Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
Capitolul 8, 31 – 39 Consecin e triumfale, care rezult din cele ar tate anterior:
Dumnezeu este pentru noi i desp r irea de dragostea lui Dumnezeu
este imposibil
Ne mai r mâne s arunc m o privire la sfâr itul capitolului nostru minunat. Expunerile
apostolului, pe care le-am studiat, îl conduc, în leg tur cu întreaga înv tur a scrisorii, la
concluzia pe care am amintit-o deja, pe care o trage în numele tuturor credincio ilor, c
Dumnezeu nu numai c locuie te în noi prin Duhul S u, ci i El este pentru noi, adic , El i-a
îndreptat toat dragostea spre noi. i un Dumnezeu care iube te în felul acesta, acest Dumnezeu
nu va da gre niciodat . A a citim: »El, care n-a cru at nici chiar pe Fiul S u, ci L-a dat pentru
noi to i, cum nu ne va da f r plat , împreun cu El, toate lucrurile?« Darea la moarte a Fiului
este o realitate, i darul cel mai mare include în sine în mod necesar toate darurile mai mici.
Dac din pricina noastr Dumnezeu n-a cru at pe Acela care era bucuria i pl cerea inimii Lui,
punctul central al tuturor gândurilor Lui, dac El L-a dat la moarte pentru noi, pe când eram înc
p c to i i du mani ai Lui, cum ar putea El, dup ce noi am devenit sfin i i prea iubi i, s ne
re in vreun bine?
Mai departe, dac Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastr ? Cine se va
împotrivi Dumnezeului ve nic, cine ne va smulge din mâinile Lui atotputernice? Cine sau ce ne
va putea r pi favoarea Lui sau se va opune inten iilor Lui de dragoste pentru noi? De aceea,
ferice de cei care cu credin copil reasc pot spune: Dumnezeu este pentru mine!
F când excep ie de cele spuse mai înainte, apostolul ne d aici trei dovezi pentru faptul c
Dumnezeu este pentru noi. Prima este darea la moarte a Fiului S u, a doua este, c Dumnezeu
Însu i ne socote te neprih ni i, i a treia, c nimic nu ne va putea desp r i de dragostea Lui. În
prima dovad iese în primul rând în eviden dragostea lui Dumnezeu. Ea este izvorul tuturor
celorlalte lucruri. Nu to i credincio ii în eleg aceasta. Mul i v d cu preponderen în Dumnezeu
pe Judec torul cel drept, a c rui mânie a fost cei drept înl turat prin lucrarea lui Hristos, dar
care st pe scaunul Lui de judec tor ca Judec tor aspru i rece. Ei nu au în eles c Dumnezeu
este dragoste, i de aceea El este originea i baza mântuirii noastre; ei v d în Dumnezeu numai
sfin enia, iar în Hristos v d dragostea. A a a fost aproape în general în timpul Reformei, oricât de
minunat ar fi fost ea, i tot a a este i în zilele noastre. Dar Dumnezeu s fie l udat! Nu
dreptatea domne te ast zi – ea va domni cândva, dup ce va fi venit ziua judec ii, i vai de
aceia care vor fi întâmpina i de ea! – nu, ci harul st pâne te prin dreptate (capitolul 5, 21). Este
deosebit de important pentru pacea inimii noastre, s în elegem bine acest punct i astfel s avem
gânduri corecte despre Dumnezeu. Desigur, este adev rat, c Hristos a f cut totul, ca s satisfac
dreptatea lui Dumnezeu, dar este tot a a de adev rat, c dragostea lui Dumnezeu a hot rât mai
dinainte „Mielul”, ca s intre pentru noi în sp rtur . Noi aveam nevoie de dreptatea lui
Dumnezeu, pentru a putea sta înaintea Lui, dar dragostea Lui a fost activ în Hristos, ca s ne
câ tige aceast dreptate. »Dumnezeu era în Hristos, împ când lumea cu Sine, ne inându-le în
socoteal p catele lor.« i prin faptul c El a f cut pe Hristos p cat pentru noi, noi am devenit
dreptatea Lui în El (2 Corinteni 5, 19-20). Deci credin a i n dejdea noastr se întemeiaz pe
Dumnezeu Însu i. (compar cu 1 Petru 1, 21) Pe baza drept ii ve nice, neschimb toare a lui
Dumnezeu, tim c El, în dragostea Lui nem rginit , este pentru noi. i noi putem s ne baz m
cu toat încrederea, c El ne va da pe drumul nostru toate bunurile împreun cu Hristos, iar la
sfâr it ne va d rui slava.
Dar nu r mâne Dumnezeu totdeauna Cel sfânt i neprih nit? Absolut adev rat! Noi ne putem
schimba i putem deveni necredincio i a ceea ce m rturisim c suntem. Dar El r mâne
credincios, totdeauna Acela i, El nu Se poate t g dui singur. (2 Timotei 2, 13). Cu siguran
acesta este un adev r serios, dar nu suntem noi ale ii1 lui Dumnezeu, pe care El i-a cump rat cu
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sângele scump al Mielului S u f r cusur i f r pat ? i dac aceasta a a este, »cine va ridica
pâr împotriva ale ilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-i socote te neprih ni i! Cine-i
va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a i înviat, st la dreapta lui Dumnezeu, i mijloce te
pentru noi!« (versetele 33 i 34).
Dac Dumnezeu Însu i este pentru noi, atunci putem cu adev rat s fim mângâia i. i de ce
poate El s intervin pentru noi i s astupe gura oric rui acuzator? R spunsul este Hristos, Fiul
Omului, care a murit i a înviat, i acum st la dreapta lui Dumnezeu. Acuzatorul pleac mut
dinaintea Mielului aflat pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Satana este numit acuzatorul
fra ilor (Apocalipsa 12, 10), dar ce poate el face, dac Judec torul Însu i îndrept e te? Ar fi
f cut mai bine s nu acuze pe marele preot Iosua, reprezentantul cet ii p c toase Ierusalim
(Zaharia 3). Atacul lui s-a încheiat pentru el cu o înfrângere total i a condus la glorificarea
harului i drept ii lui Dumnezeu. A a va fi întotdeauna. Nu a ales Domnul Ierusalimul? i nu a
fost Iosua salvat, ca un t ciune smuls din foc? Ce replic mai putea aduce satan, ce mai putea
spune, când îngerul a poruncit s fie dezbr cat de hainele murdare, s -l îmbrace cu haine de
s rb toare i s -i a eze pe cap o diadem curat ? Dar ce s-a întâmplat atunci cu Iosua este un
tablou foarte slab al realit ii de ast zi. Rela ia noastr cu Dumnezeu este mult mai apropiat i
mai intim , decât o va avea Israel vreodat , i harul i neprih nirea lui Dumnezeu ies mai mult la
lumin în cazul nostru, dup ce Hristos a murit i a înviat, i i-a ocupat locul la dreapta lui
Dumnezeu.
Înc o dat : Dumnezeu Însu i apare aici ca Cel care îndrept e te, noi nu am fost socoti i
neprih ni i înaintea Lui numai prin credin . Ceea ce se spune prin duhul prorociei despre
Hristos Însu i: »Cel ce M îndrept e te este aproape ... Iat , Domnul Dumnezeu M ajut : cine
M va osândi?« (Isaia 50, 8-9) – spune apostolul aici cu privire la cei credincio i. Ce unire
binecuvântat i minunat !
Dar mai mult. Dumnezeu nu numai ne îndrept e te pe baza lucr rii Fiului S u, ci acest Fiu, ca
Omul înviat i prosl vit, se folose te pe Sine pentru noi, atâta timp cât vom fi în trupul acesta.
Poate exista o mângâiere mai mare? Aici jos se folose te Duhul Sfânt pe Sine pentru noi, iar
acolo sus o face Fiul lui Dumnezeu! Prin cunoa terea acestor dou realit i în elegem bine, c
greut ile de pe cale nu vor putea niciodat s rup leg tura care ne leag de Hristos, i prin El
de Dumnezeu.
»Cine ne va desp r i pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana,
sau foametea, sau lipsa de îmbr c minte, sau primejdia sau sabia?« (versetul 35) Nu c aceste
lucruri nu ar fi prezente. Ele sunt prezente, i le sim im în toat greutatea lor. Dar Fiul lui
Dumnezeu Însu i a tr it ca Om toate aceste încerc ri i suferin e, i a avut parte de tot ce
du manul pune în calea omului lui Dumnezeu aflat pe drumul punerii deoparte pentru Dumnezeu
i al ascult rii, ca s -l duc la c dere. Nu exist nici o durere, nici o suferin , nici o încercare a
credin ei, de care El Însu i s nu fi avut parte – i El le-a sim it mult mai mult, decât putem noi
s le sim im -, dar El a ie it biruitor din toate. De aceea, chiar dac apostolul, i probabil i al ii
ca el, a experimentat, adev rul cuvintelor: »Din pricina Ta suntem da i mor ii toat ziua, suntem
socoti i ca ni te oi de t iat«, i au avut, sau mai au chiar parte de toate greut ile i suferin ele
enumerate în versetul 35, credin a a putut i poate spune cu un curaj de moarte: »Totu i în toate
aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit« (versetele 36 i
37).
Ultimele cuvinte sunt în locul acesta de o deosebit putere i frumuse e. Ce L-a f cut pe
Domnul s mearg pe drumul greu din lumea aceasta? De ce, pe lâng suferin ele din pricina
p catelor noastre, a luat asupra Sa i toate aceste necazuri i suferin e? Nu era dragostea
minunat , de necomparat, care L-a determinat s-o fac ? Dragoste fa de noi, s racii i vrednici
de a fi urâ i? Deci nu este numai puterea Lui confirmat , care este puternic în noi cei slabi i
care ne face s ie im din toate încerc rile, ci înainte de toate este dragostea Lui, care ne poart ,
ne învioreaz , ne corecteaz i ne îndreapt privirea spre slav , a c rei arvun sunt tocmai aceste
suferin e. (compar cu 2 Corinteni 4, 17-18) Da, cine ne va desp r i de aceast dragoste?!
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Având în vedere toate acestea, apostolul încheie cu strig tul triumfal: »C ci sunt bine
încredin at c nici moartea, nici via a, nici îngerii, nici st pânirile, nici puterile, nici lucrurile de
acum, nici cele viitoare, nici în l imea, nici adâncimea, nici o alt f ptur , nu vor fi în stare s ne
despart de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, Domnul nostru.« (versetele 38-39)
Pân aici a fost vorba de greut ile i de du manii din lumea aceasta p mânteasc , vizibil ; acum
apostolul enumer acele puteri invizibile i st pâniri, care par s fie în stare s ne despart de
dragostea care vrea s ne duc la slav . Chiar dac le-am enumera, moartea sau via a, lucrurile
de acum sau cele viitoare, st pâniri din în l ime sau din adâncime, ce sunt toate acestea? Nimic
altceva, decât lucruri create, un nimic înaintea Creatorului atotputernic i fa de dragostea Lui
biruitoare i f r sfâr it.
Dac în leg tur cu lucrurile vizibile am auzit despre dragostea lui Hristos, aici, unde este
vorba de lucrurile care nu se v d, privirea noastr este îndreptat spre dragostea lui Dumnezeu,
care este în Hristos Isus, Domnul nostru. „Fiecare este”, a a cum a spus un alt scriitor, „exact la
locul s u. Dragostea lui Hristos s-a ar tat în aceea, c a suferit pentru noi pân la extrem aici jos
pe p mânt, i acum se desf oar sus, mijlocind pentru noi, care suferim acolo unde a suferit El;
dragostea Lui Dumnezeu, care ne iese mai pu in vizibil în întâmpinare, dar care are aceea i
nem rginire i neschimbabilitate ca i aceea a lui Hristos, a rânduit pentru noi totul mai dinainte,
ne-a dat totul, ne-a iertat prin har totul, ne ine i ne înconjoar pe cale i ne va duce, cu toate
împotrivirile acelor puteri du mane, la acea plin tate de dragoste, de bucurie i de slav , care pot
s satisfac numai pe un astfel de Dumnezeu i pot s fie corespunz toare lucr rii de
r scump rare a unui astfel de Mântuitor.”
Fie ca i noi, chiar dac avem o cunoa tere slab a acestei dragoste, cu aceast comoar de
bog ii inepuizabile în inim , s ne unim în strig tul de victorie al apostolului, cu care el începe
i încheie acest capitol. Nici o condamnare pentru cei care sunt în Hristos – nu exist nici un
du man, nici o st pânire, care s poat s ne despart de dragostea lui Hristos i de dragostea lui
Dumnezeu! Chiar dac totul în jurul nostru se destram în praf, chiar dac totul poart amprenta
p catului i a dep rt rii de Dumnezeu, credin a prive te peste toate acestea spre lucrurile care nu
se v d, se odihne te în dragostea lui Dumnezeu i st neclintit în lupt i suferin . Prin cea a,
care vrea s -i întunece privirea, ea prive te spre Acela, care, dup ce a înf ptuit lucrarea,
încununat cu slav i cu cinste, S-a a ezat la dreapta lui Dumnezeu i acum a teapt acolo pe ai
S i, ca s le fac parte cu o bucurie negr it i str lucit de bucuria i slava Sa.
O, ce cuvânt minunat: Dumnezeu este pentru noi!

