Studiu asupra Epistolei c tre Romani – R. Brockhaus
Capitolele 9-11
Cum se împac f g duin ele, pe care Dumnezeu le-a dat odinioar poporului S u
p mântesc în Avraam, cu chemarea dintre iudei i dintre p gâni la binecuvânt rile noului
leg mânt?
Am ajuns la un punct de cotitur în epistola noastr . Apostolul ne-a condus de la cele mai
întunecate adâncimi ale stric ciunii umane i pân la în l imile luminate ale harului divin.
Capitolul 8, care ne-a zugr vit înc o dat într-un rezumat cople itor întreaga pozi ie cre tin ,
rezultatul ac iunii minunate a lui Dumnezeu în dragoste i har, s-a încheiat cu enumerarea
binecuvânt rilor de care cre tinul are ast zi parte prin credin . Dumnezeu n-a cru at pe singurul
Lui Fiu n scut, ca s ne poat d rui totul împreun cu El.
Urm toarele trei capitole (9 – 11) ne conduc într-un domeniu nou, în care nu ne ocup m cu
lucrurile, pe care trebuie s le tim cu privire la pacea noastr i mântuirea noastr ve nic , ci
unde Duhul ne introduce în gândurile i hot rârile divine. Mergem acum pe c rarea
»în elepciunii« i a » tiin ei«, i aceast sec iune nu se încheie cu o cântare de laud spre slava
dragostei lui Dumnezeu, ci se încheie cu cuvintele: »O, adâncul bog iei, în elepciunii i tiin ei
lui Dumnezeu! Cât de nep trunse sunt judec ile Lui, i cât de neîn elese sunt c ile Lui! i în
adev r, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?« (Romani 11, 33-34).
Credin a prive te triumf toare înapoi la c ile minunate ale lui Dumnezeu, înv at fiind de ceea
ce i-a spus Duhul. Da, Dumnezeu vrea ca copiii Lui nu numai s se odihneasc în mântuirea
deplin , care le-a fost d ruit în Preaiubitul Lui, ci El vrea s le fac cunoscut i gândurile Lui,
s -i fac s recunoasc gândurile Lui. Ce har minunat!
Înv turile apostolului din prima jum tate a scrisorii Sale, care culmineaz cu stric ciunea atât
a iudeilor, cât i a na iunilor, dar i cu chemarea nep rtinitoare a harului fa de iudei i na iuni,
trebuiau s conduc involuntar la întrebarea: dac Dumnezeu a eaz pe iudei i na iuni în ceea ce
prive te rela ia moral pe acela i fundament i prin puterea dragostei Sale i bog ia harului S u
mântuie te pe to i cei ce cred, i »în Hristos« le d înfierea, ce se va întâmpla cu f g duin ele
necondi ionate, pe care El le-a dat poporului S u ales? Cum se pot ele pune la unison cu
chemarea f r deosebire a na iunilor i a iudeilor la binecuvânt rile nou-testamentale? Dac
Israel aflat sub Lege a pierdut toate drepturile la binecuvânt rile legate de împlinirea Legii, acele
f g duin e au fost totu i date înainte de Lege i f r condi ii. (compar Genesa 15, 17-18). Le-a
uitat Dumnezeu? A lep dat El pentru totdeauna pe poporul S u?
R spunsul la aceste întreb ri, sub c l uzirea Duhului Sfânt, umple cu atâta admira ie inima
scriitorului însu i, c la sfâr itul capitolului 11 exclam cuvintele, pe care le-am amintit deja. i
noi vom fi cople i i de impresii, dac vom studia în detaliu aceast tem , pe de o parte de
neprih nirea i seriozitatea sfânt a c ilor lui Dumnezeu, iar pe de alt parte de credincio ia Lui,
care nu se schimb , i de adev rul de nezguduit al Cuvântului S u. Haide i s mergem cu
venera ie, c l uzi i de Duhul, care »cerceteaz totul, chiar i lucrurile adânci ale lui Dumnezeu«
(1 Corinteni 2, 10), pe acest drum nou!
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Capitolul 9
Dumnezeu este neîngr dit. Ac ionând în aceast neîngr dire, El poate s salveze din
Israel, care s-a lovit de Piatra, Hristos, o r m i »dup alegerea prin har« i totodat
poate s împlineasc c ile Sale de har cu privire la p gâni, vestite deja în vechiul leg mânt.
Înainte ca apostolul s trateze tema lui, el d »rudelor sale trupe ti» o dovad emo ionant i
înduio toare a dragostei lui de nestins pentru Israel. Lui, apostolului na iunilor, i se repro a, c el
ar fi un r zvr tit, care din motive josnice a întrerupt rela iile sale cu Israel i uitând gândurile lui
Dumnezeu cu privire la »s mân a lui Avraam«, î i dispre uia propriul trup i sânge.
Ah, cât de pu in cuno teau oamenii, care gândeau i vorbeau în felul acesta, inima acestui om
minunat! Aceast inim , care la privirea st rii poporului s u iubit i a judec ilor lui Dumnezeu,
care au venit asupra lui Israel din cauza necredin ei i înc p ân rii lui, sângera ca o mie de r ni!
Cu expresii, cum nu puteau s fie mai tari: »Spun adev rul în Hristos, nu mint; cugetul meu,
luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor« - asigur pe concet enii lui de sentimentele lui aprinse,
neschimbate, fa de ei, i anume, nu din timpul când a tr it i a lucrat în mijlocul lor ca fariseu
plin de râvn i credincios Legii, ci în zilele dup chemarea lui, ca s fie apostol al lui Isus
Hristos. În loc s dispre uiasc pe „fra ii“ s i, sau chiar s -i urasc , în loc s piard dinaintea
ochilor privilegiile d ruite lor de Dumnezeu, inima lui era cuprins de »o mare întristare i o
durere necurmat « pentru ei (versetul 2).
Da, el a dorit, pentru fra ii s i, printr-un blestem s fie »desp r it de Hristos«, a a cum Moise sa rugat lui Dumnezeu cu ocazia vi elului de aur, ca numele s u s fie ters din cartea Sa. Acea
triste e mare i acea durere permanent l-a cople it a a de mult, c a exprimat o dorin , care de
fapt nu putea fi împlinit , i împlinirea ei nici nu ar fi adus vreun folos poporului lui (ca i la
Moise), dar ea dovedea cât de mult i de intim iubea el neamurile lui trupe ti. Era dragostea
divin , dragostea jertfitoare de sine a lui Hristos, care lucra în el, ca odinioar în Moise, i a f cut
pe cei doi oameni s fac totul, chiar i imposibilul, ca s slujeasc celor ce erau ai lor.
Aceea i dragoste îl face pe apostol s enumere tot ce putea el s numeasc avantaje ale
concet enilor s i. Cine ur te pe altul, va folosi orice ocazie ca s -l blameze i binele, pe care
acesta ar putea s -l aibe, s -l mic oreze; dragostea face contrariul. În primul rând „fra ii“
apostolului erau israeli i, deci urma i ai omului acela, care a luptat cu Dumnezeu i cu oamenii i
a biruit. (Genesa 32, 28). Ei aveau înfierea (desigur nu în sensul cre tin de ast zi), c ci Domnul a
poruncit lui faraon: »Israel este fiul Meu, întâiul Meu n scut«, i : »Las pe fiul Meu s plece!«
Dup aceea slava (compar cu Exod 29, 43) i leg mintele, i darea Legii (unde era un popor ca
el, pe care Dumnezeu »l-a ales dintre toate popoarele p mântului« i c ruia i-a dat porunci bune
i drepte?), i slujba dumnezeiasc (la început în cort iar mai târziu în Templu), i f g duin ele i
patriarhii! i în cele din urm , ca încununare a tuturor acestora: din Israel »a ie it, dup trup,
Hristosul (Mesia), care este, mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci«!
Cu ce putere ar fi trebuit s loveasc aceste cuvinte în inima i con tiin a acelora, care au f cut
apostolului o nedreptate a a de mare! Într-adev r, dac a existat un om, care iubea poporul
p mântesc al lui Dumnezeu, atunci el era acela. El era ultimul c ruia putea s i se repro eze, c
subapreciaz privilegiile lui Israel. Mult mai de grab lui i se cuvenea s fac astfel de repro uri,
c ci cine dintre neamurile lui dup trup, necredincioase, cuno tea i recuno tea cel mai mare
privilegiu al lor, i anume, pe Hristos Isus, »Dumnezeu descoperit în trup«, »din Israel«? Cine
dintre ei suferea a a de mult din cauza lep d rii lui Israel, a a cum o f cea Pavel?
De aceea el era omul care putea s înve e pe Israel, c Dumnezeu nu »a alungat« pe poporul
S u, chiar dac suferea a a de mult sub loviturile judec ii Sale, i înc i ast zi mai sufere: i
mai departe, c numai harul nem rginit al lui Dumnezeu poate s constituie baza restabilirii lor,
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acela i har, de care au parte na iunile, i care a vrut s se îndrepte spre ele, ca s le fac parte de o
împlinire mult mai minunat a f g duin elor date lor, decât s-ar fi putut a tepta ei vreodat . În
efortul lor de a ob ine o neprih nire proprie nu au ob inut neprih nirea care este prin credin , ci
au devenit un popor neascult tor i împotrivitor, spre care Dumnezeu i-a întins zadarnic mâinile.
(capitolul 10, 3,21).
Cine putea s le aduc ajutorul? Am spus deja: numai nem rginirea lui Dumnezeu, care în
ciuda tuturor lucrurilor lucreaz prin har i a putut s mântuiasc »o r m i datorit unei alegeri
prin har«. Chiar dac poporul, ca întreg, în loc s ob in ceea ce c uta, a c zut sub mânia dreapt ,
totu i potrivit principiului lui Dumnezeu era o »alegere«, care ob inea mântuirea, iar restul au fost
împietri i. (Romani 11, 3-7).
În continuarea capitolului nostru, apostolul se refer mereu la neîngr direa lui Dumnezeu i
dovede te iudeilor prin propria lor istorie, c Dumnezeu dintotdeauna a lucrat conform acestui
principiu al neîngr dirii. i cât de bine este pentru ei, c a a a fost, i c El înc mai proceda la
fel! Numai în felul acesta mai era speran pentru ei; altfel ar fi fost irevocabil pierdu i. Dar nu a
devenit Cuvântul Lui »f r putere« (versetul 6), prin faptul c u a harului s-a deschis pentru
na iuni? Nu a devenit El necredincios fa de f g duin ele date p rin ilor? Nu, Cuvântul lui
Dumnezeu i-a p strat permanent puterea i s-a dovedit a fi de încredere i credincios, numai
omul, i în mod deosebit iudeul, s-a dovedit a nu fi de încredere.
În mod asem n tor cum se face ast zi, iudeii au încercat s fac din f g duin ele, pe care le-a
primit Avraam, „obliga ii“ pentru Dumnezeu, ca s binecuvânteze pe to i urma ii naturali ai
patriarhilor (excluderea na iunilor de la acestea era de la sine în eles). Dar, spune apostolul, »nu
to i care se coboar din Israel« sunt din pricina aceasta Israel, i de asemenea nu to i sunt copii,
pentru c sunt »s mân a lui Avraam« (versetele 6-7). Deja Domnul Însu i (compar cu Ioan 8,
37-39) a f cut aten i pe iudei cu privire la diferen a mare între »s mân a« lui Avraam i »copiii«
lui Avraam. Descenden a natural din Avraam nu a dat nim nui dreptul la f g duin e. i dac
iudeii voiau cu toate acestea s se in strâns de ele, atunci trebuiau s recunoasc i pe fiii pustiei
Arabiei, pe beduini, cu acelea i drepturi, c ci ei erau fiii lui Ismael, fiul lui Avraam. i cu drept i
mai mare erau edomi i, urma ii lui Esau, fratele geam n al lui Iacov! Dar aceasta desigur n-o
voiau. Cum ar fi putut un iudeu s aib binecuvânt ri comune cu un p gân, cu »câinii«? Era
absolut exclus. F g duin ele apar ineau numai celor care veneau pe linia Isaac, respectiv Iacov:
»În Isaac vei avea o s mân , care- i va purta numele« (versetul 7).
Dar dac aceasta era a a, atunci descenden a natural avea valoare mic . În ceea ce prive te pe
Ismael, el era un adev rat fiu al lui Avraam, dar el era »n scut în chip firesc« (Galateni 4, 23), i
firea p mânteasc nu folose te la nimic înaintea lui Dumnezeu. »Nu copiii trupe ti sunt copii ai
lui Dumnezeu; ci copiii f g duin ei sunt socoti i ca s mân « (versetul 8). Asem n tor a spus
apostolul deja la sfâr itul capitolului 2: »Iudeu nu este acela care se arat pe dinafar c este
iudeu; i t iere împrejur nu este aceea care este pe dinafar , în carne.« Nu, numai Dumnezeu
poate s decid , i Lui I-a pl cut s cheme pe Isaac, i nu pe Ismael. Chemarea se baza pe o
hot râre liber , pe o »hot râre mai dinainte« a lui Dumnezeu, i a avut loc pe baza unei
»alegeri«. »C ci cuvântul acesta este o f g duin : „Pe vremea aceasta M voi întoarce, i Sara
va avea un fiu.“« (versetul 9).
Nici un iudeu nu putea s nege puterea acestei expuneri de dovezi, numai dac , a a cum s-a
spus, ar fi recunoscut pe urma ii lui Ismael i Esau ca având acelea i drepturi cu Israel. S-ar mai
fi putut replica înc ceva. Mama lui Ismael era o servitoare egipteanc , o sclav ; dar Isaac era
n scut de Sara, so ia de drept a lui Avraam. Dar care era situa ia cu Rebeca? Ea nu numai c nu
era o servitoare, ci descindea din familia lui Avraam, i ea a n scut so ului ei gemeni. Nu se poate
imagina o alt posibilitate care ar fi fost mai potrivit pentru apostol în expunerea sa de idei. Esau
i Iacov erau fiii aceluia i tat , n scu i de aceea i mam i în acela i timp, i totu i Dumnezeu
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spune Rebec i, înainte de na terea copiilor i înainte ca ei s fi f cut ce este bine sau r u, ce
diferen va fi între ei: »Cel dintâi va sluji celui de pe urm «, sau cu alte cuvinte: dreptul de întâi
n scut al celui mai mare va fi dat celui mic. De ce? Deoarece Dumnezeu a hot rât a a. Era
hot rârea Lui mai dinainte, voin a Lui neîngr dit cu privire la cel mai mic, sau la cel mai tân r,
pentru ca, a a cum apostolul scoate în eviden , »s r mân în picioare hot rârea mai dinainte a
lui Dumnezeu, prin care se f cea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheam « (versetul 11).
Faptele celor doi copii nu au absolut nimic a face cu chemarea; înainte ca ei s fie n scu i, deci
înainte ca ei s fi f cut ceva, care probabil ar fi putut face pe unul potrivit pentru primirea
binecuvânt rilor, iar pe cel lalt nu, Dumnezeu a f cut alegerea Sa.
Dar s-ar putea replica, nu citim imediat dup aceea, c Dumnezeu a iubit pe Iacov, i a urât pe
Esau? Da, a a st scris, i nu este dreptul nostru s sl bim câtu i de pu in aceste cuvinte. i nu
este nici un motiv ca s facem aceasta. S observ m în primul rând, c Dumnezeu nu a rostit
aceste cuvinte înainte ca copiii s fi fost n scu i (a a cum a fost cazul mai înainte), ci ele se
g sesc la Maleahi, ultimul proroc al Vechiului Testament, care a tr it cu aproximativ 1400 de ani
dup na terea gemenilor, deci într-un timp când Esau i urma ii lui, edomi ii, i-au ar tat de mult
gândirea lor „p c toas “, du m nia de neîmp cat fa de Israel. Deci dac Dumnezeu spune c El
a iubit pe Iacov, dar a urât pe Esau, atunci dragostea î i avea izvorul în inima Lui – ea era liber
i nemeritat -, în timp ce ura se baza pe comportarea moral a lui Esau. Amândoi copiii au fost
n scu i în p cat i f r îndoial au crescut amândoi în p cat; dar în unul din ei s-au împlinit
hot rârile de har ale lui Dumnezeu, în timp ce cel lalt a primit pedeapsa meritat pentru c ile lui
rele.
Deoarece afirma ia prorocului Maleahi creaz greut i unor cititori cu privire la aceste rela ii i
deseori a condus la interpret ri gre ite, vreau s accentuez înc o dat , c ea a fost f cut la mult
timp dup moartea celor doi fii ai lui Isaac. În Geneza 25 nu g sim nimic despre aceasta. Deci din
acest loc nu se poate trage concluzia, c Dumnezeu a iubit mai dinainte pe un fiu i pe cel lalt l-a
urât, i în felul acesta a hot rât mai dinainte soarta lor ve nic ; i nici c El în cunoa terea Lui
divin privind în viitor a vorbit în felul acesta. Ambele ipoteze sunt gre ite; dar omul exclude cu
pl cere lep darea unuia prin alegerea celuilalt. Nu, lucrurile stau în felul urm tor: dac
Dumnezeu, din doi oameni, niciunul din ei neputând avea preten ii de la El, alege pe unul pentru
un loc mai privilegiat decât al celuilalt, a a cum se petrece aici, atunci aceasta este voin a Lui
neîngr dit , i cine ar putea s -I spun : »Pentru ce faci a a?« Dac Lui Îi place, în harul S u s se
glorifice într-un om, cine are dreptul s -I fac repro uri din cauza aceasta? - În acela i timp
alegerea unuia nu condi ioneaz nicidecum condamnarea celuilalt.
Dar se aude un alt repro :
»Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum!« (versetul 14).
Omul, în elepciunea fireasc , întreab : dac Dumnezeu din doi oameni la fel de p c to i
salveaz pe unul i pe cel lalt îl las s se piard , nu se comport El nedrept? Întrebarea în sine
arat arogan a inimii omene ti, asumând omului dreptul de a judeca i acuza pe Dumnezeu, în loc
s se lase judecat de El i s se supun judec ii Lui. Nu poate s fie altfel: de îndat ce eu pun la
îndoial nem rginirea lui Dumnezeu, m dovedesc a fi apreciatorul i judec torul lui Dumnezeu.
Nu El judec , ci eu judec. Felul de gândire firesc al omului se r zvr te te împotriva adev rului
care izvor te din natura divin i se întemeiaz pe ea. Dac Dumnezeu este Dumnezeu, atunci El
trebuie s fie suveran în tot ce face. Orice înv tur care neag maiestatea neîngr dit a lui
Dumnezeu sau vrea s -L prezinte ca fiind indiferent fa de p catul i suferin a omului, este
împotriva adev rului i nedemn fa de Dumnezeu. Dumnezeu este lumin i este imposibil ca
lumina s se uneasc cu întunericul în inima omeneasc ; Dumnezeu este dragoste, i dragostea
este liber s ac ioneze corespunz tor cu natura ei sfânt .
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Omul, ne tiutor cu privire la sine însu i i la Dumnezeu, neag stric ciunea lui total , se
împotrive te Cuvântului lui Dumnezeu i critic c ile Lui. Dar prin faptul c face aceasta i
îndr zne te chiar s se pun al turi de Dumnezeu pe temelia »drept ii«, î i roste te singur
sentin a i îndrept e te pe Dumnezeu, a a cum vom vedea îndat în cazul de fa în istoria
poporului Israel. La întrebarea iudeilor: »Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu?« i r spunsul
apostolului »Nicidecum!« urmeaz imediat cuvântul: »C ci El a zis lui Moise: „Voi avea mil de
oricine-Mi va pl cea s am mil , i M voi îndura de oricine-Mi va pl cea s M îndur“.«
La prima vedere s-ar putea ca aceast explica ie s ne par ciudat , dar dac ne amintim cu ce
ocazie au fost rostite cuvintele, vom constata (ca întotdeauna la studiul Cuvântului), c tocmai
ceea ce se pare a fi nepotrivit se transform în contrariul. Disonan a aparent devine armonia cea
mai minunat . Cu cât privim mai îndeaproape împrejur rile care au condus la acea afirma ie, cu
atât mai clar vom recunoa te puterea doveditoare a r spunsului apostolului. Recunoa tem c în
toat Biblia nu se g se te nici un loc care în acest caz ar fi fost mai potrivit decât acesta.
La muntele Sinai, pân unde harul lui Dumnezeu i-a purtat ca pe aripi de vultur, la condi ia
pus de Dumnezeu: »Dac ve i asculta glasul Meu, i dac ve i p zi leg mântul Meu«, poporul a
r spuns: »Vom face tot ce a zis Domnul!«. În loc s se încread i mai departe pe acel har, i-au
permis s împlineasc în puterea proprie poruncile lui Dumnezeu, cu toate experien ele lor
umilitoare, pe care le-au f cut deja.
Urmarea a fost leg mântul Legii, facerea cunoscut a cerin elor drepte i sfinte ale lui Dumnezeu
adresate omului firesc. Prin aceasta a început istoria propriu-zis a poporului Israel. Moise s-a
urcat pe munte, ca s primeasc poruncile lui Dumnezeu. Pe când el a întârziat s se reîntoarc ,
poporul a devenit ner bd tor i l-a f cut pe Aaron s fac un vi el de aur. Prin faptul c Israel a
înc lcat grosolan prima i cea mai mare porunc , nu a mai r mas nimic altceva decât judecata
imediat i nimicirea. Abia a început istoria sa ca popor, i dintr-o lovitur a pierdut tot ce avea
dreptul, cu condi ia ascult rii de bun voie. Dumnezeu, care a dat f g duin ele i pe care le putea
împlini, a fost jignit peste m sur . Leg mântul S u a fost rupt. Ce a mai r mas pentru Israel?
Dac Dumnezeu vroia s ac ioneze cu dreptate fa de poporul S u, i pe temelia Legii nu putea
s fac altfel, atunci to i trebuiau omorâ i. Nu exista posibilitate de sc pare.
To i iudeii, care cuno teau istoria acelor timpuri, trebuiau s recunoasc veridicitatea dovezilor
aduse. Deci dac voiau s existe pe baza „drept ii“ înaintea lui Dumnezeu, atunci soarta lui
Israel ar fi fost pecetluit pentru totdeauna deja în timpul acela, a a cum Dumnezeu a zis lui
Moise: »V d c poporul acesta este un popor înc p ânat. Acum, las -M ; mânia Mea are s se
aprind împotriva lor i-i voi mistui« (Exod 32, 9-10). Cu adev rat, nu »din pricina neprih nirii
lor« le-a dat Dumnezeu ara bun (Deuteronom 9, 6), ci pentru c a ascultat de rug ciunea lui
Moise (un model al lui Hristos) i El S-a retras pe temelia harului S u nem rginit: »Voi face s
treac pe dinaintea ta toat bun tatea Mea ... M îndur de cine vreau s M îndur, i am mil de
cine vreau s am mil « (Exod 33, 19). Numai în felul acesta putea s -I par r u de r ul despre
care a vorbit (Exod 32, 14), numai a a putea s ierte f r delegile. Da, mai mult chiar; tocmai în
înc p ânarea poporului, care pe fundamentul neprih nirii au pricinuit judecata, a putut harul s
g seasc un motiv pentru Dumnezeu ca s vin în mijlocul poporului: »Doamne, dac am c p tat
trecere (sau: har) înaintea Ta«, a a s-a rugat Moise în Exod 34, 9, »Te rog s mergi în mijlocul
nostru, Doamne; poporul acesta este în adev r un popor înc p ânat.«
Ce minunat este aceasta! Când omul este lipsit de orice speran , din cauza faptelor lui, când
dreptatea Lui Dumnezeu poate s aduc asupra lui numai mânie i judecat , din cauza
neascult rii i a p catelor lui, dac Legea poate numai s -l blast me i s -l condamne la moarte,
Dumnezeu are totu i izvoare de ajutor în Sine, la care El poate s - i g seasc sc parea. Privind în
viitor la marele Mijlocitor care va veni, care aici are un model a a de frumos în Moise,
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Dumnezeu poate s ofere har i îndurare, i anume, s lu m bine seama, cui vrea El, pe principiul
harului S u liber, necondi ionat.
»A a dar, nu atârn nici de cine vrea, nici de cine alearg , ci de Dumnezeu care are mil «
(versetul 16).
Dar dac Dumnezeu vrea s aib mil , cât de mari sunt atunci p catele omului care se opune
acestei voin e de a se îndura i încearc s z d rniceasc inten iile lui Dumnezeu! i acest aspect
trebuie scos în eviden
i trebuie ar tat cum procedeaz Dumnezeu cu un astfel de om.
Dumnezeu trebuie s fie cunoscut pe tot p mântul ca un Dumnezeu care nu se las batjocorit f r
s pedepseasc . Privit sub acest aspect, în elegem bine cuvintele urm toare: »Fiindc Scriptura
zice lui Faraon: „Te-am ridicat înadins, ca s -Mi ar t în tine puterea Mea, i pentru ca Numele
Meu s fie vestit în tot p mântul.“ Astfel, El are mil de cine vrea i împietre te pe cine vrea.«
(versetele 17-18).
Faraon trebuia s fie pentru toate timpurile un exemplu a ceea ce poate s fac Iehova,
Dumnezeul lui Israel, cu un om , care la porunca Sa: »Las pe poporul Meu s plece, ca s
pr znuiasc în pustie un praznic în cinstea Mea«, a avut curajul s zic cu nem surat arogan :
»Cine este Domnul, ca s ascult de glasul Lui? ... Eu nu cunosc pe Domnul, i nu voi l sa pe
Israel s plece.«, i în încheierea acestor cuvinte de batjocur a poruncit s îngreuieze i mai mult
munca israeli ilor, care i a a era destul de grea, i s cear imposibilul de la ei. (Exodul 5, 1 i
urm toarele). Mesajul lui Dumnezeu a trezit în omul mândru i crud numai hot rârea de a se
opune voii lui Dumnezeu i de a-I nimici planurile. S observ m, c starea lui a devenit tot mai
rea, cu cât Dumnezeu vorbea mai mult cu el. De apte ori citim: »Inima lui faraon s-a împietrit«
sau »Faraon i-a împietrit inima«; abia dup ce cea mai grea plag a venit peste el i chiar
în elep ii i vr jitorii lui au zis »Aici este degetul lui Dumnezeu!«, se spune: »Domnul a împietrit
inima lui faraon«. i când în cele din urm i-a dat acordul ca Israel s plece din Egipt, r utatea
incorijibil a inimii lui s-a ar tat iar i prin aceea, c plin de mânie a urm rit cu o armat
puternic pe popor, imaginându- i mereu c se va putea împotrivi Domnului. Este de mirare c
Dumnezeu, drept pedeaps , l-a împietrit i l-a f cut pentru toate timpurile un exemplu de
aten ionare? Niciodat Dumnezeu nu stabile te vreun om s - i împietreasc inima. Niciodat El
nu face pe un om r u, nu, omul, prin c derea sa sub puterea p catului, înainteaz din r u în mai
r u.
Ce a f cut deci Dumnezeu în cazul lui faraon? El a l sat pe acest om s se urce la în l imea
mare, pe care se afla, pentru ca dec derea lui jalnic în Marea Ro ie s fac cunoscut tuturor
timpurilor ce înseamn s - i înt re ti grumazul împotriva lui Dumnezeu. Istoria lui vorbe te i
ast zi con tiin ei oamenilor.
Asemenea lui faraon s-a întâmplat i cu poporul Israel, numai cu diferen a, c acest popor aici
i de mai multe ori în viitor este obiectul harului salvator i reabilitator al lui Dumnezeu. Faptul
acesta m re te i mai mult responsabilitatea lui i c derea lui este i mai mare. În loc s asculte de
aten ion rile severe ale lui Dumnezeu, ei s-au r zvr tit împotriva Lui, au aruncat Legea Lui
înapoia lor i au s vâr it batjocori mari. Da, ei » i-au b tut joc de trimi ii lui Dumnezeu, I-au
nesocotit cuvintele, i au râs de prorocii Lui, pân când mânia Domnului împotriva poporului S u
a ajuns f r leac«. (compar cu Neemia 9, 26-29; 2 Cronici 36, 14-16). Iar i dorim s întreb m:
este de mirare, când Dumnezeu spune prorocului S u Isaia: »Împietre te inima acestui popor, f -l
tare de urechi, i astup -i ochii, ca s nu vad cu ochii, s n-aud cu urechile, s nu în eleag cu
inima, s nu se întoarc la Mine, i s nu fie t m duit«? Orbire spiritual i împietrire a venit din
partea lui Dumnezeu peste inima lor rea i împotrivitoare, i când mai târziu Domnul Isus a venit
în mijlocul lor, »nu au crezut în El«, da, ei »nu puteau s cread , c ci Isaia a zis: „El le-a orbit
ochii ... i a a mai departe“« (Isaia 6, 8-10; Ioan 12, 37-40). În mod asem n tor scrie apostolul
Petru despre cei »neascult tori« din zilele noastre, c ei sunt rândui i s se loveasc de Cuvânt (1
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Petru 2, 7-8). Dumnezeu a rânduit pe ace ti oameni mândri, ca pe faraon odinioar , s fie
exemple de aten ionare pentru ceilal i. El nu i-a f cut neascult tori, dar El i-a l sat, probabil dup
mai multe aten ion ri zadarnice, în împietrirea inimii lor.
Astfel, în ambele cazuri, fie c Dumnezeu se îndur de om sau îl împietre te, nedreptatea nu
este de partea lui Dumnezeu, ci de partea omului, care, în ceea ce-l prive te, este incorijibil de r u
i de stricat; i în ambele cazuri, i în har, i în judecat , Dumnezeu ac ioneaz spre prosl virea
Numelui S u. To i cei care iau seama la Cuvântul lui Dumnezeu i au în elegere spiritual , nu vor
avea nici un fel de greut i în privin a aceasta; numai logica omeneasc trage totdeauna concluzii
gre ite. Apostolul, c l uzit de Duhul lui Dumnezeu, enumerând una dup alta aceste concluzii, el
le trateaz într-un fel care treze te deplina noastr admira ie.
Ajungem acum la ultima concluzie asem n toare:
»Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bag vin ? C ci cine poate sta împotriva voii Lui?«
(versetul 19). Cu alte cuvinte: dac Dumnezeu are mil de cine vrea El, cu ce pot eu atunci
contribui? i dac El împietre te pe cine vrea El, ce pot face eu împotriv ? Dac El este
Dumnezeul nem rginit, atunci mie nu-mi mai r mâne nimic altceva, decât s m supun voii Sale.
Obiec ia pare s fie întemeiat . De ce Dumnezeu mai mustr ? Dac în cele din urm toate
trebuie s se supun voii i hot rârilor Sale, atunci omul nu poate fi f cut r spunz tor de
rezultate! Cap tul drumului vie ii lui este în mâna lui Dumnezeu! Aceasta ne aminte te involuntar
de scuza primei perechi de oameni dup c derea în p cat. i atunci Adam i Eva au c utat s
atribuie lui Dumnezeu responsabilitatea pentru cele ce au avut loc. De ce El a permis accesul
arpelui în gr dina Eden? Pentru ce a fost dat femeia b rbatului, ca s -l în ele? – În Romani 9
întrebarea era pus altfel, dar în principiu este acela i lucru: Dumnezeu este vinovat, nu omul. De
ce El mântuie te pe unii i leap d pe al ii? Ce poate face omul, dac Dumnezeu îl împietre te?
S mai spunem înc o dat , c toate aceste întreb ri i concluzii, pe de o parte nesocotesc slava
lui Dumnezeu, iar pe de alt parte uit responsabilitatea creaturii. Principiul neîngr dit al lui
Dumnezeu - i cum ar fi El Dumnezeu, dac nu este neîngr dit? – nu anuleaz responsabilitatea
omului. S lu m crucea ca exemplu explicativ. Hot rârea ca Preiubitul lui Dumnezeu trebuia s
sufere a fost luat înainte de întemeierea lumii; Dumnezeu, în cunoa terea Sa mai dinainte, a
hot rât pe Isus s devin Mielul care ridic p catul lumii. Dar a redus aceasta cu ceva vina
omului? Nici pe departe! Iudeii i p gânii s-au unit în ziua aceea i au devenit prieteni în
du m nia comun împotriva lui Dumnezeu i a Unsului S u; i cu toate c ce au f cut ei a
împlinit ce au spus profe ii i au oferit ocazie lui Dumnezeu s execute sentin a Sa sfânt asupra
p catului i s îndeplineasc lucrarea minunat a harului S u, ei erau i au r mas vinova i de
lep darea i uciderea Fiului lui Dumnezeu. (Compar cu Faptele Apostolilor 2, 22-23). Ambele
lucruri au mers unul lâng altul.
Concluzia din care rezult întrebarea: »Atunci de ce mai bag vin ?« este total în el toare.
Dac Dumnezeu în marea lui în elepciune i în bog ia îndur rii Sale a f cut ca din fapta rea a
omului s se împlineasc hot rârile Sale, aceasta este domnia Sa neîngr dit , dar las voin a
omului s r mân ce este: rea i nescuzabil . Desigur, dac ar fi adev rat ce înva teologia
calvinist sever , c Dumnezeu a hot rât mai dinainte pe cei care vor merge la pierzare, atunci
situa ia devine dificil . Dar Dumnezeu s fie l udat! Nu este adev rat. Scriptura nu vorbe te
niciodat a a, chiar dac sunt unele locuri care ar p rea c sprijinesc aceast p rere.
Cum stau lucrurile? Înainte ca apostolul s treac s dea r spuns la întrebare, el accentueaz ,
a a cum am remarcat de mai multe ori, neîngr direa lui Dumnezeu, întâietatea drepturilor Lui i
arat celui care pune întrebarea gre eala inimii lui. Ar putea un om, a c rui con tiin s-a trezit i
a devenit activ , s vorbeasc în felul acesta, a a cum are loc aici? Niciodat un suflet care se
c ie te nu va considera pe Dumnezeu nedrept i nu-L va învinov i, c El este r spunz tor pentru
mergerea la pierzare a unui om. Cine are o astfel de vorbire rea, dovede te prin aceasta orbirea lui
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natural i mândria inimii Lui. »Dar, mai de grab , cine e ti tu, omule, ca s r spunzi împotriva
lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a f cut: „Pentru ce m-ai f cut a a?“ Nu
este olarul st pân pe lutul lui, ca din aceia i fr mânt tur de lut s fac un vas pentru o
întrebuin are de cinste, i un alt vas pentru o întrebuin are de ocar ?« (versetele 20-21). Dar dac
creatura are o astfel de putere - i cine vrea s contrazic aceasta? – cu cât mai mult atunci
Creatorul!
»Pentru ce m-ai f cut a a?« Aceast întrebare în gura unui om îndreptat împotriva lui
Dumnezeu, în cele din urm nu spune altceva, decât numai c Dumnezeu nu are nici un drept s
judece r ul i dac El nu vrea s se îndure de to i i s -i mântuiasc pe to i, atunci nu are voie s
pedepseasc pe nimeni. Prin aceasta este înl turat orice domnie i r spl tire dreapt i
Dumnezeu este constrâns s tolereze r ul într-un fel pe care nici un om cinstit nu o va face în casa
sa sau în mediul s u înconjur tor. C Dumnezeu a creat pe om bun i integru i l-a aten ionat cu
toat seriozitatea cu privire la p cat i urm rile lui, dar c omul a c zut în ispit i dup aceea a
îngr m dit p cat peste p cat i acte de violen peste acte de violen – toate acestea sunt
inten ionat trecute cu vederea sau sunt scuzate.
Dar s-ar putea pune întrebarea: nu este în cuvintele apostolului, c olarul din acela i lut face
dup pl cerea lui un vas de cinste i un alt vas de necinste, confirmarea a ceea ce I se repro eaz
lui Dumnezeu? Într-adev r, vorbirea apostolului este curajoas , i chiar oameni rezonabili i
comentatori în eleg tori ai Cuvântului lui Dumnezeu s-au r t cit în acest loc, prin aceea c au
uitat, c scriitorul a vrut în primul rând s prezinte suveranitatea lui Dumnezeu în toat
inviolabilitatea ei, i au trecut cu vederea, c Dumnezeu nu s-a folosit de drepturile Lui, a a cum
s-ar a tepta din tabloul prezentat în lucrarea olarului. Urm toarele dou versete ne înva cum a
ac ionat Dumnezeu; dar s-a cuvenit înaintea lui Dumnezeu, i de folos oamenilor, s se prezinte
mai întâi drepturile neîngr dite ale lui Dumnezeu. Cât de rar se gândesc tocmai aceia care
vorbesc despre „drepturi“, c i Dumnezeu are drepturi! Da, dac exist într-adev r drepturi,
atunci drepturile lui de Creator trebuie s fie cele mai mari, da, neîngr dite, i în mod deosebit
dac ne aducem aminte, c noi suntem nu numai creaturi, ci suntem creaturi dec zute, p c to i,
care în mod normal ar trebui s culeag roadele faptelor lor rele.
Dar s ascult m cum r spunde apostolul la întrebarea grea: » i ce putem spune, dac
Dumnezeu, fiindc voia s - i arate mânia i s - i descopere puterea, a suferit cu mult r bdare
ni te vase ale mâniei, f cute pentru pieire; i s - i arate bog ia slavei Lui fa de ni te vase ale
îndur rii, pe care le-a preg tit mai dinainte pentru slav (despre noi vorbesc)? Astfel El ne-a
chemat nu numai dintre iudei, ci i dintre neamuri« (versetele 22-24).
Am atras deja mai înainte aten ia, c în mod necesar Dumnezeu va trebui odat s - i reverse
mânia peste tot r ul care s-a f cut i se face în aceast lume i s - i arate puterea fa de omul
mândru i egoist, dac vrea s - i dovedeasc caracterul S u de Dumnezeu sfânt. Cum adic ,
dac pân acum El nu i-a f cut cunoscut aceast mânie i aceast putere, ci în loc de aceasta a
suferit »cu mult r bdare« vasele mâniei – are atunci cineva vreun drept s -I repro eze cruzime
sau nedreptate? Imposibil! i totu i El, - cu toate c omul, de când exist istoria lui nu a încetat
s -L irite prin desconsiderarea drepturilor Sale i s -L provoce prin mândria lui, prin imoralitatea
lui, prin închinarea la idoli, blesteme i batjocuri -, a amânat pân ast zi s exercite judecata
înmiit meritat . Cât de îndur tor i de îndelung r bd tor a fost El! El a purtat »vasele mâniei«,
adic pe oamenii c rora El vrea s le arate mânia Lui, cu o bun tate i indulgen minunat , da,
nu le-a ar tat nimic altceva, decât numai har, prin aceea c mereu le-a spus, „dis-de-diminea “,
ca odinioar la Israel. Dar ce au f cut ei în schimb? Ei au lep dat orice sfat al Lui i nu au
acceptat disciplinarea din partea Lui! Face El bine, dac îi las s m nânce din roadele c ilor lor
i îi las s se sature din sfaturile lor? (compar cu Proverbe 1, 24-33).
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Apostolul nume te pe ace ti oameni, în continuarea tabloului olarului, »vase ale mâniei«, a a
cum de partea cealalt nume te »vase ale îndur rii« pe cei care se supun lui Dumnezeu i cred
Cuvântul S u. Amândoi sunt pe drumul spre inta final , spre pierzare sau spre slav . Amândoi
sunt „preg ti i“ pentru aceasta. Dar s nu trecem cu vederea diferen a mare a felului preg tirii!
Mul i au trecut cu vederea aceast diferen i din cauza aceasta nu au în eles sensul sau puterea
argumentelor apostolului. Despre vasele mâniei el spune numai atât: »f cute (sau: preg tite)
pentru pieire«, iar despre vasele îndur rii spune: »pe care le-a preg tit (Dumnezeu) mai dinainte
pentru slav «. Despre vasele mâniei nu se spune nici aici, i nici în alte locuri, c Dumnezeu le-a
preg tit pentru pieire; nu, ele în ile au f cut-o prin p catele lor i înainte de toate prin necredin a
lor i prin împotrivirea lor fa de Dumnezeu. Dar vasele îndur rii au fost preg tite de Dumnezeu,
i anume mai dinainte, i le-a hot rât pentru slav . Ele nu au contribuit cu nimic la aceasta, totul
este lucrarea lui Dumnezeu, f cut »dup hot rârea Lui i dup harul care ne-a fost dat în Hristos
Isus, înainte de ve nicii« (2 Timotei 1, 9).
R ul este deci numai din partea oamenilor i nu din partea lui Dumnezeu, iar pe de alt parte
binele vine numai de la Dumnezeu, i nu de la noi. În continuare se confirm din nou c hot rârea
lui Dumnezeu const în alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheam (versetul 11). Vasele
îndur rii nu sunt f cute pentru slav deoarece ele s-au eviden iat fa de celelalte prin diverse
calit i sau virtu i spirituale, ci Dumnezeu, în alegerea Sa neîngr dit , »alegere prin har«, le-a
f cut f r condi ii pentru slav . C pe parcursul timpului ele au trebuit s fie chemate,
îndrept ite, i a a mai departe, (compar cu Romani 8, 29-30), i c Dumnezeu a umplut cu
putere spiritual i cu daruri ale harului un vas mai mult decât altul, aceasta este cu siguran a a,
dar toate au fost preg tite mai dinainte de El, înainte ca s fi existat vreunul din ele, i anume, lea preg tit pentru propria Lui slav . De aceea, a a cum am accentuat în mod repetat, cândva ele
vor l uda numai harul de nep truns i care niciodat nu gre e te al lui Dumnezeu. Se va împlini
pe deplin cuvântul: »Cine se laud , s se laude în Domnul!«
Când aceast plin tate de har st înaintea apostolului, el nu poate s fac altceva, decât s arate
înf i area ei cea mai minunat , a a cum ea s-a ar tat în chemarea celor credincio i, »nu numai
dintre iudei, ci i dintre neamuri« (versetul 24). Dac încercarea poporului cel mai favorizat de pe
p mânt s-a încheiat cu vin , lipsit de speran , i dec dere nevindecabil , a a c nu a mai r mas
decât s aib parte de mânie i judecat , st vilarele îndur rii divine s-au deschis ca s cheme
dintre iudei i dintre na iuni un popor pentru slava cereasc . Cu cât necazul este mai mare, cu cât
stric ciunea este mai adânc , cu atât mai mult se deschide câmpul pentru Dumnezeu ca s
descopere slava harului S u.
Apostolul se refer acum la dou locuri din profetul Osea, capitolul 1, 10 i capitolul 2, 23, ca
s arate c Dumnezeu deja în acele timpuri str vechi s-a referit prin Duhul S u la aceste lucruri.
Apostolul Petru, care scrie exclusiv la credincio ii dintre iudei, se limiteaz la prezentarea celui
de-al doilea loc. (1 Petru 2, 10). În leg tur cu gândul primirii p gânilor, apostolul Pavel nume te
ambele locuri. În versetul 25 accentueaz în primul rând, c Dumnezeu Î i aduce aminte de
hot rârea Sa cu privire la poporul Israel i poporul, care acum poart numele „nu este poporul
Meu”, se va numi la sfâr itul zilelor »poporul Meu«, i cea care „nu este prea iubit ” se va numi
»prea iubit «. Dup aceea în versetul 26 ne îndreapt aten ia asupra faptului, c locul al doilea
amintit face aluzie la p gâni: » i acolo unde li se zicea: „Voi nu sunte i poporul Meu”, (acolo)
vor fi numi i fii ai Dumnezeului celui viu.« Acest titlu este privilegiul deosebit al credincio ilor
dintre na iuni, i nu al iudeilor ca popor p mântesc proprietate a lui Dumnezeu.
Demonstrarea f cut de apostol este simpl i clar . Alegerea prin har f cut de Dumnezeu
dintre iudei i p gâni, prezentat în versetul 23, nu era un gând nou, total str in Vechiului
Testament, ci era în concordan cu înv turile acestuia. Dumnezeu a vorbit deja prin profetul
Osea, c El vroia s ofere harul S u neîngr dit iudeilor i p gânilor.
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Dar i al i profe i au m rturisit în mod asem n tor. Astfel Isaia, de anun area judec ilor mari
care vor veni peste Israel a legat mesajul, c o r m i va fi mântuit . C Dumnezeu va face o
lucrare rapid pe p mânt i va des vâr i lucrarea în dreptate. Da, Isaia a profe it deja în capitolul
1, 9: »De nu ne-ar fi l sat Domnul o tirilor o mic r m i , am fi ajuns ca Sodoma i ne-am fi
asem nat cu Gomora.« În baza drept ii Lui, Dumnezeu ar fi trebuit s nimiceasc tot poporul,
dar privind la f g duin ele Lui necondi ionate El a putut i poate s ac ioneze în har cu el i s -i
lase »o mic r m i «. Îndurarea se laud împotriva judec ii.
Ah, dac Israel ar fi ascultat de referirile la ac ionarea lui Dumnezeu în har, legate de
amenin area cu judec i nimicitoare! Dar ei i-au astupat urechile i i-au împietrit inimile i mai
fac aceasta înc .
»Deci ce vom zice?« Sau: la ce rezultat am ajuns? La acela, c »neamurile, care nu umblau
dup neprih nire, au c p tat neprih nirea i anume, neprih nirea care se cap t prin credin ; pe
când Israel, care umbla dup o Lege, care s dea neprih nirea, n-a ajuns la Legea aceasta«
(versetele 30-31). Istoria trecut a lui Israel i situa ia poporului din acele zile au dovedit clar cât
de adev rat au vorbit profe ii. De ce a fost Israel deportat în Asiria i Babilon? De ce au stat sub
st pânirea unui tiran p gân? Mai mult chiar: ce au devenit din punct de vedere moral? Stând pe
temelia Legii, au n zuit dup o neprih nire exterioar , legalist , i nu au ob inut neprih nirea.
Dimpotriv , pe un fundament legitim harul lui Dumnezeu s-a rev rsat asupra acelora care st teau
departe de Dumnezeu i în întunericul inimii lor mergeau la pierzare. P gânii, care erau »f r
n dejde« în lume i nu n zuiau dup neprih nire, au primit gratis neprih nirea, i anume o
neprih nire prin credin , îndreptat spre to i care tr iau f r Lege, dar i pentru to i din Israel,
care recunoscând starea lor trist au fost gata s - i caute sc parea în har.
i de ce nu au ajuns iudeii la neprih nire? Tocmai pentru c n-au »cautat-o prin credin , ci prin
fapte« (versetul 32). În mândria lor i-au închipuit c vor putea s satisfac cu faptele lor legaliste
pe Dumnezeul sfânt, da, mândri cu privilegiile lor na ionale i cu presupusa lor neprih nire, s-au
lovit de Hristos, Piatra, pe care Dumnezeu a pus-o în har în Sion. Nu ar fi trebuit ei s primeasc
cu mul umire pe un astfel de Mântuitor? În loc de Mântuitor El a devenit pentru ei »o piatr de
poticnire«. În loc s cread în El i în felul acesta s devin p rta i la „valoarea Sa mare”, ei s-au
lovit de El, dup cum este scris: »Iat , pun în Sion o piatr de poticnire, i o stânc de c dere; i
cine crede în El nu va fi dat de ru ine.«
Este interesant s vedem cum Duhul Sfânt leag prin apostol cele dou afirma ii ale profetului
Isaia din capitolul 8, 14 i capitolul 28, 16.

