe tine ênsuțĭ nu te învețĭ? Care predicĭ: nu fura, furĭ? 22 Care zicĭ: nu sĕvîrși adulter, sĕvîrșeștĭ adulter?
Care urăștĭ idolĭ, jăfueștĭ templele? 23 Tu care te lauzĭ cu legea, necinsteștĭ pe Dumnezeu prin călcarea legiĭ? 24 Pentru
că „numele lui Dumnezeu din pricina voastră este defăimat între neamuri,“ dupĕ cum este scris.

25 Căcĭ tâerea împrejur folosește într’adevĕr daca facĭ legea; dar daca eștĭ călcător de lege, tăerea ta împrejur s’a făcut
netăere împrejur. 26 Decĭ daca netăerea împrejur păzește hotărîrile legiĭ, oare netăerea lui împrejur nu va fi socotită ca
tăere împrejur? 27 Și cea din fire netăere împrejur care împlinește legea te va judeca pe tine călcător de lege în literă și
tăere împrejur. 28 Pentru că nu este Iudeu cel în afară, nicĭ tăere împrejur cea în afară în carne; 29 Ci Iudeu este cel în
ascuns și tăere împrejur a inimei este în spirit iar nu în literă; pentru care lauda nu este de la oamenĭ ci de la Dumnezeu.

Toţi omeniĭ fără deosebire sûnt păcătoșĭ și devin drepţĭ fără merit,  prin credinţă. Credinţă în  Christos mântuește.

Credinţa nu desfiinţează legea.

3 Decĭ care este maĭ multul Iudeului, sau care este folosul tăeriĭ împrejur? 2 Este mult în orĭ ce chip. Maĭ întêiu că le au
fost încredințate cuvintele  lui  Dumnezeu. 3 Cum dar daca uni n’au crezut? Nu cum va necredința lor va desființa
credincioșiea lui Dumnezeu? 4 Să nu fie; dar fie Dumnezeu iubitor de adevĕr, „iar orĭ ce om mincinos“, dupĕ cum este
scris: „Ca să fiĭ îndreptățit în cuvintele tale, și să birueștĭ când veĭ judeca tu.“

5 Daca dar  nedreptatea noastră  învederează  dreptatea lui  Dumnezeu,  ce vom zice? Nu cumva că  Dumnezeu care
cercetează cu mâniea sa este nedrept? — ca un om vorbesc. — 6 Să nu fie; căcĭ cum va judeca Dumnezeu lumea? 7 Iar
daca în a mea minciună a prisosit adevĕrul lui Dumnezeu spre mărirea lui, pentru ce maĭ sûnt și eu judecat ca pĕcătos, 8
Și să nu facem cele rele ca să vie cele bune, dupĕ cum sûntem defăimațĭ și dupĕ cum spun uni că zicem noĭ? Osînda lor
este dupĕ drept.

9 Ce este dar? Avem noi apărare? Nicĭ de cum, pentru că am învinuit maĭ ’nainte atât pe Iudei cât și pe Elenĭ că toțĭ sûnt
sub pĕcat, 10 Dupĕ cum este scris că: „Nu este drept nicĭ unul măcar, 11 Nu este care înțelege, nu este care caută pe
Dumnezeu; 12 Toțĭ s’au abătut, împreună netrebuitorĭ s’au făcut; nu este care face bunătate, nu este pênĕ la unul. 13
Mormênt deschis este gâtlejul lor. Cu limbile lor vicleniau, venin de aspide sub buzele lor. 14 A căror gură este plină de
blestem și amărăciune; 15 Iuțĭ sûnt picioarele lor spre vărsare de sînge, 16 Derăpănare și silnicie în căile lor, 17 Și cale
de pace n’au cunoscut. 18 Nu este temere de Dumnezeu înaintea ochilor lor.“

19 Știm ânsĕ că tot ce zice legea, pentru cei care sunt în lege le spune, ca orĭ ce gură să fie închisă și toată lumea să fie
vinovată lui Dumnezeu, 20 Pentru că din lucrurĭ ale legiĭ „nimenĭ nu va fi îndreptățit înaintea lui“; căcĭ prin lege sĕ dă
cunoștință de pĕcat.

21 Astfel dar afară din lege s’a făcut cunoscut îndreptățire care vine de la Dumnezeu, dovedită fiind de lege și de
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profețĭ; 22 Îndreptățire care vine de la Dumnezeu prin credință în Iisus Christos pentru toțĭ și peste toțĭ care cred. Căcĭ
nu este deosibire, 23 Pentru că toțĭ pĕcătuiră și au lipsă de mărirea lui Dumnezeu, 24 Îndreptățițĭ fiind ei prin dăruire cu
al lui dar prin rĕscumpĕrarea care este în Christos Iisus; 25 Pe care Dumnezeu ’l a pus la privire ispăsitor prin credința
în al sĕu sînge, spre arătare a dreptățiĭ lui în timpul de acum, pentru ca să fie el drept și îndreptățind pe cel din credință
în Iisus.

27 Decĭ unde este lauda? Afară fu lăsată. Prin care lege? A lucrurilor? Nu, ci prin lege de credință. 28 Căcĭ socotim că
omul este îndreptățit prin credință fără lucrurĭ ale legiĭ.

29  Sau  Dumnezeu  este  al  Iudeilor  numaĭ?  Nu  și  al  neamurilor?  Este  și  al  neamurilor,  30  De oare  ce  unul  este
Dumnezeul, care va îndreptăți tăerea împrejur din credință, și netăerea împrejur prin credință.

31 Decĭ desființăm noi legea prin credință? Să nu fie, ci statornicim legea.

Abraam ênsușĭ prin credinţă a fost îndreptăţit. Darul lui Dumnezeu fu dat lui Abraam când nu era tăeat împrejur.

4 Decĭ ce vom zice că Abraam strămoșul nostru a fost aflat dupĕ trup?

2 Pentru că daca Abraam a fost din lucrurĭ îndreptățit, are cuvînt de laudă, dar nu înaintea lui Dumnezeu. 3 Căci ce zice
scriptura? „Abraam crezu lui Dumnezeu, și ’i  se socoti ca îndreptățire.“ 4 Ânsĕ celui care lucrează nu ’i se socotește
plata cuvenită dupĕ dar, ci dupĕ datorie; 5 Iar celui care nu lucrează, dar crede în cel care îndreptățește pe necinstitorul
de Dumnezeu, ’i se socotește credința lui ca îndreptățire.

6 După cum și David rostește lauda fericiriĭ omului, căruia Dumnezeu ’i socotește fără lucrurĭ îndreptățire,  zicênd: 7
„Fericițĭ ale căror fărădelegĭ au fost lăsate și ale căror pĕcate au fost acoperite; 8 Fericit bărbatul al cărui pĕcat nu ’l va
socoti Domnul.“

9 Decĭ lauda acestei fericirĭ este pentru tăerea împrejur sau și pentru netăerea împrejur? Căcĭ zicem: „sĕ socoti lui
Abraam credința ca îndreptățire.“

10 Decĭ cum sĕ socoti? Fiind el în tăere împrejur sau în netăere împrejur? Nu în tăere împrejur, ci în netăere împrejur.
11 Și semn de tăere împrejur primi ca pecete a îndreptățiriĭ credinței celei în netăerea împrejur, pentru ca să fie el
părintele tuturor care în netăere împrejur fiind cred, spre a li se socoti și lor îndreptățire, 12 Și părinte al tăerii împrejur
pentru aceia care sûnt nu numaĭ în tăere împrejur, dar și merg în urmele credinței cele în netăere împrejur a părintelui
nostru Abraam.

13 Pentru că făgăduința, ca să fie el moștenitor al lumiĭ n’a fost făcută nicĭ lui Abraam nicĭ urmașilor sĕi prin lege, ci
prin îndreptățire din credință. 14 Căcĭ daca cei din lege sûnt moștenitorĭ, zădărnicită este credința și desființată este
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făgăduința; 15 Pentru că legea pricinuește mânie; iar unde nu este lege, nu este nicĭ călcare de lege. 16 De aceea din
credință sûnt moștenitori, ca să fie ei dupĕ dar, pentru ca făgăduința să fie temeinică pentru toțĭ urmași, nu numaĭ pentru
cei din lege ci și pentru cei din credința lui Abraam, care este părintele nostru al tuturor, 17 — Dupĕ cum este scris că
„te am pus părinte al multor neamurĭ“ —, față de Dumnezeu înaintea căruia crezu, care dă vieață celor morțĭ și cheamă
cele care nu sûnt ca și fiind; 18 Abraam, care împrotiva nădejdiĭ, pe nădejde întemeiat crezu, ca să fie el părinte al
multor neamurĭ dupĕ rostirea: „astfel vor fi urmași tĕi;“ 19 Și fiind că nu fu slab în credință, nu ’șĭ îndreptâ privirea la
ênsușĭ  corpul  sĕu  amorțit  — fiind  cam de  o  sută  de  anĭ,  — nicĭ  la  amorțirea  pêntecelui  Sarei;  20  Și  în vederea
făgăduinței lui Dumnezeu nu șovăi în necredință, ci fu împuternicit în credință, dând mărire lui Dumnezeu, 21 Și deplin
încredințat fiind că ceea ce a făgăduit puternic este să și facă. 22 De aceea „i se și socoti ce îndreptățire.“

23 Și nu s’a scris pentru dênsul numaĭ că „’i se socoti“, 24 Ci și pentru noĭ cărora are să ni sĕ socotiască, care credem în
acela care a învieat din morțĭ pe Iisus Domnul nostru, 25 Care „fu dat pentru greșalele noastre“ și fu învieat pentru
îndreptățirea noastră.

Mântuirea vine din credinţă. Moartea și învierea lui Christos este pentru noĭ.

5 Decĭ îndreptățițĭ fiind noĭ din credință avem pace la Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Christos, 2 Prin care am avut
și apropierea prin credință la acest dar, în care stăm și ne lăudăm pe nădejdea măririi lui Dumnezeu.

3 Și nu numaĭ pe nădejde ne lăudăm, ci ne lăudăm și în suferințe, știind că suferința pricinuește stăruință, 4 Iar stăruința
încercare, și încercarea nădejde; 5 Iar nădejdea nu dă de rușine, pentru că iubirea lui Dumnezeu este turnată în inimile
noastre prin spirit sânt care ne fu dat noĕ.

6 Pentru că, fiind noĭ ânchĕ neputinioșĭ, Christos la timp cuvenit muri pentru necinstitorĭ de Dumnezeu. 7 Negreșit cu
anevoe va muri cineva pentru un drept; căcĭ pentru cel bun poate și îndrăsnește cineva să moară; 8 Dumnezeu dar
învederează către noĭ iubirea sa ênsășĭ, pentru că Christos, fiind noĭ ânchĕ pĕcătoșĭ, muri pentru noĭ. 9 Decĭ îndreptățițĭ
fiind acum în sîngele lui, mult mai lesne vom fi scăpațĭ prin el de mâniea dumnezeească, 10 Căcĭ daca, urîți fiind noĭ,
am fost împăcațĭ cu Dumnezeu prin moartea Fiului sĕu, mult mai vîrtos, împăcațĭ fiind , vom fi scăpațĭ prin vieața luĭ;

11 Dar nu numaĭ vom fi scăpațĭ, ci și ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Christos, prin care am luat
acum împăcarea.

După cum pĕcatul și mórtea a venit prin Adam astfel dreptatea și viéţa prin Christos la toţĭ ómeniĭ.

12 Drept aceea dupĕ cum printr’un om intră pĕcatul în lume, și prin pĕcat moartea, și astfel moartea străbătu la toțĭ
oameni, pentru că toțĭ pĕcătuiră; 13 Căcĭ pênĕ la lege era pĕcat în lume, dar pĕcat nu sĕ trece în socoteală când nu este
lege. 14 Totușĭ moartea a domnit de la Adam pênĕ la Moise și peste cei care nu pĕcătuiră în asemănarea călcăriĭ lui
Adam, care este chip al celui viitor. 15 Ânsĕ nu dupĕ cum este greșala, așa și darul, căcĭ daca cei mulțĭ au murit prin
greșala unuia, cu mult maĭ mult a prisosit la cei mulțĭ darul lui Dumnezeu și dăruirea prin darul unui om, Iisus Christos.
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16 Și darul nu este ca printr’unul care pĕcătui; pentru că de la unul este judecare spre osîndă, iar darul este din multe
greșălĭ spre îndreptățire. 17 Căcĭ daca prin greșala unuia domni moartea printr’unul, cu mult mai mult cei care priimesc
prisosirea darului  și  a  dăruirii  îndreptățiriĭ  vor  domni în  vieață  printr’unul,  Iisus Christos.  18 Decĭ  dar,  dupĕ cum
printr’o  greșală  veni  osîndă pentru  toțĭ  oameni,  tot  așa și  printr’o hotărîre  de îndreptățire  veni  pentru  toțĭ  oameni
îndreptățire care dă vieață. 19 Căcĭ după cum prin neascultarea unui om cei mulțĭ se făcură pĕcătoșĭ, tot așa și prin
ascultarea unuia cei mulțĭ se vor face drepțĭ.

20 Dar sĕ mai alăturâ legea ca să se înmulțiască greșala; și unde s’a înmulțit pĕcatul, a prisosit darul peste mĕsură, 21
Pentru ca dupĕ cum a domnit pĕcatul în moarte, tot așa să domniască și darul prin îndreptățire spre vieață vecĭnică prin
Iisus Christos Domnul nostru.

Sfînţirea și noua ascultare e rodul îndreptăţiriĭ prin credinţă

6 Ce vom zice dar? Să rĕmânem în pĕcat pentru ca să se înmulțiasca darul? 2 Să nu fie. Noĭ care ne am lepădat de pĕcat,
cum vom maĭ vețui într’ênsul? 3 Sau nu cunoaștețĭ că toțĭ care am fost botezațĭ în Christos Iisus, în moartea lui am fost
botezațĭ? 4 Deci îmormêntațĭ am fost împreună cu dênsul prin botezul în moartea lui, pentru ca dupĕ cum Christos fu
sculat dintre morțĭ prin mărirea Tatălui, așa și noĭ să umblăm în înoire de vieață. 5 Căcĭ, daca ne am făcut împreună
părtașĭ în asemănarea morțiĭ lui, vom fi și în aceea a învieriĭ lui, 6 De oare ce cunoaștem aceasta, că omul nostru cel
vichĭu fu rĕstignit împreună cu dênsul, ca să fie desființat corpul pĕcatului, pentru ca noĭ să nu maĭ slujim pĕcatului; 7
Fiind că cine a murit este desvinovățit de pĕcat. 8 Daca dar am murit împreună cu Christos, credem că vom și vețui
împreună cu dênsul, 9 Știind că Christos sculat fiind dintre morțĭ nu maĭ moare; moartea nu maĭ are stăpînire peste el.
10 Căcĭ ceea ce a murit, a murit o dată pentru totdauna față de pĕcat; iar ceea ce vețuește, față de Dumnezeu vețuește.
11 Așa și voĭ socotițĭ vĕ pe voĭ ênșivĕ că sûntețĭ morțĭ față de pĕcat, dar vețuind față de Dumnezeu în Christos Iisus,
Domnul nostru.

12 Decĭ să nu domniască pĕcatul în corpul vostru cel muritor, spre a ’l  asculta în poftele lui, 13 Nicĭ nu înfățișațĭ
pĕcatului membrele voastre ca arme de nedreptate, ci înfățișați vĕ pe voĭ ênșivĕ lui Dumnezeu ca fiind viĭ dintre morțĭ,
și membrele voastre înfăţișaţi le lui Dumnezeu ca arme ale îndreptățiriĭ. 14 Căcĭ pĕcatul nu va avea stăpînire peste voĭ;
pentru că nu sûntețĭ sub lege ci sub dar.

15 Decĭ ce este? Să pĕcătuim, pentru că sûntem sub lege ci sub dar? Să nu fie. 16 Nu știțĭ voĭ că cui vĕ înfățișațĭ pe voĭ
ênșivĕ robĭ spre ascultare, robĭ sûntețĭ ai aceluia de care ascultațĭ, fie ai pĕcatului spre moarte, fie ai ascultăriĭ spre
îndreptățire? 17 Dar mulțumită lui Dumnezeu că erațĭ robĭ ai pĕcatului, și ațĭ ascultat din inimă de al învățăturiĭ isvod la
care ațĭ fost dațĭ, 18 Scutițĭ fiind ânsĕ de pĕcat, ațĭ fost făcuțĭ robĭ pentru îndreptățire. 19 Omenește vorbesc din pricină
de neputință a trupului vostru. Căcĭ dupĕ cum ațĭ fost înfățișat membrele voastre roabe necurățeniĭ și fărădelegiĭ spre
fărădelege, astfel acum înfățișațĭ membrele voastre roabe îndreptățiriĭ spre sânțire. 20 Căcĭ când erațĭ robĭ ai pĕcatului,
erațĭ scutițĭ de îndreptățire. 21 Decĭ ce rod aveațĭ atuncĭ de la acelea de care avum vĕ rușinațĭ? Pentru că sfîrșitul acelora
este moarte 22 Acum dar scutițĭ fiind de pĕcat, și robĭ fiind făcuțĭ lui Dumnezeu, avețĭ rodul vostru spre sânțire, iar
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sfîrșitul vieață vecĭnică. 23 Pentru că plata pĕcatului este moarte, iar darul lui Dumnezeu vieață vecĭnică în Christos
Iisus, Domnul nostru.

Legea (ceremonială) fiind desfiinţată, trebue să ne supunem lui Christos.

7 Sau nu știțĭ, fraților, — căcĭ cunoscĕtorilor de lege le vorbesc — că legea are stăpînire asupra omului pe cât timp este
el în vieață? 2 Căcĭ femeea măritată este legată prin lege de bărbatul ei în vieață; iar daca va fi murit bărbatul, ea este
desfăcută de legea care o lega cu bărbatul. 3 Decĭ dar în vieață fiind bărbatul ei se va numi se va numi adulteră, daca sĕ
face femee altui bărbat; iar daca va fi murit bărbatul ei, scutită este de lege spre a nu fi ea adulteră, fiind femee altui
bărbat.

4 Astfel, frați meĭ, și voĭ omorîțĭ ațĭ fost față de lege prin corpul lui Christos, spre a fi voĭ ai altuia, ai celui sculat dintre
morțĭ, pentru ca să aducem roade lui Dumnezeu. 5 Căcĭ, când eram în carne, patimile pĕcatelor care sûnt prin lege erau
lucrătoare în membrele noastre, ca să aducă roade morțiĭ; 6 Dar acum furăm desfăcuțĭ de lege, morțĭ fiind faţă de aceea

în care eram ținuțĭ cu silnicie, astfel că noĭ slujim în înoirea spiritului și nu în vechimea literei.

7 Ce vom zice dar? Este legea pĕcat?

Să nu fie. Dar pĕcatul nu ’l am cunoscut decât prin lege; căcĭ pofta n’o știam, daca nu zicea legea: „nu pofti.“ 8 Pĕcatul
dar luând pornire prin poruncă lucrâ cu desĕvîrșire în mine orĭ ce poftă; pentru că fără lege mort este pĕcatul. 9 Și eu
eram altă dată viu fără lege; dar când veni porunca, pĕcatul iar a învieat, 10 Și eu am murit și porunca care era spre
vieață, aceasta ’mi sĕ înemeri spre moarte; 11 Căcĭ pĕcatul luând pornire prin poruncă mĕ amăgi și printr’ênsa mĕ
omorî. 12 Astfel dar legea este sântă și porunca este sântă și dreaptă și bună.

13 Decĭ ce era bun ’mi a fost moarte?

Să nu fie; ci pĕcatul ’mi a fost moarte, ca să se arate pĕcat prin aceea că prin ce era bun ’mi a pricinuit moarte, pentru
ca pĕcatul să fie prin poruncă peste mĕsură pĕcătos.

Carnea luptă împotriva spiritului. Omul e robul pĕcatului.

14 Căcĭ știm că legea este în sine spirituală; iar eu sûnt de carne, vîndut sub pĕcat. 15 Pentru că ce sĕvîrșesc nu cunosc;
de oare ce nu ce voesc aceasta făptuesc; ci ce urăsc aceasta fac. 16 Iar daca nu ce voesc aceasta fac, zic împreună cu
legea că ea este bună. 17 Acum dar nu maĭ sĕvîrșesc eu aceasta, ci pĕcatul care locuește în mine. 18 Căcĭ știu că ceva
bun nu locuește, adecă în carnea mea; pentru că a voi este în mine, dar a lucra cu desĕvîrșire binele nu. 19 Căcĭ nu fac
binele pe care ’l voesc, ci rĕul pe care nu ’l voesc pe acesta ’l făptuesc. 20 Iar daca ce nu voesc aceasta, nu maĭ sĕvîrșesc
eu aceasta, ci pĕcatul care locuește în mine. 21 Decĭ găsesc pentru mine, care voesc legea spre a face binele, că rĕul ’mi
stă înainte. 22 Mĕ bucur ânsĕ împreună cu legea lui Dumnezeu potrivit omului dinăuntru, 23 Dar vĕd membrele mele o
altfel de lege, luptându se împrotiva legiĭ mințiĭ mele și robindu mĕ pentru a pĕcatului lege, care este în membrele mele.
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24 Muncit om sûnt eu! Cine mĕ va scăpa de corpul acestei morțĭ? 25 Mulțumesc lui Dumnezeu prin Iisus Christos
Domnul nostru. Decĭ dar eu ênsumĭ slujesc cu mintea legiĭ lui Dumnezeu, iar cu carnea legiĭ pĕcatului.

Credincioșiĭ  sûnt  scutiţĭ  de  osândire,  umblând  după  spiritul  divin,  devin  fii  lui  Dumneḑeŭ  și  sûnt  scutiţĭ  și  sûnt

împreună  moștenitorĭ  cu  Christos.  Făptura suspină.  Spiritul  mijlocește  pentru cei  sânţĭ.  Unirea celor aleșĭ  ai  lui

Dumnezeu cu Christos.

8 Nicĭ o osîndire acum dar pentru cei care sûnt în Iisus Christos, cei care umblă nu potrivit cărniĭ, ci potrivit spiritului.
2 Pentru că legea spiritului care duce la vieață în Christos Iisus mʼa scutit de legea pĕcatului și a morțiĭ. 3 Căcĭ ceea ce
era peste putință legiĭ, întru cât era neputincioasă prin carne, Dumnezeu, trimițênd pe ênsușĭ Fiul sĕu în asemănare de
carne pĕcătoasă și pentru pĕcat,  osîndi pĕcatul în carne, 4 Pentru ca hotărîrea legiĭ să fie împlinită în noi,  care nu
umblăm potrivit cărniĭ ei potrivit spiritului.

5 Căcĭ care sûnt potrivit cărniĭ gândesc cele ale cărniĭ, iar care sûnt potrivit spiritului cele ale spiritului. 6 Pentru că
gândirea cărniĭ este moarte, iar gândirea spiritului vieață și pace: 7 De oare ce gândirea cărniĭ este vrăjmașă împrotiva
lui Dumnezeu; pentru că nu sĕ supune legiĭ lui Dumnezeu, căcĭ nicĭ nu poate. 8 Iar cei care sûnt în carne nu pot să placă
lui Dumnezeu.

9 Voi ânsĕ nu sûntețĭ în carne ci în spirit, daca întrʼadevĕr locuește în voi spiritul lui Dumnezeu. Iar daca cineva nu are
spiritul lui Christos, acesta nu este al lui. 10 Și daca Christos eeste în voĭ, corpul este mort față de pĕcat, iar spiritul este
vieață față de îndreptățire. 11 Daca dar spiritul celui care sculâ pe Iisus dintre morțĭ locuește în voĭ, cel care sculâ pe
Christos Iisus dintre morțĭ va face viĭ, prin spiritul sĕu care locuește în voĭ, și corpurile voastre muritoare. 12 Decĭ dar,
fraților, darotĭ sûntem nu cărniĭ, ca să vețuim potrivit cărniĭ. 13 Căcĭ daca vețuițĭ potrivit cărniĭ, avețĭ să murițĭ; iar daca
în virtutea spiritului omorîțĭ lucrările corpului, vețĭ fi în vieață.

14 Căcĭ toțĭ care sûnt mânațĭ de spiritul lui Dumnezeu, aceștia sûnt fiĭ ai lui Dumnezeu. 15 Pentru că nu primirățĭ spirit
de robie  iar spre temere,  ci primirățĭ spirit  de înfiare,  în care strigăm: Abba,  Tată.  16 Spiritul  ênsușĭ  mărturisește
împreună cu spiritul nostru că sûntem fiĭ ai lui Dumnezeu. 17 Iar daca sûntem fiĭ, și moștenitorĭ sûntem; moștenitorĭ ai
lui Dumnezeu și împreună moștenitorĭ ai lui Christos, daca întrʼadevĕr suferim împreună cu dênsul ca să și fim mărițĭ
împreună cu el.

18 Căcĭ socotesc că suferințele timpului dʼacum nu sûnt de acelaș preț față de mărirea ce are să fie descoperită pentru
noĭ. 19 Pentru că dorul stăruitor al făpturei așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. 20 Fiind că făptura
fu supusă zădărniciĭ, nu de bună voe, ci pentru acela care o supuse pe temeiul nădejdiĭ. 21 Căcĭ ênsușĭ făptura va fi
scutită de robiea stricăciuniĭ, spre a fi stăpînă de sine a mărirĭ fiilor lui Dumnezeu. 22 Căcĭ știm că toată făptura suspină
și este în durerĭ pênĕ acum. 23 Dar nu numai toată făptura, ci și noĭ, deși avem pîrga spiritului, și noĭ chiar suspinăm în
noĭ ênșine, așteptând cu nerăbdare înfiarea, rĕscumpĕrarea corpului nostru. 24 Căcĭ în nădejde am fost mântuițĭ; dar
nădejde vĕzută nu este nădejde; căcĭ cine nădăjduește ceea ce vede? 25 Iar daca nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu
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stăruință.

26 Astfel dar și spiritul vine în ajutor slăbieĭ uniĭ noastre. Căcĭ nu știm ce să cerem întru cât trebue în rugăciunile
noastre, dar acelaș spirit mijlocește pentru binele nostru prin suspinurĭ de nespus. 27 Iar cercetătorul inimilor știe care
este gândirea spiritului, fiind că se roagă pentru sânțĭ dupĕ cum voește Dumnezeu.

28 Știm că pentru cei care iubesc pe Dumnezeu orĭ ce lucrează spre bine împreună, ca pentru uni care sûnt chemațĭ
potrivit unei punerĭ la cale. 29 Căcĭ pe care ʼi a cunoscut mai dʼinainte, ʼi a și rînduit mai dʼinainte asemănațĭ la față cu
chipul Fiului sĕu, pentru ca să fie El întêiŭnăscut între mulțĭ frațĭ; 30 Iar pe care ʼi a rînduit mai dʼinainte, pe aceștia ʼi
a și chemat; și pe care ʼi a chemat, pe aceștia ʼi a și îndreptățit; iar pe care ʼi a îndreptățit, pe aceștia ʼi a și mărit.

31 Ce vom zice dar față de acestea? Daca Dumnezeu este pentru noi, cine stă împrotiva noastră? 32 Care întrʼadevĕr nu
cruță pe ênsușĭ Fiul sĕu, ci îl dete pentru noĭ toțĭ, cum nu ne va dărui și împreună cu dênsul toate? 33 Cine va ridica
învinuire împrotiva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este îndreptățitor? 34 Cine este osînditor? Christos Iisus care
muri, dar mai vîrtos care fu sculat dintre morțĭ, care este de a dreapta lui Dumnezeu, care și mijlocește pentru noĭ?

35 Cine ne va despărți de iubirea lui Christos? Suferință sau strîmtorare sau urmărire sau foamete sau golătate sau
primejdie  sau spadă? 36 Dupĕ cum este  scris  că „pentru tine sûntem omorîțĭ  toată zioa,  socotițĭ  am fost  ca oi  de
înjunghere.“ 37 Dar în toate acestea maĭ mult biruim prin cel care ne iubi pe noĭ. 38 Căcĭ sûnt încredințat că nicĭ moarte
nicĭ vieață, nicĭ ângerĭ nicĭ stăpînirĭ, nicĭ ce este acum nicĭ ce va fi, nicĭ puterĭ 39 Nicĭ înălțime nicĭ adîncime nicĭ vre o
altfel de făptură nu va putea să ne desparță de iubire lui Dumnezeu ce este în Christos Iisus Domnul nostru.

Făgăduinţa lui Dumnezeu este nestrămutată. Adevĕraţi urmașĭ ai lui Abraam. Darul lui Dumnezeu. Iacob și Esau,

Moise și Farao. Profeţiĭ despre alegerea neamurilor.

9 Adevĕr zic în Christos, nu mint, știința de mine ênsumĭ dovedindu ʼmi împreună cu mine în spiritul sânt, 2 Că mare
întristare am și neîncetată durere în inima mea. 3 Căcĭ aș dori să fiu eu ênsumĭ anatema de la Christos pentru frați mei,
rudele mele dupĕ trup, 4 Ca uni care sûnt Israelițĭ, care au înfiarea și mărirea și așezămintele și darea legiĭ și slujba
dumnezeească și făgăduințele, 5 Care au părințĭ, și din care este dupĕ trup Christosul, care este peste toate Dumnezeu
binecuvântat în vecĭ. Amin.

6 Dar nu vorbesc de felul cum a căzut cuvîntul lui Dumnezeu. Căcĭ nu toțĭ care sûnt din Israel sûnt Israelițĭ; 7 Și nu
pentru că sûnt urmași lui Abraam, sûnt toțĭ fiĭ, ci: „în Isaak ʼți se va numi urmaș“; 8 Adecă, nu fii din trup sûnt fiĭ ai lui
Dumnezeu, ci fii din făgăduință sûnt socotițĭ drept urmașĭ. 9 Căcĭ cuvîntul făgăduinței este: „pe timpul acesta voĭ veni și
Sara va avea fiu.“

10 Dar nu numai Sara avu cuvînt dumnezeesc, ci și Rebeca avênd pat de la unul, de la Isaac părintele nostru, 11 — Căcĭ
deși nu erau ânchĕ născuțĭ copii și nu făptuiră ceva bine sau rĕu, pentru ca găsirea cu cale a lui Dumnezeu să rĕmâe
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potrivit alegeriĭ, nu din fapte ci de la cel care cheamă —, 12 ʼI sĕ zise că „cel mare va sluji celui mic;“ 13 Dupĕ cum
este scris: „pe Iacob ʼl am iubit, iar pe Esau ʼl am urît.“

14 Ce vom zice dar? Nu cumva este nedreptate la Dumnezeu? Să nu fie. 15 Căcĭ zice lui Moise: „voĭ milui pe orĭ vine
miluesc, și mĕ voĭ îndura de orĭ-cine mĕ îndur,“ 16 Decĭ dar nu este de la cel care voește nicĭ de la cel care aleargă, ci
de la Dumnezeu care miluește. 17 Căcĭ scriptura zice lui Farao că: „pentru aceasta chiar te am deșteptat, ca să arăt în
tine puterea mea, și ca să fie dat în știre numele meu în tot pămêntul.“ 18 Decĭ dar pe cine voește îl miluește, iar pe cine
voește îl învîrtoșază.

19 Dar ʼmi veĭ zice: pentru ce sĕ mai plânge? Căcĭ hotărîriĭ lui cine sĕ împrotivește?

20  Negreșit,  omule,  tu  cine  eștĭ  care  rĕspunzĭ  împrotiva  lui  Dumnezeu?  „Nu  cumva  va  zice  plăsmuitura  către
plăsmuitor“: pentru ce mʼai făcut astfel? 21 Sau nu are olarul putere peste lutul lui, ca din aceeașĭ frămêntătură să facă
un vas spre cinste, iar altul spre necinst? 22 Cum dar, daca Dumnezeu voind să ʼșĭ arate mâniea și să ʼșĭ facă cunoscut
puterea îngădui în multă îndelungă răbdare vase de mânie întocmite spre peire, 23 Și ca să facă cunoscut bogățiea
mărețiĭ lui peste case de milă pe care maĭ dʼinainte le a gătit spre mărire? 24 Astfel fiind noĭ, ne și chemâ nu numaĭ
dintre Iudeĭ ci și dintre neamurĭ,

25 Dupĕ cum zice și Osea: „Voĭ numi pe care nu este poporul meu poporul meu, și pe care nu este iubită iubită, 26 Și va
fi în locul unde li sĕ zise: voĭ nu sûntețĭ poporul meu, acolo vor fi numițĭ fiĭ ai viului Dumnezeu.“

27 Iar Isaia strigă despre Israel: „daca numĕrul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul măriĭ, rĕmășița numaĭ sĕ va mântui. 28
Căcĭ el va aduce la îndeplinire și scut va alcătui judecată în dreptate; pentru că Domnul va face judecată scurt alcătuită“
pe pămênt. 29 Și dupĕ cum a zis maĭ înainte Isaia: „Daca Domnul Sabaot nu ne ar fi lăsat o sĕmînță, ca Sodoma am fi
fost și ca Gomora am fi fost asemănațĭ.“

30 Ce vom zice dar? Că neamurĭ care nu aleargă dupĕ îndreptățire apucară îndreptățirea, și îndreptățirea care este din
credință; 31 Iar Israel alergând dupĕ legea îndreptățiriĭ nu ajunse la lege dătătoare de îndreptățire. 32 Pentru ce? Pentru
că alergarea fu nu din credință, ci dupĕ cum este din lucrurĭ ale legiĭ; căcĭ „sĕ loviră de peatra poticniriĭ,“ 33 Dupĕ cum
este scris: Iată eu pun în Sion peatră de poticnire și stâncă de sminteală, și cine crede întrʼênsul nu va fi rușinat.“

Îndreptăţirea din credinţă faţă cu îndreptăţirea din lege. Profeţiĭ despre Iudeĭ și neamurĭ.

10 Fraților, bunăvoința inimei mele și cererea către Dumnezeu sûnt pentru dênși spre mântuire. 2 Căcĭ le mărturisesc că
au  râvnă  pentru  Dumnezeu,  dar  nu  potrivit  unei  depline  înțelegerĭ;  3  Pentru  că  necunoscênd  îndreptățirea  de  la
Dumnezeu și căutând să statornicească a lor îndreptățire, nu sʼau supus îndreptățiriĭ de la Dumnezeu. 4 Căcĭ sfîrșit al
legiĭ este Christos spre îndreptățire orĭ cui care crede.
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5 Căcĭ Moise scrie despre îndreptățirea care este din lege, că „omul care va fi făcut acele rînduelĭ viu va fi printrʼênsa.“
6 Iar despre îndreptățirea din credință astfel zice: nu zice în inima ta: „cine se va sui în cer?“ — aceasta însemnează a
aduce jos pe Christos; — 7 Sau orĭ cine se va pogorî în abis?“ — aceasta însemnează a scoate afară pe Christos dintre
morțĭ. — 8 Dar ce zice? „Aproape de tine este cuvîntul, în gura ta și în inima ta; adecă cuvîntul credinței pe care ʼl
predicăm. 9 Pentru că daca veĭ fi mărturisit cu gura ta pe Domnul Iisus, și veĭ fi crezut în inima ta că Dumnezeu ʼl a
sculat dintre morțĭ, veĭ fi mântuit; 10 Căcĭ cu inima sĕ crede spre îndreptățire, iar cu gura sĕ mărturisește spre mântuire.

11 Pentru că scriptura zice: „orĭ cine care crede întrʼênsul nu va fi rușinat.“ 12 Căcĭ nu este deosibire de Iudeu și Elen;
fiind că el este Domn al tuturor, bogat fiind pentru toțĭ care ʼl cheamă. 13 „Pentru că orĭ cine care va fi chemat numele
Domnului mântuit va fi.“

14 Dar cum să cheme pe acela în care nu crezură? Și cum să crează în acela despre care nu auziră? Și cum să auză fără
predicator? 15 Și cum să predice daca nu vor fi trimis? Dupĕ cum este scris: „cât de frumoase sûnt picĭoarele celor care

binevestesc pace, celor care binevestesc cele bune.“ 16 Dar nu toțĭ sĕ supuseră evangheliĭ. Căcĭ Isaia zice: „Doamne,
cine crezu la cele auzite de la noĭ?“ 17 Decĭ credința vine din cele auzite, iar cele auzite prin cuvîntul lui Cristos.

18 Dar întreb, oare nu auziră ei? Negreșit: Peste tot pămêntul eși glasul lor. Și la marginile lumiĭ rosturile lor. 19 Dar
întreb, oare nu cunoscu Israel? Moise cel dʼintêiu zice: „Eu vĕ voĭ întărîta asupra unuĭ nepopor, asupra unui popor
neînțelegător vĕ voĭ ațîța la mânie.“ 20 Iar Isaia îndrăsnește și zice: „Aflat am fost pentru cei care nu mĕ caută, cunoscut
mʼam făcut celor care nu întreabă de mine.“ 21 Și către Israel zice: „toată zioa întinseĭ mâĭnile mele către un popor
neascultător și împrotivitor cu vorba.“

O parte de Iudeĭ sûnt aleșĭ, iar o parte rĕspinșĭ. Necredinţa Iudeilor este mântuirea neamurilor. Tot Israelul va fi

mântuit o dată.

11 Decĭ întreb, „oare înlăturâ Dumnezeu pe poporul sĕu?“ Să nu fie. Căcĭ și eu sûnt Israelit, din neamul lui Abraam, din
semințiea lui Beniamin. 2 „Dumnezeu nu înlăturâ pe poporul sĕu“ pe care îl cunoscu maĭ dʼînainte. Sau nu știțĭ ce
spune scriptura unde vĕ vorbește de Elie, cum sĕ plânge el lui Dumnezeu împrotiva lui Israel? 3 Zicênd: „Doamne, pe
profeți tĕi ʼi omoriră, altarele tale din temelie le rĕsturnară, și eu am rĕm as singur și caută sufletul meu.“ 4 Dar ce ʼi
zice rĕspunsul dumnezeesc? „ʼMi am lăsat șapte miĭ de bărbațĭ, ca uni care nu ʼși plecară genunchĭu lui Baal.“ 5 Decĭ
astfel și în timpul de acum a fost o rĕmășiță potrivit unei alegerĭ din dar; 6 Iar daca este din dar, nu maĭ este din lucrurĭ;
altfel darul nu sĕ maĭ face dar. Și daca este din lucrurĭ, nu maĭ este dar; astfel lucrul nu maĭ este lucru.

7 Decĭ ce este? Israel nu dobîndi aceea ce caută cu stăruință, iar cei aleșĭ dobîndiră; și ceilalțĭ fură învîrtoșațĭ, 8 Dupĕ
cum este scris: „Dumnezeu le dete spirit de amețire, ochĭ ca să nu vază și urechĭ ca să nu auză pênĕ în zioa de azĭ.“ 9 Și
David zice: „Facă se masa lor spre laț și spre vânare, și spre pĭedică și astfel spre rĕsplată lor, 10 Întunece se ochi lor ca
să nu vază, și încovoae pururea spinarea lor.“
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11 Decĭ întreb, oare nu sĕ poticniră ca să cază?

Să nu fie. Ci prin greșala lor ʼs a făcut mântuirea pentru neamurĭ, ca să ʼi facă pe dênși rîmnitorĭ. 12 Daca dar greșala lor
fu o bogăție a neamurilor, cu cât mai vîrtos întreg numĕrul lor? 13 Voĕ neamurilor vĕ vorbesc. Decĭ întru cât sûnt eu al
neamurilor apostol ʼmi laud slujba mea, 14 Poate cumva voĭ face rîmnitorĭ pe ai mei, și voĭ scăpa pe uni dintrʼênși. 15
Căcĭ daca înlăturarea lor este a lumiĭ împăcare, ce va fi adăogirea lor daca nu vieața dintre morțĭ? 16 Iar daca pîrga este
sântă și frămêntătura este sântă; și daca radăcina este sântă, și ramurile sûnt sânte.

17 Și daca unele dintre ramurĭ fură rupte, tu ânsĕ, deși maslin sĕlbatic fiind, ai fost altoit  întrʼênsele și te ai făcut
împreună părtaș al rădăcinei și al sucului maslinului, 18 Nu te mândri față de ramurĭ; iar daca te mândreștĭ, nu tu țiĭ
rădăcina, ci rădăcina pe tine. 19 Dar veĭ zice: ramurĭ fură rupte pentru ca eu să fiu altoit. 20 Bine; din pricina necredinței
fură rupte, iar tu prin credință staĭ. Nu fiĭ cu gândul pe sus, ci teme te. 21 Căcĭ daca Dumnezeu nu cruțâ ramurile fireștĭ,
nicĭ pe tine nu te va cruța.

22 Decĭ vezĭ bunătate și asprime de la Dumnezeu; asprime către cei care căzură, iar către tine bunătate de la Dumnezeu,
daca veĭ fi stăruit în bunătatea lui, altfel și tu veĭ fi tăeat. 23 Și aceia dar, daca nu vor fi stăruit în necredință, vor fi
altoițĭ; căcĭ puternic este Dumnezeu să ʼi altoiască iarăș. 24 Căcĭ daca tu ai fost tăeat din firescul maslin sĕlbatic și
împrotiva firiĭ ai fost altoit în maslin bun, cu atât maĭ vîrtos aceștia, care sûnt fireștĭ, vor fi altoițĭ în al lor maslin.

25 Căcĭ nu voesc, fraților, ca voĭ să nu cunoaștețĭ taĭna aceasta, pentru ca să nu fițĭ înțelepțĭ dupĕ a voastră găsire cu
cale, că învirtoșare a fost în parte pentru Israel pênĕ ce va fi intrat întreg numĕrul neamurilor. 26 Și astfel tot Israelul va
fi mântuit, dupĕ cum este scris: „Veni va din Sion Mântuitorul, inlătura va necucerniciĭ de la Iacob. 27 Și acesta este
așĕzămêntul eșit de la mine pentru dênși, când voĭ fi înlăturat pĕcatele lor.“ 28 Negreșit dupĕ evanghelie sûnt urîțĭ de

Dumnezeu pentru voĭ, dar dupĕ alegere sûnt iubițĭ pentru părinți lor; 29 Căcĭ fără părere de rĕu sûnt darurile și chemarea
lui Dumnezeu. 30 Pentru că dupĕ cum și  voĭ  nʼațĭ  ascultat altă  dată  de Dumnezeu,  iar  acum ațĭ  fost  miluițĭ  prin
neascultarea lor, 31 Astfel și aceștia nʼau ascultat acum, ca prin mila voastră să fie și dênși miluițĭ. 32 Căcĭ Dumnezeu
închise împreună pe toțĭ spre neascultare, pentru ca pe toțĭ să ʼi miluiască.

Preamărirea minunatelor căi dumneḑeesci.

33  O,  adîncime a  bogățiĭ  și  a  înțelepciuniĭ  și  a  cunoștinței  lui  Dumnezeu;  cât  de  neprimitoare  de  cercetare  sûnt
judecățile lui și cât de neprimitoare de urmare căile lui. 34 Pentru că „cine a cunoscut gândul Domnului? Saŭ cine sʼa
făcut sfetnicul luĭ? 35 Sau cine ʼi a dat întêiu lui, și ʼi se va da înapoi?“ 36 Că toate sûnt dintrʼênsul și printrʼênsul și
pentru dênsul; Lui fie mărire în vecĭ. Amin.

Îndemnurĭ la sânţenie. Întrebuinţarea folositoare a deosebitelor darurĭ.

12 Vĕ  îndemn dar,  fraților,  prin  îndurările  lui  Dumnezeu,  ca  să  înfățișațĭ  corpurile  voastre  ca  o  jertfă  vie,  sântă,
bineplăcută lui Dumnezeu, închinăciunea voastră cuvenită gândiriĭ. 2 Și să nu fițĭ în asemănare cu veacul acesta, ci să
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vĕ schimbațĭ prin înoirea mințiĭ voastre, pentru ca să cercetațĭ voĭ care este voea lui Dumnezeu, binele și bineplăcutul și
desăvîrșitul.

3 Căcĭ în puterea darului care ʼmi este dat mie zic orĭ cui care este între voĭ, să nu fie cu gând maĭ pe sus decât ceea ce
trebue să gândiască, ci să gândiască ca să fie întreg la minte, Dumnezeu a împărțit fie căruia dupĕ mĕsură de credință. 4
Pentru că dupĕ cum întrʼun singur corp avem multe membre, și membrele toate nu au aceeașĭ lucrare, 5 Astfel noĭ cei
mulțĭ un singur corp sûntem în Christos, iar câte unul sûntem membri uni pentru alți.

6 Avênd ânsĕ deosibite darurĭ potrivit darului care ne a fost dat noĕ; fie profeție dupĕ mĕsura credinței, să profetizăm; 7
Fie diaconie, în diaconie să fim; fie că este învățător, în învățătură să fie; 8 Fie că este îndemnător, în îndemnare să fie;
cel care împărtășaște cu firească nevinovăție să împărtășască; cel care este rînduit maĭ mare, cu sîrguință să fie; cel care
miluește, cu blîndețe să miluiască. 9 Iubirea să fie fără fățărie. Urîțĭ rêul, lipiți vĕ de bine;

10 În iubirea frățească uni către alți fițĭ cu iubire firească în cinste fițĭ călăuză uni altora, 22 În sîrguință nepregetătorĭ,
fițĭ ferbințĭ cu spiritul, slujițĭ Domnuluĭ. 12 În puterea nădejdiĭ bucurați vĕ, în suferință fițĭ statornicĭ, în rugăciune fițĭ
stăruitorĭ cu răbdare, 13 La trebuințele sânților facețĭ vĕ părtașĭ, grăbiți vĕ cu ospitalitatea.

14 Binecuvântațĭ pe cei care vĕ urmăresc; binecuvântațĭ și nu blestemațĭ.

15 Să vĕ bucurațĭ cu cei care sĕ bucură, să plângețĭ cu cei care plâng. 16 Gândițĭ aceeaș uni pentru alți; nu gândițĭ la
cele înalte, ci lăsați vĕ a fi dușĭ de cele smerite; nu vĕ facețĭ înțelepțĭ dupĕ a voastră găsire cu cale.

17 Nu resplătițĭ nimenui rĕu pentru rĕu; purtațĭ grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor, 18 Daca este cu putință,
întru cât vĕ privește, trăițĭ în pace cu toțĭ oameni; 19 Nu vĕ rĕsbunațĭ voĭ ênșivĕ, iubiților, ci dațĭ loc mâniĭ; căcĭ scris
este: „a mea este rĕsbunarea, eu voĭ resplăti, zice Domnul. 20 Ci daca va fi flămînzit vrăjmașul tĕu, dă ʼi de mâncare;
daca va fi însetat, dă ʼi să bea; căcĭ făcênd aceasta cărbunĭ de foc veĭ grămădi pe capul lui.“ 21 Nu fiĭ biruit de către rĕu,
ci biruește rĕul prin bine.

Supunerea faţă de stăpînirĭ.

13 Orĭ ce suflet fie supus înaltelor stăpînirĭ. Căcĭ nu este stăpînire decât de la Dumnezeu, iar care sûnt de Dumnezeu
sûnt rînduite. 2 Astfel cine nu este supus stăpîniriĭ sĕ împrotivește întocmiriĭ lui Dumnezeu; iar cei care sĕ împrotivesc
vor lua osîndă pentru dênși ênșile. 3 Pentru că cei marĭ nu sûnt o teamă pentru fapta bună ci pentru rĕu. Voeștĭ dar să nu
te temĭ de stăpînire? Fă binele, și veĭ avea laudă de la dênsa. 4 Căcĭ este slujitoarea lui Dumnezeu spre bine ție; iar daca
vei fi făcut rĕul, teme te; pentru că nu fără cuvînt poartă spada; căcĭ este slujitoarea lui Dumnezeu, rĕsbunătoare în
privința mâniĭ pentru cel care făptuește rĕul. 5 De aceea trebuință este ca să fițĭ supușĭ, nu numaĭ din pricina mâniĭ, ci și
pentru a voastră știință de sinevĕ.
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6 Căcĭ pentru aceasta plătițĭ și dărĭ, căcĭ ei sûnt slujitorĭ ai lui Dumnezeu, pentru aceasta chiar sûnt stăruitorĭ. 7 Dațĭ
tuturor datoriile, celui care cere darea, daţĭ darea, celui care cere vama, vama, celui care cere teama, teama, celui care
cere cinstea, cinstea.

Îndemnare să iubim pe aprópele nostru.

8 Nu datorițĭ nimenui nimic, decât numaĭ a vĕ iubi uni pe alți; căcĭ cine iubește pe un altul a împlinit legea. 9 Căcĭ: „nu
sĕvîrși adulter, nu omorî, nu fura, nu mărturisi strâmb, nu pofti,“ și orĭ ce altă poruncă, în acest cuvînt este coprinsă, în:
„iubește pe aproapele tĕu ca pe tine ênsuțĭ.“ 10 Iubirea pentru aproapele nu sĕvîrșaște rĕu; decĭ coprinsul legiĭ este
iubirea.

Îndemnare să umblăm în lumină.

11 Și aceasta find că știțĭ timpul cuvenit, că acum este ceasul ca voĭ să fițĭ deșteptațĭ din somn; căcĭ acum mântuirea este
maĭ  aproape  de  noĭ  decăt  când  am  crezut.  12  Noaptea  a  înaintat,  zioa  sʼa  apropieat.  Să  lepădăm  dar  lucrurile
întunerecelui, să îmbrăcăm armele luminiĭ. 13 Să umblăm cuviincios ca în timpul zilei, nu în ospețe desfătătoare și bețiĭ,
nu în culcărĭ rușinoase și desfrînărĭ, nu în ceartă și rîmnire; 14 Ci luațĭ îmbrăcăminte pe Domnul Iisus Christos, și nu
purtațĭ grijă de trupul vostru spre pofte.

Cruţare  pentru  cei  slabĭ  în  credinţă.  Sminteala  trebue  înlăturată  în  mâncare  și  în  ţinerea  zilelor.  Christos  este

judecător. Fie care să urmeze dupĕ credinţa sa.

14 Iar pe cel slab în credință luați ʼl la voĭ, nu spre lămurirea gândurilor. 2 Unul are încredere să mănânce de toate, dar
cel slab mănâncă legume. 3 Cine mănâncă să nu desprețuiască pe care nu mănâncă; iar cine nu mănâncă să nu judece pe
care mănâncă; căcĭ Dumnezeu ʼl a luat la sine. 4 Tu cine eștĭ care judecĭ slugă streină? Față de Domnul sĕu numaĭ stă
sau cade; dar va sta, pentru că Domnul are putere ca să ʼl facă să stea.

5 Unul alege o zi față de altă zi, iar altul alege orĭ ce zi. Orĭ cine fie pe deplin încredințat în al sĕu cuget. 6 Cine ține zioa
pentru Domnul o ține;  și  cine nu ţine zioa pentru Domnul nu o ţine;  cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, căcĭ
mulțumește lui Dumnezeu; și cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă, și mulțumește lui Dumnezeu. 7 Pentru că
nimenea dintre noĭ nu vețuește pentru sine, și nimenea nu moare pentru sine; 8 Căcĭ și daca vețuim pentru Domnul
vețuim, și daca murim pentru Domnul murim. Decĭ și daca vețuim și daca murim, ai Domnului sûntem. 9 Căcĭ pentru
aceasta a murit și a învieat Christos, ca să aĭbă stăpînire și peste morțĭ și peste viĭ.

10 Tu dar pentru ce judecĭ pe fratele tĕu? Sau și tu pentru ce desprețueștĭ pe fratele tĕu? Căcĭ toțĭ ne vom înfățișa
înaintea scaunului de judecător al lui Dumnezeu. 11 Pentru că scris este: „viu sûnt eu, zice Domnul, că mie ʼmi se va
pleca orĭ ce genuchĭu, și orĭ ce limbă va lăuda pe Dumnezeu.“ 12 Decĭ dar fie care dintre noĭ va da pentru sine cuvînt lui
Dumnezeu.

13 Decĭ să nu mai judecăm uni pentru alți; ci aceasta judecațĭ maĭ vîrtos, ca să nu dațĭ fratelui cuvînt de poticneală sau
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sminteală. 14 Știu și sûnt încredințat în Domnul Iisus, că nimic nu este spurcat prin sine ênsușĭ, decât numaĭ pentru cel
care gândește că este ceva spurcat, pentru acela spurcat este. 15 Căcĭ daca fratele tĕu sĕ mâhnește din pricina mâncăriĭ,
nu maĭ umbli potrivit iubiriĭ. Nu perde din pricina mâncăriĭ tale pe acela pentru care a murit Christos. 16 Decĭ să nu fie
defăĭmat binele vostru. 17 Căcĭ împĕrățiea lui Dumnezeu nu este mâncare și bĕutură, ci îndreptățire și pace și bucurie în
spirit sânt; 18 Pentru că cine potrivit aceștia slujește lui Christos, este bineplăcut lui Dumnezeu, și cercat pentru oamenĭ.

19 Decĭ dar să urmărim cele ale păciĭ și cele ale întăririĭ între noĭ ênșine. 20 Nu dărîma din pricina mâncăriĭ lucrul lui
Dumnezeu. Tot este curat; dar rĕu este pentru omul care mănâncă prin poticneală. 21 Bine este a nu mânca carne, nicĭ a
bea vin, nicĭ a face ceva de care se poticnește fratele tĕu sau sĕ smintește sau slăbește. 22 Tu aibĭ înaintea lui Dumnezeu
credința, pe care o ai dupĕ tine ênsuțĭ. Fericit cine nu se judecă pe sine ênsușĭ în ceea ce încuviințează; 23 Iar cine
șovăește daca va fi mâncat, osîndit este, pentru că nu din credință a mâncat; și tot ce nu este din credință pĕcat este.

Trebue să ne silim a ne întări uni pe alţi. Toţĭ să slujim lui Dumnezeu.

15 Și datorĭ sûntem noĭ cei tari ca să îngăduim slăbiciunile celor neputincioșĭ, și să nu ne plăcem noĕ ênșine. 2 Fie care
dintre noĭ să placă aproapelui sĕu spre bine pentru întărire; 3 Căcĭ și Christos nu a plăcut sieșĭ ênsușĭ, ci dupĕ cum este
scris: „mustrările celor care te mustră pe tine căzură asupra mea.“ 4 Pentru că toate care fură scrise maĭ ʼnainte, spre
învățătura noastră fură scrise, ca prin stăruința și prin mângăerea scripturilor să avem nădejdea noastră.

5 Iar Dumnezeul stăruinței și al mângăeriĭ să vĕ dea ca să gândițĭ aceeașĭ uni în alți dupĕ  voea lui Christos Iisus, 6
Pentru ca întrʼuna cu o gură să mărițĭ pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Christos. 7 De aceea luațĭ la voĭ uni
pe alți, dupĕ cum și Christos vĕ luâ la sine spre mărirea lui Dumnezeu.

8  Căcĭ  zic  că  Christos  sʼa  făcut  slujitor  al  tăeriĭ  împrejur  pentru  credincioșiea  lui  Dumnezeu,  ca  să  întăriască
făgăduințele date părinților. 9 Iar neamurile pentru milă să măriască pe Dumnezeu dupĕ cum este scris: „Pentru aceasta
te voĭ lăuda între neamurĭ, și voĭ cânta numele tĕu.“ 10 Și iar zice scriptura: „Veseliți vĕ, neamurilor, cu poporul sĕu,“
11 Și iar: „Lăudațĭ, toate neamurile, pe Domnul, și să ʼl măriască pe el toate popoarele.“ 12 Și iar Isaia zice: „Va fi
rădăcina lui Iesei și cel car ese ridică să domniască peste neamurĭ, intrʼênsul neamurĭ vor nădăjdui.“

13 Iar Dumnezeul nădejdiĭ să vĕ umple de orĭ ce bucurie și de pace în credință, ca să prisosițĭ voĭ în nădejde în putere
spiritului sânt.

Isbânda și împrăstiera evangeliei prin predica Apostolului.

14 Dar sûnt încredințat, frați mei, și eu însumĭ despre voĭ, că și voĭ ênșivĕ sûntețĭ plin de inimă bună, umpluțĭ cu orĭ ce
cunoștință, în stare ca să vĕ înțelepțițĭ și uni pe alți. 15 Vʼam scris ânsĕ maĭ cu îndrăsneală în unele părțĭ, ca unul care
vĕ aduc iarăș aminte pentru darul care ʼmi este dat de la Dumnezeu 16 Ca să fiue eu slujitor rînduit al lui Christos Iisus
pentru neamurĭ, slujind preoțește evangheliea lui Dumnezeu, pentru ca jertfa neamurilor să se facă bineprimită, sânțită
în spiritul sânt. 17 Decĭ am laudă în Christos Iisus, pentru cele ce sûnt către Dumnezeu; 18 Căcĭ nu voĭ îndrăsni să
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vorbesc ceva ce na sĕvîrșit Christos prin mine, prin cuvînt și faptă, spre supunerea neamurilor, 19 În putere de semne și
minunĭ, în puterea spiritului sânt, încât de la Ierusalem și împrejur pênĕ în Iliria am îndeplinit evangheliea lui Christos;
20 Căutând ânsĕ cinstea mea astfel ca să binevestesc nu unde fu numit Christos, ca să nu clădesc pe temelie streină, 21
Ci dupĕ cum este scris: „Vor vedea cei cărora nu li sʼa vestit despre dênsul, și cei care nu vor fi auzit vor înțelege.“

22 De aceea am și fost oprit în cea maĭ mare parte ca să vin la voĭ; 23 Dar acum ne maĭ avênd loc în aceste ținuturĭ, și
de mulțĭ anĭ avênd dorința să vin la voĭ, 24 Îndată ce plec în Spania voĭ veni la voĭ; pentru că nădĕjduesc trecênd să vĕ
vĕd și să fiu însoțit de voĭ acolo, daca maĭ ʼnteêiu voĭ fi fost în parte îndestulat de voĭ. 25 Acum mĕ duc la Ierusalem
slujind sânților. 26 Căcĭ Macedonia și Achaia au binevoit să facă o împărtășire la săraci sânților, care sûnt în Ierusalem.
27 Au binevoit  înadins,  și  datorĭ  sûnt  ei  lor;  pentru  daca neamurile  au avut  împărtășire  de cele  spirituale  ale  lor,
datoriază să le slujiască și în cele fireștĭ. 28 Decĭ dupĕ ce voĭ fi sĕvîrșit aceasta și voĭ fi încredințat lor acest rod, voĭ
pleca pe la voĭ în Spania; 29 Și știu că venind la voĭ, voĭ veni cu aceea cu ce este plină binecuvîntarea lui Christos.

30 Vĕ îndemn dar, fraților, prin Domnul nostru Iisus Christos și prin iubirea spiritului să luptațĭ împreună cu mine în
rugăciunile voastre pentru mine către Dumnezeu, 31 Ca să fiu scăpat de neascultători din Iudea și slujirea mea rînduită
pentru Ierusalem să se facă bineprimită sânților; 32 Pentru ea, dupĕ ce voĭ fi venit în bucurie la voĭ prin voea lui
Dumnezeu, să mĕ liniștesc împreună cu voĭ. 33 Iar Dumnezeul păciĭ cu voĭ totĭ. Amin.

Pavel face cunoscut pe Febe. Felurite îmbrăţișărĭ trimise la cei din Roma. Ferirea de desbinărĭ. Doxologie.

16 Vĕ fac cunoscut pe Febe, sora noastră, fiind slujitoare a bisericei care este în Chenchre, 2 Ca să o primițĭ în Domnul
dupĕ cum sĕ cuvine pentru sânțĭ și să o ajutorațĭ în lucrul în care are trebuință de voĭ; căcĭ și dênsa a fost îngrijitoare
pentru mulțĭ și chiar pentru mine. 3 Îmbrățișațĭ pe Prisca și pe Acuila împreună lucrători mei în Christos Iisus, 4 Ca uni
care pentru sufletul meu au pus jos gâtul lor ênsușĭ, cărira nu numaĭ eu le mulțumesc ci și toate bisericile neamurilor, 5
Uraţĭ și bisericei care este în casa lor.

Îmbrățișațĭ pe Epenet iubitul meu, care este pîrga Asiĭ pentru Christos. 6 Îmbrățișațĭ pe Mariam, ca una care sĕ osteni
mult pentru voĭ.  7 Îmbrățișațĭ  pe Andronic și pe Iunian rudele  mele și  prinșĭ  împreună cu mine, ca uni care sûnt
însemnațĭ între apostolĭ, și care maĭ ʼnainte de mine au fost în Christos.

8 Îmbrățișațĭ pe Ampliat iubitul meu în Domnul. 9 Îmbrățișațĭ pe Urban împreună lucrătorul nostru în Christos și pe
Stachi iubitul meu. 10 Îmbrățișațĭ pe Apelle cel cercat în Christos.

Îmbrățișațĭ pe cei care sûnt dintre ai lui Aristobol.

11 Îmbrățișațĭ pe Erodion ruda mea. Îmbrățișațĭ pe cei care sûnt dintre ai lui Narcis, care sûnt în Domnul. 12 Îmbrățișațĭ
pe Trifena și pe Trifosa care sʼau ostenit în Domnul. Îmbrățișațĭ pe Persida iubita, ca una care mult sʼa ostenit în
Domnul.

16



13 Îmbrățișațĭ pe Rufu alesul în Domnul și pe muma lui și a mea. 14 Îmbrățișațĭ pe Asincrit, pe Flegonte, pe Erme, pe
Patrova, pe Erma și pe frați care sûnt împreună cu dênși. 15 Îmbrățișațĭ pe Filolog și pe Iulia, pe Nerea și pe sora lui, și
pe Olimpan și pe toțĭ sânți care sûnt împreună cu dênși.

16 Îmbrățișați vĕ uni pe alți în sărutare sântă. Vĕ îmbrățișază bisericile toate ale lui Christos.

Să ne ferim de amăgitorĭ.
17 Vĕ îndemn, fraților, să fițĭ cu luare aminte asupra acelora care fac desbinărĭ și smintelĭ împrotiva învățăturei pe care
ațĭ învățat o, și abatețĭ vĕ de la dênși. 18 Pentru că uni ca aceștia nu slujesc Domnului nostru Iisus Christos ci pântecelui
lor ênsușĭ, și prin vorbire bună și cuvinte bine puse amăgesc inimile celor fără rĕutate. 19 Ascultarea voastră ânsĕ a
ajuns la toțĭ;  de aceea mĕ bucur de voĭ,  și  voesc ca voĭ  să  fițĭ  înțelepțĭ  față de bine, și curațĭ  față  de rĕu. 20 Iar
Dumnezeul păciĭ va sdrobi indată pe satana sub picioarele voastre.

Darul Domnului nostru Iisus Christos cu voĭ.

Salutărĭ din Corint.

21 Vĕ îmbrățișază Timoteu lucrătorul împreună cu mine, și Luciu și Iason și Sosipatru rudele mele.
22 Vĕ îmbrățișez în Domnul, eu Terțiu care am scris epistola.
23 Vĕ îmbrățișază Gaiu ospĕtătorul meu și al  bisericei întregĭ.  Vĕ îmbrățișază Erastu economul orașului și  Cuartu
fratele.
24 Darul Domnului nostru Iisus Christos cu voĭ toţĭ. Amin.

Preamărirea lui Dumnezeŭ.

25  Iar  celui  care  poate  sĕ  vĕ  întăriască  pe  voĭ  pentru  evangheliea  mea  și  predicarea  lui  Iisus  Christos,  pentru
descoperirea taĭneĭ  tăcute  în veacurĭ  vecĭnice, 26 Dar acum făcută  cunoscut  prin  scripturĭ profetice dupĕ rînduiala
vecĭnicului Dumnezeu, adusă la cunoștință între neamurĭ spre ascultarea credinței, 27 Lui, prin Iisus Christos, unicului
înțeleptului Dumnezeu mărire fie în vecĭ. Amin.
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