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Capitolul 4 – credincio�ii Vechiului Testament au fost îndrept��i�i pe acela�i principiu ca 
�i noi – prin credin��. Învierea lui Hristos este dovada acestei îndrept��iri. 
 
   Dup� ce a r�spuns la întrebarea, în ce rela�ie este credin�a cu Legea, Pavel trece la cealalt� 
întrebare referitoare la credincio�ii Vechiului Testament, care au tr�it înainte ca Evanghelia 
despre Isus s� fie vestit� în toat� lumea. În privin�a aceasta sunt dou� persoane deosebite, pe care 
apostolul le poate lua ca referin��, pentru c� ele erau de o deosebit� importan�� pentru iudei, una 
din ele fiind primitorul �i purt�torul f�g�duin�elor lui Dumnezeu, cealalt� fiind reprezentantul 
împ�r��iei alese de Dumnezeu. Toate a�tept�rile lui Israel erau în leg�tur� cu aceste persoane. 
C�ci Mesia era Fiul lui David, Fiul lui Avraam! (compar� cu Matei 1, 1). În ambii b�rba�i, în 
mod deosebit în Avraam, vom g�si confirmat� argumentarea apostolului. El întreab� mai întâi: 
   »Deci, ce vom zice c� a aflat, prin firea lui, str�mo�ul nostru Avraam? Dac� Avraam a fost 
îndrept��it prin fapte, are cu ce s� se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. C�ci ce zice Scriptura? 
„Avraam a crezut pe Dumnezeu �i i s-a socotit ca dreptate.”« (versetele 1-3). Avraam a ob�inut 
îndrept��irea împreun� cu f�g�duin�a »c� va fi mo�tenitor al lumii« (versetul 13) pe principiul 
credin�ei. În privin�a aceasta nu era nicidecum vorba de vreo fapt� a lui Avraam. Nu exista nimic 
prin care el putea s� se laude. Totul era darul liber al lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit, �i 
Avraam a crezut. Dumnezeu a f�g�duit în har o binecuvântare, iar Avraam a prosl�vit pe 
Dumnezeu, crezând f�g�duin�a împotriva oric�rei n�dejdi. �i credin�a aceasta i-a fost socotit� ca 
dreptate. 
   Iacov pare s� contrazic� în capitolul 2 al epistolei lui cele spuse aici, când întreab�: »Avraam, 
p�rintele nostru, n-a fost el îndrept��it prin fapte, când a adus pe fiul s�u jertf� pe altar?« (Iacov 
2, 21). Dar dac� ne amintim c� Iacov scrie la cele dou� spre zece semin�ii ale lui Israel, deci la 
cei mai mul�i oameni nemântui�i, care cei drept aveau m�rturisirea, dar nu credin�a din inim�, �i 
de aceea el îi constrângea la o confirmare practic� a m�rturisirii, s� aib� credin��, atunci dispare 
greutatea în�elegerii. Jertfirea lui Isaac era o dovad� a credin�ei care era deja prezent�. Credin�a a 
lucrat împreun� la aducerea acestei jertfe �i a devenit des�vâr�it� prin ea, a�a cum la Rahab 
primirea �i eliberarea informatorilor a dovedit într-un alt mod existen�a credin�ei �i m�rturia pe 
care a dat-o fa�� de informatori a confirmat-o. În ambele cazuri nu este vorba de îndrept��irea 
înaintea lui Dumnezeu, ci înaintea oamenilor, de dovada vizibil� c� m�rturisirea cu privire la 
credin�� era adev�rat�. În jertfirea lui Isaac �i în protejarea �i eliberarea informatorilor (cu tot 
pericolul vie�ii lui Rahab legat de aceast� comportare) s-a ar�tat o credin�� con�tient� �i activ�. 
Ambele fapte nu erau fapte ale Legii – nici uciderea �i nici tr�darea nu sunt justificate prin Lege 
-, �i nici fapte bune în sensul obi�nuit al Cuvântului, ci erau fapte ale credin�ei, prin care credin�a 
s-a dovedit a fi adev�rat� �i vie. C�ci o credin��, care nu are fapte, este moart�, este numai o 
credin�� cu capul. Aceasta este partea adev�rului sus�inut� de Iacov. 
   Ce concluzie trebuie tras� din istoria lui Avraam? Dac� Avraam ar fi fost îndrept��it prin fapte, 
atunci ar fi fost prin contribu�ia sa; dar cum ar fi fost aceasta posibil înaintea unui Dumnezeu 
sfânt, înaintea C�ruia nici m�car cerurile nu sunt curate? Nu, Scriptura nu relateaz� nimic bun 
despre Avraam, nici o fapt�, pe baza c�reia Dumnezeu putea s�-l îndrept��easc�. Ce spune ea 
îns�? »Avraam a crezut pe Dumnezeu.« A�a st� scris, �i a�a a fost, �i este în deplin� concordan�� 
cu Evanghelia. Dumnezeu lucreaz� �i ast�zi tot a�a. Dup� ce Hristos a murit pentru atei �i pentru 
p�c�to�i, oricine crede este primit prin har de c�tre Dumnezeu. Dumnezeu este acum un 
Dumnezeu care »îndrept��e�te pe p�c�tos«, C�ruia I se cuvine toat� cinstea. 
   Când un om face o lucrare, atunci el are dreptul la plat�, mai mic� sau mai mare, în func�ie de 
valoarea �i m�rimea lucr�rii. El prime�te o compensa�ie, �i anume nu ca un cadou, ci ca ceva pe 
care îl merit�, ca ceva care i se cuvine. »Plata nu i se socote�te ca un har, ci ca datorie« (versetul 
4). Dar dac� cineva »nu face fapte, ci crede în Cel ce îndrept��e�te pe p�c�tos«, �i aceast� 
credin�� îi este socotit� ca îndrept��ire, ce dovad� minunat� �i incontestabil� este aceasta pentru 
înv���tura cu privire la harul liber! Aceasta este exact contrariul îndrept��irii pe baza faptelor 
Legii. �i a�a a lucrat Dumnezeu odinioar� cu Avraam �i cu to�i ceilal�i credincio�i din vechiul 
leg�mânt. 
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   Cel care nu lucreaz�, cel care a recunoscut c� nu este nimic altceva înaintea lui Dumnezeu, 
decât numai un p�c�tos pierdut, murdar, �i acum se apropie prin credin�� de Dumnezeu, ca de 
Acela care în baza lucr�rii de isp��ire f�cut� de Hristos poate s� cur��easc� pe p�c�tosul murdar, 
s� îndrept��easc� pe cel nelegiuit, va fi îndrept��it pe baza credin�ei sale. Dreptatea lui 
Dumnezeu, care nu are absolut nimic a face cu faptele omului, va fi partea lui, d�ruit� numai prin 
har. 
   Tot a�a vorbe�te �i David, cânt�re�ul împ�r�tesc, cu toate c� el era sub Lege, în Psalmul 32, nu 
despre fericirea celor ce fac faptele Legii – vai!, cât de mult a cunoscut el, c� nu exist� o astfel de 
fericire -, ci despre »fericirea omului, c�ruia Dumnezeu îi socote�te dreptatea f�r� fapte«. El 
nume�te ferici�i pe oamenii pe care Legea trebuia s�-i blast�me – p�c�to�ii, care nu au respectat 
Legea, dar ale c�ror f�r�delegi au fost iertate prin har de c�tre Dumnezeu, ale c�ror p�cate El 
voia s� le acopere. »Ferice de omul c�ruia Domnul nu-i �ine în seam� p�catul!« (versetele 6-8). 
În continuarea acestui fapt, apostolul întreab�: 
   »Fericirea aceasta este numai pentru cei circumci�i sau �i pentru cei nercicumci�i? C�ci zicem 
c� lui Avraam credin�a „i-a fost socotit� ca dreptate”. Dar cum i-a fost socotit�? Când era 
circumcis sau când era necircumcis? Nu când era circumcis, ci când era necircumcis.« (versetele 
9-10). 
   C� nu faptele, ci credin�a i-a fost socotit� lui Avraam ca dreptate era clar odat� pentru 
totdeauna; dar a r�mas f�r� r�spuns întrebarea, în mod deosebit pentru urma�ii lui Avraam, când 
a avut loc aceast� socotire? Era Avraam atunci circumcis, sau nu era? Nu, abia patru ani mai 
târziu, când era în al 100-lea an al vie�ii lui (compar� cu Geneza 17), a primit »semnul 
circumciziei, ca o pecete a drept��ii credin�ei«, pe care o avea deja (versetul 11). De aceea 
Avraam este potrivit, mai mult decât oricare altul, s� fie numit tat�l tuturor acelora care nu sunt 
circumci�i �i cred, »ca dreptatea s� le fie socotit� �i lor.« Totodat� el este tat� �i al circumciziei – 
s� observ�m, c� apostolul nu spune: al celor circumci�i -, aceasta înseamn�, al circumciziei în 
adev�ratul ei sens, ca semn al adev�ratei puneri deoparte pentru Dumnezeu, fie cu privire la cei 
ce vin din circumcizie, credincio�ii iudei, sau cu privire la cei care ca nercircumci�i umbl� pe 
urmele credin�ei, pe care a avut-o Avraam înainte de circumcizia lui (versetul 12). Aceast� 
punere deoparte pentru Dumnezeu a început pentru Avraam, atunci când Dumnezeu prin 
circumcizie (simbolul sentin�ei de moarte cu privire la carne) l-a pus deoparte pentru El din 
mijlocul r�ului care îl înconjura. Deci el nu a fost îndrept��it prin acest act, circumcizia nu a fost 
un mijloc pentru harul care îndrept��e�te, ci a fost pecetea îndrept��irii care a fost socotit� 
patriarhului nostru cu zeci de ani mai înainte. De aceea credincio�ii dintre na�iuni, asemenea 
tat�lui lor, au fost circumci�i în sens spiritual ca �i credincio�ii dintre iudei. Nu era nici o 
deosebire. Avraam era tat�l tuturor. 
   Cu versetul 13 începe o tem� nou�. Avraam era purt�torul f�g�duin�elor lui Dumnezeu. St�tea 
cumva f�g�duin�a f�cut� lui sau semin�ei lui, »c� va fi mo�tenitor al lumii«, în leg�tur� cu 
Legea? Era ea dependent� de împlinirea Legii? Imposibil! O f�g�duin�� dat� f�r� condi�ii 
exclude de la sine împlinirea unor obliga�ii legale. Nici în capitolul 12 �i nici în capitolul 22 al 
c�r�ii Geneza, unde Dumnezeu confirm� f�g�duin�a dat� semin�ei lui Avraam, Dumnezeu nu 
spune nici un cuvânt despre Lege. N-ar fi fost, a�a cum s-a spus, o f�g�duin��, dac� împlinirea ei 
ar fi fost f�cut� dependent� de faptele celui care a primit-o. Nu, Dumnezeu d�, �i Dumnezeu 
împline�te f�g�duin�a. Mo�tenirea nu se prime�te prin Lege, ci »prin dreptatea care vine din 
credin��«. De aceea, dac� cei de pe principiul Legii sunt mo�tenitori, atunci »credin�a este f�cut� 
zadarnic� �i f�g�duin�a este anulat�« (versetul 14). 
   »Pentru c� Legea lucreaz� mânie; �i unde nu este Lege, nu este nici c�lcare de Lege« (versetul 
15). Întreaga istorie a lui Israel dovede�te adev�rul serios al acestei fraze. Legea de pe Sinai, 
oricât era ea de bun� �i de dreapt�, a trezit în om numai propriul egoism �i a pus în lumin� 
du�m�nia fireasc� a inimii lui, f�cut� cunoscut prin înc�lcarea poruncilor sfinte ale lui Dumnezeu 
�i drept consecin�� a adus mânia lui Dumnezeu peste om. S-ar putea ca p�catul s� fie prezent 
acolo unde nu este Lege, dar acesta nu se descopere sub forma de înc�lcare. Numai când a fost 
dat� o porunc�, aceasta poate fi înc�lcat�, �i exact tocmai din acest motiv, a�a cum spune Pavel 
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în capitolul 5, 20, »Legea a intervenit ca s� se înmul�easc� gre�eala (nu: p�catul)«. Cum putea 
deci mo�tenirea s� fie ob�inut� prin Lege? În afar� de aceasta, în timpul lui Avraam nici nu 
fusese dat� Legea. Ceea ce i-a fost dat, repet, a fost o f�g�duin�� necondi�ionat�, care era total 
independent� de orice fapt� omeneasc� �i se baza exclusiv pe harul lui Dumnezeu. 
   »De aceea mo�tenirea este prin credin��, ca s� fie prin har, �i pentru ca f�g�duin�a s� fie sigur� 
pentru toat� s�mân�a, nu numai pentru aceea de sub Lege, ci �i pentru aceea care are credin�a lui 
Avraam, tat�l nostru al tuturor«, atât al credincio�ilor dintre iudei cât �i al credincio�ilor dintre 
p�gâni (versetul 16). Aceasta este în concordan�� cu cuvintele spuse lui Avraam: »Te-am rânduit 
s� fii tat�l multor popoare« (versetul 17). Harul a trecut cu mult peste grani�ele lui Israel �i în 
Hristos, în adev�rata s�mân�� a lui Avraam, s-a îndreptat spre toate popoarele p�mântului. 
Vedem mereu, c� numai credin�a d� dreptul la mo�tenire, �i anume »înaintea lui Dumnezeu, în 
care a crezut (Avraam), care înviaz� mor�ii �i care chiam� cele ce nu sunt ca �i cum ar fi. 
N�d�jduind împotriva oric�rei n�dejdi, el a crezut c� va ajunge tat�l multor popoare, dup� cum i 
se spusese: „A�a va fi s�mân�a ta.”« (versetele 17-18). 
   În aceste cuvinte ne este prezentat un alt adev�r pre�ios: puterea învierii, puterea care d� via��, 
acolo unde este numai moarte, care lucreaz� în chip creator, acolo unde este exclus� orice 
speran�� pentru om. Pe aceast� putere se baza Avraam, atunci când trupul s�u era ca �i mort iar 
pântecele Saraei era deja mort. 
   Pentru credin�� totul depinde de aceast� putere �i de Dumnezeu, în care este aceast� putere. �i 
aceast� credin�� plin� de toat� admira�ia era activ� în Avraam: »El nu s-a îndoit de f�g�duin�a lui 
Dumnezeu, prin necredin��, ci, înt�rit prin credin��, a dat slav� lui Dumnezeu, deplin încredin�at 
c� ce a f�g�duit, El poate s� �i împlineasc�« (versetele 20-21). Ce exemplu încurajator �i 
învior�tor de credin��! Pentru ochiul firesc al lui Avraam totul era f�r� speran��, dar Dumnezeu a 
vorbit, �i aceasta era de ajuns pentru el. Avraam nu s-a îndoit, ci a fost înt�rit în credin��, dând 
onoare lui Dumnezeu, �i avea toat� certitudinea, c� Dumnezeu Î�i va împlini cuvântul: »A�a va 
fi s�mân�a ta«! »De aceea credin�a aceasta i-a fost socotit� ca dreptate« (versetul 22), �i »a fost 
numit prietenul lui Dumnezeu« (Iacov 2, 23). Dumnezeu îl onoreaz� pe cel ce Îi d� onoare. 
   S� observ�m c� aici credin�a nu este pus� în leg�tur� cu sângele lui Hristos, pe care 
»Dumnezeu L-a rânduit s� fie isp��ire«, ca în versetul 25 din capitolul anterior, ci cu Dumnezeu, 
»Cel ce a înviat dintre cei mor�i pe Isus, Domnul nostru« (versetul 24). Avraam a crezut pe 

Dumnezeu care învia�� mor�ii �i chiam� lucrurile care nu sunt, ca �i cum ar fi. Prin credin�� a 
socotit c� Dumnezeu poate s� învieze dintre cei mor�i pe fiul s�u preaiubit, »�i, drept vorbind, ca 
înviat din mor�i l-a primit« (Evrei 11, 17-19). Credin�a l-a f�cut s� socoteasc� în felul urm�tor: 
„Dac� Dumnezeu cere pe Isaac de la mine, pe care mi l-a dat �i în care mi-a confirmat 
f�g�duin�ele Sale, atunci El trebuie s�-l învieze dintre cei mor�i, �i pe cel ce nu este s�-l fac� s� 
fie. F�g�duin�a Lui nu se poate anula.” Nu la întâmplare poart� Avraam titlul de »P�rintele celor 
credincio�i«. 
   Avraam cuno�tea deci pe Dumnezeul învierii. �i noi Îl cunoa�tem �i credem în El. Cu 
deosebirea c� Avraam �i credincio�ii Vechiului Testament cuno�teau pe Dumnezeu ca pe 
Dumnezeul atotputernic, care a dat f�g�duin�e, care se vor împlini în mod sigur în timpul lor; noi 
Îl cunoa�tem îns� ca pe Dumnezeul care cu putere triumf�toare a intrat pe teritoriul mor�ii �i a 
înviat pe Acela care a fost judecat pentru noi. Avraam credea c� Dumnezeu poate s� învieze 
mor�ii �i va învia pe Isaac; noi credem îns� c� Dumnezeu a înviat pe Hristos. Diferen�a este mare 
�i important�. Credin�a este desigur în ambele cazuri aceia�i; dar în timp ce într-un caz se 
bazeaz� pe un cuvânt dat, în al doilea caz se bazeaz� pe o lucrare împlinit�. Sufletul credincios 
î�i g�se�te ast�zi odihna deplin� pe baza certitudinii c� Hristos, care a fost jertfit odat� pentru 
p�catele �i f�r�delegile lui, a înviat �i acum �ede ca Cel Înviat la dreapta lui Dumnezeu. »�tim c� 
Hristos, fiind înviat dintre cei mor�i, nu mai moare, moartea nu mai are st�pânire asupra Lui« 
(capitolul 6, 9). 
   Repet�m: credin�a lui Avraam i-a fost socotit� ca dreptate, a�a cum st� scris. »Dar nu numai 
pentru el este scris c� i-a fost socotit�, ci �i pentru noi, c�rora de asemenea ne va fi socotit�, nou� 
celor ce credem în Cel ce a înviat dintre cei mor�i pe Isus, Domnul nostru, care a fost dat pentru 
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gre�elile noastre �i a înviat pentru îndrept��irea noastr�« (versetele 23-25). Deci aceast� socotire 
a îndrept��irii este nu numai pentru Avraam, ci pentru to�i cei care cred. Prin faptul c� noi 
credem în Acela care a pus toat� vina p�catului nostru pe Isus �i L-a înviat dintre cei mor�i, dup� 
ce El a înf�ptuit lucrarea, avem parte de toat� amploarea acestei lucr�ri, pe care învierea �i-a pus 
pecetea. Aceast� lucrare, în toat� însemn�tatea �i m�rimea ei, devine a noastr� prin credin��. 
Dumnezeu a fost pe deplin glorificat în moartea lui Hristos. Ce trebuia s� aib� loc, pentru ca 
p�c�tosul s� fie mântuit �i ca Dumnezeu s� fie glorificat cu privire la p�cat, a avut loc o dat� 
pentru totdeauna, �i ca dovad� pentru aceasta Dumnezeu a înviat pe Isus. F�r�delegile noastre au 
adus moartea Celui sfânt �i drept, învierea Sa este dovada ve�nic valabil� c� toate aceste 
f�r�delegi au fost anulate pentru totdeauna. Niciodat� nu vor mai putea fi socotite celui ce crede. 
   Cititorul va remarca din nou c� aici suntem du�i un pas mai departe decât în capitolul 3. Acolo 
ni s-a spus c� Dumnezeu este drept �i îndrept��e�te pe cel care crede în Isus. Aici este vorba de 
îndrept��irea noastr�. P�catele noastre au meritat judecata dreapt� a Dumnezeului sfânt, �i ele 
trebuiau s� fie judecate corespunz�tor sfin�eniei divine, c�ci altfel Dumnezeu nu putea s� declare 
pe p�c�tos liber. Dar, a�a cum s-a spus, aici în capitolul 4 nu este vorba de satisfac�ia îndrept��it� 
a lui Dumnezeu �i punerea noastr� în siguran�� în fa�a judec��ii, ci de îndrept��irea noastr� 
înaintea Lui. Cu alte cuvinte: prin moartea lui Hristos, pe de o parte, am sc�pat de judecat�, a�a 
cum prin sângele mielului pascal a fost cru�at Israel odinioar� de sabia îngerului nimicitor, �i, pe 
de alt� parte, ca urmare a victoriei ob�inute pentru noi asupra p�catului �i mor�ii, am devenit un 
popor îndrept��it, eliberat, care st� împreun� cu Israel pe cel�lalt ��rm al M�rii Ro�ii, �i, eliberat 
de puterea tuturor du�manilor lui, acum poate s� cânte cântarea eliber�rii. 
   Aproape c� nu este necesar s� atragem aten�ia, c� învierea lui Hristos este prezentat� aici ca 
învierea dintre cei mor�i, adic�, ca interven�ie minunat� a lui Dumnezeu, pentru ca pe Acela care 
L-a glorificat, s�-L treac� din ultima consecin�� a p�catului, din moarte, în dreptate. C� învierea 

mor�ilor în general este tot o consecin�� a învierii lui Hristos ne-o arat� 1 Corinteni 15, 21, dar 
nu despre aceasta vorbe�te Duhul Sfânt aici. 


