
 Romani 5:1-11, Lecţia nr.9, Beneficii ale justificării prin credinţă !   
        Betel,18.8.2016 
 
 În text se ridică din nou o întrebare de către auditoriul lui Pavel, şi anume: 
este justificarea prin credinţă sigură, pentru că devreme ce e prin credinţă, pare 
nesigură. 
În cele ce urmează ap.Pavel spune că este foarte de încredere, explicând-o prin 
rezultatele ei: 
1. Pace cu Dumnezeu. Eram în război cu el, dar războiul s-a încheiat şi acum avem 
pace cu El, dar mai avem şi pacea Lui. Filipeni 4:7. Noi am fost schimbaţi din 
duşmani în prieteni, printr-un miracol al harului. 
 
2. Bucuria. Pacea şi bucuria merg mână-n mână. Opusul bucuriei nu este tristeţea 
şi necazul, ci păcatul. Păcatul distruge bucuria. 
 
3. Acces liber într-o stare de har. Efeseni 2:17,18; 3:12. În această stare de har nu 
se poate intra decât prin credinţă. Acum suntem fii, nu robi. Noi semănăm cu 
Domnul Isus mai mult decât a semănat Adam.  
Nădejdea slavei Lui Dumnezeu=Nu doar că îL vedem cu ochii credinţei acum, dar 
ne bucurăm că într-o zi vom fi glorificaţi. Coloseni 3:4. 
Bucurie în suferinţe= Pacea cu Dumnezeu nu înseamnă întotdeauna şi pacea cu cei 
de lângă noi. Nici faptul că va fi uşor să trecem peste astfel de dificultăţi cu 
bucurie, dar noi nu ne bucurăm că suferim, ci motivul pentru care ne bucurăm este 
că aceste necazuri sunt îngăduite cu un scop: 
-aduc răbdare, şi cu răbdarea, perseverenţa, un caracter schimbat, testat. Iov.23:10, 
Iacov 1:2-4, Evrei 12. 
’’Tribulum’’=o bucata de lemn, ca o greblă cu dinţi, care se trăgea prin grâu pentru 
a separa paiele de boabele de grâu. 
-caracterul produce speranţă; speranţa că Il vom vedea. 
 
4. Duhul Sfânt locuieşte în noi. Pentru prima data apare explicit numele Duhului 
Sfânt în cartea Romani. Noi nu vom fi înşelaţi în aşteptările noastre, pentru că 
dragostea Lui Dumnezeu ne-a fost turnată în inimi, noi ştim sigur că El va reveni, 
pentru că ne iubeşte. 
 
 Adâncimea dragostei lui Dumnezeu se vede în v.6-10, şi anume, se pune în 
contrast neputinţa noastră şi dragostea lui Dumnezeu: 
-fără putere, incapabili să facem ceva pentru neprihănirea noastră – Hristos exact 
la ţanc a venit; 
-nelegiuiţi, nu exista în noi ceva bun pentru care să se merite să moară Domnul; 



-’’neprihănit’’, aici înseamnă un om bun dpdv.moral, de treabă în ochii oamenilor, 
şi nu în sensul teologic al cuvântului. Oamenii apreciază mai mult un astfel de om, 
decât pe unul curăţit şi făcut neprihănit prin credinţa în sângele lui Hristos. 
Oamenii ar muri pentru un om ’’bun’’, dar nu pentru unul rău, care are nevoie de 
neprihănire. 
-păcătoşi. Rom.3:23. v.7 este în contrast cu v.8. Noi oamenii îi iubim pe cei 
merituoşi, dar Dumnezeu ne-a iertat pe când eram răi şi afară din cale de păcătoşi. 
 
5.Eliberare de sub mânia Lui Dumnezeu. Romani 5:9. Suntem scăpaţi de mânia 
viitoare. ’’Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare’’? 
-vrăjmaşi. Oamenii nu numai că nu sunt capabili să se mântuiască singuri, v.6, sau 
că sunt păcătoşi, v.8, ci ei sunt vrăjmaşi ai Lui Dumnezeu, chiar dacă ei nu se văd 
deloc aşa, Dumnezeu îi consideră vrăjmaşi pe toţi cei ce se opun jertfei Fiului Său. 
Coloseni 1:21,22.  
Observăm sensul împăcării= nu Dumnezeu împăcat de om, de ceva ce face omul, 
ci invers: Dumnezeu îl împacă pe om cu El, omul i-a întors spatele Lui Dumnezeu 
mai întâi. 
2 Cor.5:19 – împăcarea întregii umanităţi. 
2 Cor. 5:20 – împăcarea personală  
 
6.Relaţia cu Dumnezeu prin lucrarea de la cruce: trecută, prezentă şi viitoare. 
*Am fost mântuiţi în trecut prin moartea Lui. v.10 
*Vom fi mântuiţi în viitor prin viaţa Lui. v.10 
*În prezent ne bucurăm de o relaţie plină de pace prin Domnul nostru Isus 
Hristos.v.11. Înainte de a fi salvaţi ne găseam bucuria în altă parte. Acum tresăltăm 
de bucurie când ne amintim de El, şi ne întristăm când păcătuim, şi-L uităm. 
 
De aceea metoda justificării prin credinţă este singura metodă sigură. Ea deschide 
calea multor binecuvântări, binecuvântări pe care Legea nu le putea oferi. 
 
Fără lege, doar prin har, avem o mântuire ce a lucrat în trecut, lucrează în prezent 
şi continuă şi în viitor. 
Hristos a murit pentru noi – Hristos trăieşte pentru noi – Hristos revine pentru noi ! 
 
  Aleluia, ce Mântuitor ! 
 
 


