Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
Capitolul 8, 12-30 Ca om »în Duhul«, cel credincios este chemat, prin Duhul s omoare
faptele trupului; trecând prin suferin ele din timpul acesta, el a teapt
în n dejde eliberarea trupului s u
În versetele urm toare apostolul trage concluzia practic din cele prezentate pân aici: »A a
dar, fra ilor, noi nu mai dator m nimic firii p mânte ti, ca s tr im dup îndemnurile ei. Dac
tr i i dup îndemnurile ei, ve i muri; dar dac , prin Duhul, face i s moar faptele trupului, ve i
tr i« (versetele 12, 13). Ca unii care nu mai sunt »în firea p mânteasc «, nu mai avem niciun fel
de rela ii obligatorii cu firea p mânteasc , dimpotriv , prin Duhul putem s-o biruim, prin aceea
c o cunoa tem ca fiind judecat i o consider m moart .
»Nu mai dator m nimic firii p mânte ti, ca s tr im dup îndemnurile ei.« Involuntar ai
senza ia c ceva lipse te acestei fraze. Te a tep i la o propozi ie introdus cu „ci“. Dar Cuvântul
lui Dumnezeu este totdeauna corect i des vâr it. Fraza de încheiere ar trebui s sune cam a a:
„ci noi suntem datori Duhului, ca s tr im dup c l uzirea Duhului.“ Un astfel de cuvânt ar fi în
armonie cu înclina iile legaliste ale inimii noastre. Dar scriitorul inspirat nu vorbe te a a. Ne-ar
r pi libertatea scump , în care am fost adu i prin Salvatorul nostru scump, i ne-ar a eza din nou,
chiar dac sub o alt form , sub o lege, a c rei împlinire ne-ar fi tot a a de imposibil , ca i
împlinirea vechii Legi.
Dar nu rezult obliga ii severe din noua noastr stare? Nu este legat de ea o responsabilitate
sfânt ? Mereu vom r spunde: DA, cu siguran ! Dar aceste obliga ii nu sunt ca o povar asupra
noastr , ci rezult de la sine din via a nou , care ne-a fost dat , stau în leg tur cu înclina iile
naturii noastre noi i sunt împlinite prin puterea Duhului. Iacov vorbe te în privin a aceasta
despre Legea des vâr it a libert ii, c ci voia omului nou este în orice privin în armonie cu
voia lui Dumnezeu (Iacov 1, 25). Este pl cerea omului nou s fac aceast voie. Realmente
r mâne opozi ia grav dintre cele dou principii care lucreaz în noi, firea p mânteasc i Duhul;
de aceea apostolul adaug : »Dac tr i i dup îndemnurile firi p mânte ti, ve i muri; dar dac ,
prin Duhul, face i s moar faptele trupului, ve i tr i.«
În ambele cazuri rezultatul este sigur; în primul caz, ca ceva natural, o consecin necesar , în
cazul al doilea ca ceva garantat de Dumnezeu. În primul caz este moartea, în cazul al doilea
soarta noastr este via a i slava. Aud prin duhul cum cititorul obiecteaz în privin a aceasta:
„Deci un copil al lui Dumnezeu se poate totu i pierde!“ Eu r spund: aici nu este absolut deloc
vorba de aceast tem . Aici avem a face nu cu partea divin , ci cu partea omeneasc a
problemei. Dumnezeu ne-a d ruit via a nou , i aceast via nu tr ie te dup îndemnurile firii
p mânte ti, i nici nu poate tr i dup ele. Dar dac eu totu i tr iesc dup îndemnurile firii
p mânte ti, atunci m reîntorc pe terenul naturii vechi, al firi p mânte ti, i, în m sura în care
depinde de mine, voi muri, c ci roada, pre ul care se cuvine, unei vie i tr ite dup îndemnurile
firii p mânte ti, este moartea. Este imposibil lui Dumnezeu s -mi spun c un astfel de drum
duce la via . Dar dac prin Duhul fac s moar faptele trupului, voi tr i ve nic înaintea lui
Dumnezeu i cu Dumnezeu, Cel care mi-a dat via a i al c rui Duh locuie te în mine i lucreaz
în aceast via .
Mântuirea necondi ionat a celui credincios pe baza lucr rii lui Hristos este un adev r,
responsabilitatea sa, de a merge pân la sfâr it cu credincio ie pe calea urm rii lui Hristos, este
un alt adev r. S l s m ambele adev ruri acolo unde le-a a ezat Dumnezeu, i atunci totul va fi
simplu i clar; dac le amestec m, a a cum din p cate se face deseori, urmarea inevitabil este
încurc tura.
»C ci to i cei ce sunt c l uzi i de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu« (versetul 14).
Prin aceasta ajungem la pozi ia minunat , în care am fost adu i, ca aceia care nu mai sunt
c l uzi i de firea p mânteasc , i care nici nu mai stau, ca Israel odinioar , în pozi ia de robi, sau
sclavi. Prin Duhul lui Dumnezeu, care locuie te în noi, suntem c l uzi i ast zi nu prin frica
robiei, ci în pace. Dar dac aceasta este a a, atunci avem dovada, c suntem fii ai lui Dumnezeu.
Duhul, pe care l-am primit, nu este »un duh de robie, ca s mai avem fric «, ci este un »duh de
înfiere, care ne face s strig m ;Ava“, adic „Tat “!« (versetul 15). Acolo unde este acest duh,
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este libertate. Sub Lege a existat numai robie i fric . Cu toate c Duhul Sfânt a lucrat în
credincio ii din Vechiul Testament i i-a folosit ca martori i mesageri ai adev rului, nu putea s
locuiasc în niciunul din ei. Nici m car ucenicii nu au putut s aib certitudinea c sunt fii ai lui
Dumnezeu, înainte de învierea i în l area la cer a Domnului lor, cu toate c El le-a f cut
cunoscut Numele Tat lui. Aceast cunoa tere este acum partea noastr pre ioas , dup ce Duhul
Sfânt S-a coborât ca Persoan aici jos pe p mânt i ca Duh al înfierii i-a f cut locuin a în noi. În
mod asem n tor scrie apostolul Pavel Galatenilor: » i pentru c sunte i fii, Dumnezeu ne-a
trimis în inim Duhul Fiului S u, care strig „Ava!“, adic „Tat !“« (Galateni 4, 6). Noi nu mai
suntem sub un îndrum tor (pedagog), nu mai suntem minori, ca s ascult m de poruncile unui
îngrijitor sau administrator, ci suntem fii ai lui Dumnezeu, con tien i de aceste rela ii, c l uzi i
de Duhul.
Ce raporturi, ce rela ii pentru unii ca noi, care odinioar am fost a a cum am fost! Citim mai
departe: »Însu i Duhul adevere te împreun cu duhul nostru c suntem copii ai lui Dumnezeu.
i, dac suntem copii, suntem i mo tenitori; mo tenitori ai lui Dumnezeu, i împreun
mo tenitori cu Hristos, dac suferim cu adev rat împreun cu El, ca s fim i prosl vi i împreun
cu El« (versetele 16-17). Din rela ia, în care am fost adu i, rezult binecuvânt ri minunate.
Duhul nu ne-a f cut numai cunoscut via a nou i a trezit în noi sentimente i afec iuni de copii,
ci El m rturise te împreun cu duhul nostru (aceast via nou lucrat în noi), c suntem copii
ai lui Dumnezeu, c apar inem familiei lui Dumnezeu i de aceea avem parte de tot ce includ
aceste rela ii. Deci aici nu este vorba de o m rturie din afar a lui Dumnezeu cu privire la
mântuirea noastr prin credin a în Hristos, ci de o m rturie în noi, despre con tien a clar a
sufletului c e ti un copil al lui Dumnezeu. Vreau s întreb: nu avem noi aceast m rturie,
aceast cunoa tere? Nu strig m noi cu încredere de copil »Ava, Tat «? i de ce putem s strig m
a a? Deoarece Duhul Însu i adevere te împreun cu duhul nostru, c suntem copii ai lui
Dumnezeu. Dac m rturia nu ar fi în noi, n-am putea s strig m a a.
Înainte de a merge mai departe, câteva cuvinte despre titlul de „fii“ i „copii“. Titlul de „fii“
aminte te mai mult de pozi ia noastr i de privilegiile legate de ea, în opozi ie cu „robi“ sau
„sclavi“, în timp ce numele „copii“ arat rela ia intim , în care st m fa de Tat l, ca n scu i
fiind din Dumnezeu. Noi am fost primi i nu numai ca fii, nu am fost numai a eza i în pozi ia de
fii, ci am fost lua i în familia lui Dumnezeu ca i copii, ca astfel s savur m deja acum bucuria
acestor rela ii i în curând s fim pu i împreun cu Hristos în posesiunea a tot ce apar ine lui
Dumnezeu. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu i avem parte de toate binecuvânt rile minunate i
ve nice, care rezult din aceast rela ie.
» i dac suntem copii, suntem i mo tenitori: mo tenitori ai lui Dumnezeu i împreun
mo tenitori cu Hristos.« Israel a fost odinioar mo tenirea Domnului – un loc binecuvântat! Dar
locul nostru este mult mai înalt i mai minunat; noi suntem mo tenitori ai lui Dumnezeu,
posesiunea lui este posesiunea noastr . Cum a devenit posibil aceasta, ne-o arat titlul al doilea;
»mo tenitori împreun cu Hristos«. Numai cu El putem s avem parte de totul, i trebuie s
avem parte, cu El, ca Întâiul n scut din toat crea ia i Întâiul n scut dintre cei mor i, ca Creator
i Mântuitor are dreptul de net g duit asupra tuturor lucrurilor, i în harul minunat ne las s
avem parte de acest drept. Este de la sine în eles, c Lui, ca Om, I se cuvine totdeauna
»întâietatea în toate lucrurile« (Coloseni 1, 18), i dac ne gândim c El este Dumnezeu, este
clar, c noi nu vom putea niciodat avea parte de dumnezeirea Lui, cu toate c noi ca copii am
devenit p rta i naturii dumnezeie ti, i ca fii avem parte de toat plin tatea binecuvânt rii, care
este în leg tur cu aceste titluri.
Drumul spre inta ve nic , care este înaintea noastr , duce prin suferin e. Niciun cre tin nu
poate sc pa de ele; de aceea propozi ia care urmeaz : »dac suferim cu adev rat împreun cu El,
ca s fim i prosl vi i împreun cu El.« Condi ia a creat deja probleme unor cititori, dar aceasta
pentru c nu au citit-o suficient de aten i. Deseori ni se întâmpl a a cu Cuvântul lui Dumnezeu:
îl citim prea repede, sau superficial, punem gândurile noastre în Cuvânt, în loc s cercet m
gândurile lui Dumnezeu f r idei preconcepute i cu rug ciune.
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S-a ajuns astfel s se gândeasc la suferin ele pentru Hristos, cu toate c st scris foarte clar:
»dac suferim cu adev rat împreun cu El (cu Hristos)«. C suferin ele pentru Hristos,
suferin ele din pricina Numelui Domnului nostru, sunt un privilegiu, care nu este d ruit tuturor
cre tinilor, o tim din Filipeni 1, 29 i pe baza experien ei noastre. Dar niciun cre tin nu poate
sc pa de suferin a împreun cu Hristos. Domnul i Mântuitorul nostru a fost în lume »un Om al
durerii i obi nuit cu suferin a« i înainte de a merge la cruce. O lume a p catului i a mor ii, a
suferin elor i a lacrimilor, în care domnesc principiile i felul de gândire al firii p mânte ti,
putea s fie pentru natura Sa sfânt i pentru inima Lui iubitoare numai o surs permanent de
durere i de lacrimi. Singur de tot, ca un str in singuratic, pe care nici m car ucenicii deseori nu
L-au în eles i prin egoism, necredin , neîn elegere i alte lucruri asem n toare L-au r nit în
sentimentele Lui, a mers El aici din loc în loc. Ce a v zut i ce a auzit, a lezat ochii i urechile
Lui, I-a r nit inima i I-a trezit totodat sentimente de compasiune. N-a fost în eles de nimeni, nu
a avut parte de compasiune, de mângâietori. Pentru dragostea Lui I S-a r spl tit cu ur , pentru
ajutorul Lui I s-a adus nerecuno tin , pentru bun tatea Lui L-au r spl tit cu ironie, cu batjocur .
Tot a a omul duhovnicesc, în mersul lui prin lume, simte lucrurile, a a cum le-a sim it Hristos,
chiar dac nu le simte cu aceea i intensitate. i natura lui este în opozi ie cu tot ce îl înconjoar ,
i de aceea nu poate fi altfel: el sufere, acolo unde a suferit i Hristos; el este ap sat, el sufer
împreun cu Hristos. Dragostea lui pentru Dumnezeu i pentru oameni, sentimentele lui pentru
cur ie i sfin enie, respectul lui pentru Numele i drepturile lui Dumnezeu i ale Unsului S u,
da, tot ce locuie te în el, el fiind p rta al naturii divine, devine o surs de suferin e pentru el.
Urm rile p catului în mediul care îl înconjoar , legate cu necredin a, indiferen a i înc p ânarea
oamenilor, îi provoac dureri, orice dezonorare a lui Hristos, orice cuvânt urât, murdar sau
batjocoritor îi provoc dureri. Chiar i tâlharul de pe cruce a mustrat pe semenul lui pentru
batjocurele aduse Domnului: îi provocau dureri. Dar Dumnezeu s fie l udat!, nu va r mâne a a.
Tocmai aceast p rt ie la suferin ele lui Hristos ne garanteaz p rt ia la slava Sa de dincolo. În
curând to i aceia care sufer împreun cu El vor fi prosl vi i împreun cu El. Cine nu sufer
câtu i de pu in împreun cu El, fie numai pentru câteva zile sau ore (ca tâlharul), dovede te c nu
este n scut din Dumnezeu, c nu este un cre tin. C ci cum ar putea s lucreze Duhul lui Hristos
înnoirea unei inimi, f r s dea na tere la sim mintele care au fost i în Hristos?
Dar cu toate c noi suntem copii ai lui Dumnezeu, i de aceea i mo tenitori ai lui Dumnezeu i
împreun mo tenitori cu Hristos, nu posed m înc mo tenirea, i anume, nu din cauz c suntem
înc în trupul acesta, ci pentru c mo tenirea este înc murd rit i supus stric ciunii. A a cum
este crea ia acum, ea nu se potrive te pentru mo tenire, nici pentru Domnul, i nici pentru ai S i.
De aceea El st înc la dreapta lui Dumnezeu i a teapt , i noi a tept m pân când va veni ora
descoperirii slavei viitoare. Cu privire la aceast slav , apostolul, ca unul care a fost obi nuit cu
suferin a mai mult decât oricare dintre noi, putea s scrie romanilor:
»Eu socotesc c suferin ele din vremea de acum nu sunt vrednice s fie puse al turi cu slava
viitoare, care are s fie descoperit fa de noi. De asemenea, i firea a teapt cu o dorin
înfocat descoperirea fiilor lui Dumnezeu.« (versetele 18-19) Duhul lui Dumnezeu, care vrea s
însufle easc curajul nostru i s ne încurajeze la perseveren , ne îndreapt privirea spre aceast
slav i încearc s trezeasc în noi convingerea, c suferin ele, prin care trecem ast zi, oricât de
grele ar fi ele, nu au valoarea s fie puse în compara ie cu slava, care ne a teapt . În ce m sur Îi
reu e te, s - i ating inta cu fiecare suflet, este o a alt întrebare, dependent de atitudinea inimi
fiec ruia. Apostolul putea s spun cu privire la sine: »Eu socotesc (sau, consider).« El nu tia
numai, ci era ferm convins, el socotea c suferin ele de acum nu sunt vrednice .a.m.d. În
versetele 22 i 28, unde este vorba de partea comun a tuturor credincio ilor, el spune: »Noi
tim.«
Via a noastr este acum ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Dar când se va ar ta Hristos, via a
noastr , atunci ne vom ar ta i noi împreun cu El în slav (compar cu Coloseni 3, 3-4).
Întreaga crea ie a teapt cu o dorin înfocat aceast descoperire a fiilor lui Dumnezeu. Ea
sufer i suspin , c ci »firea a fost supus de ert ciunii, nu de voie (ea nu are nici o voin ), ci
din pricina celui ce a supus-o (a primului Adam), cu n dejdea îns , c i ea va fi izb vit de robia
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stric ciunii, ca s aib parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar tim c pân în ziua
de azi, toat firea suspin i sufere durerile na terii« (versetele 20-22).
Crea ia suspin din cauza urm rilor c derii în p cat, care a adus-o în robia stric ciunii, adic a
efemerit ii. Când a c zut omul, capul crea iei de jos, crea ia a primit aceea i soart ca i el. Nu
tim cât de minunat a fost ea înainte de c dere. Dar tim, c dup sentin a lui Dumnezeu, »erau
foarte bune« (Geneza 1, 31). P catul omului a stricat totul. Dar cât de pre ios este gândul, c
crea ia, care din vina noastr a c zut în robia stric ciunii, a teapt acum prosl virea noastr , ca
s fie eliberat iar i din aceast robie! i cât de minunate sunt c ile i hot rârile lui Dumnezeu!
În harul S u nem rginit, El se ocup mai întâi cu cei vinova i, cu aceia care, prin c derea lor de
la El, au cauzat toat aceast jale, i îi alege s fie aceia, c rora El vrea s le fac parte de toat
bog ia dragostei i îndur rii Sale, i apoi, în veacurile viitoare, s fac parte de slav i crea iei
ajunse în p cat (nu din propria vin )! Despre aceast »a ezare din nou a tuturor lucrurilor«,
despre »înnoirea tuturor lucrurilor (sau: na terea din nou)«, a a cum o nume te Domnul în
Evanghelia dup Matei 19, 28, a vorbit Dumnezeu prin prorocii de demult (compar cu Faptele
Apostolilor 3, 19-21).
Pe calea descoperirii acestei slave, noi, cei care prin trupul nostru apar inem înc acestei
crea ii, constituim totodat gura ei. Prin suspinele noastre exprim m, într-un mod pl cut lui
Dumnezeu, suspinele crea iei aflate în suferin , i noi facem aceasta cu atât mai mult, cu cât
recunoa tem ce este p catul i tr im desp r i i de el. Deoarece Domnul nostru prea iubit a fost
complet liber de p catul care a dat na tere la aceste suferin e, compasiunea Lui pentru urm rile
p catului a fost des vâr it . El a suspinat adânc în duhul, S-a înfiorat în duhul Lui i S-a tulburat
atunci când pe drumul spre mormântul lui Laz r a v zut plângând pe Maria i pe iudeii care o
înso eau. Iudeii credeau c El plângea, pentru c l-a iubit a a de mult pe cel mort. Ah! ei nu tiau
care era adev rata cauz a înfior rii Lui.
Apostolul compar natura cu o femeie îns rcinat , gata s nasc , care a teapt cu ner bdare pe
copila ul ei, a c rui venire a fost anun at de durerile na terii. Ea nu poate gr bi venirea, ea poate
numai s suspine i s a tepte. Tot a a face i crea ia. Ea suspin i a teapt descoperirea fiilor
lui Dumnezeu. Ace tia înc nu se deosebesc la exterior de restul oamenilor, ei sunt slabi,
probabil s raci i chiar cu defec iuni corporale, sufere i mor ca i ei. Dar nu va r mâne a a. În
curând vor fi învia i din mor i, sau, dac tr iesc, vor fi transforma i, vor apare împreun cu
Hristos în slav , ca mo tenitori împreun cu El, i atunci i crea ia va fi eliberat i va avea parte
de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Eliberarea ei din robia stric ciunii depinde de
aceast descoperire a slavei, când Dumnezeu va unii toate lucrurile într-Unul, în Hristos (Efeseni
1, 10).
Ast zi este timpul harului, i nimeni nu poate intra în libertatea harului, decât numai prin
credin . De aceea pe acest teren nu poate exista nici o leg tur între crea ie i noi, în primul
rând pentru c crea ia este numai trupeasc , i nu posed nici o în elegere, i în al doilea rând,
pentru c ea nu a ajuns din propria vin în starea ei actual , i deci nu are nevoie de iertare. Când
îns se va ar ta libertatea slavei copiilor lui Dumnezeu, atunci urm rile binecuvântate ale lucr rii
de mântuire înf ptuite de Hristos vor deveni vizibile i în crea ie. A fost pl cerea întregii
plin t i care locuia în Hristos »s împace totul cu Sine prin El, f când pace prin sângele crucii
Lui« (Coloseni 1, 20). Ast zi lucrurile nu sunt înc împ cate, dar sângele împ c rii al lui Hristos,
pe baza c ruia vor avea parte de împ care, a curs, lucrarea necesar pentru împ care a fost
înf ptuit .
Dar nu numai crea ia suspin , »dar i noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspin m în
noi, i a tept m înfierea, adic r scump rarea trupului nostru« (versetul 23). Noi nu suspin m,
pentru c ne doare dispari ia i trecerea lucrurilor vremelnice, ci pentru c prin Duhul sim im
diferen a dintre starea noastr actual i slava care ne st înainte, i prin trupul nostru, care nu
este înc eliberat, ne aducem permanent aminte de aceasta. C ci noi nu am avut înc parte de
»înfierea« în sensul deplin al cuvântului – la aceasta apar ine i un trup glorificat, care a avut
parte de puterea lui Hristos. Noi posed m «aceast comoar în ni te vase de lut« i dorim »s ne
îmbr c m peste el cu loca ul nostru ceresc« (2 Corinteni capitolul 4 i 5). În timp ce suntem
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umplu i cu n dejdea slavei, suspin m la privirea lucrurilor din jurul nostru cu acele suspine, care
pot fi numite canalul suspinelor crea iei. A a cum s-a spus, aceste suspine nu sunt roada
nemul umirii, sau a lipsei de r bdare, ci sunt ac iunea Duhului Sfânt care locuie te în noi, ale
c rui dintâi roade1 le avem. Deci, suspinul cre tinului are loc în duhul dragostei, i cu cât el las
mai mult s lucreze dragostea lui Dumnezeu turnat în inima lui prin Duhul Sfânt, cu atât mai
mult va sim i cum totul în jurul lui este împotriva lui Dumnezeu, iar suspinul lui va deveni mai
adânc i mai intens.
»C ci în n dejdea aceasta am fost mântui i. Dar o n dejde care se vede, nu mai este n dejde:
pentru c ce se vede, se mai poate n d jdui? Pe când, dac n d jduim ce nu vedem, a tept m cu
r bdare« (versetele 24-25). F cut des vâr it în con tiin a lui i c l uzit de puterea Duhului Sfânt,
cre tinul realizeaz ceea ce are în fa , i care înc nu se vede, cu o »n dejde care nu face de
ru ine«. El nu tie când va veni momentul s vad , dar el tie sigur, c va veni, i de aceea
a teapt cu bucurie, a a c n dejdea îl face s savureze lucrurile viitoare ca i cum ar fi prezente.
La lucrurile care se v d nu mai trebuie s speri, ele sunt prezente.
» i tot astfel i Duhul ne ajut în sl biciunea noastr : c ci nu tim cum trebuie s ne rug m.
Dar însu i Duhul mijloce te pentru noi cu suspine negr ite« (versetul 26). Ce har minunat! Am
auzit mai înainte, c Duhul locuie te în noi, ne c l uze te i d m rturie împreun cu duhul
nostru, c suntem copii ai lui Dumnezeu; aici ni se spune, c El se coboar a a de mult, c se
face una cu cei credincio i în starea lor actual de sl biciune. Noi suntem oameni în carne i
sânge, slabi, miopi, ne l s m u or influen a i, din untru i din afar , probabil avem o natur
fricoas i timid , obosim u or i ne cad aripile din lips de curaj. Dar în timp ce noi mergem a a
prin lume i în dragoste ne gândim la aceia care fac acelea i experien e ca i noi, ne putem
bucura pe de o parte de compasiunea intim a Marelui nostru Preot de sus, care odinioar a fost
ispitit în toate privin ele ca i noi, dar desigur El f r p cat, iar pe de alt parte avem în noi
Oaspetele divin sublim, care totdeauna mijloce te pentru noi cu suspine negr ite.
În lucrurile care sunt în leg tur cu crea ia, în ispite, în boli, în greut i, etc., de care avem parte
atât noi cât i fra ii i surorile noastre la mersul nostru prin lume, da, chiar cu privire la întreaga
situa ie din jurul nostru deseori nu tim cum s ne rug m, cum se cuvine. Noi nu avem nici un
medicament pentru ei, i nici nu tim care sunt c ile sau inten iile lui Dumnezeu cu ei. Noi putem
numai s suspin m, dar Duhul Sfânt, care d na tere la aceste suspine în noi, se une te cu noi în
aceste suspine, care nu se pot descrie în cuvinte, i Tat l nostru ceresc, care ne vede i ne aude,
» tie care este n zuin a Duhului, pentru c El mijloce te pentru sfin i dup voia lui Dumnezeu«
(versetul 27). Ce har, c putem fi siguri, c Dumnezeu, care »cerceteaz inimile« - o completare
important ! – descopere în suspinele noastre n zuin a Duhului. C ci dac inimile noastre sunt
sincere înaintea lui Dumnezeu, atunci Duhul este Acela care d expresie sentimentelor noastre ca
oameni, sentimente care apar in înc acestei crea ii suspinânde i care iau parte la suferin ele ei,
i Dumnezeu Îl în elege.
Dar nu numai aceasta. Noi tim în acela i timp, c »toate lucrurile lucreaz împreun spre
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, i anume, spre binele celor ce sunt chema i dup planul
S u« (versetul 28). Din lips de cunoa tere nu tim totdeauna cum s ne rug m, a a cum se
cuvine (s ne gândim de exemplu la apostolul Pavel însu i în 2 Corinteni 12), dar un lucru tim,
c toate lucrurile lucreaz împreun spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cu adev rat, o
adev rat mângâiere! S observ m expresia: »celor ce iubesc pe Dumnezeu«. Nu se spune „pe
care Dumnezeu îi iube te“, cu toate c aceasta este totdeauna adev rat. Este vorba de oameni
într-o lume care s-a îndep rtat de Dumnezeu, asupra c rora privirea Lui se odihne te cu pl cere,
c rora El le-a preg tit »lucruri, pe care ochiul nu le-a v zut, urechea nu le-a auzit, i la inima
omului nu s-au suit« (1 Corinteni 2, 9; compar cu Iacov 1, 12; 2, 5), de oameni, pe care El i-a
chemat din lume dup planul S u divin i pe care i-a d ruit prea iubitului Lui Fiu, i care acum
cunosc rela ia lor de copii cu Tat l. Cu alte cuvinte, când ochii lui Dumnezeu privesc spre acest
p mânt, El vede în mijlocul copiilor lumii acesteia, a c ror gândire este du m nie împotriva Lui,
1

Numite a a, având în vedere marea „recolt “ de la sfâr itul zilelor, când Duhul Sfânt va fi turnat »peste orice
f ptur « (Ioel 2, 28; Isaia 32, 15). Asem n tor suntem numi i »un fel de pârg a f pturilor Lui« (Iacov 1, 18).

62

Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
pe aceia care Îl iubesc, oricât de slabi ar fi ei. Faptul c ei Îl iubesc este numai din cauz c El i-a
iubit mai întâi, i c dragostea lor este i va r mâne totdeauna mic nu schimb cu nimic
realitatea, c ei sunt subiectul intereselor de dragoste ale lui Dumnezeu, spre al c ror bine
suprem El face s lucreze toate lucrurile, cele mai mici i cele mai mari. La aceast cunoa tere
pre ioas se mai adaug i faptul, c cei credincio i au fost deja înainte de întemeierea lumii
subiecte ale planului lui Dumnezeu, c El i-a cunoscut mai dinainte, da, »i-a hot rât mai
dinainte s fie asemenea chipului Fiului S u« (versetul 29). Comunic ri minunate! Ele ne conduc
la afirma ia absolut sigur rostit în ultima parte a capitolului nostru, c Dumnezeu este pentru
noi i de aceea nici o putere din în l ime sau din adâncime nu va putea s ne despart de
dragostea Sa.
»C ci pe aceia, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a i hot rât mai dinainte s fie asemenea
chipului Fiului S u, pentru ca El s fie cel întâi n scut dintre mai mul i fra i. i pe aceia pe care
i-a hot rât mai dinainte, i-a i chemat; i pe aceia pe care i-a chemat, i-a i socotit neprih ni i; iar
pe aceia pe care i-a socotit neprih ni i, i-a i prosl vit« (versetele 29-30). În aceast înl n uire
minunat a gândurilor i c ilor lui Dumnezeu, care, extinzându-se din ve nicie în ve nicie, leag
planul divin cu prosl virea noastr în casa Tat lui, str luce te harul lui Dumnezeu într-o
str lucire incomparabil . Este singurul loc din epistola noastr , care vorbe te despre planul lui
Dumnezeu întocmit înainte de vecii vecilor, dar el este cople itor în ac iunea lui, i noi în elegem
acum pe deplin strig tul scriitorului: »Deci, ce vom zice noi în fa a tuturor acestor lucruri?«
Con inutul ultimelor dou versete (versetul 29 i 30) ne arat , c lucrarea lui Dumnezeu pentru
cei chema i de El nu va înceta niciodat . Ea începe în ve nicie i se încheie cu ve nicia. Pe cei
care El i-a hot rât mai dinainte, pe ace tia i-a i chemat, i pe cei care i-a chemat, pe ace tia i-a
i socotit neprih ni i i ... i-a hot rât s fie asemenea chipului Fiului S u – pe ace tia, i pe
niciunul altul, dar f r nici o excep ie pe to i ace tia. Harul Lui nu se va odihni, pân când
inten ia Lui de dragoste nu se va realiza, pân când El nu va vedea stând înaintea Lui glorifica i
pe to i ace ti chema i, »asemenea chipului Fiului S u.«
Ochiul lui Dumnezeu se odihne te cu pl cere pe Omul de la dreapta Lui, Pe Fiul Omului care
domne te acolo sus în cer în slava învierii, i la care slav ne-a hot rât El mai dinainte. Nimic
mai pu in decât aceasta trebuie s aibe aceia pe care El i I-a dat Lui din lume. Deja aici pe
p mânt exist în sens duhovnicesc, în func ie de credincio ia fiec ruia, o asem nare mai mare
sau mai mic cu chipul lui Hristos; dar ca fii ai învierii i fii ai lui Dumnezeu vom sta înaintea
Tat lui cu trupuri asemenea trupului de slav al Fiului prea iubit. Dar cu toat aceast leg tur
intim cu El vom privi totdeauna cu adorare în sus spre El i cu mare bucurie Îl vom numi
Domn, singurul care este demn s primeasc cinstea, slava i binecuvântarea. Cu toate c El, Cel
care sfin e te, i noi, cei sfin i i, suntem cu to ii »dintr-unul«, a a c El deja acum nu se ru ineaz
s ne numeasc fra i (Evrei 2, 11), El va fi, spre bucuria Tat lui i împlinirea planurilor Lui, în
toat ve nicia, ca »Întâiul n scut dintre mai mul i fra i«, punctul central al acelei cete sfinte,
care, transformat în chipul Lui, Îl vor vedea a a cum este. (1 Ioan 3, 2). i ei? Ei vor c dea
înaintea Lui cu strig te de bucurie i vor arunca cununile lor înaintea Aceluia care i-a iubit i S-a
dat pe Sine pentru ei.
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