Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
Capitolul 5, 12-21 – p catul, adic starea omului „în carne” i eliberarea lui din ea. Dou
familii i dou pozi ii în leg tur cu primul i cu al doilea om.
Cu versetul 12, a a cum am amintit în introducere, începe partea a doua a scrisorii. Apostolul
nu mai trateaz problema vinei omului i a iert rii ei, ci vorbe te despre p cat ca atare i despre
eliberarea celui credincios de puterea i st pânirea p catului. Oricât de mare i minunat ar fi
iertarea, ea nu este totul. Lumina lui Dumnezeu arat con tiin ei trezite a omului nu numai
multele p cate, care sunt pe drumul lui, ci i izvorul din care a curs apa murdar , pomul care a
purtat fructele rele. Cunoa terea acestora, cu alte cuvinte, descoperirea stric ciunii interioare
nevindecabile, a naturii st rii noastre f r speran , este mult mai îngrozitoare decât trezirea
con tiin ei cu privire la vin ; dar cu atât mai pl cut este mesajul cu privire la ce a f cut
Dumnezeu în Hristos, ca s ne scoat din adâncimea acestei stric ciuni. Cu cât înve i mai mult
pe drumul experien elor dureroase ce este carnea, cu atât mai mare este bucuria cu privire la
rezultatele depline ale lucr rii lui Hristos.
Secole la rând, credincio ii au în eles foarte pu in despre judecata „omului vechi”, care a avut
loc la cruce, i mult mai pu in au în eles noua pozi ie a credinciosului în Hristos cel înviat. Se
credea c trebuie s te mul ume ti cu prezen a p catului, oricât i-ar fi mers de bine sau de r u,
f r s ai mai mult speran
i putere asupra lui decât are omul care a ajuns s cunoasc
sfin enia lui Dumnezeu i care acum se str duie te cu toat sinceritatea, dar desigur zadarnic, s
devin un om mai bun. Dumnezeu s fie l udat, c în harul S u mare a f cut s vin lumina în
întuneric!
S ascult m cum continu apostolul înv tura lui: »De aceea, dup cum printr-un singur om a
intrat p catul în lume i prin p cat moartea, i astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor,
c ci to i au p c tuit« (versetul 12). S observ m mai întâi, c tema început aici se continu abia
în versetul 18 cu cuvintele: »Astfel, deci, dup cum printr-o singur gre eal a venit
condamnarea peste to i oamenii, tot a a ...«. Versetele 13-17 constituie o fraz intercalat . Prin
desconsiderarea acestei situa ii s-a ajuns la interpret ri gre ite. Dac se ine seama de ea, leg tura
de idei este clar i simpl .
»De aceea.« De ce »de aceea«? Instinctiv e ti tentat s întrebi: Unde este leg tura cu cele
spuse anterior? Gre im când interpret m gândurile apostolului în felul urm tor: deoarece
dragostea lui Dumnezeu s-a dovedit a fi izvorul, i moartea i învierea lui Hristos mijlocul prin
care a devenit posibil împ carea, cu toate rezultatele ei minunate, »de aceea« putem trece la un
alt aspect al acestei teme minunate? i anume, cum prin neascultarea unui om (Adam), a
c peteniei c zute a familiei umane, a avut loc atragerea în p cat i moarte a familiei umane, în
timp ce un Om, al doilea Om (Hristos), prin ascultarea Sa, a devenit capul unei noi familii, ai
c rei membrii posed dou naturi, una descendent din Adam, cealalt din Hristos.
»De aceea, dup cum printr-un singur om ...« În înv tura prezentat în continuare în scrisoare
nu mai este vorba de iudei i de p gâni; paguba a avut loc, p catul a venit în lume, cu mult
înainte de a exista poporul Israel i Legea. Chiar dac prin Lege p catul »s-a înmul it«, omul
fiind acum un „c lc tor” al poruncilor bune i sfinte ale lui Dumnezeu, p catul ca atare era în
lume înainte de a fi Legea. El a venit în lume prin primul om. De aceea consecin ele se extind la
to i urma ii lui. »Prin p cat a venit moartea, i moartea a trecut asupra tuturor oamenilor (iudei i
p gâni)«, ea domne te peste toat omenirea ca împ rat al groazei, »c ci to i au p c tuit«. Nu s-a
r mas la un singur p cat, cel înf ptuit în gr dina Eden – to i au p c tuit. i de aceea omul moare,
nu numai pentru c descinde dintr-o pereche de oameni c zut , i a a numitul „p cat mo tenit”
locuie te în el, ci pentru c el însu i s-a f cut vinovat. Fiind n scut sub p cat, este apt i înclinat
s p c tuiasc , dar el se face vinovat în primul rând prin aceea c p c tuie te con tient. Dac
Dumnezeu atribuie în har lucrarea lui Hristos copiilor minori sau oamenilor care nu au posedat
niciodat minte, deci stau pe aceia i treapt cu minorii – c ci Fiul Omului a venit s mântuiasc
pe cei pierdu i, i nu este voia Tat lui nostru din ceruri ca s piar vreunul din ace ti micu i
(Matei 18, 11,14) – atunci aceasta este un gând deosebit de mângâietor i ne arat m rimea
harului mântuitor al lui Dumnezeu, dar nu schimb cu nimic realitatea serioas , c omul este
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sortit mor ii, pentru c a p c tuit. Chiar dac c derea lui Adam a fost prima cauz pentru soarta
îngrozitoare a omului muritor f r de Dumnezeu, prin aceasta nu este înl turat nicidecum
însemn tatea i amploarea problemei. La p catul lui Adam se adaug urm rile drepte ale vinei
personale.
Dar dac , a a cum mereu ni se arat în Cuvântul lui Dumnezeu, fapta unui singur om a adus pe
to i urma ii s i, da, întreaga crea ie, sub sentin a mor ii, nu este atunci f r sens, sau în
contradic ie cu caracterul lui Dumnezeu, când printr-un Om introduce o îndrept ire a vie ii,
îndreptat c tre to i oamenii? (versetul 18) Dimpotriv ! Dar înainte de a ne ocupa mai
îndeaproape cu tratarea detaliat i interesant a acestei întreb ri f cut de apostol, trebuie s ne
ocup m cu con inutul frazei intermediare (versetele 13-17).
»C ci pân la Lege, p catul era în lume; dar p catul nu este inut în seam când nu este o
Lege« (versetul 13). Existen a mor ii era dovada de net g duit c p catul era prezent, c ci
moartea este plata p catului. O fapt nu devine p cat prin aceea c ea este interzis de lege.
Legea schimb ce-i drept caracterul p catului, f cându-l înc lcarea unei anumite porunci. De
aceea: »unde nu este lege, nu este nici c lcare de lege« (capitolul 4 versetul 15). Sau: »p catul
nu este inut în seam când nu este o lege«. Dar chiar dac la început nu a fost Legea, oamenii
aveau totu i o con tiin
i, chiar dac neclar, un sentiment de datorie fa de Dumnezeul
necunoscut. »Pân la Lege, p catul era în lume«, i con tiin a î i ridica vocea acuzatoare, chiar
dac nu se poate spune c oamenii au înc lcat o porunc cunoscut a lui Dumnezeu. De îndat ce
vine o lege, lucrurile se schimb . Legea ine seama de p cat, îl înscrie totodat în cartea sa de
acuzare i „gre eala se înmul e te”.
»P catul« este o no iune mult mai general decât »gre eala«. Nu orice p cat este gre eal , a a
cum am v zut. Un p cat poate fi socotit o gre eal abia atunci când printr-o lege se tie c ceea
ce faci este r u.
»Totu i«, continu apostolul, »moartea a domnit de la Adam pân la Moise chiar i peste cei ce
nu p c tuiser printr-o înc lcare asem n toare cu a lui Adam, care este o imagine a Celui ce
avea s vin « (versetul 14). Cu toate c p catul nu a fost inut în seam pân la Moise, d t torul
Legii, moartea a domnit totdeauna, chiar i asupra acelora care nu au p c tuit într-un chip
asem n tor lui Adam, adic , nu au înc lcat o anumit porunc a lui Dumnezeu. S observ m
diferen a: Adam avea o porunc , i anume, s nu m nânce din pomul cuno ti ei binelui i r ului,
prin Moise a fost dat Legea, totalitatea poruncilor lui Dumnezeu. Adam a înc lcat aceast
singur porunc , Israel a înc lcat toat Legea; amândoi s-au f cut vinova i în chip asem n tor.
Nu tot a a oamenii din perioada intermediar , dinainte i de dup potop. Ei nu au posedat nici o
singur porunc i nici Legea toat , dar ei au p c tuit, i de aceea moartea a domnit de la c derea
în p cat i pân a venit Legea.
Se pare c apostolul se gânde te la un loc din prorocul Osea, atunci când vorbe te despre forma
p catului lui Adam. Dumnezeu las s se spun acolo poporului S u p mântesc, c s-a comportat
f r credincio ie i »Ca Adam, ei au c lcat leg mântul« (Osea 6, 7). Leg mântul i poruncile
date au fost diferite în cele dou cazuri, dar principial Adam i Israel au p c tuit în acela i fel.
Altfel a fost, a a cum s-a spus, în perioada de la Adam pân la Moise; atunci nu erau p gâni, sau
na iuni, i un popor desp r it prin prescrip ii legale, ci numai o familie omeneasc mare, i
aceasta st tea f r nici o excep ie sub p cat i moarte.
Dar ce vrea apostolul s spun , când nume te pe Adam »imagine a Celui ce avea s vin «?
Adam, capul primei crea ii, a devenit tat l copiilor lui abia dup c derea sa în p cat i în felul
acesta a transmis consecin ele c derii lui asupra tuturor urma ilor lui. Începutul c r ii Geneza ne
d cheia pentru în elegerea întregii istorii a neamului omenesc pân în zilele noastre. Gre eala
unuia singur (Adam) a adus moartea asupra multora, adic , peste to i care îi apar ineau,
indiferent cât de mult au p c tuit prin înc lcarea anumitor porunci sau au p c tuit f r porunci.
Tot a a minunatul dar al harului lui Dumnezeu s-a îndreptat printr-un Om (Hristos) spre mul i,
adic spre to i aceia pe care Dumnezeu I i-a dat i i-a adunat într-o familie, avându-L pe El Cap.
Aceasta ne face s în elegem în ce fel Adam era o imagine a lui Hristos. Primul om i al doilea
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Om au devenit capetele unor familii, a unor genera ii, unul al unei creaturi c zute în p cat i
moarte, cel lalt ca Omul înviat victorios în dreptate i via .
»Dar cu darul f r plat nu este ca i cu gre eala? C ci dac prin gre eala unuia singur, cei
mul i au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu i darul pe care ni l-a f cut harul acesta
într-un singur Om, Isus Hristos, s-au dat din bel ug celor mul i« (versetul 15). Argumentarea
este foarte simpl i concludent . Dac este drept, i aceasta nu putea nici un iudeu, da, nici un
om, s-o contrazic , c to i urma ii lui Adam trebuiau s suporte consecin ele p catului tat lui lor,
atunci este mult mai drept ca rezultatele harului lui Dumnezeu descoperit în Hristos s devin
partea tuturor celor care Îl primesc prin credin . Ce a devenit Adam (ca imagine a Celui care
avea s vin ) pentru urma ii lui în privin a r ului, a devenit Hristos într-o plin tate cople itoare
în privin a binelui pentru to i cei care Îi apar in. Putea s fie altfel, dac inem seama de izvorul
din care a venit acest har i de canalul prin care ne-a fost dat? Nu, dac prin gre eala unuia »cei
mul i au murit«, prin Unul, Isus Hristos, »harul lui Dumnezeu s-a dat din bel ug celor mul i«.
S observ m folosirea aici i în versetele care urmeaz a cuvântului »mul i«. Noi ne-am putea
probabil gândi c „to i” ar fi fost mai simplu i mai potrivit. Dar f când excep ie de inten ionata
punere fa în fa a unuia i multora, expresia a fost aleas ca s elimine de la început orice
neîn elegere. În leg tur cu Adam, ea include de la sine pe to i oamenii, c ci Adam este tat l
tuturor i natura lui a fost transmis tuturor; în leg tur cu Hristos îns , se poate referi numai la
to i aceia care au venit la Hristos i astfel în El, Cel înviat, au devenit p rta i naturii noi.
Cuvântul „to i” ar fi putut oferi în acest caz ocazia unei interpret ri cu totul gre ite.
În afar de aceasta exist o diferen nu numai în ceea ce prive te m sura celor ce au avut loc,
ci i în felul în care a avut loc. Dac pân acum au stat înaintea noastr dou partide, deci dou
persoane, acum suntem condu i spre lucruri sau ac iuni pe baza c rora se bazeaz diferen ierile.
» i darul nu este ca prin acel unul care a p c tuit? C ci judecata (sau ac iunea) venit de la unul
a adus condamnarea, dar darul harului, venit în urma multor gre eli, a adus îndrept ire«
(versetul 16). O singur gre eal a c peteniei neamului omenesc a adus condamnarea, în timp ce
darul harului lui Dumnezeu a dus pe cei ce cred din multe gre eli într-o stare de dreptate.
Justificând mai departe acest gând, apostolul continu : »Dac deci, prin gre eala unuia singur,
moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc plin tatea harului i darul liber
al drept ii, vor domni în via , prin acel unul singur, Isus Hristos« (versetul 17). S-ar putea
crede, c potrivit frazei anterioare, fraza urm toare ar trebui s sune: „via a va domni”. Dar nu,
noi citim: »cu mult mai mult cei ce primesc plin tatea harului i darul liber al drept ii, vor
domni în via ...« Cât de triumf tor s-a dovedit puterea harului, biruind toate piedicile!
Realmente, ea a dep it „cu mult mai mult” p catul i urm rile lui. To i cei care cred în Isus, fie
ei p c to i dintre p gâni sau c lc tori ai Legii, primesc plin tatea darului liber al harului, care nu
numai îndep rteaz vina i p catele lor, ci le d i via , via ve nic , prin Unul, Isus Hristos.
P catul primului om a rupt haina nevinov iei i a adus moartea; sângele lui Isus Hristos
d ruie te celor ce cred haina drept ii lui Dumnezeu, îi conduce într-o stare cu totul nou , mult
mai minunat decât aceea în care s-a aflat Adam înainte de c dere, le d via a ve nic , da, în
via a aceasta un loc de impunere. Ei nu numai c nu vor putea pierde ce au primit, ci ei vor
domni în via prin Isus Hristos.
Vedem mereu c rezultatele harului divin, corespunz toare naturii i slavei lui Hristos,
dep esc cu mult mai mult urm rile p catului, i putem în elege c apostolul, înaintând mereu, în
cele din urm se exprim cuprins fiind de o uimire sfânt : »Deci ce vom zice?«
A a cum am remarcat, cu versetul 17 se încheie lunga fraz intermediar , i în continuarea
înv turii din versetele 13-17 se reia expunerea de idei întrerupt în versetul 12. »Astfel, deci,
dup cum printr-o singur gre eal a venit condamnarea peste to i oamenii, tot a a, printr-o
singur fapt de dreptate a venit c tre to i oamenii o îndrept ire a vie ii.« S observ m aici în
primul rând cuvântul »to i oamenii«. În ambele cazuri rezultatul celor petrecute se îndreapt spre
to i oamenii; niciunul nu este exclus. În acest verset este vorba exclusiv de direc ia original sau
inta uneia sau alteia dintre fapte. Una duce la condamnare, cealalt la îndrept irea vie ii, f r s
mai vorbim de faptul dac direc ia sau inta se schimb prin harul lui Dumnezeu sau prin
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necredin a omului, sau cu alte cuvinte, dac sunt din aceia care prin credin scap de
condamnare, i pe de alt parte, dac sunt unii care fac zadarnic pentru ei în i i hot rârea de har
a lui Dumnezeu.
Dup ce ne-a fost prezentat dimensiunea celor dou fapte, ajungem în versetul 19 la
rezultatele efective ale pozi iei c peteniilor celor dou familii: »C ci dup cum, prin neascultarea
unui singur om (Adam), cei mul i au fost f cu i p c to i, tot a a, prin ascultarea unui singur Om
(Hristos), cei mul i vor fi f cu i drep i.« Deoarece dup înv turile clare i precise ale Scripturii
nu „to i oamenii” vor fi îndrept i i prin credin , Duhul Sfânt a trebuit aici s foloseasc
expresia »cei mul i«, adic , în ambele cazuri, mul imea de oameni care s-a f cut una cu capul
lor. C în primul caz (Adam) se cuprinde tot neamul de oameni (deci to i oamenii, ca în versetul
18), este de la sine în eles, c ci de la natur to i se afl pe fundamentul tat lui lor, „în starea de
p c to i”. În privin a aceasta nu este nici o diferen . Mereu se accentueaz realitatea serioas ,
c toat familia de oameni – to i, cei care sunt ai lui Adam – sunt în aceia i pozi ie cu p rintele
lor: p c to i, desp r i i de Dumnezeu, da, ostili fa de Dumnezeu i f r nici o dorin s se
întoarc la El. În al doilea caz este de asemenea vorba de mul i, care sunt lega i cu „Unul”, adic
de to i aceia »care sunt ai lui Hristos«, care prin credin a în El sunt a eza i în pozi ia de
»îndrept i i« - »copiii pe care Dumnezeu I i-a dat«; dar cu toate c printr-o singur fapt de
dreptate a venit c tre to i oamenii o îndrept ire a vie ii (versetul 18), a a c evanghelistul poate
merge în toat lumea i poate vesti întregii creaturi vestea bun despre Fiul lui Dumnezeu,
ac iunea efectiv i definitiv a lucr rii de mântuire se limiteaz îns numai la oamenii care
primesc mesajul. Sunt totodat cunoscu ii »cei mul i«, care stau sub consecin ele lucr rii unei
anumite Persoane: o clas „p c to i” prin neascultarea lui Adam, ceilal i „cei îndrept i i” prin
ascultarea lui Hristos.
Dup aceast tratare detaliat a înv turii cu privire la cele dou familii i a c peteniilor lor, îi
mai r mâne apostolului s spun un cuvânt despre un subiect, pe care l-a schi at mereu, Legea.
Cu ce scop a fost dat de fapt Legea? Omul religios s-ar putea gândi, ca s dea na tere la o
îndrept ire înaintea lui Dumnezeu, chiar dac este ea omeneasc . Nu a promis ea via , celui ce
o ine? Vai, cât de cu totul altul este r spunsul pe care apostolul îl d aici! El spune: »Dar Legea
a intervenit« - a venit ca o chestiune paralel între primul i al doilea om - »ca s se înmul easc
gre eala« (versetul 20). Într-adev rat, nu putea s fie nici un alt rezultat mai umilitor i mai
zdrobitor pentru mândria omeneasc . P catul ca atare era prezent înainte s fie dat Legea, dar el
trebuia s se descopere prin Lege în toat groz via lui, adic , ca o revolt direct împotriva
poruncilor sfinte ale lui Dumnezeu i desconsiderare a autorit ii Lui divine. Ar fi fost imposibil
pentru Dumnezeu s dea o Lege prin care p catul s se înmul easc foarte mult. Cum ar putea El
s fie într-un fel oarecare urzitorul p catului? El putea desigur, s dea un fir c l uzitor pentru
umblarea omului, ca prin aceasta s -i arate situa ia în care se afl . Legea a intervenit, ca s se
înmul easc gre eala, sau, a a cum citim în alt loc, ca »p catul s se arate ca p cat«, da, ca
»p catul s se arate afar din cale de p c tos« (capitolul 7, versetul 13). Legea a adus mai întâi
la lumin starea omului c zut, f când ca voia lui proprie i mândria, împreun cu patimile
p catului care locuiesc în el s se trezeasc i s se desf oare f r nici un fel de bariere.
»Iar unde s-a înmul it p catul, acolo harul s-a înmul it i mai mult, pentru ca, dup cum p catul
a st pânit prin moarte, tot a a harul s st pâneasc prin dreptate, dând via a ve nic prin Isus
Hristos, Domnul nostru« (versetele 20b-21). R spuns vrednic de adorare al harului lui
Dumnezeu la vina i stric ciunea omului! El ac ioneaz neîngr dit i serbeaz triumfurile lui cele
mai minunate acolo unde pentru om nu exista nici o speran i îl a tepta o judecat necru toare.
i el le serbeaz nu în paguba drept ii lui Dumnezeu, nu, harul domne te prin dreptate, în
puterea lucr rii înf ptuite de Isus Hristos, dând via a ve nic . Un iudeu credincios Legii putea în
cazul cel mai favorabil – dar care niciodat nu a avut loc – s primeasc via a pe acest p mânt ca
plat a lucr rii lui, dar cel credincios prime te ast zi via a ve nic , pentru c Dumnezeu, în baza
lucr rii Fiului S u preaiubit, îl vede într-o stare cu totul nou , corespunz toare hot rârilor Lui
ve nice. Dreptatea lui Dumnezeu s-a ar tat tocmai prin aceea c ea a dat Fiului S u, care ca Om
L-a prosl vit pe Dumnezeu în chip des vâr it pe p mânt, un loc la dreapta Sa, i ea se descopere
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ast zi prin aceea c ea nu numai îndrept e te de toate p catele lor pe cei ce cred în Isus, ci i le
d o via al c rei el este slava de dincolo.
A a cum p catul a st pânit prin moarte, tot a a st pâne te ast zi harul în via a triumf toare. Va
veni ceasul când dreptatea va st pâni, dar atunci va fi vai de aceia care au neglijat timpul
harului! Dumnezeu este drept i trebuie s in la dreptatea Sa. Este imposibil s tolereze p catul
totdeauna înaintea Lui. Dar cât de îngrozitoare trebuie s fie r spl tirea, când a trecut timpul
harului mântuitor i aduc tor de îndrept ire al lui Dumnezeu i judecata Lui atinge pe to i care
au neglijat mântuirea Sa, sau au dispre uit-o!
De aceea, ferice de to i care sub domnia harului scap de mânia care va veni!
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