Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
Capitolul 11
»Întreb dar: „A lep dat Dumnezeu pe poporul S u?“ Nicidecum! C ci i eu sunt israelit, din
s mân a lui Avraam, din semin ia lui Beniamin. Dumnezeu n-a lep dat pe poporul S u, pe care la cunoscut mai dinainte.« (versetele 1-2). A a cum a fost în versetele de început ale celor dou
capitole anterioare, i aici ne întâmpin respira ia cald , binef c toare, a dragostei apostolului
fa de concet enii lui. Nu era Israel, cu toat necredin a lui, poporul cunoscut mai dinainte de
Dumnezeu? Nu îi apar in lui f g duin ele, care au fost f cute la început lui Avraam, tat l lor?
Desigur! Cu toate acestea El i-a recunoscut i i-a chemat, i i-a disciplinat deseori i aspru, dar
niciodat nu i-a lep dat. S -i fi lep dat El oare acum?
Imposibil! Pentru aceast imposibilitate apostolul aduce trei dovezi. Prima dovad era el însu i.
C ci i el era un »israelit, din s mân a lui Avraam, din semin ia lui Beniamin«. În presupusa lui
râvn pentru Dumnezeu a prigonit chiar adun rile i a constrâns pe credincio i s huleasc . i cu
toate acestea Dumnezeu i-a ar tat toat bog ia harului S u i îndelunga Lui r bdare fa de el,
i l-a mântuit, i l-a pus în lucrarea Sa, pe el, »un hulitor, un prigonitor i batjocoritor«, du manul
cel mai înver unat al Numelui Isus. Dac Dumnezeu ar fi lep dat pe poporul S u p mântesc,
atunci aceast judecat ar fi trebuit în primul rând s -l loveasc pe el.
Dar apostolul Pavel nu era singura dovad a harului divin. Chiar i în timpurile de mai înainte
Dumnezeu a lucrat în mod asem n tor. »Nu ti i ce zice Scriptura, în locul unde vorbe te despre
Ilie? Cum se plânge el împotriva lui Israel, când zice: „Doamne, pe prorocii T i i-au omorât,
altarele Tale le-au surpat; am r mas eu singur, i caut s -mi ia via a?“ Dar ce-i r spunde
Dumnezeu? „Mi-am p strat apte mii de b rba i, care nu i-au plecat genunchiul înaintea lui
Baal.« (versetele 2-4). Profetul descurajat a gândit atunci, c Dumnezeu a renun at la poporul S u
i el ar fi r mas singurul adorator al Domnului, i de aceea era prigonit pân la moarte. Dar ce
mi c tor a fost r spunsul divin! Tocmai m rturia profetului împotriva poporului a dat na tere la
m rturia lui Dumnezeu pentru Israel. Dumnezeu i-a p strat înc apte mii de b rba i, un num r
des vâr it, care nu i-au plecat genunchii înaintea idolilor. Dragostea Sa i harul S u neîngr dit
au p strat aceast r m i în num r complet.
i a a cum a fost în zilele unei Izabela, tot a a era i acum: »Tot a a i în vremea de fa este o
r m i datorit unei alegeri, prin har« (versetul 5). Starea general a poporului de ast zi poate
s fie ca starea de atunci, împietrire i orbire, dar exist o r m i , »aleas «, a a cum o nume te
apostolul în versetul 7. Israel ca atare nu a ob inut ceea ce c uta (compar capitolul 9, 31),
mul imea poporului era împietrit , dar o r m i , aleas de Dumnezeu, a ob inut; desigur nu pe
baza faptelor lor, prin ac iuni legaliste – apostolul folose te orice ocazie, ca s accentueze
diferen a dintre Lege i har – ci pe baza harului liber, necondi ionat. » i dac este prin har, atunci
nu este prin fapte; altmintrelea, harul n-ar mai fi har« (versetul 6).
Moise a m rturisit despre judecata asupra împietririi, care va veni peste Israel, deja la sfâr itul
c l toriei prin pustie. Apostolul leag aici un cuvânt al profetului Isaia (capitolul 29, versetul 10)
cu Deuteronom 29, 4, când spune: »dup cum este scris: „Dumnezeu le-a dat un duh de adormire,
ochi ca s nu vad , i urechi ca s n-aud , pân în ziua de ast zi“«, i în urm toarele dou versete
adaug cuvintele deosebit de serioase ale lui David cu privire la Israelul necredincios. Este
remarcabil, c din nou avem o m rturie divin întreit (din Lege, din Psalmi i din profe i) cu
privire la starea trist a lui Israel, cu mult mai remarcabil , cu cât în versetele urm toare apostolul
este pe punctul de a descrie c ile lui Dumnezeu cu poporul S u p mântesc.
Înainte îns de face aceasta, el ne face cunoscut ce-a de-a doua dovad amintit mai înainte.
»Întreb dar: „S-au poticnit ei ca s cad ? Nicidecum! Ci, prin alunecarea lor, s-a f cut cu putin
mântuirea neamurilor, ca s fac pe Israel gelos“« (versetul 11). Pe tot parcursul istoriei
poporului Israel au alternat perioade lungi întunecate cu reînvior ri scurte, pedepse grele cu

Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
dovezi ale harului, pân când în cele din urm Dumnezeu a trimis pe Fiul S u. Dar, vai! Acela, pe
Care El vroia s -L pun în Sion ca o Piatr pre ioas din capul unghiului, a devenit o piatr de
poticnire i o stânc de c dere pentru ambele case ale lui Israel. S-a împlinit Cuvântul profetic,
c mul i dintre ei vor c dea. Dar aceast c dere a avut loc pentru ca ei s cad i s nu se mai
ridice? A fost aceasta inten ia lui Dumnezeu cu privire la ei? Nu, pe aceast cale Dumnezeu a
adus la lumin alte hot râri de har? C derea lui Israel a devenit prilejul, ca mântuirea s se
îndrepte spre p gâni. i aceast mântuire a na iunilor trebuia s stârneasc gelozia iudeilor.
(compar cu Deuteronom 32, 15-21). Gândul cu privire la pierderea locului privilegiat, pe care ei
l-au ocupat cândva i acum l-a preluat na iunile, trebuia s stârneasc în ei dorin a geloas de a
ob ine din nou acest loc.
Va avea loc aceasta? Va ajunge Israel s fie „capul“ i na iunile „coada“? Da, »r m i a se va
întoarce«, i »atunci tot Israelul va fi mântuit«. Deci dac c derea lor a fost o bog ie pentru
lume i paguba lor a fost o bog ie pentru na iunile care tr iau în lume f r Dumnezeu i f r
n dejde, ce va fi atunci plin tatea întoarcerii lor! (versetul 12) Ce se va întâmpla când Dumnezeu
Î i va întoarce din nou fa a spre Israel i va l sa ca slava Sa s r sar peste Sion! Atunci »toate
marginile p mântului se vor teme de Domnul«, i »orice f ptur va veni i se va închina Lui«.
»C ci, dac lep darea lor a adus împ carea lumii, ce va fi primirea lor din nou, decât via din
mor i?« (versetul 15).
Oricât de mare i minunat, ca urmare a lep d rii lui Mesia de c tre Israel, se dovede te ast zi
harul lui Dumnezeu în oferirea mântuirii lumii întregi, la to i oamenii, f r nici o excep ie, cu
mult mai bogate vor curge râurile binecuvânt rii când va veni timpul »a ez rii din nou a tuturor
lucrurilor«, când Israel va locui din nou în ar sub sceptrul Prin ului p cii i va solicita »întreg
p mântul«, »sluji i Domnului cu bucurie, veni i cu veselie înaintea Lui. Intra i cu laude pe por ile
Lui, intra i cu cânt ri în cur ile Lui!« (compar cu Psalmul 100). Da, atunci nu va fi nimic
altceva, decât numai »via din mor i«, a a cum se exprim apostolul privind cu admira ie spre
viitor.
Deoarece apostolul Pavel scria credincio ilor din Roma, care în cea mai mare parte a lor erau
aduna i dintre p gâni, el adaug , oarecum spre îndrept irea lui, c s-a preocupat a a de mult cu
c ile lui Dumnezeu cu Israel: »V-o spun vou , neamurilor: „întrucât sunt apostol al neamurilor,
îmi sl vesc slujba mea, i caut, ca, dac este cu putin , s stârnesc gelozia celor din neamul meu,
i s mântuiesc pe unii din ei“« (versetele 13-14). Pavel a fost trimis direct de Domnul ca apostol
al na iunilor, ca s le deschid ochii, ca s se întoarc din întuneric la lumin , i a a mai departe
(compar cu Faptele Apostolilor 26, 17-18). Nu onora el slujba sa tocmai prin aceea, c prin
întoarcerea multor p gâni, care erau carnea lui – cum ar fi putut el s uite aceasta vreodat ? –
încerca s stârneasc gelozia, pentru ca unii dintre ei s devin mântui i?
C l uzit de Duhul i continuând gândurile prezentate pân aici, apostolul se folose te în partea
doua a capitolului nostru de tabloul unui smochin, care are »ramuri«, i anume ramuri, care pe
baza leg turii lor naturale cu „r d cinile“ aveau parte de gr simea pomului întreg, dar din cauza
necredin ei lor au fost t iate, ca s fac loc altor ramuri, care prin natura lor nu aveau nici o
leg tur cu smochinul, dar care prin har au fost altoite. S spunem de la început, c aici nu avem
a face cu hot rârile ve nice ale lui Dumnezeu cu privire la Adunare, trupul lui Hristos, ci cu
guvernarea Sa în leg tur cu m rturia Sa pe p mânt. M slinul, un simbol al gr simii, este pomul
f g duin elor lui Dumnezeu care au fost d ruite odinioar lui Avraam, »întâiul« din mul ime, sau
„r d cina“ acestui pom. În trupul lui Hristos nu pot exista m dulare, care s fie îndep rtate, ca s
fac loc altora. În El nu este nici o deosebire între iudei i p gâni – to i sunt una în Hristos.
i a a cum aici nu este vorba de trupul lui Hristos, tot a a de pu in nu este vorba de c ile
harului mântuitor, de posedarea vie ii sau de întrebarea cu privire la veridicitatea m rturisirii
personale. Prin faptul c s-a încercat s se introduc astfel de întreb ri, i altele asem n toare, în
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acest capitol, toat înv tura apostolului a fost încurcat , care de fapt vrea s prezinte numai
pozi ia iudeilor i a p gânilor cu privire la linia f g duin ei i m rturiei lui Dumnezeu în aceast
lume.
Dar aceasta necesit o explica ie mai detaliat .
În zilele de dup potopul mare, când oamenii au fost împr tia i pe toat fa a p mântului, din
cauza mândriei lor, i s-au dedat slujirii ru inoase a idolilor, uitând tot mai mult pe Dumnezeu,
Dumnezeu a chemat pe Avraam de dincolo de Eufrat, unde i el împreun cu p rin ii lui slujea
idolilor, i l-a adus în ara pe care El vroia s-o dea lui i semin ei lui. Ajuns în Canaan, Avraam a
devenit tat l unei familii, c reia dup trup îi apar inea f g duin a lui Dumnezeu, care mai târziu,
prin harul descoperit în mod deosebit în Hristos, urma s fie d ruit întregii semin e. Dac Adam
era tat l neamului de oameni p c to i, Avraam a devenit tat l semin ei lui Dumnezeu în lume,
adic , în primul rând al lui Israel i apoi, în sens larg, al tuturor celor binecuvânta i în el i
împreun cu el. În Avraam a l sat Dumnezeu pentru prima dat s se cunoasc adev rurile
pre ioase cu privire la alegere, f g duin , chemare i punere deoparte, în primul rând în el
personal, dar dup aceea în el ca cel dintâi al unei „mul imi“ de mai târziu, ca r d cin a pomului
f g duin elor. Avraam a fost, a a cum s-a spus, ambele: întâiul i r d cina. Trunchiul pomului,
sau »ramurile fire ti«, a a cum le nume te apostolul, era Israel. S-ar putea ca din aceste ramuri
unele s fi fost rupte i altele s fi fost altoite în locul lor, dar pomul ca atare, cet ile originale al
f g duin elor date lui Avraam, nu sufer nici o modificare; el r mâne, i împreun cu el r mâne
gr simea lui. Dac din cauza aceasta apostolul Pavel vorbe te i aici de o »tain « (versetul 25),
atunci ea nu este »taina lui Hristos, care n-a fost f cut cunoscut fiilor oamenilor în celelalte
veacuri«. (Compar cu Efeseni 3 i alte locuri asem n toare). Aceast tain , descoperit
apostolilor i profe ilor Noului Testament i încredin at spre administrare în mod deosebit
apostolului Pavel, trebuie diferen iat în mod foarte clar de tabloul M slinului, prezentat aici, c ci
altfel r t cirea este inevitabil .
S privim mai îndeaproape detaliile tabloului.
»Iar dac cele dintâi roade sunt sfinte, i pl m deala este sfânt ; i dac r d cina este sfânt , i
ramurile sunt sfinte« (versetul 16). Avraam a fost chemat de Dumnezeu, a a cum am auzit deja,
i pus deoparte, ca s umble pe p mânt ca martor al S u i ca purt tor al f g duin elor Sale.
Avraam a f cut aceasta. Cel dintâi, r d cinile, au fost sfinte; de aceea ne-am fi putut a tepta, ca i
»pl m deala« (mul imea), din care se puneau deoparte1 cele dintâi roade, »ramurile«, care
r s reau din r d cin , s fi fost sfinte. Urmarea ar fi trebuit s fie corespunz toare începutului.
Dar, vai, ce s-a petrecut! Necredin a i r utatea înver unat a caracterizat pe Israel, i în lep darea
lui Mesia a atins punctul culminant, i Dumnezeu a r spl tit sever aceasta, t ind unele ramuri. Cu
alte cuvinte, Israelul binecuvântat în Avraam, dar necredincios, a fost pus deoparte, i »un m slin
s lbatic«, na iunile sau p gânii, a fost altoit în locul lor în »m slinul bun« i a devenit p rta
r d cinii i gr simii m slinului bun (versetul 17). Ei, cei care pân atunci au crescut „s lbatic“,
departe de orice leg tur cu pomul f g duin ei, savureaz acum binecuvânt rile acestui pom.
Binecuvântarea lui Avraam a venit la na iuni prin Hristos Isus. (Galateni 3, 14). Aveau aceste
na iuni motiv »s se f leasc fa de ramuri«? Nicidecum! Iudeii, urma ii lui Avraam dup trup,
se aflau în pomul f g duin ei pe baza na terii lor i prin necredin au pierdut acest loc. Când li
s-a oferit împlinirea f g duin ei în Hristos, ei au respins-o i au dispre uit bun tatea lui
Dumnezeu, sprijinindu-se pe presupusa lor neprih nire. Drept urmare Dumnezeu a a ezat p gânii
în locul lor. S se considere ace tia mai buni decât ramurile t iate i s se laude împotriva lor?
1

Se tie, c israeli ii trebuiau s aduc Domnului un dar din cele dintâi roade ale câmpului, ale viilor, gr dinilor, etc.,
ca jertf ridicat pentru preot, fie în stare natural , sau preg tit , ca must, untdelemn, aluat, pâine, etc. (compar cu
Numeri 18 i alte locuri).
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Nu, în primul rând ei trebuie s se gândeasc , c r d cinile îi poart , i nu ei poart r d cinile
(versetul 18), cu alte cuvinte, numai harul necondi ionat al lui Dumnezeu i-a a ezat în acest loc.
Ei puteau într-adev r s repro eze, c ramurile naturale au fost t iate, pentru ca ei s fie altoi i;
dar era în aceasta un merit pentru ei? Aceast altoire nu a avut loc pe baza unor fapte ale lor, ci
exclusiv pe baza credin ei în Hristos, Cel lep dat de Israel. Numai bun t ii nem rginite a lui
Dumnezeu datoreaz ei acest loc nou, ei st teau prin credin . Nu era nicidecum vorba de un
prilej de laud . De aceea apostolul încheie aceast sec iune cu cuvintele: »Nu te îngâmfa dar, ci
teme-te! C ci dac n-a cru at Dumnezeu ramurile fire ti, nu te va cru a nici pe tine« (versetele
20b-21). Nu vorbe de laud nebune, ci roade, roade sfinte se cuveneau pentru ei, ca s nu li se
întâmple, cum s-a întâmplat lui Israel. C ci va cru a Dumnezeu ramurile care au fost ulterior
altoite, dup ce El n-a cru at ramurile fire ti?
»Uit -te dar la bun tatea i asprimea lui Dumnezeu: asprime fa de cei ce au c zut, i bun tate
fa de tine, dac nu încetezi s r mâi la bun tatea aceasta; altmintrelea, vei fi t iat i tu. i chiar
ei, dac nu st ruiesc în necredin , vor fi altoi i; c ci Dumnezeu poate s -i altoiasc iar i«
(versetele 22-23). Cât de p trunz tor vorbeau aceste cuvinte inimii credincio ilor dintre na iuni!
Bun tatea i asprimea lui Dumnezeu st tea înaintea lor. De bun tate au avut parte, asprimea era
partea lui Israel. Acum era valabil pentru ei, s r mân în bun tate, ca s nu aib parte de soarta
lui Israel.
S-a luat în seam aten ionarea sever ? Au r mas ramurile altoite în bun tatea lui Dumnezeu?
Paginile istoriei bisericii r spund la aceast întrebare cu cuvinte zguduitoare. Care va fi acum
sfâr itul? i ele vor fi t iate, tot a a cum s-a petrecut cu iudeii.
Dar cu toate c m slinul î i schimb înf i area exterioar pe parcursul timpului, el însu i
r mâne ce este, i »chiar ei – ramurile naturale -, dac nu st ruiesc în necredin , vor fi altoi i;
c ci Dumnezeu poate s -i altoiasc iar i« (versetul 23). Hot rârile lui Dumnezeu nu sunt
influen ate de necredincio ia omului, i nici anulate. Lui Dumnezeu nu-I pare r u de darurile
harului i de chemarea f cut (versetul 29). Israel va fi readus la vechiul lui loc pe o baz cu totul
nou – accentuez înc o dat , la locul lui vechi, i nu va fi introdus în Biserica cre tin , c ci
iudeii n-au fost niciodat acolo. Constituirea Adun rii (Bisericii) însemna în acela i timp ruperea
rela iilor lui Israel cu Dumnezeu. »Fiindc , dac tu, care ai fost t iat dintr-un m slin, care din fire
era s lbatic, ai fost altoit, împotriva firii tale, într-un m slin bun, cu cât mai mult vor fi altoi i ei,
care sunt ramuri fire ti, în m slinul lor!« (versetul 24). Judecata asupra ramurilor p gâne, ca s
m exprim pe scurt, va crea posibilitatea altoirii din nou a iudeilor în m slin; c ci ei nu vor
r mâne în necredin , i pomul este i r mâne »m slinul lor«, a a cum se vede din cele explicate
anterior. A a cum sistemul iudaic a ajuns odinioar s fie judecat, tot a a i sistemul p gân,
cre tin tatea, pe c i de judecat va ajunge s aib un sfâr it, ca s creeze posibilitatea poporului
Israel s se reîntoarc la locul pierdut al f g duin ei i al binecuvânt rii.
»Fra ilor, pentru ca s nu v socoti i singuri în elep i, nu vreau s nu ti i taina aceasta; o parte
din Israel a c zut într-o împietrire, care va inea pân va intra num rul deplin al neamurilor. i
atunci tot Israelul va fi mântuit, dup cum este scris: „Izb vitorul va veni din Sion, i va îndep rta
toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi leg mântul, pe care-l voi face cu ei, când le voi terge
p catele.“« (versetele25-27).
Prin aceasta am ajuns la a treia i cea mai conving toare dovad a faptului c Dumnezeu nu a
lep dat pe poporul S u p c tos, ci în îndurarea Lui îi va aduce înapoi la Sine la sfâr itul zilelor i
îi va d rui c in profund i adev rat p rere de r u fa de Mesia, pe care ei L-au lep dat
odinioar . i ceea ce se spune aici apar ine multelor »taine« descoperite în Noul Testament. O
parte din Israel a c zut în împietrire, ca judecat din partea lui Dumnezeu asupra p catelor i
necredincio iei lui, dar aceast împietrire nu va dura pentru totdeauna. Când se va împlini
»num rul deplin al neamurilor«, adic când to i cei dintre popoarele p mântului, care trebuie s

Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
vin în leg tur adev rat i vie cu Hristos, au intrat, cu alte cuvinte, când ultimul m dular al
Adun rii, sau Bisericii, - care va fi r pit în cer înainte s vin ceasul încerc rii peste tot
p mântul -, va fi ad ugat ei, atunci tot Israelul, adic Israelul ca popor – acesta va consta desigur
numai dintr-o r m i , va fi mântuit. Atâta timp cât dureaz istoria Bisericii pe p mânt, atâta
timp cât trupul lui Hristos, în care nu este nici grec, nici iudeu, este strâns, este de la sine în eles
c a a ceva nu poate s aib loc. Da, chiar dup r pirea credincio ilor adev ra i, îndelunga
r bdare a lui Dumnezeu va a tepta un timp, pân când cre tin tatea cu numele a dovedit pe
deplin, c nu a r mas în bun tatea lui Dumnezeu i c nimic altceva nu merit , decât numai
judecata f r mil , adic îndep rtarea definitiv a întregului sistem stricat de pe locul
binecuvânt rii i al m rturiei, pe care l-a ocupat a a de multe secole.
Vedem din nu clar, c în capitolul nostru nu este vorba de c ile harului lui Dumnezeu cu
poporul S u ceresc, ci de c ile Lui de domnie pe p mânt cu aceia, care sunt condu i succesiv pe
locul f g duin ei i al binecuvânt rii – mai întâi Israel, apoi na iunile i în cele din urm din nou
Israel. To i cei care ocup acest loc – f r s se in seama de problema mântuirii personale, sau
de posedarea vie ii din Dumnezeu -, sunt r spunz tori de ceea ce m rturisesc c posed . Dac
r mân în bun tatea lui Dumnezeu, este bine; dac nu r mân, ei vor fi t ia i.
i mul imea poporului iudaic va pieri în judecata din urm , dar va exista „o r m i aleas prin
har“, i pentru ea va veni Izb vitorul din Sion, nu din cer, ca s -i a eze în cer (a a cum sunt
credincio ii din timpul de acum), ci va veni din Sion, ca s îndep rteze nelegiuirile de la Iacov i
s introduc poporul iubit din cauza p rin ilor lor în binecuvânt rile Împ r iei. C ci leg mântul
lui Dumnezeu, ca s îndep rteze p catele lui Israel, se bazeaz pe un fundament sigur, pe harul
necondi ionat, care se va revela în »Izb vitorul din Sion«. Pe El, Cel care p rin ii L-au r stignit
pe cruce, Îl va vedea r m i a venind, i anume cu cicatricile în mâinile Sale, care le va vesti pace
i iertare. i în felul acesta tot Israelul va fi mântuit i va savura darurile harului lui Dumnezeu;
c ci Israel ca popor este pentru totdeauna proprietate a lui Dumnezeu pe baza chem rii sale i a
f g duin elor date p rin ilor.
»În ce prive te Evanghelia« iudei s-au dovedit desigur du mani. Cu du m nie au respins vestea
bun i prin aceasta au oferit p gânilor o u a îndur rii. »În ce prive te alegerea, sunt iubi i, din
pricina p rin ilor lor« (versetul 28). Ca s mân a lui Avraam au r mas subiectul dragostei
neschimb toare a lui Dumnezeu, nu pe baza leg mântului de pe Sinai – pe acest fundament totul
a fost pierdut pentru ei -, ci în leg tur cu p rin ii lor, Avraam, Isaac i Iacov. Pe ace tia i-a
chemat odinioar Dumnezeu prin har, lor le-a dat f g duin e necondi ionate. Aceast chemare i
darurile harului legate de ea sunt f r p rere de r u (versetul 29). La sfâr itul zilelor El Î i va
aduce aminte de ei, i în dragostea f cut cunoscut în alegerea p rin ilor Se va dovedi credincios
fa de fiii lor. Prin faptul c le va lua inima de piatr din pieptul lor i le va da o inim de carne,
El îi va preg ti pentru primirea harului S u neîngr dit.
În toate acestea se dovede te, pe lâng credincio ia neschimbat a lui Dumnezeu, i
în elepciunea Sa de nep truns, i pe aceasta o prezint detaliat apostolul în versetele urm toare.
Israel poseda f g duin e, chiar dac ele îi erau d ruite prin har; dac poporul ar fi admis iar i la
binecuvânt ri pe baza acestor f g duin e, s-ar fi putut vorbi despre o preten ie justificat din
partea lui. Dar ce s-a petrecut între timp? Iudei au lep dat pe Acela în care f g duin ele puteau s
fie pentru ei Da i Amin, i în felul acesta au ajuns pe un fundament, unde numai harul le putea
ajuta, deci exact acolo unde st teau i na iunile. »Dup cum voi odinioar n-a i ascultat de
Dumnezeu, i dup cum prin neascultarea lor a i c p tat îndurare acum, tot a a, ei acum n-au
ascultat, pentru ca, prin îndurarea ar tat vou , s capete i ei îndurare. Fiindc Dumnezeu a
închis pe to i oamenii în neascultare, ca s aib îndurare de to i« (versetele 30-32).
P gânii au tr it odinioar în întuneric, departe de Dumnezeu. Ei nu au crezut pe Dumnezeu,
dar acum, prin necredin a (neascultarea) iudeilor au c p tat îndurare. Un har, asupra c ruia nu
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aveau nici un fel de drepturi, a devenit partea lor. Asem n tor era i cu iudeii: necredincio i ca i
p gânii, ei în i i au lep dat harul i au respins cu dezgust i gândul, c harul s-a îndreptat acum
spre na iuni. Urmare acestui fapt au pierdut orice drepturi la împlinirea f g duin elor, i,
asemenea p gânilor, numai harul necondi ionat putea s -i salveze. Pentru ambii a mai r mas
numai îndurarea liber a lui Dumnezeu. Orice laud , orice încredere în faptele proprii erau
excluse. To i (iudei i p gâni) st teau pe acela i fundament, to i au fost închi i de Dumnezeu în
neascultare, i Dumnezeu a f cut aceasta, pentru ca El s dovedeasc tuturor (iudeilor i
p gânilor) harul S u.
Este adev rat, este mai mult decât în eleg tor, când apostolul la sfâr itul trat rii c ilor minunate
ale lui Dumnezeu în har i judecat , având în vedere credincio ia, în elepciunea i sfin enia
neschimbabil a lui Dumnezeu, care se arat în ele, d expresie sentimentelor inimii sale în
glorificarea emo ionant , cu care el încheie capitolul. »O, adâncul bog iei, în elepciunii i
tiin ei lui Dumnezeu! Cât de nep trunse sunt judec ile Lui, i cât de neîn elese sunt c ile Lui! i
în adev r, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva
întâi, ca s aib de primit înapoi?« Da, unde este un Dumnezeu ca Dumnezeul nostru? Cât de
neîn elese sunt c ile Lui! Cine a stat al turi de El, ca s -L sf tuiasc , atunci când a chibzuit
acestea în inima Lui i a luat hot râri? C i, pe care El putea s dovedeasc credincio ia
f g duin elor Sale fa de aceia care î i pierduser orice drept la ele i care acum erau
binecuvânta i pe acela i fundament al bog iilor harului S u împreun cu aceia care nu aveau
astfel de drepturi. Da, cine ar fi cunoscut gândul Domnului? i cu toate acestea, fiin e slabe,
muritoare, a a cum suntem noi, au fost conduse s cunoasc aceste gânduri i c ile de neîn eles
ale Aceluia din care i prin care i pentru care sunt toate lucrurile. O, adâncul bog iei,
în elepciunii i tiin ei lui Dumnezeu!
A Lui s fie slava în veci! Amin.

