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Capitolul 1, 18 – 3, 20 – numai despre o astfel de Evanghelie poate fi vorba, c�ci toat� 

lumea a c�zut sub judecata lui Dumnezeu �i mânia lui Dumnezeu asupra tuturor oamenilor 

este justificat� 
 

Capitolul 1, 18-32 – dovezi pentru vinov��ia na�iunilor sau p�gânilor în general 
 
   Din cele v�zute pân� acum, în�elegem c� apostolul nu se ru�ineaz� de Evanghelie. Purt�torul 
unui asemenea mesaj din partea lui Dumnezeu pentru lume nu a avut nici un motiv s� se re�in� 
de la vestirea lui. Unde �i când s-a mai auzit a�a ceva? Dreptatea lui Dumnezeu a fost oferit� 
liber �i gratis, �i anume tuturor oamenilor, f�r� diferen�iere, �i f�r� nici-un aport din partea 
oamenilor, s-a ob�inut numai prin credin��. 
   Apostolul ajunge acum s� trateze întrebarea, prin ce a devenit necesar� o asemenea fapt� de 
dragoste atotcuprinz�toare din partea lui Dumnezeu. Cauza este stric�ciunea f�r� speran�� a lumii 
întregi, vinov��ia tuturor oamenilor, atât a iudeilor cât �i a p�gânilor. Dac� Dumnezeu voia s� 
dovedeasc� dragostea Sa lumii pierdute, dac� voia s� salveze pe oameni, a c�ror stare p�c�toas�, 
dezn�d�jduit�, îi ducea f�r� sc�pare la pierzare, atunci El trebuia s� creeze un fundament pe baza 
c�ruia El nu numai c� nu era lezat, ci pe baza drept��ii Sale putea s� fie îndur�tor fa�� de ei. A�a 
cum st�teau lucrurile, Dumnezeul sfânt putea s� descopere numai mânie. 
   De aceea g�sim în versetul 18 cuvintele pline de însemn�tate, cu toate c� în general sunt pu�in 
în�elese: »Mânia lui Dumnezeu se descoper� din cer împotriva oric�rei necinstiri a lui Dumnezeu 
�i oric�rei nedrept��i a oamenilor, care în�bu�� adev�rul în nedreptate.« 
   S� observ�m mai întâi expresile identice din versetul 17 �i 18: »este descoperit� o dreptate a lui 
Dumnezeu«, �i »mânia lui Dumnezeu se descoper�«. Ambele au loc la timpul prezent, �i anume 
în leg�tur� cu Evanghelia. În acela�i timp cu oferirea drept��ii lui Dumnezeu se descopere mânia 
lui Dumnezeu din cer. Mânia nu este înc� în ac�iune, nu este înc� timpul exercit�rii judec��ii, dar 
mânia se descoper�, alergând împreun� cu cuvântul despre cruce. 
   Pentru moment aceasta poate p�rea ceva str�in, dar vom în�elege dac� ne gândim la schimbarea 
situa�iei prin crucea lui Hristos. �i în trecut Dumnezeu a l�sat s� vin� temporar judec��i grele 
peste oameni. S� ne amintim numai de potop, de Sodoma �i Gomora, de Marea Ro�ie, de ceata 
lui Core, etc. Dar toate aceste judec��i au fost c�ile p�mânte�ti ale providen�ei lui Dumnezeu, 
semne clare ale domniei Lui, dar nu au fost o descoperire din cer a mâniei Sale. Prin aceste 
pedepse Dumnezeu a dat m�rturie c� El este drept �i sfânt �i c� ur��te p�catul, dar El nu a ie�it la 
lumin�, perdeaua Îl ascundea. Abia dup� ce Fiul lui Dumnezeu a înf�ptuit lucrarea Sa de isp��ire 
�i a pus astfel temelia mântuirii noastre, a ap�rut pe deplin în lumin� cine este Dumnezeu, �i 
desigur, �i cine este omul �i ce este p�catul. 
   Legea �i c�ile lui Dumnezeu în vechiul leg�mânt au descoperit p�r�i ale Fiin�ei Sale, dar nu au 
ar�tat niciodat� a�a de clar, cât de insuportabil este p�catul �i r�ul pentru El, a�a cum s-a v�zut la 
cruce, unde Acela care nu a cunoscut p�catul, a fost f�cut p�cat pentru noi �i a b�ut paharul 
mâniei lui Dumnezeu împotriva p�catului. Totodat�, niciodat� dragostea Sa �i îndurarea Sa nu s-
au v�zut mai bine, ca acolo. Cu cea mai îngrozitoare descoperire a drept��ii lui Dumnezeu s-a 
unit la cruce cea mai mare dovad� a dragostei Lui. 
   Înc� o dat�: dac�, pe de o parte, în Evanghelie se arat� dreptatea lui Dumnezeu �i c� ea este 
d�ruit� gratis oricui care crede, pe de alt� parte Dumnezeu arat� mai clar ca niciodat� �i mai 
insistent, c� mânia Sa va trebui s� loveasc� »orice necinstire a lui Dumnezeu« (sub orice form� 
ar fi ea); �i nu numai pe ea, ci �i »orice nedreptate a oamenilor, care în�bu�e adev�rul în 
nedreptate«. Nu mai este vorba de un singur popor, la care Dumnezeu pedepse�te nelegiuirile, ca 
odinioar� la Israel (compar� cu Amos 3, 1-2), care avea Cuvântul S�u, �i nu este nici vorba de 
c�ile domniei Lui de r�zbunare asupra oamenilor �i popoarelor din cauza faptelor lor, ci El 
pedepse�te acum tot r�ul, tot ce este în contradic�ie cu El, Cel care este lumina. Mânia Sa se 
descopere din cer împotriva tuturor oamenilor, f�r� nici o excep�ie. To�i stau, din pricina 
p�catelor lor, sub mânia Sa, �i r�mân sub ea, dac� nu primesc prin credin�� mântuirea oferit� de 



Studiu asupra Epistolei c�tre Romani – R. Brockhaus 

11 

El (Ioan 3, 36). Vinov��ia fiec�ruia în parte poate fi diferit de mare, dar to�i sunt vinova�i, to�i 
sunt copii ai mâniei, toat� lumea st� sub judecata lui Dumnezeu. 
   »Necinstirea lui Dumnezeu«, sau nelegiuirea, blestem��ia, ateismul, este denumirea 
caracteristic� a st�rii p�gânilor. F�r� Dumnezeu �i f�r� speran�� în lume, în ne�tiin�� �i cu inima 
împietrit�, cu mintea întunecat� �i str�ini de via�a lui Dumnezeu, a�a au tr�it �i mai tr�iesc înc� 
(Efeseni 2, 12; 4, 18). »Nedreptatea« caracterizeaz� mai mult starea iudeului, care poseda nu 
numai f�g�duin�ele lui Dumnezeu, ci prin lege avea cuno�tin�� de cerin�ele drepte ale lui 
Dumnezeu fa�� de creaturile Sale. Cu toate c� cuno�tea gândurile lui Dumnezeu cu privire la 
bine �i la r�u, el a iubit mai mult nedreptatea �i a înc�lcat de mii de ori poruncile sfinte �i bune 
ale lui Dumnezeu. Privilegiile pe care le avea iudeul fa�� de p�gân au servit numai ca s� 
m�reasc� responsabilitatea �i vina lui, a�a cum în zilele noastre vina cre�tin�t��ii cu numele a 
devenit enorm de mare din cauza privilegiilor pe care le are. 
   Deoarece Adunarea, sau comunitatea din Roma consta în mare majoritate din cre�tini care 
odinioar� au fost p�gâni, este explicabil de ce apostolul se ocup� mai întâi (pân� la versetul 16 
din capitolul 2) cu starea lumii p�gâne �i abia dup� aceea (cap. 2, 17 – 3, 20) este vorba de 
nedreptatea iudeilor. El spune trei motive pentru vinov��ia p�gânilor fa�� de Dumnezeu: 
   1. Ei posed� m�rturia crea�iei. Ceea ce se poate cunoa�te despre Dumnezeu, puterea lui ve�nic� 
�i dumnezeirea Lui se pot vedea l�murit, începând de la crearea lumii, prin lucrurile f�cute de El 
(versetele 19 �i 20). 
   2. Ei au avut la început cuno�tin�� despre Dumnezeu (versetul 21). 
   3. Ei au o con�tiin�� (chiar dac� este gre�it�), care m�rturise�te în ei, a�a c� »gândurile lor sau 
se învinov��esc sau se dezvinov��esc între ele« (cap. 2, 14-15). 
   P�gânii posed� deci mult mai mult, decât se crede în general. Dar ce au f�cut cu ceea ce li s-a 
încredin�at? Vai, nu au nici o »scuz�«! Cu toate c� prin lucr�rile minunate �i prin legile naturii li 
s-a dovedit permanent m�rimea lui Dumnezeu, puterea �i în�elepciunea Lui, »nici nu L-au sl�vit, 
�i nici nu I-au mul�umit«, ci în mândria �i arogan�a lor au c�zut tot mai mult în nebunie �i inima 
lor s-a întunecat. Judecata a venit peste ei. De trei ori întâlnim în capitolul nostru expresia 
»Dumnezeu i-a l�sat (prad�)« În bun�tatea Lui nu S-a l�sat f�r� m�rturie înaintea lor. El le-a dat 
»ploi din cer �i timpuri roditoare, le-a dat hran� din bel�ug �i le-a umplut inimile cu bucurie« 
(Faptele Apostolilor 14, 15-17), dar ei au r�spl�tit bun�tatea Lui cu nemul�umire �i 
desconsiderare. 
   Dar nu a existat numai o posibilitate de a recunoa�te pe Dumnezeu în crea�ie, ci oamenii au 

cunoscut la început realmente pe Dumnezeu (versetul 21). Pân� la potop nu auzim nimic despre 
închinarea la idoli, �i chiar dac� r�utatea oamenilor a fost mare, în toat� acea lung� perioad� de 
timp, de la crearea lui Adam �i pân� la Noe (mai mult de 1600 de ani), nu a lipsit niciodat� 
m�rturia pentru Dumnezeu. �i atunci când pe p�mântul cur��it prin judecat� a început noua 
istorie a omului, în familia lui Noe, care avea cuno�tin�� despre Dumnezeu, a existat o m�rturie 
despre na�terea noului neam de oameni. Dar în loc s� ia seama la aceast� m�rturie �i s� lase 
lumina divin� s� le lumineze inima �i drumul, omul s-a îndep�rtat de la Dumnezeu, a uitat treptat 
c� exist� numai un Dumnezeu viu �i a c�zut în nebunie. »Zicând c� sunt în�elep�i, au înnebunit �i 
au schimbat slava Dumnezeului nepieritor într-o icoan� care seam�n� cu omul supus putrezirii, 
p�s�ri, animale cu patru picioare �i reptile« (versetele 22-23). 
   Apostolul descrie în câteva cuvinte stric�ciunea multipl� în care a c�zut omul din punct de 
vedere religios dup� potop, ca apoi s� descrie dec�derea moral� îngrozitoare, care este urmarea 
îndep�rt�rii de Dumnezeu �i a închin�rii la idoli. »De aceea, Dumnezeu i-a l�sat prad� poftelor 
inimii lor, s�-�i necinsteasc� trupurile, ei între ei, c�ci au schimbat adev�rul lui Dumnezeu în 
minciun� �i au cinstit �i au slujit creaturii în locul Creatorului.« Cine cunoa�te câtu�i de pu�in 
scrierile vechi ale popoarelor p�gâne, �tie cum ele relateaz�  în multe locuri despre aceste 
urâciuni, cu o libertate care a fi de neîn�eles, dac� nu am �ti cât de mult distruge p�catul �i cum el 
nimice�te orice sentiment de ru�ine. 
   Pe lâng� aceasta, au schimbat adev�rul lui Dumnezeu în minciun� �i au dat mai mult� cinste 
creaturii, decât Creatorului. Nici nu este posibil s� fie altfel. Dac� omul iese din pozi�ia care i se 
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cuvine, de f�ptur� dependent�, atunci el devine prada patimilor �i pl�cerilor proprii, o minge de 
joc a lui Satana, tat�l minciunii, �i va dec�dea rapid, pân� când în cele din urm� va fi mai jos 
decât animalele. Lucrurile care sunt numite în versetele 26 �i 27 ne pot umple numai cu oroare �i 
dezgust. �i cât de serios este gândul care se întâlne�te ast�zi tot mai mult în a�a-zisa lume 
cre�tin�! �i tabloul profetic al »zilelor din urm�« ale cre�tin�t��ii, din 2 Timotei 3, 2 �i versetele 
urm�toare, se aseam�n� foarte mult cu cel descris aici în versetele 28-31 cu privire la lumea 
p�gân�. Nu lipse�te nimic. Cât de îngrozitoare va fi judecata care va trebui s� vin� în curând 
peste aceast� stric�ciune! 
   Oamenii »n-au considerat ca bun s� p�streze pe Dumnezeu în con�tiin�a lor«, a�a este sentin�a 
Duhului lui Dumnezeu (versetul 28). De aceea »Dumnezeu i-a l�sat în voia min�ii lor f�r� 
pricepere, ca s� fac� lucruri neîng�duite«; urmeaz� apoi o list� lung�, care începe cu »nedreptate 
�i r�utate« �i se încheie cu »necredincio�ie, f�r� dragoste fireasc�, f�r� îndurare«. Câte lucruri a 
v�zut ochiul sfânt al lui Dumnezeu în secolele trecute, care au avut loc pe p�mânt, �i câte vede �i 
ast�zi! 
   �i nu numai c� omul aflat sub puterea nimicitoare a p�catului a devenit un închin�tor la idoli �i 
nebun, �i a primit în sine însu�i plata cuvenit� pentru nebunia lui, �i a fost l�sat în voia min�ii lui 
f�r� pricepere, ca s� fac� cu l�comie tot felul de lucruri ru�inoase, nu, ci pofta lui îl gâdil� s� 
vad� �i pe al�ii c� fac la fel, da, îl mân� s� trag� �i pe al�ii, care au r�mas relativ cura�i, în aceia�i 
mizerie, în care se mi�c� el. El »�tie hot�rârea dreapt� a lui Dumnezeu, c� cei ce fac asemenea 
lucruri sunt vrednici de moarte«, dar cu toate aceasta, nu numai c� le face, dar »î�i g�se�te �i 

pl�cerea în cei care le fac« (versetul 32). 
   Ar putea oare creatura minunat�, care odat� a fost creat� dup� chipul lui Dumnezeu, s� se 
înjoseasc�, s� se coboare mai mult? Într-adev�r, vina (nu numai p�catele) ei s-a ar�tat f�r� 
echivoc, �i Dumnezeu este acum drept când judec� pe cel vinovat potrivit cu sfin�enia Sa. 
 
 
 
Capitolul 2, 1-16 – to�i sunt vinova�i, în mod deosebit aceia (fie ei p�gâni, sau iudei) care ca 

înv���tori ai moralei stau deasupra semenilor lor ca judec�tori �i condamn� faptele lor 

ru�inoase. 
 
   Dar au fost to�i p�gânii a�a de c�zu�i, c� f�r� nici o excep�ie au c�zut sub sentin�a rostit� la 
sfâr�itul capitolului 1? Nu, au fost printre ei �i din aceia care s-au îndep�rtat cu indignare de 
caracterul infam, care în general era ceva obi�nuit �i era privit cu pl�cere. Ace�ti filozofi, 
apostoli ai moralei, condamnau c�ile rele ale semenilor lor �i comp�timeau, sau dispre�uiau, pe 
cei care mergeau pe ele. F�ceau a�a cum au f�cut c�rturarii �i fariseii din timpul Domnului Isus, 
care se considerau superiori mul�imii poporului ne�tiutor, da, blestemau (Ioan 7, 48-49). Dar în 
timp ce puneau pe umerii oamenilor sarcini grele �i greu de purtat, nu voiau nici m�car cu un 
deget s� le mi�te (Matei 23, 4). Considerând c� v�d, erau de dou� ori vinova�i – p�catul lor a 
r�mas (Ioan 9, 40-41). 
   Tot a�a era �i cu oamenii despre care este vorba aici. »Judecau« pe al�ii pentru ce f�ceau, iar pe 
ascuns f�ceau acelea�i lucruri, f�cându-se astfel vinova�i. »A�adar, omule, oricine ai fi tu, care 

judeci, nu te po�i dezvinov��i, c�ci în ceea ce judeci pe altul, te condamni singur, fiindc� tu, care 
judeci pe altul, faci acelea�i lucruri« (versetul 1). Pe o asemenea cale s-ar putea s� ai parte de un 
oarecare prestigiu înaintea oamenilor, dar se va l�sa Dumnezeu în�elat prin aparen�e, sau va 
recunoa�te El vre-o dreptate omeneasc�? Nu, »�tim c� judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce 
fac astfel de lucruri este potrivit� cu adev�rul« (versetul 2). Dumnezeu cerceteaz� inimile �i 
r�runchii. Nesinceritatea �i f���rnicia sunt o urâciune înaintea Lui. Ce nebunie, când un om 
judec� pe altul pentru p�catele lui, în timp ce el însu�i face acelea�i p�cate, gândind c� va sc�pa 
de judecata lui Dumnezeu (versetul 3). Prin faptul c� »judec�« pe altul las� s� se recunosc� c� el 
cunoa�te �i recunoa�te sentin�a lui Dumnezeu cu privire la r�u, �i dac� totu�i face r�ul, el se 
dovede�te a fi de dou� ori vinovat. 
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   Apostolul folose�te acest prilej pentru a pune în lumin� un principiu divin important. Dup� ce 
Dumnezeu S-a descoperit oamenilor în mai multe feluri, El judec� �i trateaz� pe fiecare om dup� 
comportarea lui fa�� de aceste descoperiri ale lui Dumnezeu. De aceea apostolul nu vorbe�te 
numai despre p�gâni, ci în general despre oameni, »fie iudei, fie greci« (versetul 9 �i 10) sau 
cre�tini cu numele, a�a cum am putea noi ast�zi s� complet�m lista. »Omule, oricine ai fi tu, care 
judeci, nu te po�i dezvinov��ii«, spune el, �i dup� aceea: »gânde�ti tu, omule ...?« Pentru ace�ti 
oameni vine »ziua mâniei �i a ar�t�rii dreptei judec��i a lui Dumnezeu« (versetul 5), când 
fiec�ruia i se va r�spl�ti dup� faptele lui, c�ci »înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fa�a 
omului« (versetul 11). Chiar dac� Dumnezeu în împlinirea hot�rârilor �i gândurilor Lui deosebite 
�i-a ales un popor dintre to�i locuitorii p�mântului, care s� fie al Lui, �i i-a dat Legea Sa �i 
rânduielile Lui bune, în principiu nu a existat �i nu exist� nici-o deosebire între oameni. Dup� 
natura lor, to�i sunt la fel, to�i stau înaintea lui Dumnezeu ca p�c�to�i vinova�i, murdari, �i to�i au 
nevoie de poc�in��, �i sunt chema�i la poc�in��. M�rimea luminii �i cuno�tin�ei este într-adev�r 
diferit�, �i Dumnezeu în dreptatea Sa �ine seama de aceasta, dar to�i trebuie s� se înf��i�eze 
cândva înaintea Lui, ca s� primeasc� r�splata dup� faptele lor (versetul 6). 
   Ast�zi îns� este timp de har, �i bun�tatea lui Dumnezeu caut� pe oameni s�-i aduc� la poc�in�� 
(versetul 4). La poc�in��? Ce este poc�in�a? Poc�in�a nu const�, a�a cum gândesc cei mai mul�i, 
în condamnarea pornirilor naturii rele, cu toate c� este de la sine în�eles c� �i acestea sunt incluse, 
ci este schimbarea total� a mentalit��ii omului, condamnarea f�r� cru�are a vechiului eu, în 
m�sura în care este recunoscut în lumina lui Dumnezeu. Poc�in�a este deci o lucrare permanent�, 
este o lucrare a Duhului lui Dumnezeu în suflet, prin care omul trezit din somnul p�catului este 
condus s� se verifice �i s� se judece cu toat� seriozitatea �i în detaliu, pe sine însu�i �i c�ile lui, în 
prezen�a sfânt� a lui Dumnezeu. Poc�in�a adev�rat� aduce sufletul în concordan�� cu Dumnezeu. 
F�r� poc�in�� nu se poate imagina o credin�� adev�rat�, mântuitoare. Pe calea poc�in�ei �i 
credin�ei omul »se înnoie�te în duhul min�ii« �i »se îmbrac� în omul cel nou, creat dup� chipul 
lui Dumnezeu, de o dreptate �i sfin�enie a adev�rului« (Efeseni 4, 23-24). 
   Dumnezeu se str�duie�te �i ast�zi, dup� bog��ia bun�t��ii Lui, a r�bd�rii �i îndelungei Lui 
r�bd�ri, s� conduc� pe oameni la poc�in��. De aceea, vai de cel ce dispre�uie�te aceast� bun�tate 
sau se consoleaz� cu aceast� bun�tate – se vorbe�te cu pl�cere despre Dumnezeul „drag” – �i în 
felul acesta încearc� s� uite judecata sigur�! Oh, câte milioane de oameni se comport� în felul 
acesta! Nevoind s� �tie nimic de judecata care va veni, las� s� treac� ziua harului �i neglijeaz� 
marea mântuire, care li se ofer�. Mai mult chiar: »Cu împietrirea inimii sale, care nu vrea s� se 
poc�iasc�, î�i adun� mânie pentru ziua mâniei �i a ar�t�rii dreptei judec��i a lui Dumnezeu.« 
Dac� deja cineva, care a înc�lcat legea lui Moise, este omorât f�r� mil� pe baza m�rturiei a doi 
sau trei martori, »cu cât mai aspr� pedeaps� va primi« cel ce respinge pe Fiul lui Dumnezeu �i 
batjocore�te harul! (compar� cu Evrei 10, 28-29). 
   Dac� am în�eles expunerea de idei a apostolului, care în locul acesta nu vorbe�te despre 
Evanghelia lui Dumnezeu despre Fiul S�u, a�a cum a f�cut în capitolul 1, ci prezint� principiile 
drepte, neschimb�toare, �i c�ile lui Dumnezeu cu oamenii, atunci nu ne va fi greu s� în�elegem 
ceea ce spune el în continuare. Dumnezeul cel drept, care nu are în vedere fa�a omului, va 
r�spl�ti »în ziua aceea« fiec�ruia dup� faptele lui: »va da via�a ve�nic� celor care, prin st�ruin�a 
în fapte bune, caut� slav�, cinste �i neputrezire; �i va da mânie �i urgie celor ce sunt cert�re�i �i 
nu ascult� de adev�r, ci ascult� de nedreptate. Necaz �i strâmtorare va veni peste orice suflet 
omenesc care face r�ul: întâi peste iudeu, apoi peste grec. Dar slav�, cinste �i pace va veni peste 
oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec« (versetele 6-11). 
   Dac� în primul capitol apostolul a vestit minunatul mesaj, c� Evanghelia este »puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiec�ruia care crede: atât pentru iudeu, mai întâi, cât �i pentru grec«, 
aici, unde este vorba de lucrarea dreapt� a lui Dumnezeu, a�eaz� pe fiecare om, iar��i întâi pe 
iudeu, apoi pe grec, înaintea unui decisiv sau-sau. Fiecare va trebui s� se înf��i�eze înaintea lui 
Dumnezeu, ca s� devin� vizibil ce a fost aici jos în umblarea lui �i în starea lui l�untric�. Cine 
prin st�ruin�a în fapte bune a c�utat slav�, cinste �i neputrezire, acela va primi via�a ve�nic�; cine 
a fost neascult�tor fa�� de adev�r, dar a fost ascult�tor de nedreptate, va avea parte de mânie �i de 
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urgie. C� un om poate s� fac� pe primele numai sub influen�a Duhului lui Dumnezeu, da, 
c�utarea lucrurilor numite are ca premiz� cunoa�terea adev�rurilor descoperite în cre�tinism, este 
un lucru în sine, dar nu despre aceasta este vorba aici. Aici este vorba numai de prezentarea 
c�ilor drepte ale lui Dumnezeu cu omul, atunci când El pune înaintea Sa starea moral� a omului 
�i gândurile lui. În mod asem�n�tor spune �i Domnul în Evanghelia dup� Ioan 5, 29, c� »cei care 
au practicat binele« vor ie�i din mormintele lor pentru învierea vie�ii, »iar cei care au f�cut r�ul« 
pentru învierea judec��ii. 
   S� observ�m felul în care apostolul vorbe�te aici despre »via�a ve�nic�«. Cei care, prin 
st�ruin�a în fapte bune, caut� slav�, cinste �i neputrezire, vor primi la sfâr�itul drumului lor via�a 

ve�nic�, vor intra în aceast� via��. Via�a ve�nic� nu este privit� aici ca posesiune prezent� a 
credinciosului în Hristos, ci ca �int� sau ca rezultat al slujirii cu credincio�ie Domnului. Cu acest 
sens se întâlne�te �i în alte locuri din Scriptur�. Cei drep�i din Evanghelia dup� Matei 25, 46 vor 
merge în via�a ve�nic�. Timotei este îndemnat s� apuce via�a ve�nic�; în epistola c�tre Tit se 
vorbe�te despre n�dejdea vie�ii ve�nice. Evanghelistul �i apostolul Ioan vorbe�te, dimpotriv�, 
aproape numai despre via�a ve�nic� în primul sens ar�tat. În epistola noastr� exist� un loc 
interesant unde g�sim unite cele dou� sensuri. În capitolul 6, 22-23, apostolul spune c� noi, 
elibera�i fiind de p�cat, avem ca rod sfin�irea, iar ca sfâr�it via�a ve�nic�, �i adaug�: »Fiindc� 
plata p�catului este moartea, dar darul harului lui Dumnezeu este via�a ve�nic� în Hristos Isus, 
Domnul nostru«. Posedând deja acum via�a ve�nic� în Hristos ca dar al harului lui Dumnezeu, la 
sfâr�itul drumului nostru vom intra în domeniul propriu-zis al acesteia, în slav�. Ce har! 
   Apostolul prezint� în continuare diverse m�rimi ale responsabilit��ii fiec�rui om. Chiar dac� 
to�i sunt responsabili �i judecata lui Dumnezeu va fi dreapt� în fiecare caz în parte, totu�i 
m�rimea privilegilor va determina m�sura de vin�. Au fost oameni f�r� Lege (p�gânii), �i au fost 
oameni care au avut o Lege (iudeii). C� primii au fost vinova�ii, a dovedit-o apostolul clar în a 
doua parte a capitolului întâi. De aceea ei »vor pieri f�r� Lege«; nu exist� sc�pare pentru ei. Dar 
iudeii care st�teau sub Lege, cunoscând voia lui Dumnezeu, �i care con�tient au înc�lcat 
poruncile Sale, erau mai vinova�i decât aceia. De aceea ei »vor fi judeca�i dup� Lege« (versetul 
12). Tocmai pozi�ia lor privilegiat�, ca m�rturie a lui Dumnezeu între popoarele lumii, a f�cut 
p�c�tuirea lor mai fatal�  �i mai demn� de a fi pedepsit�. Nu a fost chiar �i Numele lui Dumnezeu 
hulit printre p�gâni din pricina lor (versetul 24)? Î�i va închide Dumnezeu ochii înaintea r�ut��ii 
pe care au f�cut-o? Nu, tocmai Legea, cu care ei se l�udau, va fi judec�torul lor. 
   În ziua aceea, deci, fiecare va fi judecat dup� pozi�ia sa personal� �i dup� privilegile pe care le-
a avut: p�gânul, ca neavând Lege, iudeul ca fiind sub Lege, cre�tinul cu numele ca posesorul �i 
m�rturisitorul adev�rurilor cre�tine. Cu adev�rat, Judec�torul întregului p�mânt va judeca cu 
dreptate. Orice gur� va fi astupat�, orice obiec�ie va amu�i. Dumnezeu se va uita la realitate, a�a 
cum am spus. El are pl�cere de adev�rul care locuie�te în inim�. De aceea »nu cei ce aud Legea 
sunt drep�i înaintea lui Dumnezeu, ci cei care împlinesc Legea vor fi îndrept��i�i« (versetul 13). 
Orice aparen�� simulat� este o urâciune pentru El, sinceritatea este pl�cut� înaintea Lui. Dac� 
p�gânii, care nu aveau nici o Lege, »f�ceau din fire lucrurile Legii«, ei erau mai pl�cu�i înaintea 
lui Dumnezeu decât iudeii, care se l�udau cu Legea �i totu�i nu se temeau s-o încalce. Ei erau, 
a�a cum se exprim� apostolul, »singuri lege«. �inând seama de aten�ion�rile con�tiin�ei lor, în 
m�sura în care au fost înv��a�i �i »gândurile lor, sau se învinov��eau sau se dezvinov��eau între 
ele«, ar�tau c� lucrarea Legii era scris� în inimile lor (versetele 14, 15). Cu toate c� ei nu au auzit 
niciodat� Legea, ei au fost împlinitori ai Legii, �i au fost recunoscu�i de Dumnezeu ca atare. 
   Cu toate acestea vrem s� observ�m aici, c� apostolul nu spune c� acestor p�gâni li s-a dat ceea 
ce în epistola c�tre Evrei 10, 16-17 pare s� fie un semn al noului leg�mânt, pe care Domnul îl va 
face cu poporul S�u p�mântesc la sfâr�itul zilelor: »voi pune legile Mele în inimile lor �i le voi 
scrie în mintea lor«, �i: »Nu-Mi voi mai aduce aminte de p�catele lor, nici de f�r�delegile lor«. 
C�ci altfel am sta înaintea unei contraziceri irezolvabile. Nu, nu Legea lui Dumnezeu se ar�ta c� 
este scris� în inimile acelor p�gâni, ci lucrarea Legii. S� presupunem urm�torul exemplu; un 
p�gân a sim�it obliga�ia de a cinsti pe p�rin�ii lui sau de a iubi pe aproapele lui, dac� s-ar fi 
achitat de aceast� obliga�ie, în mod incon�tient ar fi respectat poruncile lui Dumnezeu �i în felul 
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acesta ar fi fost pl�cut înaintea Lui. Un astfel de p�gân, a�a cum am spus mai înainte, cu toat� 
ne�tiin�a �i orbirea lui, ar fi fost mult mai pl�cut lui Dumnezeu decât un iudeu necredincios, cu 
toat� presupusa lui cunoa�tere �i cu toate privilegile lui religioase. Aceasta nu r�stoarn� 
nicidecum principiul sever prezentat în versetul 12, c� to�i care au p�c�tuit f�r� lege, vor pieri, �i 
to�i care au p�c�tuit sub Lege, vor fi judeca�i dup� Lege. 
   Asprimea judec��ii va fi corespunz�toare faptelor proprii �i m�surii responsabilit��ii fiec�rui 
om în parte, fie el p�gân, iudeu sau cre�tin cu numele. Cu adev�rat un gând îngrozitor pentru 
fiecare om care cunoa�te voia lui Dumnezeu �i care totu�i urmeaz� poftele firii lui, sau a 
gândurilor lui proprii, ale inimii lui necredincioase! Aceast� judecat� va avea loc în ziua când 
»Dumnezeu va judeca prin Isus Hristos secretele oamenilor« (versetul 16). Dumnezeu judec� �i 
pedepse�te �i ast�zi pe unii oameni �i popoare întregi, în c�ile providen�ei �i domniei Lui, dar 
cândva »va aduce orice fapt� la judecat�, împreun� cu orice lucru ascuns, fie bine, fie r�u« 
(Eclesiastul 12, 14). Vine o zi, în care Domnul »va scoate la lumin� lucrurile ascunse ale 
întunericului �i va descoperi gândurile inimilor« (1 Corinteni 4, 5). 
   Despre aceast� zi vorbe�te apostolul aici, �i când vorbe�te despre judecata lui Dumnezeu care 
va urma cu privire la fiecare om, adaug�: »dup� Evanghelia mea«. Pavel era purt�torul 
Evangheliei lui Hristos, a Omului r�stignit, înviat �i prosl�vit la dreapta lui Dumnezeu, care a 
devenit pentru to�i oamenii dreptate, sfin�ire �i r�scump�rare. În opozi�ie cu harul minunat, 
mântuitor, care s-a ar�tat în acest Isus, ca s� aduc� tuturor, f�r� nici o excep�ie, mântuirea �i 
via�a, se va rev�rsa mânia lui Dumnezeu, care acum se descoper� din cer (capitolul 1, 18), peste 
to�i care au p�c�tuit �i au neglijat mântuirea mare care le-a fost oferit�. Isus Însu�i, care acum ca 
Mântuitor cheam� pe p�c�tos la poc�in��, ca »Judec�tor al celor vii �i a celor mor�i« va scoate 
atunci la lumin� c�ile �i gândurile ascunse ale oamenilor, �i fiecare va primi »r�splata pentru 
lucrurile înf�ptuite în trup, potrivit cu binele sau cu r�ul pe care-l va fi f�cut« (2 Corinteni 5, 10). 
�i toate acestea vor avea loc în concordan�� cu Evanghelia, care a fost încredin�at� lui Pavel - 
»dup� Evanghelia mea«! Ce r�spuns distrug�tor la vis�rile �i nebunia tuturor acelora, care 
bazându-se pe faptul c� Dumnezeu este dragoste, neag� judecata ve�nic� �i predic� mântuirea 
final� a tuturor oamenilor! 
 
 
Capitolul 2, 17-29 – privilegile pe care le avea iudeul au f�cut ca vina lui s� fie �i mai grea 
 
   Dup� ce apostolul a descris în primul capitol starea p�c�toas� a p�gânilor (na�iunilor) �i în 
primele 17 versete ale capitolului 2 s-a preocupat cu responsabilitatea omului în general (iudeu 
sau p�gân) fa�� de Dumnezeul drept, se adreseaz� acum în mod deosebit iudeilor. »Dar dac� tu te 
nume�ti iudeu, te sprijine�ti pe Lege, te lauzi cu Dumnezeu, ...« (versetul 17). Israel s-a bucurat 
de o pozi�ie privilegiat� fa�� de toate celelalte popoare ale p�mântului. Dumnezeu i S-a 
descoperit ca singurul Dumnezeu adev�rat, i-a dat poruncile Lui bune �i sfinte; iudeul avea 
cuno�tin�� de gândurile lui Dumnezeu �i a �tiut s� »încuvin�eze lucrurile cele mai bune«, s-a 
crezut a fi c�l�uz� a orbilor �i înv���tor al p�gânilor, care erau în întuneric. De la presupusa lui 
în�l�ime privea cu comp�timire sau chiar dispre�uitor spre ace�tia. Dar care era situa�ia lui real�? 
L-au f�cut privilegile oferite s� umble în c�ile lui Dumnezeu? L-a f�cut lumina pe care o poseda 
s� se p�zeasc� de urâciunile p�gânilor? 
   Vai! Posedând o form� de cunoa�tere �i de adev�r în Lege �i crezând c� poate s� fie »un 
îndrum�tor al celor f�r� minte, înv���tor a celor ce sunt copii«, a f�cut exact acelea�i lucruri, pe 
care le fac p�gânii, în felul acesta f�cându-se dublu vinovat. »Tu, care înve�i pe al�ii, pe tine 
însu�i nu te înve�i? Tu, care predici „S� nu furi”, furi? Tu, care zici: „S� nu comi�i adulter”, 
comi�i adulter? Tu, care ur��ti idolii, le jefuie�ti templele? Tu, care te lauzi cu Legea, necinste�ti 
pe Dumnezeu prin c�lcarea Legii?« (versetele 21-23). Cuvinte distrug�toare! Toat� lauda, 
p�rerea de sine �i vorbirea înfumurat� a f�cut ca starea josnic� a iudeului s� apar� într-o lumin� 
mult mai str�lucitoare. Dac� con�tiin�a lui ar fi fost cât de cât treaz�, ar fi trebuit s� se plece sub 
sentin�a aspr� a apostolului �i s�-�i recunoasc� p�catele �i nebunia. 
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   Da, iudeii nu au îngr�m�dit numai p�cat peste p�cat �i au re�inut pe nedrept lui Dumnezeu 
jertfele care I se cuveneau pentru vina lor, folosindu-le în avantajul lor, ci r�utatea lor a ajuns a�a 
de mare, c� din pricina lor a fost permanent hulit Numele lui Dumnezeu printre na�iuni (versetul 
24). Pretutindeni unde au mers, au profanat acest Nume sfânt. (compar� cu Isaia 52, 5; Ezechiel 
36, 20-23) Putea Dumnezeu s� tac� fa�� de aceast� comportare, El, Cel care nu-�i d� cinstea 
nim�nui, �i judec� f�r� p�rtinire pe fiecare dup� faptele lui? 
   El se uit�, a�a dup� cum am v�zut, dup� adev�r �i realitate. Formele exterioare �i ceremoniile 
f�r� putere l�untric� nu-L mul�umesc. »Circumcizia, negre�it, este de folos«, continu� apostolul, 
»dac� împline�ti Legea; dar, dac� tu calci Legea, circumcizia ta ajunge necircumcizie (adic�, nu 
te mai deosebe�ti cu nimic fa�� de p�gâni)«. �i invers: »Dac� deci cel necircumcis p�ze�te 
cerin�ele Legii, necircumcizia lui nu i se va socoti ea ca circumcizie?« Cu alte cuvinte: dac� un 
p�gân respect� cerin�ele Legii, prin aceasta va fi pl�cut înaintea lui Dumnezeu, �i cu toate c� nu 
are parte de privilegile exterioare ale iudeului, prin împlinirea cerin�elor Legii el exprim� 
sentin�a lui asupra iudeului, care are »litera Legii �i circumcizia« �i este un c�lc�tor al Legii 
(versetele 25-27). S� observ�m c� apostolul nu vorbe�te aici despre adev�rurile Evangheliei, a�a 
cum a f�cut în înv���turile date anterior (versetele 1-16), ci de c�ile drepte ale lui Dumnezeu cu 
omul. C� aceste c�i sunt de recomandat oric�rei con�tiin�e sincere �i nu stau nicidecum în 
contradic�ie cu descoperirile harului lui Dumnezeu în Fiul S�u preaiubit, aproape c� nu mai 
trebuie amintit. 
  Rezultatul argument�rii apostolului este simplu �i clar: »Iudeu nu este acela care se arat� pe 
dinafar� �i circumcizie nu este aceea care este pe dinafar�, în carne; ci iudeu este acela care este 
în�untru �i circumcizie este aceea a inimii, în duh, nu în liter�, �i a c�rui laud� este nu de la 
oameni, ci de la Dumnezeu« (versetele 28-29). Întâlnim mereu aceia�i realitate serioas�: 
Dumnezeu are pl�cere de sinceritate, El leap�d� tot ce este form� �i aparen��. La ce folose�te 
religia exterioar�, respectarea strict� a poruncilor, dac� inima �i con�tiin�a nu sunt aduse în 
lumina lui Dumnezeu? Circumcizia în omul l�untric, în duh, este necesar�, ca s� fi un iudeu 
adev�rat, a c�rui laud� vine nu de la oameni, ci de la Dumnezeu (se gânde�te apostolul aici la 
însemn�tatea numelui Iuda = subiectul laudei?). 


