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Capitolul 10 

 
   Apostolul continu� în acest capitol tratarea întreb�rii interesante. Dac� mul�imea poporului 
iudeu era expus� judec��ii �i numai o r�m��i�� urma s� fie binecuvântat� împreun� cu credincio�ii 
dintre na�iuni, era atunci în gândurile lui Dumnezeu o lep�dare definitiv� a lui Israel? A lep�dat 
El pe poporul S�u? Deoarece r�spunsul detaliat la aceast� întrebare este dat abia în capitolul 
urm�tor, apostolul accentueaz� aici, a�a cum a f�cut la începutul capitolului 9, mai întâi pozi�ia 
lui proprie fa�� de acest popor. C�ile severe ale lui Dumnezeu cu poporul S�u nu i-au sufocat 
sentimentele fa�� de fra�ii lui, dimpotriv�, ele au f�cut s� se nasc� în inima lui o implorare 
fierbinte pentru trezirea lor, »rug�ciune c�tre Dumnezeu pentru izraeli�i, ca s� fie mântui�i.« 
Dragostea nu se las� provocat� la revolt�. Ea caut� motive, ca s� pun� în cea mai pl�cut� lumin� 
faptele celuilalt, �i în privin�a aceasta ac�ioneaz� în concordan�� cu Dumnezeu, care »toat� ziua 
�i-a întins mâna spre un popor r�zvr�tit« (Isaia 65, 2). 
   »Fra�ilor, dorin�a inimii mele �i rug�ciunea mea c�tre Dumnezeu pentru Israeli�i, este s� fie 
mântui�i. Le m�rturisesc c� ei au râvn� pentru Dumnezeu, dar f�r� pricepere« (versetele 1-2). 
Deci nu necredin�a �i r�utatea au fost cauza st�rii lor triste, nu, dragostea recunoa�te în faptele lor 
râvn� pentru Dumnezeu, dar care nu era unit� cu priceperea. �i tocmai aceast� râvn� a dublat 
sim��mintele apostolului pentru ei �i i-a aprofundat dragostea plin� de grij� pentru ei. »Pentru c�, 
întrucât n-au cunoscut neprih�nirea, pe care o d� Dumnezeu, au c�utat s�-�i pun� înainte o 
neprih�nire a lor în�i�i, �i nu s-au supus astfel neprih�nirii, pe care o d� Dumnezeu« (versetul 3). 
Ce minunate sunt c�ile, pe care le g�se�te dragostea! Cât de ginga�� este ea în toat� credincio�ia 
�i tot adev�rul.! 
   Dar apostolul merge aici un pas mai departe decât la sfâr�itul capitolului anterior. Dac� acolo 
auzim, c� Israel a c�utat în zadar dup� neprih�nire, aici ni se spune, c� ei nu au cunoscut 
neprih�nirea lui Dumnezeu �i nu i s-au supus. În capitolele anterioare ne-am ocupat detaliat cu 
neprih�nirea lui Dumnezeu, marea tem� a scrisorii noastre, a�a c� aici vreau numai s� repet: 
aceast� neprih�nire s-a descoperit �i s-a dovedit în aceea, c� Dumnezeu a înviat pe Hristos dintre 
cei mor�i, dup� ce El la cruce a fost f�cut p�cat �i Dumnezeu a fost glorificat pe deplin cu privire 
la propria Sa persoan�, cu privire la p�cat �i la rela�ia omului p�c�tos cu El, �i L-a încununat cu 
slav� �i cu cinste �i ne-a dat pe noi Lui, ca fruct al muncii sufletului S�u. Ne amintim de cuvântul: 
»Pe Cel ce n-a cunoscut nici un p�cat, El L-a f�cut p�cat pentru noi, ca noi s� fim neprih�nirea lui 
Dumnezeu în El« (2 Corinteni 5, 21). 
   Prin faptul c� iudeii c�utau s� ob�in� o neprih�nire omeneasc� proprie, au dovedit c� nu 
cuno�teau deloc neprih�nirea lui Dumnezeu �i nu s-au plecat înaintea Lui. Sprijinindu-se pe o 
religie proprie a firii p�mânte�ti (a c�rnii), pe privilegiile exterioare ca popor p�mântesc al lui 
Dumnezeu, �i-au întemeiat speran�ele pe meritele proprii �i prin aceasta au respins singurul drum 
pe care Dumnezeu poate s� fie drept �i cu toate acestea Se poate descoperi p�c�tosului pierdut ca 
Dumnezeu care mântuie�te �i îndrept��e�te. Omului nebun, p�tima� dup� slav�, îi place s� 
n�zuiasc� dup� neprih�nirea proprie, s� se aga�e de zdren�ele confec�ionate de el însu�i, în loc s� 
primeasc� haina neprih�nirii divine oferit� gratis de Dumnezeu �i în felul acesta s� se supun� 
mul�umitor neprih�nirii Sale. 
   »C�ci Hristos este sfâr�itul Legii, pentru ca oricine crede în El, s� poat� c�p�ta neprih�nirea« 
(versetul 4). Hristos a terminat odat� pentru totdeauna cu Legea ca mijloc pentru a ob�ine 
neprih�nirea. Celui care crede, credin�a lui îi este socotit� ca neprih�nire. Pân� la venirea 
»Fiului« (Hristos), ca s� introduc� rela�ia nou� cu Dumnezeu, bazat� pe credin�a în El aduc�toare 
de neprih�nire, „pedagogul“ sau „îndrum�torul“ a avut rolul lui pentru to�i aceia care au fost 
încredin�a�i în grija lui (compar� cu Galateni 3 �i 4). Dar dup� ce Hristos a venit în locul Legii �i 
cerin�ele lui Dumnezeu, ceea ce Legea Sa trebuia s� aduc� legitim asupra noastr�, moartea �i 
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condamnarea, le-a luat asupra Sa, a devenit »neprih�nire, sfin�ire �i r�scump�rare« pentru to�i cei 
care cred din inim� în El. Ce schimbare! Neprih�nirea a luat locul Legii, »neprih�nirea prin 
credin�a în Hristos«. Principiul responsabilit��ii omului în carne fa�� de Dumnezeu �i-a g�sit 
sfâr�itul în moartea lui Hristos. Cu toate c� Legea ca atare nu �i-a pierdut valabilitatea, nu poate 
s�-�i piard� valabilitatea, nu mai putea s� fie p�strat� în continuare ca regul� �i etalon al 
neprih�nirii pentru om. 
   În mod natural, Legea nu �tie nimic despre credin��. Moise descrie în felul urm�tor neprih�nirea 
care este din Lege: »Omul care împline�te neprih�nirea, pe care o d� Legea, va tr�i prin ea« 
(versetul 5). Legea cunoa�te numai un lucru; împlinirea poruncilor sale. �i este corect a�a; c�ci 
»Legea, negre�it, este sfânt�, �i porunca este sfânt�, dreapt� �i bun�« (capitolul 7 versetul 12). 
Orice om este obligat s� �in� poruncile Legii, �i cine încalc� vreuna din ele, acela se face vinovat 
de înc�lcarea întregii Legi, �i prin aceasta se face vinovat de moarte. 
   Cu totul altfel vorbe�te neprih�nirea care este din credin��! Prin faptul c� apostolul se preocup� 
mai îndeaproape cu aceasta, el se refer� la un loc din cartea Deuteronom, cu care �i noi trebuie s� 
ne ocup�m mai detaliat. În capitolele 28 �i 29 ale acestei c�r�i, Moise face cunoscut poporului 
Israel, ce binecuvânt�ri bogate vrea Dumnezeu s� lase s� vin� peste ei, dac� ei vor asculta în totul 
de El, dar �i ce judec��i serioase vor trebui s�-i loveasc�, dac� nu vor lua seama s� împlineasc� 
toate poruncile �i rânduielile Lui. Istoria lui Israel ne este cunoscut�. Poporul nu a ascultat de 
vocea Dumnezeului s�u, a pierdut �ara din cauza neascult�rii �i a fost împr��tiat printre popoarele 
p�mântului. În capitolul 30 Moise descrie profetic ce va face îndurarea lui Dumnezeu, când harul 
îi va conduce la poc�in�� �i întoarcere la Dumnezeu. Împlinirea Legii nu este posibil� pentru 
Israel aflat într-o �ar� str�in�, dar din cauza aceasta nu s-au epuizat izvoarele de ajutor ale lui 
Dumnezeu. Când Israel se va întoarce cu toat� inima �i cu tot sufletul la Dumnezeu (versetul 10), 
el va avea parte de iertare �i binecuvântare, nu pe baza faptelor lui, ci pe baza credin�ei. Pe atunci 
înc� ascunse c�ile harului lui Dumnezeu (capitolul 29 versetul 29), »c�ci Domnul se va bucura 
din nou de fericirea ta«. »Porunca aceasta, pe care �i-o dau Eu ast�zi, nu este mai presus de 
puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer, ca s� zici: „Cine se va sui pentru noi în cer �i s� 
ne-o aduc�, pentru ca s-o auzim �i s-o împlinim?“ Nu este nici dincolo de mare, ca s� zici: „Cine 
va trece pentru noi dincolo de mare �i s� ne-o aduc�, pentru ca s-o auzim �i s-o împlinim?“ 
Dimpotriv�, este foarte aproape de tine, în gura ta �i în inima ta, ca s-o împline�ti.« (Deuteronom 
30, 11-14). 
    Oricât de departe ar fi Israel de Dumnezeu, el are voie s� se reîntoarc� la El. Legea nu este prea 
minunat�, prea îndep�rtat� de el. Ei nu trebuie s-o ia din cer, sau s-o caute dincolo de mare, ea 
este foarte aproape de ei, în gura lor �i în inima lor. Desigur, pe fundamentul Legii ei au parte 
numai de judecat�, dar pe fundamentul harului exist� speran�� pentru ei prin intermediul 
credin�ei. Cu toat� necredincio�ia lor, cu toat� înc�lcarea Legii, bun�tatea lui Dumnezeu vrea s� 
se îndrepte spre ei, de îndat� ce inima lor se întoarce cu sinceritate spre El. Dar cum poate 
Dumnezeu s� ac�ioneze în felul acesta? Deoarece ochiul S�u prive�te tot timpul la Hristos, a 
C�rui Persoan� este ascuns� aici sub umbra Legii. În El, Cel Neprih�nit, este speran�� pentru 
Israel, chiar dac�, departe de �ara sa, departe de Templu �i de altar, culege roadele p�catelor sale. 
   Cuvântul, care la sfâr�itul zilelor va fi a�a de aproape de r�m��i�a din Israel, era cuvântul 
credin�ei, a�a cum spune apostolul în versetul 8, pe care el îl vestea; �i referindu-se la 
comunic�rile lui Dumnezeu din zilele lui Moise �i dând „literei“ adev�ratul ei în�eles duhovnicesc 
(compar� cu 2 Corinteni 3, 6), el scrie: »Pe când iat� cum vorbe�te neprih�nirea, pe care o d� 
credin�a: „S� nu zici în inima ta: „Cine se va sui în cer?“ (S� pogoare adic� pe Hristos din cer). 
Sau: „Cine se va pogorî în adânc?“ (S� scoale adic� pe Hristos din mor�i).« (versetele 6 �i 7). 
Ambele sunt imposibile pentru om. �i chiar dac� ar putea, n-ar satisface neprih�nirea lui 
Dumnezeu �i nici nu ar corespunde nevoilor omului. Nu, aici numai plin�tatea harului poate s� 
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ajute. Tat�l a trebuit s� trimit� Fiul pe p�mânt, �i slava Tat�lui a trebuit s�-L învieze dintre mor�i. 
Ambele au avut loc, Dumnezeu s� fie l�udat!, �i vestea despre ele ne este adus� prin Evanghelie. 
C�ci ce spune mai departe neprih�nirea pe care o d� credin�a? »Cuvântul este aproape de tine: în 
gura ta �i în inima ta.“ �i cuvântul acesta este cuvântul credin�ei, pe care-l propov�duim noi. 
Dac� m�rturise�ti deci cu gura ta pe Hristos ca Domn, �i dac� crezi în inima ta c� Dumnezeu L-a 
înviat din mor�i, vei fi mântuit.« (versetele 8-9). »Mântuit« - nu numai s� ai parte de iertare, nu, ci 
mântuit pentru totdeauna �i ve�nic. (compar� cu capitolul 5, 10). 
   Nu este nevoie de eforturi mari sau de m�suri deosebite, de c�l�torii obositoare, sau alte lucruri 
asem�n�toare, ca s� g�se�ti pe Hristos. Cuvântul despre cruce este vestit gratis tuturor, ne este 
adus în cas�, ca s� zicem a�a, �i se pune întrebarea, vrem noi s�-l primim cu credin��, sau nu. 
Ceva de laud� pentru om nu vine din aceasta. Nu este nevoie de în�elepciune sau cuno�tin�e mari, 
de aptitudini sau caracteristici deosebite, ca s� m�rturise�ti pe Isus ca Domn �i s� crezi în inim�, 
c� Dumnezeu L-a înviat din mor�i. Aceasta poate s-o fac� �i cel mai simplu �i cel mai slab om, 
da, lui îi va fi chiar mai simplu decât unui om dotat �i cu caracter puternic. Dar ca s� fi mântuit, 
pentru to�i este valabil un singur drum, pe care dragostea lui Dumnezeu l-a preg�tit. »Eu sunt 
calea«, spune Isus; nu o cale din multe altele, ci una singur�! Ferice de cel ce a mers pe aceast� 
cale! 
   S� observ�m cele dou� condi�ii numite aici: m�rturisirea �i credin�a! În versetul 9 este numit� 
mai întâi m�rturisirea, nu pentru c� ea ar fi mai important�, ci tocmai pentru c� ea este prima care 
prosl�ve�te pe Domnul Isus. O simpl� m�rturisire cu buzele f�r� credin�� în inim� este de la sine 
în�eles f�r� valoare pentru om, c�ci ea m�re�te mai mult responsabilitatea lui; de aceea apostolul 
adaug� imediat în versetul 10, inversând cele dou� lucruri: »c�ci prin credin�a din inim� se cap�t� 
neprih�nirea, �i prin m�rturisirea cu gura se ajunge la mântuire.« Credin�a în inim� trebuie s� fie 
înaintea m�rturisirii cu gura. Omul trebuie trezit din somnul mor�ii, Cuvântul lui Dumnezeu 
lucr�tor trebuie sub ac�iunea Duhului Sfânt s�-�i fac� lucrarea de convingere �i de cur��ire în 
suflet, înainte ca sufletul s� strige în adev�r c�tre Dumnezeu. Dar dup� aceea privirea lui este 
îndreptat� spre cruce; el aude �i prin credin�� prime�te mesajul salvator, nu numai c� Isus a mers 
la moarte pentru el, ci �i c� El a fost înviat din mor�i prin slava Tat�lui. �i prin faptul c� el crede 
»din inim�«, c�p�tând neprih�nirea, înva�� s� cunoasc� pe Hristos ca pe Acela care a fost în 
moarte, dar acum tr�ie�te la dreapta lui Dumnezeu, pe El, »sfâr�itul Legii, pentru ca oricine crede 
în El s� poat� c�p�ta neprih�nirea.« 
   Acum el poate s�-L m�rturiseasc� recunosc�tor �i bucuros cu gura sa »spre mântuire«. În ce 
m�sur� »spre mântuire?« Nu este a�a, c� orice m�rturisire a Numelui Lui, dac� se bazeaz� pe 
credin�a din inim�, d� na�tere �i înmul�e�te bucuria l�untric�, fericirea inimii? Credin�a se 
descopere într-o astfel de m�rturisire, prin aceasta î�i dovede�te sinceritatea �i ea îns��i devine 
înviorat� �i înt�rit�. Atâta timp cât un suflet se teme s� m�rturiseasc� pe Hristos ca Domn al lui, 
atâta timp cât amân� s� se declare de partea Lui, el va r�mâne fricos �i descurajat. Unii 
credincio�i au trebuit deja s� fac� experien�a, c� abia odat� cu m�rturisirea public� a Numelui lui 
Isus a p�truns în inima lor adev�rata bucurie �i siguran�a mântuirii. 
   Pentru ca nimeni s� nu se preocupe cu întrebarea, dac� el are adev�rata credin�a, sau are 
credin�� suficient�, a�a cum facem noi cu pl�cere, c�tând în noi în�ine, în sentimentele noastre, în 
dragostea noastr�, �i a�a mai departe, apostolul adaug�: »dup� cum zice Scriptura: „Oricine 
crede în El, nu va fi dat de ru�ine.“« De aceea oricine în lumina lui Dumnezeu �i-a recunoscut 
stric�ciunea lui natural� �i �i-a luat refugiul la Isus, poate s� fie sigur de mântuirea lui. Ea se 
bazeaz� nu pe ceva din el, sau de la el, ci exclusiv pe lucrarea lui Hristos �i pe m�rturia lui 
Dumnezeu, �i cu adev�rat, el se odihne�te pe un fundament sigur. 
   Dar dac� aceasta este a�a, dac� aceast� binecuvântare minunat� apar�ine oricui, care crede în 
Isus, atunci ea trebuie s� fie pentru to�i oamenii, fie ei iudei, sau p�gâni. �i în realitate este a�a: 
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»În adev�r, nu este nici o deosebire între iudeu �i grec; c�ci to�i au acela�i Domn, care este bogat 
în îndurare pentru to�i cei ce-L cheam�.« (versetul 12). A lucrat apostolul nedrept, a�a cum îl 
învinov��eau iudeii, când vestea lumii întregi vestea bun� despre Isus? Nu, chiar �i scrierile 
Vechiului Testament îndrept��eau lucrarea sa, a�a cum am v�zut, cu cât mai mult m�rturia 
Domnului Isus Însu�i! Este frumos s� întâlnim aici acelea�i cuvinte, care au fost folosite în 
capitolul 3, ca s� dovedeasc� stric�ciunea tuturor oamenilor. »Nu este nici o deosebire«, am citit 
acolo, »C�ci to�i au p�c�tuit, �i sunt lipsi�i de slava lui Dumnezeu.« Aici se spune: » nu este nici 

o deosebire între iudeu �i grec; c�ci to�i au acela�i Domn, care este bogat în îndurare pentru to�i 
cei ce-L cheam�.« Pe cât de serioas� �i ap�s�toare este cauza pentru »nici o deosebire« din primul 
caz, pe atât de minunat� �i în�l��toare este ea în cazul al doilea. Bog��ia harului descoperit� prin 
evanghelie se revars�, inundând toate urm�rile p�catului, f�r� nici o deosebire spre to�i cei care se 
îndreapt� spre Isus, Domnul bogat. O relatare din profetul Ioel, cu privire la zilele când tot 
Israelul va fi mântuit, încheie triumf�tor totul. »Fiindc� „oricine va chema Numele Domnului, va 
fi mântuit.“« (versetul 13). 
   Ca vase fericite, care au parte de acest har bogat, locuitorii Ierusalimului împreun� cu to�i 
israeli�ii credincio�i împr��tia�i pe tot p�mântul vor duce pretutindeni vestea bun� a p�cii, �i 
atunci se vor împlini cuvintele profetului Isaia: »Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc 
pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!« (versetul 15). Dar din fericire râurile de binecuvântare 
nu vor curge numai abia atunci, Duhul Sfânt folose�te locul din Isaia 52 deja pentru zilele noastre 
(prin faptul c� las� la o parte sfâr�itul versetului: »Picioarele celui ce zice Sionului: „Dumnezeul 
t�u împ�r��e�te!”«), pentru perioada intermediar�, când Biserica, so�ia Mielului, este strâns� 
dintre popoarele de pe întreg p�mântul. To�i cei care apar�in acestei o�tiri privilegiate trebuie 
adu�i �i prin vestirea Evangheliei ca s� cheme pe Domnul. C�ci »cum vor chema pe Acela în care 
n-au crezut? �i cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? �i cum vor auzi despre El f�r� 
propov�duitor? �i cum vor propov�dui, dac� nu sunt trimi�i?« (versetele 14-15). 
   Sub Lege, »zapisul cu poruncile lui, care st�tea împotriva noastr�« (Coloseni 2, 14), nu era 
posibil ca astfel de mesageri ai p�cii s� mearg� la popoarele p�mântului. Israel va fi un popor 
misionar abia atunci când el însu�i va cunoa�te harul aduc�tor de mântuire al lui Dumnezeu în 
Acela, pe care el L-a pironit pe cruce. Dar când lumina harului a luminat odat� în aceste inimi 
întunecate, mesagerii din Israel, „fra�ii” Domnului (Matei 25, 40), vor fi a�a de plini de râvn� în 
vestirea Evangheliei, cum niciodat� nu s-a v�zut. Ceea ce Biserica cre�tin� nu a putut s� fac� în 
miile de ani ai existen�ei ei, se va face în relativ scurt timp de ace�ti „neînsemna�i”: »Evanghelia 
aceasta a Împ�r��iei va fi propov�duit� în toat� lumea, ca s� slujeasc� de m�rturie tuturor 

neamurilor« (Matei 24, 14). Întreg p�mântul va fi a�a de plin de cuno�tin�a Domnului, c� nu va 
r�mâne nici un loc neatins �i nebinecuvântat (compar� cu Isaia 11, 9; Habacuc 2, 14). 
   Hot�rârea harului lui Dumnezeu a prev�zut deci deja pentru zilele noastre vestirea vestei bune, 
�i anume nu evanghelia „Împ�r��iei”, ci evanghelia »harului lui Dumnezeu« �i »a slavei lui 
Hristos« (Faptele Apostolilor 20, 24; 2 Corinteni 4, 4). �i a�a cum va fi la sfâr�itul zilelor, tot a�a 
�i acum adev�ra�ii vestitori ai evangheliei sunt trimi�i de Domnul Însu�i. »�i cum vor 
propov�dui, dac� nu sunt trimi�i?«, întreab� apostolul. Chiar dac� cu cele mai bune inten�ii �i cele 
mai bune dorin�e pretutindeni se înfiin�eaz� societ��i misionare cu caracter na�ional �i 
interna�ional, în definitiv este un amestec al omului în drepturile nelimitate ale Domnului, care 
Singurul este în stare s� dea evangheli�ti, p�stori �i înv���tori, �i care a promis c� va da (Efeseni 
4, 11-14). Pe El, Domnul seceri�ului, s�-L rug�m s� trimit� lucr�tori la seceri�ul Lui; dar noi s� 
nu începem s� preg�tim pe ace�tia pentru lucrarea lor, s�-i echip�m �i în cele din urm� s�-i 
împuternicim. Cuvântul �i voia Domnului sunt suficient de clare în privin�a aceasta, ca �i în orice 
alt� privin��; de ce avem noi nevoie este smerenia �i o inim� supus�. C� oamenii trebuie s� fie 
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mesagerii evangheliei, este evident, dar nu este treaba noastr� s�-i alegem, �i nu st� nicidecum în 
puterea noastr� s� le d�m aptitudinile necesare în aceast� lucrare. 
   Dac� Dumnezeu în harul S�u las� s� se vesteasc� vesta Sa bun�, atunci oricine o aude este 
r�spunz�tor s-o primeasc� �i s� asculte de evanghelie. Dar are loc a�a ceva? A f�cut înainte de 
toate, Israel a�a? Vai, nu! Isaia strig� acuzând: »”Doamne, cine a crezut propov�duirea noastr�?”  
Astfel, credin�a vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu.« (versetele 16-
17). �i aceast� propov�duire a fost f�cut� lui Israel. Iudeii au auzit Cuvântul lui Dumnezeu, dar 
nu l-au primit; deci ei nu aveau scuze. 
   »Dar eu întreb: „n-au auzit ei?” Ba, da; c�ci, „glasul lor a r�sunat prin tot p�mântul, �i cuvintele 
lor au ajuns pân� la marginile lumii”« (versetul 18). Pentru dovedirea afirma�iilor sale apostolul 
preia iar��i din scrierile iudeilor, cu care ei erau a�a de mândri. Psalmul 19, în care se g�sesc 
cuvintele amintite, vorbe�te despre dou� m�rturii ale lui Dumnezeu, despre crea�ia Sa �i despre 
Cuvântul S�u; una exterioar� �i general�, cealalt� interioar� �i destinat� celor care posedau 
Cuvântul, poruncile Domnului. Israel nu a primit cele dou� m�rturii. �i cu toate acestea nu acesta 
este punctul principal, pe care apostolul Pavel îl scoate aici în eviden��. P�gânii nu au posedat 
Cuvântul lui Dumnezeu, dar m�rturia lui Dumnezeu în crea�ie este destinat� �i pentru ei. Cerul, 
care veste�te slava lui Dumnezeu, nu se boltea numai deasupra Canaanului; soarele, luna �i 
stelele împreun� cu toate celelalte minuni ale crea�iei nu au fost destinate numai pentru un popor. 
M�rturia crea�iei era general�, era valabil� pentru iudei �i era valabil� pentru p�gâni. (compar� 
capitolul 1, 20; Faptele Apostolilor 14, 17). Chiar dac� Israel va dispre�ui popoarele p�gâne, 
Dumnezeu a dovedit din vremuri str�vechi, c� în îndurarea Sa S-a gândit �i la ele �i voia ca El s� 
fie recunoscut de ele. 
   »Dar întreb iar��i: „N-a �tiut Israel lucrul acesta?”« Cu adev�rat, ar fi putut s� recunoasc�, nu 
trebuia s� fie nici un secret pentru ei. C�ci Dumnezeu, a�a cum spune apostolul mai departe, le-a 
vorbit mult mai clar decât prin Psalmul 19. »C�ci Moise, cel dintâi zice: „V� voi înt�râta la pizm� 
prin ceea ce nu este neam, v� voi a�â�a mânia printr-un neam f�r� pricepere”« (versetul 19). Deci 
mult stimatul lor d�t�tor al Legii a vorbit deja de inten�iile lui Dumnezeu, ca prin c�ile Sale de 
har cu cei ce „nu sunt un popor” �i „un neam f�r� pricepere” – aluzie foarte clar� cu privire la 
p�gâni – s� stârneasc� gelozia poporului S�u Israel. Dar mai mult. Isaia, cel mai mare profet al 
lor, a îndr�znit s� spun�, c� Dumnezeu vroia s� Se lase g�sit de cei care nu-L c�utau, �i vroia s� 
se descopere celor care nu întrebau de El, în timp ce despre Israel a spus: »Toat� ziua Mi-am 
întins mâinile spre un norod r�zvr�tit �i împotrivitor la vorb�« (versetele 20-21). În felul acesta a 
fost adus� dovada din Lege, din psalmi �i din profe�i, cele trei mari p�r�i ale Vechiului Testament, 
c� Israel se va împietri �i c� Dumnezeu a hot�rât din vremuri str�vechi s� fie îndur�tor fa�� de 
p�gâni. Dovada era de net�g�duit. Nici un iudeu sincer nu putea s� se sustrag� puterii dovezii.  
   Ce a rezultat din aceasta? S-a îndep�rtat Dumnezeu definitiv de poporul S�u? R�spunsul 
detaliat la aceast� întrebare ni-l d� capitolul 11. 


