Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
Capitolele 12 - 15
Cu capitolul 11 se încheie partea de înv tur a scrisorii noastre. Urmeaz îndemnuri care se
bazeaz pe cele spuse pân aici i credincio ii sunt solicita i prin îndurarea lui Dumnezeu s
umble cu credincio ie fa de Dumnezeu i fa de oameni. Smerenia i dragostea, unite cu harul,
care se arat prin neprih nirea practic , trebuie s -i caracterizeze. Cre tinul este un om între
oameni, dar, corespunz tor caracterului scrisorii, este un mântuit, un eliberat, un om desp r it de
lume, care trebuie s se arate a a în gândire i umblare în diferitele împrejur ri, în care se poate
afla, fie în Casa lui Dumnezeu, fie în lume. Ceea ce i se cuvine este simplitatea, o gândire
iubitoare de pace, care întâmpin pe al ii, niciodat nu caut interesele proprii i nu se r zbun , ci
n zuie te s r spl teasc r ul cu bine.
În timp ce capitolul 12 prive te pe cel credincios mai mult în pozi ia sa ca m dular al trupului,
ca copil în interiorul Casei, capitolul 13 ni-l prezint în afara Casei, în rela iile sale cu regimurile
lumii acesteia, cu autorit ile puterii, care sunt rânduite de Dumnezeu. În orice ar consta ele i
orice form ar putea s aib , cre tinul nu trebuie s li se împotriveasc , ci s le fie supus i s dea
onoare fiec ruia, care i se cuvine; i aceasta cu atât mai mult, cu cât noaptea este aproape pe
sfâr ite i se apropie ziua, în a c rei lumin el trebuie s umble, i care va aduce cândva totul la
lumin .
În capitolul 14 sunt date îndemnuri cu privire la r bdare i îng duin fr easc , care erau de o
deosebit importan pentru destinatarii scrisorii, deoarece în Roma veneau permanent împreun
cre tini dintre iudei i dintre p gâni i mereu ap reau probleme cu privire la mânc ruri, b uturi,
respectarea zilelor i altor lucruri asem n toare. Trebuia s se in seama de con tiin a fiec ruia,
i »cel tare« nu trebuia s desconsidere pe »cel slab«, i invers, »cel slab« s nu judece pe »cel
tare«. Aceste îndemnuri continuate la începutul capitolului 15 (versetele 1-7) se încheie cu
indicarea spre El, care niciodat nu i-a pl cut Lui Însu i, ci a luat asupra Sa batjocurele celor
care Îl batjocoreau. În versetele 8-12 ale aceluia i capitol, apostolul face o sintez scurt a c ilor
lui Dumnezeu în Evanghelie, care sunt justificate prin referiri în Vechiul Testament. În cele din
urm , în a doua jum tate a capitolului, vorbe te despre lucrarea sa printre na iuni, precum i
despre unele c l torii în Vest, pe care el spera s le fac , dup vizita sa la Ierusalim.

Capitolul 12
»V îndemn dar, fra ilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, s aduce i trupurile voastre ca o jertf
vie, sfânt , pl cut lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastr o slujb duhovniceasc «
(versetul 1). Involuntar aceste cuvinte ne amintesc de capitolul 6 al epistolei noastre, unde suntem
solicita i s ne d m lui Dumnezeu, ca vii, din mor i cum eram, i m dularele noastre, ca pe ni te
unelte ale neprih nirii (versetul 13). Acolo auzim pentru prima dat , c noi, ca unii care am murit
împreun cu Hristos, trebuie acum s umbl m în via a cea nou . În capitolele urm toare ne sunt
prezentate adâncimile i în l imile îndur rilor lui Dumnezeu. Pe baza acestora ne îndeamn acum
apostolul s aducem trupurile noastre ca o jertf vie, sfânt , pl cut lui Dumnezeu. El nume te
aceasta »slujb « duhovniceasc , „în eleapt “ (logic ), în eleg toare, corespunz toare înv turilor
Duhului Sfânt. Nu numai sufletul nostru este mântuit i apar ine lui Dumnezeu, ci i trupul nostru
a fost r scump rat cu un pre mare, i dac noi înc mai a tept m r scump rarea „efectiv “ a
trupului (capitolul 8, 23), totu i deja acum »duhul nostru, sufletul nostru i trupul nostru« sunt
încredin ate lui Dumnezeu ca s fie p zite f r vin (1 Tesaloniceni 5, 23).
Deci nu poruncile sau cerin ele legaliste sunt temelia pe care am fost a eza i. Pe aceast temelie
rezultatul ar fi acum, ca întotdeauna, o nereu it total . Numai harul i îndurarea divin sunt în
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stare s formeze l untric i în exterior pe credincios; numai prin ele poate el s prezinte cu toat
inima trupul s u lui Dumnezeu, ast zi, mâine, da, pân la sfâr itul vie ii sale. Apostolul nume te
aceast prezentare jertf vie, sfânt , pl cut lui Dumnezeu – vie în contrast cu jertfele din Vechiul
Testament, care erau omorâte, sfânt în compara ie cu caracterul lumesc, legalist al acelor jertfe,
i pl cute lui Dumnezeu, deoarece Î i prime te locul Lui adev rat în ele i totodat omul î i ia
locul lui în ele potrivit cu gândurile lui Dumnezeu. Este de în eles c o astfel de slujb divin ,
care a terminat pentru totdeauna cu toate practicile unei religii omene ti de respectare a regulilor
i rânduielilor firii p mânte ti (a c rnii), este numit slujb duhovniceasc .
»S nu v potrivi i chipului veacului acestuia, ci s v preface i prin înnoirea min ii voastre, ca
s pute i deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bun , pl cut i des vâr it « (versetul 2). În aceste
cuvinte apostolul adaug consacr rii personale pentru Dumnezeu înc un element; s te p ze ti de
influen ele rele ale lumii, ale sistemului uria , pe care l-a instaurat Satana i prin care noi trebuie
s trecem. Nu este suficient s umbli în exterior desp r it de lume, noi avem nevoie de înnoirea
permanent a min ii (compar cu Efeseni 4, 23), prin aceea c ne p str m neîntina i de duhul
timpului nostru, de obiceiurile i p rerile dominante, care nu cunosc pe Dumnezeu i care tr iesc
în întunericul inimii lor. Noi putem s cre tem în cunoa terea »voii lui Dumnezeu, cea bun ,
pl cut i des vâr it « numai a a cum ea ne este oferit în cre tinism. F când excep ie de
cre terea, care este evident în cele trei cuvinte, recunoa tem totodat în ele marea diferen
dintre pozi ia unui cre tin i a unui om religios, fie el iudeu, sau cre tin cu numele. Ca în toate
celelalte, i aici, Domnul nostru preasl vit este exemplul nostru des vâr it. El a venit în lumea
aceasta, ca s fac voia lui Dumnezeu i pe tot drumul S u plin de împotriviri i încerc ri a f cut
totdeauna »voia pl cut a Tat lui«, prin aceea c a înv at ascultarea în tot ce a suferit. Tot a a
suntem i noi chema i s facem voia lui Dumnezeu într-o lume, în care totul este împotriva lui
Dumnezeu, i prin faptul c în elegerea noastr spiritual cre te permanent prin înnoirea min ii
noastre, verific m care este voia lui Dumnezeu cea bun , pl cut i des vâr it . Rezultatul acestei
energii spirituale este desp r irea permanent , tot mai profund , de principiile lumii. Noi facem
progrese. Prin faptul c eul nostru este tot mai clar cunoscut i judecat, drumul des vâr it al
Omului ceresc pe p mânt apare tot mai clar înaintea ochilor no tri i noi auzim chemarea Sa:
»Vino, urmeaz -M !«
În aceast urmare, care include o permanent lep dare de sine din partea noastr , nu apare
p rerea înalt cu privire la persoana proprie. Mul umit cu locul pe care îl d Dumnezeu, cu
drumul indicat de El, se depun toate eforturile ca »s nu aib despre sine o p rere mai înalt decât
se cuvine, ci s aib sim iri cump tate despre sine, potrivit cu m sura de credin , pe care a
împ r it-o Dumnezeu fiec ruia« (versetul 3). Necredin a n zuie te mereu dup lucruri înalte, sau
mari i trece cu vederea ceea ce este pe drum i ceea ce arat Dumnezeu. Con tien a de a fi primit
o misiune direct de la Dumnezeu, ofer inimii statornicie i treze te sentimentul responsabilit ii
de a împlini aceast misiune cum se poate mai bine. Cu toate c se recunoa te cu bucurie fratele
i misiunea încredin at lui, se caut în acela i timp s se împlineasc lucrarea proprie
încredin at , fiind bucuros con tient, c prin aceasta se face voia lui Dumnezeu.
Aceasta conduce pe apostol s vorbeasc pentru prima dat , i singura dat în aceast scrisoare,
despre »dragoste«, o tem bine cunoscut de noi din epistola 1 Corinteni i din epistolele adresate
Efesenilor i Colosenilor. El o face aici numai sub un aspect practic, ca s scoat în eviden
importan a rela iei dintre diferitele m dulare. »C ci«, a a începe el, »dup cum într-un trup avem
mai multe m dulare, i m dularele n-au toate aceea i slujb , tot a a, i noi, care suntem mul i,
alc tuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem m dulare unii altora« (versetele
4-5).
Aceasta este tot ce el spune ca înv tur despre Hristos, Capul, i m dularele Sale. Dup aceea
trece direct la îndatoririle pe care le are fiecare m dular în parte. Noi nu suntem numai un
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credincios, care sluje te lui Dumnezeu, acolo unde El l-a a ezat în lumea aceasta ca viu dintre cei
mor i, ci noi, cei mul i, apar inem unii altora, în Hristos alc tuim un trup, da, suntem »m dulare
unii altora«. Ar lipsi ceva în scrisoarea noastr , dac nu s-ar fi vorbit de rela ia noastr i de
responsabilitatea noastr , pe care noi ca întreg, ca un trup, o avem în m rturia noastr fa de
lume; c ci trupul este în lumea aceasta.
»Deoarece avem felurite daruri« - cu privire la întrebarea, cum ne-au fost date aceste daruri,
trebuie s cercet m alte locuri din Scriptur - »dup harul care ne-a fost dat: cine are darul
prorociei, s -l întrebuin eze dup m sura credin ei lui« (versetul 6). Ultima expresie am întâlnito deja în versetul 3. Totul este »dup harul care ne-a fost dat«, nimic nu este de la noi, toate
darurile sunt »daruri ale harului«, i totu i st m în mare pericol, s gândim despre noi mai mult
decât se cuvine i s trecem peste marginile m surii credin ei noastre. În mod deosebit aceasta
este a a în lucrarea de vestire a Cuvântului. Prorocia, potrivit cu 1 Corinteni 14, 1, era darul cel
mai de dorit pentru lucrarea de zidire, c ci aceast lucrare aducea pe ascult tor cel mai mult în
leg tur cu Dumnezeu. Dar ce a devenit ea, când cel care vorbea dep ea ceea ce Dumnezeu i-a
dat, când el nu inea seama de c l uzirea Duhului? i ce se face ast zi din aceast lucrare, când
omul intr pe scen ?
Dar exist felurite daruri ale harului, i toate sunt necesare. Nici un m dular nu poate spune
altuia: »eu nu am nevoie de tine«. Unul are darul slujirii, un altul are darul de înv tor, un altul
are darul de a îmb rb ta pe al ii (versetele 7-8). Toate sunt necesare pentru »cre terea trupului,
pentru zidirea lui în dragoste«, toate sunt necesare i sunt date m dularelor cu scopul de a se ajuta
reciproc. Apostolul însu i vorbe te despre un dar al al vestirii Cuvântului i de înv tur ,
precum i despre darul cârmuirii (compar cu 1 Tesaloniceni 5, 12; 1 Timotei 5, 17), da, al
facerii de milostenii (versetul 8). Cel care veste te este îndemnat la simplitate, cine cârmuie te
este îndemnat la râvn , cel care face milostenii este îndemnat la bucurie. Îndemnurile sunt a a de
simple, c nu necesit nici o explica ie; ceea ce ne creeaz probleme, este, s ne verific m în ce
m sur le împlinim, fiecare la partea i locul lui. Cât de mult ne arat locul acesta din nou
nebunia castei preo imii i a laicilor, care a ap rut dup aceea i ale c rei rezultate sunt fatale!
În îndemnurile care urmeaz , apostolul se refer la un domeniu mai larg, referindu-se la tot
felul de obliga ii cre tine, i aceasta nu numai cu privire la comportarea noastr exterioar , care
ni se cuvine, ci i cu privire la duhul i felul nostru de gândire, care ar trebui s ne însufle easc .
Dou persoane pot face acela i lucru, i totu i nu este acela i lucru. Felul unuia de a lucra este
binef c tor, al celuilalt resping tor.
Pe primul loc, înaintea tuturor celorlalte, este îndemnul: »Dragostea s fie f r pref c torie.«
Dragostea este din Dumnezeu, de aceea ea trebuie întotdeauna s fie autentic i f r
pref c torie. Cine a fost n scut din Dumnezeu, acela a devenit p rta i naturii dumnezeie ti i ca
atare poate fi îndemnat, s fie un »imitator al lui Dumnezeu«. Dragostea este, a a cum s-a spus de
multe ori, activitatea naturii divine în bine, i ea trebuie v zut în cei n scu i din Dumnezeu în
lumea aceasta. F r dragoste, nici cele mai frumoase daruri nu au valoare.
Dar ce misiune! Vai, cât de u or poate o aparen în el toare de frumos s apar ca realitate!
Cât de necesar este sinceritatea, unit cu o permanent judecare de sine!
i iat , cel de-al doilea îndemn urmeaz imediat »Fie-v groaz de r u, i lipi i-v tare de
bine.« Dumnezeu este dragoste, dar primul mesaj, pe care El ne face s -l auzim, spune c »El
este Lumin i în El nu este nicidecum întuneric« (1 Ioan 1, 5). Cât de serios ne vorbesc aceste
cuvinte în zilele de del sare general , satura ie i indiferen laodiceean ! Desigur, acolo unde o
inim bate cu adev rat dragoste pentru Dumnezeu se va g si i aceast desp r ire categoric de
tot ce este necurat, aceast detestare a oric rui r u. Un astfel de suflet umbl în lumin , a a cum
i Dumnezeu este în lumin . El nu se poate mul umi cu ceva mai pu in.
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»Iubi i-v unii pe al ii cu o dragoste fr easc . În cinste, fiecare s dea întâietate altuia. În
sârguin , fi i f r preget. Fi i plini de râvn cu duhul. Sluji i Domnului. Bucura i-v în n dejde.
Fi i r bd tori în necaz. St rui i în rug ciune. Ajuta i pe sfin i, când sunt în nevoie. Fi i primitori
de oaspe i« (versetele 10-13). Dragostea de fra i nu este acela i lucru cu dragostea. (compar 2
Petru 1, 7). Se poate spune, c ea î i are izvorul în dragoste. Dar cercul ei, sau domeniul de
exercitare al ei este mai restrâns; este familia lui Dumnezeu sau Adunarea. Nimic nu poate fi mai
pl cut decât dragostea de fra i intim ; dar ea se poate r ci, poate s piard în cordialitate, nu
numai pentru c noi suntem slabi, ci i pentru c în fra ii i surorile noastre este una sau alta, care
pot pune dragostea noastr la o prob obositoare. De aceea: »Iubi i-v unii pe al ii, cu o dragoste
fr easc !« Apostolul Petru vorbe te despre o dragoste de fra i nepref cut (1 Petru 1, 22).
Dar nu numai aceasta, fi i smeri i, fiecare s priveasc pe altul mai pe sus de el însu i, fi i un
exemplu bun pentru ceilal i, dând dovad de mult sârguin , i, c l uzi i de Duhul, sluji i
Domnului cu credincio ie i perseveren !
Aceasta aminte te scriitorului de viitorul minunat, care a teapt pe cei credincio i: »Bucura i-v
în n dejde«, precum i de greut ile care sunt pe drum: »Fi i r bd tori în necaz«, i în cele din
urm de marele mijloc de ajutor, care niciodat nu a dat gre : »St rui i în rug ciune«. F când a a,
nu vom trece niciodat f r sentimente pe lâng nevoia altora, a a cum nici apostolul nu a f cut,
ci cu mâna deschis »vom ajuta pe sfin i, când sunt în nevoie«, i vom g zdui oaspe ii nu numai
»f r cârtire«, ci vom n zui s fim »primitori de oaspe i«. – Cu aceasta se încheie partea de
îndemnuri, i privirea noastr este îndreptat spre felul cum Hristos a ac ionat aici jos pe p mânt:
»Binecuvânta i pe cei ce v prigonesc: binecuvânta i i nu blestema i. Bucura i-v cu cei ce se
bucur ; plânge i cu cei ce plâng« (versetele 14-15). Ce exemplu des vâr it ne-a dat în toate
acestea Domnul nostru preasl vit! El a v rsat lacrimile celei mai adânci compasiuni fa de
cetatea plin de uciga i, S-a rugat pentru du manii Lui, i dragostea Lui a fost suficient de mare
ca s -L fac s ia parte intim la bucuria i suferin a oamenilor din jurul Lui. S facem i noi tot
a a, contrar naturii noastre egoiste i u or iritabile!
»Ave i acelea i sim minte unii fa de al ii. Nu umbla i dup lucrurile înalte, ci r mâne i la
cele smerite. S nu v socoti i singuri în elep i« (versetul 16). i aceste toate lucruri sunt în
opozi ie cu felul nostru de gândire firesc, mândru, care face foarte u or diferen ieri. Cum le
vedem desf urându-se pe c rarea Celui m re i sublim, care S-a coborât la cei mai s raci din
lumea aceasta, da, Cel care a devenit cel mai s rac i cel mai umil dintre ei! i când robul Lui,
Pavel, scrie mai târziu Filipenilor: »s ave i în voi gândul acesta, care era i în Hristos Isus«,
atunci putem fi siguri, c El a umblat în acest gând, ca model pentru to i. Numai a a putea el s
spun : »C lca i pe urmele mele (textual: fi i imitatorii mei), întrucât i eu calc pe urmele lui
Hristos« (1 Corinteni 11, 1; compar cu Filipeni 3, 17). Dumnezeu s ne ajute s fim asemenea
lui! Prin harul S u s ne p zeasc de orice încredere în mintea i inteligen a noastr ! Unora li s-a
întâmplat, a a cum s-a întâmplat odinioar cet ii mândre a caldeenilor, care a zis: »Eu, i numai
eu«, i a c rei »în elepciune i tiin a am git-o« (Isaia 47, 10).
Încheierea capitolului nostru ne prezint înc o dat în tr s turi impresionante tabloul celui de-al
doilea Om i felul de gândire care se cuvine pentru noi, ucenicii S i. El nu a r spl tit niciodat
r ul cu r u, în gura Lui nu s-a g sit niciodat vicle ug; când a fost batjocorit nu a r spuns cu
batjocor , când a suferit nu a amenin at, ci S-a supus Celui care judec drept (1 Petru 2, 22-23).
Acesta este i drumul ucenicilor S i, prin faptul c ei sunt aten i cu privire la tot ce este onorabil
înaintea oamenilor, sau a a cum scrie apostolul Pavel Filipenilor, s -i însufle easc tot ce este
curat, tot ce este vrednic de iubit, orice fapt bun i orice laud . Umblând în felul acesta, în
m sura care depinde de ei, s tr iasc în pace cu to i oamenii, c utând nu foloasele lor, ci pe ale
altora (versetele 17-18).
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În mod deosebit se cuvine pentru preaiubi ii lui Dumnezeu, niciodat s nu se r zbune singuri,
c ci mânia i r zbunarea apar in lui Dumnezeu. El va r spl ti la timpul Lui. Partea noastr este,
atunci când mânia oamenilor se ridic împotriva noastr , s -i facem loc, adic s nu ne
confrunt m, ci în lini te s l s m furtuna s treac peste noi i s încredin m totul lui Dumnezeu.
»C ci este scris: „R zbunarea este a Mea; Eu voi r spl ti”, zice Domnul« (versetul 19). Ceea ce
Dumnezeu a teapt de la noi, este nu numai ca tuturor oamenilor s le facem cunoscut blânde ea
noastr , ci i, înv ând de la Hristos, s dovedim dragoste fa de vr jma ii no trii, s d m hran
celor fl mânzi i ap celor înseta i. Probabil c în felul acesta vom reu i s le câ tig m inima i
con tiin a: »c ci dac vei face astfel, vei gr m di c rbuni aprin i pe capul lui« (versetul 20). Dac
el nu se ru ineaz , va fi cu atât mai r u pentru el! În orice caz cre tinul s nu se lase biruit de r u,
urmând natura sa, ci s se sileasc s biruiasc r ul cu bine (versetul 21). În felul acesta se
dovede te a fi un imitator al lui Dumnezeu, care în Hristos a biruit tot r ul din noi prin înmiit bine
i a c rui bucurie este, atâta timp cât mai este timp de har, s ac ioneze permanent dup acest
principiu.
Cât de mare este bucuria, s biruie ti în felul acesta un du man i probabil s salvezi un suflet
de la moarte, poate s simt numai acela c ruia i-a fost dat harul s ob in o astfel de victorie.
Desigur, cost , cu r bdare s te la i dezavantajat, batjocorit, c lcat în picioare, tratat ca „un
gunoi”, dar r splata va fi cu atât mai mare, cu cât a fost mai scump ob inut .

