Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
Capitolul 14
Faptul c în Adunarea din Roma au fost mul i credincio i dintre Iudei, a a cum am v zut, a dat
prilejul la tot felul de greut i. Este de în eles, c diferen a dintre elementele iudaice i elementele
p gâne au dus u or la frecu uri. Cei veni i din iudaism, obi nui i din tinere e cu respectarea strict
a ceremonialurilor, a zilelor, re inerea de la anumite mânc ruri i alte lucruri asem n toare, le-a
fost greu s se lase de aceste lucruri; pentru cre tinii dintre na iuni nu existau astfel de probleme.
Se pare c în Roma existau mul i dintre aceia care în con tiin a lor se sim eau lega i s respecte
una sau alta din prescrip iile mosaice, în timp ce al ii, care au recunoscut în Hristos sfâr itul Legii
i în moartea Sa au g sit eliberarea din orice robie legalist , umblau în libertatea, pentru care
Hristos i-a eliberat. Apostolul nume te pe unii »slabi«, pe ceilal i »tari«.
În niciun caz noi nu avem voie prin expresia »slabi« s ne imagin m credincio i care erau
înclina i spre del sare sau necredincio ie în umblarea lor; mai degrab ei erau cuprin i de o
con tiinciozitate exagerat i cuprin i de team î i d deau toate silin ele, ca prin respectarea
rânduielilor iudaice s plac lui Dumnezeu i în felul acesta s g seasc lini te pentru sufletele lor.
Fiind con tien i c „cele vechi“ au fost rânduite de Dumnezeu, ei erau slabi în a lua în posesiune
pozi ia nou a credinciosului în Hristos, în Cel înviat. Credincio ii care au sc pat de p gânism au
recunoscut întreg sistemul slujirii idolilor, de care ei au fost elibera i, ca fiind o lucrare rea a
du manului, i de aceea pericolul ca ei s se mai in de anumite practici p gâne nu era mare
pentru ei.
Cum trebuie trata i astfel de „slabi în credin “? S se fac din aceste lucruri exterioare o tem de
dispute, sau cei slabi trebuie pre ui i mai pu in i chiar respin i? Nu; natura omeneasc este i
ast zi, ca i atunci, înclinat s fac fie pe una, fie pe cealalt , dar dragostea nu ac ioneaz a a. Noi
spunem „ast zi ca i atunci“, c ci pericolul, care amenin a în acele prime zile m rturia cre tin , a
existat în toate timpurile. i ast zi putem foarte des s întâlnim »nu lua, nu gusta, nu atinge«, sub o
form sau alta; mul i credincio i fac ca i cum »ar tr i înc în lume« i ar fi supu i la tot felul de
porunci i rânduieli. Adev rata »libertate«, care face pe credincios în stare s caute i s se
gândeasc »la lucrurile de sus«, este pentru mul i necunoscut .
Prin cuvintele: »Primi i bine pe cel slab în credin , i nu v apuca i la vorb asupra p rerilor
îndoielnice« î i începe apostolul înv tura sa. Prin aceasta el ia înc de la început epu ul ascu it
al problemei, care nu este u or de tratat. »Primi i«, nu: „respinge i, condamna i“. Dragostea are
totdeauna felul ei deosebit de a trata lucrurile. Prin faptul c ea lucreaz prin har i poate s îndure
totul, ea nu mustr cu asprime, ci spune: »A a dar, primi i-v unii pe al ii, cum va primit i pe voi
Hristos, spre slava lui Dumnezeu« (capitolul 15, 7). Hristos este modelul, felul Lui de a lucra este
modelul.
Desigur, la luarea deciziilor în cazul întreb rilor nesigure, în cazurile unde Scriptura nu d
indica ii clare, ci r spunsul este l sat în elegerii spirituale a fiec ruia, cel slab nu trebuie chemat s
ia parte. El nu a fost trimis pentru aceasta. »Unul crede c poate s m nânce de toate; pe când
altul, care este slab, nu m nânc decât verde uri« (versetul 2). Cel slab i-a dovedit sl biciunea
credin ei lui în aceea, c el i-a f cut o problem de con tiin , dac m nânc carne. Prin faptul c
el nu a tr it în lumina i în puterea noii crea ii, i-a fost greu s recunoasc „elementele lumii“ ca
fiind dep ite i f r putere.
Din aceast stare de lucruri au rezultat dou pericole pentru credincio ii din Roma. Unii, cei tari,
care credeau c au voie s m nânce de toate, puteau u or ajunge s priveasc cu discreditare sau
chiar s dispre uiasc pe fra ii lor mai slabi; ceilal i erau în pericol s judece pe fra ii lor, pentru c
f ceau lucruri, pe care con tiin a lor le interzicea, de care desigur ar fi fost elibera i dac ar fi avut
o credin mai mare. Deci »cine m nânc s nu dispre uiasc pe cine nu m nânc ; i cine nu
m nânc , s nu judece pe cine m nânc , fiindc Dumnezeu l-a primit« (versetul 3). Prin aceasta
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apostolul a eaz toat problema pe un fundament, care atât pentru unul cât i pentru cel lalt era
obligatoriu. Fie c era un credincios din Israel sau dintre p gâni, fie c era unul slab sau unul tare –
Dumnezeu l-a primit.
F r îndoial , cel care a crezut c are voie s m nânce din toate gândea mai corect decât fratele
s u, care din cauza con tiin ei mânca numai verde uri. Dar oricât ar fi de dorit i de bun
cunoa terea, dragostea, adev rata dragoste este mai bun . Ea p ze te pe cel tare, ca s nu
dispre uiasc pe fratele mai slab, i pe cel slab, ca s nu judece pe cel tare.
În continuarea ultimului gând, apostolul spune: »Cine e ti tu, care judeci pe robul altuia? Dac
st în picioare sau cade, este treaba St pânului s u; totu i, va sta în picioare, c ci Domnul are
putere s -l înt reasc pentru ca s stea« (versetul 4). Cine î i d dreptul s judeci pe robul altuia?
Este el r spunz tor fa de tine, sau fa de St pânul lui? St în picioare, sau cade fa de tine, sau
fa de El? Nu-l va sprijini St pânul lui, c ruia dore te s -I slujeasc ? Cu adev rat, El poate s -l
înt reasc , chiar dac noi în nebunia noastr am putea gândi altfel. Desigur, trebuie s ne aducem
mereu aminte, c în capitolul nostru este vorba de probleme de con tiin , la care unul decide întrun fel, iar altul într-alt fel, i nu de ac iuni rele. Niciodat nu trebuie s tolerez p catul la fratele
meu, dar aici nu este vorba de p cat. i dac noi suntem aten iona i s ne suport m unii pe al ii în
dragoste i s ne iert m unii altora în dragoste chiar i atunci când unul are pricin s se plâng de
altul (Coloseni 3, 13), cu cât mai mult trebuie s fim cu r bdare atunci când este vorba de
probleme de con tiin !
Apostolul explic în felul urm tor lucrurile: unul, care socote te o zi mai important decât alta,
face aceasta pentru Domnul - »pentru Domnul o face«, i cel lalt, din acela i motiv, consider
toate zilele la fel. Mai departe: cine m nânc , pentru Domnul m nânc , pentru c aduce mul umire
lui Dumnezeu pentru mâncarea pe care o savureaz , i cine nu m nânc , »pentru Domnul nu
m nânc «, i »aduce i el mul umiri lui Dumnezeu«. Cine are voie s dispre uiasc sau s judece
pe unul sau pe altul pentru ce face, sau pentru ce nu face? Nu doresc amândoi s slujeasc
Domnului i s -I fie pl cu i, chiar dac o fac în m sura în elegerii lor spirituale în diferite feluri?
i nu sunt ei r spunz tori numai înaintea Lui? Mai departe, de unde are cel tare, dac el poate fi
într-adev r numit a a, t ria lui? Nu trebuie harul s -l înt reasc în aceea i m sur ca i pe cel slab?
Un lucru nu trebuie trecut cu vederea în acest caz: »fiecare s fie deplin încredin at în mintea lui!«
(versetele 5-6). Numai a a poate s mearg cu inima fericit pe calea sa. Dar cât neîn elegere în
aceast privin trebuie Domnul s îndure i ast zi din partea alor S i!
Aproape c nu este necesar s amintim cu aceast ocazie, c »întâia zi din s pt mân « nu
apar ine zilelor care pot, sau nu pot fi inute. Ea este numit categoric în Apocalipsa 1,10 »ziua
Domnului«, o zi, care în mod deosebit Îi apar ine. Ea este consacrat prin învierea Domnului i
Mântuitorului nostru în diminea a acestei zile i prin apari ia Lui seara în mijlocul ucenicilor S i
aduna i (Ioan 20; compar i cu Faptele Apostolilor 20,7; 1 Corinteni 16,2). Pentru cre tinul, care
se tie mort i înviat împreun cu Hristos, nu exist nici o zi care ar putea fi comparat cu ziua
învierii Domnului s u. El o iube te i o cinste te, nu pe baza unei porunci legaliste, ci pentru c ea
este semnul caracteristic pl cut al epocii actuale de har, ziua în care el se strânge cu recuno tin
împreun cu ceilal i credincio i, ca s - i aduc aminte de Domnul, care nu mai este pe p mânt, i
s vesteasc moartea Lui.
Dup aceast scurt digresiune s ne reîntoarcem la tema noastr . Deci noi trebuie s ne ferim,
s nu dispre uim i s nu judec m. C ci »niciunul din noi nu tr ie te pentru sine, i niciunul din
noi nu moare pentru sine« (versetul 7). Acest fapt, care într-o anumit privin este valabil pentru
to i oamenii, se aplic aici în mod deosebit la credincio i. »C ci dac tr im, pentru Domnul tr im;
i dac murim, pentru Domnul murim. Deci, fie c tr im, fie c murim, noi suntem ai Domnului.«
(versetul 8) Scump realitate! Noi nu ne apar inem, nici în via , i nici în moarte, noi suntem ai
Domnului nostru. Niciunul nu tr ie te i nu moare pentru sine. Apostolul întemeiaz aceast
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realitate pe moartea i învierea lui Hristos. Prin aceasta El, ca Om, a dobândit drepturile Sale
asupra noastr , da, dreptul S u de a domni asupra celor vii i asupra celor mor i. »C ci Hristos
pentru aceasta a murit i a înviat« (versetul 9). În El, Biruitorul mor ii, noi suntem ve nic în
siguran . El este Domnul nostru, c ruia Îi dator m totul, care ne-a r scump rat cu un pre mare i
fa de care noi ca robi i roabe ale Sale suntem datori s d m socoteal de ceea ce facem, i de
ceea ce nu facem, i în ale c rui drepturi nu avem voie s ne amestec m, c ci altfel vom fi
pedepsi i.
De aceea: »pentru ce judeci tu pe fratele t u? Sau pentru ce dispre uie ti tu pe fratele t u?« Voi,
amândoi, tare sau slab, m rturisi i c apar ine i cu trup i suflet acestui Domn m re i puternic,
care a fost chemat s domneasc peste cei vii i peste cei mor i, i voi vre i s v judeca i i s v
dispre ui i reciproc? Cât de nebun i de nepotrivit este fapta voastr ? Nu ti i, c noi to i trebuie
s ne înf i m odat înaintea scaunului de judecat al lui Dumnezeu? (versetul 10). »Fiindc este
scris: „Pe via a Mea M jur, zice Domnul, c orice genunchi se va pleca înaintea Mea, i orice
limb va da slav lui Dumnezeu.“ A a c fiecare din noi are s dea socoteal despre sine însu i lui
Dumnezeu« (versetele 11-12). Dar dac orice genunchi (al celor credincio i i al celor
necredincio i) se va pleca înaintea lui Dumnezeu i fiecare din noi va trebui s dea socoteal
despre sine însu i lui Dumnezeu, ce avem noi atunci s judec m pe al ii? Nu înseamn aceasta
atac la drepturile lui Dumnezeu? De aceea: »S nu ne mai judec m dar unii pe al ii!« (versetul 13).
Înainte de a merge mai departe, vreau s mai r mânem câteva momente la scaunul de judecat .
G sim acest cuvânt aici i în 2 Corinteni 5,10, aici în leg tur cu Dumnezeu, acolo în leg tur cu
Hristos. Îns în niciunul din cele dou locuri nu se spune, c cel credincios trebuie s fie judecat
înaintea acestui scaun de judecat . Ar însemna condamnarea lui ve nic . Judecata dreapt a lui
Dumnezeu a fost executat în Hristos la cruce pentru el, de aceea judecata nu-l mai poate lovi. Dar
el trebuie descoperit (ar tat), via a lui întreag , binele i r ul va fi v zut în lumina clar a acestui
scaun de judecat , i el va primi ori recuno tin i plat , ori va suferi pierdere. Noi to i suntem
oameni, care suntem datori s d m odat socoteal lui Dumnezeu, înaintea c ruia se va pleca orice
genunchi, robi i roabe, care vor trebui s r spund înaintea Domnului lor cu privire la lucrarea lor
i la administrarea celor încredin ate lor.
Dac în inimile noastre domne te con tien a, c fiecare din noi va trebui odat s dea socoteal ,
noi ne vom p zi nu numai de orice „judecare“, ci dorin a de a fi pl cu i Domnului, care ne-a iubit
pe to i, pe noi i pe fra ii no trii, cu aceea i dragoste, ne va face s evit m tot ce ar putea s fie
pentru fratele nostru un prilej de întristare, sau de poticnire. Dup cuvintele apostolului mai
degrab judecarea propriilor fapte este la locul ei. În ceea ce-l prive te pe el, el a fost pe deplin
convins »în Domnul«, c »nimic nu este necurat în sine, i c un lucru nu este necurat decât pentru
cel ce crede c este necurat« (versetul 14). El cuno tea gândurile Domnului în aceast privin i îi
era clar r spunsul la întreb rile legate de mâncare, b utur , etc. Dar prin faptul c »inima sa era
înt rit prin har« (Evrei 13,9), dragostea lui Hristos, libertatea, pe care el o poseda în El, nu l-a
c l uzit nicidecum s tr iasc pentru carne (pentru firea p mânteasc ). Voia mai bine s nu
m nânce niciodat carne, decât s fie un prilej de poticnire pentru fratele s u (1 Corinteni 8,13).
»Dar dac faci ca fratele t u s se mâhneasc din pricina unei mânc ri, nu mai umbli în dragoste!
Nu nimici, prin mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Hristos!« (versetul 15). Dac eu însumi
sunt „tare“ i tiu, c nimic nu este necurat în sine însu i, eu trebuie totu i s in cont de con tiin a
fratelui meu i s nu-l întristez din pricina unei mânc ri. Dragostea trebuie s hot rasc
comportarea mea, a a cum s-a spus mai înainte. Dac ac ionez altfel, m comport altfel decât felul
de gândire i de lucrare al lui Hristos i nimicesc, în m sura în care depinde de mine, pe fratele
meu, pentru care a murit Hristos. El i-a dat via a pentru cei slabi, i eu pentru Numele Lui nu pot
nici m car s m ab in de la o mâncare, i probabil prin comportarea mea fac pe fratele meu s
fac ceva, pe care con tiin a lui îi interzice, deci eu îl ademenesc s p c tuiasc , i prin aceasta îl
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aduc pe un drum, care ar sfâr i în pierzare, dac harul lui Dumnezeu nu ar interveni. În mod
asem n tor spune apostolul Pavel în 1 Corinteni 8,11: » i astfel, el, care este slab, va pieri din
pricina acestei cuno tin e a ta«. Comportarea mea va face, în m sura în care depinde de mine, ca
lucrarea lui Hristos s fie f r efect.
»Nu face i ca binele nostru s fie vorbit de r u!« (versetul 16). Libertatea, în care noi st m ca
cre tini, este un bun pre ios; dar s fim aten i ca faptele noastre s nu aduc asupra noastr
reputa ia rea a unei desfrân ri carnale! S ne ferim s nu vrem s constrângem pe fra ii i surorile
noastre s fac ceea ce noi consider m c este permis, în timp ce ei gândesc altfel. O astfel de
comportare în loc s aduc îmb rb tarea a a de necesar , va aduce nimicirea, oricât de
neînsemnate ne-ar p rea lucrurile despre care vorbim, mâncarea i b utura. »C ci Împ r ia lui
Dumnezeu nu este mâncare i b utur , ci neprih nire, pace i bucurie în Duhul Sfânt« (versetul
17).
Cititorul va în elege, c expresia »Împ r ia lui Dumnezeu« nu înseamn aici o perioad în
diversele perioade de timp sau guvern ri ale lui Dumnezeu, ci trebuie în eleas în sens moral i
spiritual. Privit sub acest aspect, Împ r ia lui Dumnezeu nu are a face cu lucrurile trec toare ale
vie ii acesteia, ci cuprinde bunurile spirituale, care au fost d ruite cre tinului: »neprih nire, pace i
bucurie în Duhul Sfânt«, ceea ce el savureaz l untric, ceea ce îl transform prin Duhul i îl
p ze te s urmeze îndemnurile firii p mânte ti (c rnii). »Cine sluje te lui Hristos în felul acesta,
este pl cut lui Dumnezeu i cinstit de oameni« (versetul 18). În aceste lucruri, ca i în toate
celelalte, suntem chema i s slujim lui Hristos, i cine sluje te cu credincio ie i în simplitate, se
poate baza pe pl cerea din partea lui Dumnezeu i va fie o m rturie i o binecuvântare pentru
semenii lui.
»A a dar, s urm rim lucrurile, care duc la pacea i zidirea noastr « (versetul 19). Dumnezeu
este »dumnezeul p cii«, i Domnul este numit »Domnul p cii«, care poate totdeauna s ne dea
pacea în orice fel (2 Tesaloniceni 3,16). S nu n zuim deci dup lucrurile p cii i dragostei, care
nu nimice te, ci zide te? S nu c ut m s slujim unul altuia i s ne zidim unul pe altul?
Cuno tin a f r dragoste umfl i pune în pericol, ca printr-o mâncare s se nimiceasc »lucrarea
lui Dumnezeu«. Cât de serios este gândul acesta!
Este desigur adev rat, c totul este curat pentru cel care m nânc , f r s fie un prilej de
poticnire (versetul 20). Dar prin mâncarea mea s pun eu în pericol pe fratele meu slab, s
m nânce poticnindu-se? Nu, dragostea spune, »Bine este s nu m nânci carne, s nu bei vin i s
te fere ti de orice lucru, care poate fi pentru fratele t u un prilej de c dere, de p c tuire sau de
sl bire« (versetul 21). S-ar putea s fie tot felul de ocazii pentru cel slab, probabil unele din ele
proste ti, ca el s se poticneasc sau s se nec jeasc , dar din cauza aceasta dragostea nu-l va trata
cu înjosire, ci în credincio ie i lep dare de sine va c uta binele lui.
Versetul 22 con ine un ghid important pentru toate timpurile pentru cei tari. Am spus deja, a fi
»tare în credin « este mai bine decât a fi »slab în credin «, a umbla în adev rata libertate cre tin
este mai bine decât a sta sub un jug legalist. Dar, cititorul meu, dac vrei ca acest ce este mai bine
s fie partea ta, p streaz - i încredin area »pentru tine, înaintea lui Dumnezeu«! Ia seama s nu- i
permi i lucruri, pe care Dumnezeu nu le nume te bune! »Ferice de cel ce nu se osânde te singur în
ce g se te bun.« Atunci î i va merge exact a a ca i celor slabi, ca celui ce »se îndoie te i
m nânc «. F când excep ie de faptul c tu probabil pui pricini de poticnire pe calea fratelui mai
slab, »vei fi condamnat«, c ci tu, asemenea lui, nu lucrezi »în credin «. »Tot ce nu vine din
credin este p cat« (versetul 23).
Un al doilea principiu, deosebit de important! Libertatea noastr într-un lucru sau altul, chiar i
în lucrurile cele mai simple ale vie ii zilnice, se poate baza numai pe credin a, c ceea ce facem noi
poate s d inuiasc înaintea lui Dumnezeu. Dac credinciosul î i permite ceva care nu st pe
aceast temelie, aceasta este p cat. Libertatea a devenit într-un astfel de caz principial libertinaj.

