
Rom 3:4 … ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Analiză: 

- κρίνεσθαι este infinitivul aorist mediu al verbului κρίνω = eu judec. 

o Infinitivul este forma verbelor care în mod normal o găsești în 

dicționare atunci când se definește un verb: ‘a mânca’, ‘a citi’, ‘a 

judeca’ etc. 

o Aoristul este un timp trecut nedefinit. Αoristul grecesc nu are 

însă întotdeauna sens de timp atunci când verbul este la alt 

mod decât indicativul (de exemplu, infinitiv, imperativ, sau 

subjonctiv) - exprimă deci o situație care nu se localizează strict 

într-o anumită perioadă de timp și deci nu este punctuală. 

o Diateza medie este asemănătoare cu diateza reflexivă pe care 

noi o avem în limba română. De exemplu, aș putea să spun – 

cam forțat, desigur – ‘spăl mâinile mele’; asta ar fi la diateza 

activă – subiectul face ceva. Natural este însă să folosesc diateza 

reflexivă (sau medie, cum ar fi în gramatica greacă) și să spun 

‘mă spăl pe mâini’ – subiectul face ceva, dar acel ceva este într-o 

legătură strânsă, intimă, cu subiectul. (Uneori, diateza reflexivă 

– ca și cea medie din limba greacă – transformă verbul dându-i 

alt sens). Pot să spun, ‘gândesc’, dar și ‘mă gândesc’; ‘duc’ și 

‘mă duc’ ‘râd’ și ‘mă râd’; ‘plâng’ și ‘mă plâng’. Nu merge însă 

să zic ‘mă zâmbesc’ (decât în glumă) sau ‘mă disper’ (decât într-

un jargon de stradă mai nou). 

- Dacă sensul textului original în limba greacă ar însemna ‘a fi judecat’ 

(și nu ‘a judeca’) (ceea ce ar fi diateza pasivă – subiectului i se face 

ceva), ar trebui teoretic ca infinitivul respectiv să aibă forma de pasiv, 

adică κριθῆναι, ceea ce nu este așa în text. 

- Cercetând feluritele pasaje biblice unde apar cele două forme de 

infinitiv, adică κρίνεσθαι (infinitiv aorist mediu) și κριθῆναι 



(infinitiv aorist pasiv), se poate constata că este imposibil a face o 

distincție clară între cele două. Este ca și când acestea s-ar folosi, când 

una, când cealaltă, în mod aleatoriu, pentru situații asemănătoare. De 

exemplu: 

o Cazuri unde, după părerea mea, se poate judeca din context: 

 κρίνεσθαι – verb la diateza medie, cu sens realmente 

mediu (reflexiv, cum zicem noi în română): 

 1Co 6:1 – cine are o pricină cu cineva, nu zicem că-l 

judecă pe acela, și nici că este judecat de cineva: el 

se judecă cu împricinatul său în fața cuiva care are 

autoritatea să dea o sentință în pricina respectivă. 

 κρίνεσθαι – verb la diateza medie, dar cu sens pasiv: 

 Iac 2:12 – aici este clar că sensul este veți fi judecați. 

 κριθῆναι – verb la diateza pasivă, însă cu sens de mediu: 

 Mt 5:40 – sensul este desigur, să se judece cu tine (și 

nu «să te judece»). Dar eu ‘simt’ în acest caz că 

forma de pasiv este legată de relativa agresivitate a 

celui care se judecă cu tine: el se judecă, nu pentru 

triumful dreptății, ci ca să profite de pe urma ta; el 

speră de la început că vei fi pedepsit/judecat. (Tu, 

care se presupune că ești un om înclinat spre 

dreptate, dacă chiar îi datorezi unuia haina, nu vei 

aștepta să se judece el cu tine în fața unora care să 

spună că da, așa e drept, ci îți vei plăti datoria 

înainte ca el să reclame acest lucru). 

 κριθῆναι – verb la diateza pasivă, cu sens realmente de 

pasiv: 

 Ap 11:18 – … vremea celor morți, ca să fie 

judecați… Aici, cred că nu avem ce comenta. 



- Ce spun comentatorii?  

o Citez dintr-un comentator american (J. Barmby, în ‘The Pulpit 

Commentary’, referitor la Romani 3:4): “κρίνεσθαι din LXX 

poate fi înțeles ca «pasiv», în sensul că Dumnezeu este chemat 

să dea socoteală - cum este în cazul oamenilor - pentru 

dreptatea faptelor sale; sau poate ca «mediu» în sensul de 

intrare într-un proces, sau controversă, cu poporul său. 

κρίνεσθαι înseamnă «a merge/a intra la judecată»”. 

o În același ‘The Pulpit Commentary’, comentatorul (un altul de 

data aceasta, G. Rawlinson, referitor la Psalmi 51:4) citează din 

Psalmul 51 (50, in LXX) «when thou judgest», adică «atunci 

când tu judeci». (De fapt, și Cornilescu tinde să pună mai pe 

neutru, sau mai impersonal, în acest psalm: el zice: «vei fi … 

fără vină în judecata ta». 

- Ce spun traducerile? Redau mai jos o paralelă între Psalmul 51:4 (de 

unde citează de fapt Pavel) și Romani 3:4, așa cum acest caz este 

tratat de mai multe versiuni ale Bibliei «Ps 51:4» - «Rom 3:4»: 

o Biblia Ortodoxă 1914: «când vei judeca tu» - «când vei judeca 

tu» 

o Cornilescu: «în judecata ta» - «când vei fi judecat» 

o Bartolomeu Anania: «când vei face judecata» - «când vei face 

judecata» 

o NIV: «când judeci» - «când judeci» 

o ASV: «când judeci» - «când intri la judecată» 

o ESV: «în judecata ta» - «când ești judecat» 

o KJV: «când judeci» - «când ești judecat» 

o Reina Valera 1960: «în judecata ta» - «când vei fi judecat» 

o La Nuova Diodati: «când judeci» - «când ești judecat» 



- De unde vine această varietate de poziții și, mai ales, cum de aceeași 

versiune a Bibliei dă în atâtea cazuri un sens în Psalmi 51:4 (niciodată 

acela de a fi judecat) și alt sens în Romani 3:4, când este destul de clar 

că pasajul din Romani reprezintă un citat din Psalmi? 

- Să fie contextul diferit în cele două pasaje, ceea ce ar face ca sensul «a 

se judeca» capătă, pe rând sensul de «o parte împricinată» și 

respectiv «cealaltă parte împricinată»? În Ps 51:4, este evident că 

David își recunoaște vina fără rezerve și deci îl pune pe Dumnezeu în 

poziția celui care judecă: nu parte împricinată – acuzat, să zicem -, ci 

chiar judecător. În Romani, mă abțin… Totuși, Pavel cred că a 

intenționat să aducă în pasajul epistolei către romani același sens al 

expresiei ca cel din textul citat; altfel, de ce ar spune «… după cum 

este scris…»? 

- Din nefericire, influența cea mai mare în aceste chestiuni o au, din 

nou, americanii, cu multiplele lor traduceri. Eu nu-i acuz pe ei de 

nimic, atâta doar că ei nu au în limba lor nimic care să semene cu 

diateza medie grecească și de aceea le vine mai greu să priceapă pe 

îndelete ce-i cu diateza asta. Dacă i-ai vedea cât se chinuie să redea 

lucruri din greacă – ei neavând instrumente gramaticale 

asemănătoare în limba lor – ți-ar veni desigur să-i îndemni să învețe 

ceva limbi străine, cel puțin româna (cum am mai făcut-o eu în câteva 

rânduri), ca să vadă pe viu, adică cu exemple din limbile vii cum ar 

putea fi interpretate asemenea lucruri. 


