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Capitolul 3, 1-20 – cu toate acestea, aceste privilegii au fost �i r�mân mari, chiar dac� ele 

arat� c� posesorii lor aveau prin aceasta o responsabilitate mult mai mare 
 
  Dac� Dumnezeu dore�te atât de mult sinceritatea �i leap�d� orice form� de pref�c�torie, nu era 
atunci mai bine s� fi un p�gân necircumcis, a c�rui responsabilitate era cu mult mai mic� decât a 
iudeului? De la sine se pune întrebarea: »Care este atunci avantajul iudeului sau care este folosul 
circumciziei?« Apostolul r�spunde: »Oricum, sunt mari; �i mai înt�i, c� lor le-au fost încredin�ate 
cuvintele lui Dumnezeu« (versetul 2). În alte locuri (capitolul 9, 4-5) el enumer� o serie de alte 
privilegii ale iudeului, aici nume�te numai pe acesta, �i anume pe cel mai deosebit: ei posedau 
Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Niciunui popor de pe p�mânt nu i S-a descoperit Dumnezeu a�a 
de direct, ca poporului Israel. Numai lor, urma�i ai lui Avraam, care prin circumcizie a fost 
odinioar� pus deoparte dintre to�i oamenii, le-a dat Cuvântul S�u bun. Dar cum s-au folosit ei de 
acest privilegiu? 
   Israel a c�lcat în picioare bun�tatea lui Dumnezeu. Aici nu se pune întrebarea, cât de mul�i sau 
cât de pu�ini din popor au fost personal întor�i la Dumnezeu, ci de privilegile pe care le poseda 
Israel, ca popor proprietate a lui Dumnezeu, fa�� de celelalte popoare �i se pune întrebarea, cum 
s-au folosit ei de aceste privilegii. R�spunsul era destul de cunoscut: Israel a fost necredincios. 
Dar necredincio�ia lui va anula ea credincio�ia lui Dumnezeu �i va anula ea cuvintele divine? 
»Nicidecum!«, r�spunde apostolul. »Dimpotriv�, Dumnezeu s� fie adev�rat �i orice om 
mincinos!« Dumnezeu r�mâne neclinit la Cuvântul S�u. El va împlini f�g�duin�ele date, chiar 
dac� Israel prin necredincio�ia lui a pierdut orice drept la ele. Acest punct îl aminte�te apostolul 
aici, dar nu merge mai departe, va reveni detaliat abia în capitolul 11. 
   A�a cum Dumnezeu Î�i va împlini f�g�duin�ele, tot a�a Î�i men�ine sentin�a cu privire la p�cat. 
Deja David, dup� marea sa c�dere, �i-a g�sit singura posibilitate de ajutor prin m�rturisirea 
sincer� a p�catului s�u, cu orice pre�, �i a dat dreptate lui Dumnezeu. El spune: »Ca s� fi 
îndrept��it în cuvintele Tale �i s� ie�i biruitor când vei fi judecat« (versetul 4; Psalmul 51, 4). 
Cum ar putea s� fie g�sit� vreodat� o gre�eal� în vorbirea lui Dumnezeu sau în judecata Sa? În 
cele din urm� toate vor fi spre glorificarea Sa �i spre ru�inarea oamenilor. Dumnezeu va fi în 
orice privin�� »biruitor«. 
   Dar – vom g�si mereu în aceast� epistol� pe acest »dar«, c�ci duhul omului se ridic� mereu mai 
presus de cuvintele lui Dumnezeu – dac� necredincio�ia omului face s� str�luceasc� �i mai mult 
credincio�ia infailibil� a lui Dumnezeu �i veridicitatea Lui, »dar dac� nedreptatea noastr� pune în 
lumin� dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice?« Nu este atunci Dumnezeu nedrept, dac� exercit� 
judecata la aceia care prin faptele lor pun într-o lumin� mult mai mare credincio�ia Lui? 
Apostolul spune, c� el vorbe�te »în felul omului«, adic� a�a cum vorbesc �i judec� f�r� s� 
gândeasc� oamenii în ne�tiin�a lor. Dar el r�spunde iar��i: »Nicidecum!« C�ci dac� aceast� 
obiec�ie ar fi îndrept��it�, atunci Dumnezeu nu ar mai putea s� judece pe nimeni, �i nici pe 
p�gâni (versetul 6). C� Dumnezeu este Judec�torul drept al întregului p�mânt, a spus deja 
Avraam (Geneza 18, 25), �i iudeii erau ferm convin�i c� nelegiuirea p�gânilor merit� judecata. 
   Cât de lipsit� de sens �i necugetat� este concluzia, c� prin faptul c� prin necredincio�ia omului 
str�luce�te mai mult credincio�ia lui Dumnezeu, p�catul �i vina omului nu sunt a�a de grave, 
dimpotriv�, Dumnezeu, ca Judec�tor al întregului p�mânt, se vede obligat s� nu exercite 
judecata! Cu alte cuvinte: Dumnezeu nu are voie s� pedepseasc� pe p�c�tos, ci ar trebui s�-l 
r�spl�teasc�, c�ci minciuna lui pune mai mult în lumin� veridicitatea lui Dumnezeu. Nu, 
Dumnezeu r�mâne permanent credincios, permanent Acela�i, neschimbat, »El nu se poate 
t�g�dui pe Sine Însu�i« (2 Timotei 2, 13). F�g�duin�ele Lui �i  amenin��rile cu judecata se vor 
împlini inevitabil. Cu toate obiec�iile oamenilor, iudeii �i p�gânii (neamurile) vor avea parte de 
judecata lui Dumnezeu. 
   În încheiere apostolul întreab� înc� o dat�: »�i dac�, prin minciuna mea, adev�rul lui 
Dumnezeu str�luce�te �i mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu judecat ca p�c�tos?« De data 
aceasta r�spunsul îl las� pe seama ascult�torilor sau cititorilor. O con�tiin�� sincer� nu va ajunge 
s� fie derutat� în ceea ce prive�te r�spunsul. Ar putea, chiar �i în rela�iile omene�ti, urm�rile 
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delictului unui f�pta�, probabil favorabile, s�-l elibereze de vin� �i de pedeaps�, sau s� 
transforme delictul în ceva vrednic de laud�? Acest gând cu totul ira�ional  îi aminte�te 
apostolului de principiul pe care du�mani celui credincios îl au pe buze: »S� facem r�ul, ca s� 
vin� binele!« (vezi versetul 8). Indignat l�untric despre o astfel de învinov��ire, care în cele din 
urm� pune în încurc�tur� numai pe cei ce vorbesc astfel, adaug�: »Condamnarea lor este 
dreapt�«. Cine vorbe�te în felul acesta, î�i roste�te singur sentin�a. Harul va fi mereu atacat �i 
calomniat, atâta timp cât con�tiin�a nu este convins� de p�cat; unde îns� are loc aceasta, el va fi 
în�eles �i primit cu bucurie. 
   Începând cu versetul 9, apostolul î�i continu� expunerea de idei �i întreab�, referindu-se la 
versetul 1: »Ce urmeaz� atunci? Suntem noi mai buni?« R�spunsul este: »Nicidecum! Fiindc� 
mai înainte am învinuit pe to�i, fie iudei, fie greci, c� sunt sub p�cat«. Ambele clase au fost 
dovedite f�r� contrazicere c� sunt sub p�cat. Iudeii, care erau gata s� accepte aceasta cu privire la 
p�gâni, ar fi dorit cu pl�cere s� se sustrag� acestei sentin�e. De aceea Pavel citeaz� acum o serie 
de locuri din scrierile lor, care demonstreaz� concludent c� ei nu numai c� erau p�c�to�i, ci c� 
erau mult mai adânci�i în p�cat decât p�gânii. Aceast� demonstrare este zdrobitoare. Cuvintele 
lui Dumnezeu, care au fost încredin�ate iudeilor �i cu care se l�udau, c� le apar�in numai lor, 
tocmai aceste cuvinte prezint� un tablou îngrozitor al st�rii lor morale. Descrierea p�catelor �i a 
caracterului infam al p�gânilor, în capitolul 1, este zguduitoare, dar f�pta�ii erau p�gânii, care în 
întunericul inimii lor tr�iau în ele f�r� Dumnezeu. Dar aici este vorba de iudei, cu privilegile lor 
foarte diverse! 
   Nu era nici unul drept între ei, nici m�car unul, care s� întrebe de Dumnezeu. To�i s-au ab�tut 
�i au ajuns ni�te netrebnici, nu era nici unul care s� fac� binele, nici unul m�car. Toate 
m�dularele lor le-au folosit ca unelte ale nelegiuirii; totul în ei era stricat prin p�cat �i p�tat prin 
fapte brutale: gâtlejul lor, limba lor, buzele lor, gura lor, picioarele lor, c�ile lor. Nu era nici o 
fric� de Dumnezeu înaintea ochilor lor. M�rturiile despre aceste groz�vii sunt preluate din 
Psalmi �i din profe�i. Ce puteau iudeii s� r�spund� la aceasta? Nimic. C�ci »�tim c� tot ce spune 
Legea, spune celor ce sunt sub Lege«. Dovada vinei, a vinei duble a iudeilor, a fost incontestabil 
prezentat�. 
   �i acum urmeaz� concluzia zdrobitoare. Ea este: »Pentru ca orice gur� s� fie închis� �i toat� 
lumea s� fie sub judecata lui Dumnezeu«. Orice gur�, �i a iudeului, s� fie închis�, da, mai mult 
chiar decât a p�gânilor; toat� lumea, iudeii �i p�gânii, au parte, f�r� �anse de sc�pare, de judecata 
lui Dumnezeu – este de fapt un rezultat cum nu se poate imagina un altul mai îngrozitor. Toat� 
omenirea are parte de judecata lui Dumnezeu! To�i, religio�i sau atei, buni sau r�i, vor amu�i 
înaintea scaunului de judecat� al Dumnezeului cel sfânt! Ce umilin�� pentru mândria �i vanitatea 
omului înfumurat! În zadar se opune el cu toate puterile. Aceasta este soarta lumii, potrivit cu 
sentin�a lui Dumnezeu. 
   Apostolul încheie sec�iunea cu cuvintele: »De aceea nimeni nu va fi îndrept��it înaintea Lui 
prin faptele Legii, c�ci prin Lege vine cuno�tin�a p�catului« (versetul 20). Dac� ar fi fost vreo 
posibiltate ca prin fapte s� se ob�in� dreptate înaintea lui Dumnezeu, atunci ea ar fi fost dat� 
poporului Israel în Legea de pe Sinai. Dar tocmai contrariul a avut loc: starea iudeilor, a�a cum 
am v�zut, s-a dovedit a fi a�a de rea, c� ei au devenit proverbiali între celelalte popoare. 
Vinov��ia lor a devenit extrem de mare prin înc�lcarea Legii, a c�rei inviolabilitate au 
recunoscut-o. 
   Dar putea s� fie altfel? Nu; c�ci Legea convinge numai de existen�a p�catului, îl face s� apar� 
în toat� oroarea lui - »pentru ca p�catul, prin porunc�, s� se arate afar� din cale de p�c�tos« 
(capitolul 7, 13) – dar nu poate niciodat� s� dea na�tere la sfin�enie, niciodat� nu va îndrept��i pe 
cel p�c�tos înaintea lui Dumnezeu. Prin faptul c� îl face pe p�c�tos s� recunoasc� caracterul 
adev�rat al p�catului, îl condamn� în con�tiin�a lui, a�a c� nu mai r�mâne nimic altceva pentru el 
de f�cut, decât smerenia �i judecata de sine, sau, dac� respinge harul, la sfâr�it o amu�ire 
îngrozitoare. 
 
 



Studiu asupra Epistolei c�tre Romani – R. Brockhaus 

19 

Capitolul 3, 21-31 – descoperirea drept��ii lui Dumnezeu în Evanghelie fa�� de starea 

îngrozitoare descris�, »prin credin�a în Isus Hristos, c�tre to�i �i peste to�i cei care cred.« 

 
   »Dar acum« - cu aceste cuvinte scurte începe apostolul o sec�iune cu totul nou�, în care ne sunt 
oferite lucruri mult mai pl�cute decât cele prezentate în sec�iunea intercalat� de la capitolul 1, 18 
– 3, 20. Dac� în aceast� sec�iune a vorbit despre starea trist� a omului, despre urm�rile 
îngrozitoare ale c�derii lui, care în final fac ca toat� lumea s� cad� sub judecata lui Dumnezeu, 
ne conduce acum la ceea ce a f�cut Dumnezeu fa�� de stric�ciunea lipsit� de speran�� a omului – 
pentru descoperirea drept��ii Sale în Evanghelie. Legea nu putea s� descopere aceast� dreptate, �i 
nu putea s� ofere nici m�car o dreptate omeneasc� – c�ci prin Lege a venit numai cuno�tin�a 
p�catului. Dar în Evanghelia harului se descopere dreptatea lui Dumnezeu »prin credin��, �i care 
duce la credin��«.  
   Prin aceasta apostolul se reîntoarce la versetul 17 din capitolul 1. Aceast� dreptate nu are nimic 
a face cu Legea, cu toate c� ea a fost m�rturisit� de Lege: »Dar acum s-a ar�tat o dreptate a lui 
Dumnezeu, f�r� Lege – despre ea m�rturisesc Legea �i prorocii – dreptate a lui Dumnezeu, prin 
credin�a în Isus Hristos, c�tre to�i �i peste to�i cei care cred.« Ce adev�r minunat, da, ce plin�tate 
a adev�rului în a�a pu�ine cuvinte! Am vorbit pe scurt mai înainte despre dreptatea lui 
Dumnezeu. Ea î�i are m�sura nu în responsabilitatea omului, ci în Dumnezeu Însu�i, în natura 
Lui. Dumnezeu judec� pe om dup� responsabilitatea lui, dar dreptatea Lui se descoper� prin 
faptele Lui; �i unde �i cum Se descoper� El, este numai spre prosl�virea Lui. Descoperirea lui 
Dumnezeu este totdeauna spre glorificarea Lui. 
   Deci, dreptatea lui Dumnezeu s-a descoperit f�r� Lege. Legea a fost adaptat� la om �i la rela�ia 
lui cu Dumnezeu. A poruncit omului s� iubeasc� pe Dumnezeu mai mult decât orice, dar cu toate 
acestea Dumnezeu a r�mas în întuneric, iar Legea a ar�tat numai vina �i neputin�a de a se ajuta 
pe sine îns��i a omului. Acolo unde a fost o con�tiin�� sincer�, trebuia s� recunoasc�, c� propria 
dreptate crescut� pe terenul legalist consta numai din zdren�e murdare. Dreptatea lui Dumnezeu 
este absolut în afara oric�rei Legi �i s-a ar�tat, a�a cum am v�zut, în primul rând prin aceea c� a 
încununat pe Isus, în baza jerftei Lui, la dreapta Sa cu slav� �i cu cinste. Este adev�rat, Legea �i 
profe�ii vechiului leg�mânt au vorbit despre aceast� dreptate, au m�rturisit-o, dar n-au putut face 
mai mult. Citim în Isaia 46, 13: »Eu Îmi apropii dreptatea; ea nu va fi departe �i mântuirea Mea 
nu va întârzia«, �i în capitolul 56 al aceluia�i proroc: »Mântuirea Mea este aproape s� vin� �i 
dreptatea Mea aproape s� se arate« (vezi versetul 1; compar� �i capitolul 51, 5,6,8; Daniel 9, 24). 
A�a au vestit ace�ti martori vechi dreptatea lui Dumnezeu, spunând c� descoperirea ei este 
aproape, m�rturisind totodat� c� în timpul lor nu a fost descoperit�. 
   Dar acum s-a descoperit, �i anume prin credin�a în Isus Hristos, Mântuitorul crucificat �i 
prosl�vit. Legea nu �tia nimic despre un loc�iitor �i garant pentru p�c�tosul vinovat, putea numai 
s� fac� aluzie prin umbre slabe �i modele la Cel care urma s� vin�. »Dar acum« - Dumnezeu s� 
fie l�udat pentru acest cuvânt! – dreptatea lui Dumnezeu s-a descoperit în Isus Hristos. Harul 
m�rturise�te c� Dumnezeu a intervenit �i a ac�ionat prin persoana preiubitului S�u Fiu, pe care nu 
L-a cru�at, ca s� ne poat� cru�a pe noi. Crucea de pe Golgota vorbe�te în acela�i timp nu numai 
de privilegiul lui Dumnezeu, c� putea s� intervin� prin har acolo unde orice speran�� era 
pierdut�, ci �i de dreptatea Lui, care se face cunoscut prin aceea c� El îndrept��e�te pe oricine 
crede în Isus. Pe de alt� parte omul m�rturise�te prin credin�a sa în m�rturia lui Dumnezeu despre 
Fiul S�u, c� el este vinovat �i p�c�tos, c� renun�� la orice dreptate proprie �i c� numai prin 
lucrarea de împ�care a lui Hristos poate avea parte de dreptatea lui Dumnezeu. 
   Dac� aceast� dreptate ar fi cumva în leg�tur� cu faptele omului, atunci ar fi prin Lege, �i astfel 
ar fi valabil� numai pentru Israel. Dar pentru c� este dreptatea lui Dumnezeu, ea se aplic� la to�i 
oamenii, f�r� nici o deosebire, este »dreptatea lui Dumnezeu c�tre to�i«, adic� este orientat� spre 
to�i, este pentru to�i. Tocmai pentru c� este vorba de o dreptate care se bazeaz� pe lucrarea lui 
Hristos, care a murit pentru to�i, ea se refer� la toat� lumea, la to�i oamenii, iudei �i p�gâni. Dar – 
s� observ�m bine aceasta! – cu toate c� to�i au acces la ea, ea vine numai la aceia, este în folosul 
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numai al acelora care cred. Numai cine vine în leg�tur� cu Hristos prin credin�� personal� are 
parte de ea �i savureaz� toate privilegiile care sunt în leg�tur� cu ea. 
   »Nu este nici o deosebire; c�ci to�i au p�c�tuit �i sunt lipsi�i de slava lui Dumnezeu« (versetul 
23). Omul c�zut a fost alungat de slava lui Dumnezeu din gr�dina Eden, �i istoria lui, care a 
urmat dup� aceea, este numai p�cat �i îndep�rtare crescând� de Dumnezeu. Îi lipse�te tot ce ar 
putea s�-i dea un loc în apropierea sfânt� a lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu trebuie s�-l 
mistuiasc�. �i în privin�a aceasta nu este nici o deosebire, to�i au p�c�tuit, niciunul nu va avea 
parte (sau nu va ajunge la) de slava lui Dumnezeu. Dar – Dumnezeu s� fie l�udat! – a�a cum to�i 
oamenii de la natur� se afl� în aceia�i stare înaintea lui Dumnezeu, tot a�a este pentru to�i, f�r� 
nici o excep�ie, acela�i har; to�i, care cred, vor fi »îndrept��i�i f�r� plat�, prin harul S�u, prin 
r�scump�rarea care este în Hristos Isus« (versetul 24). Totul este lucrarea lui Dumnezeu, �i de 
aceea este des�vâr�it; totul se bazeaz� pe r�scump�rarea, care este în Hristos Isus, �i de aceea st� 
tare, de nezguduit. To�i cei ce cred au stat �i stau pe acela�i fundament înaintea lui Dumnezeu: 
ieri, f�r� nici o excep�ie, p�c�to�i �i pierdu�i, ast�zi, f�r� nici o excep�ie, îndrept��i�i �i gra�ia�i. 
   Dar cum a luat na�tere r�scump�rarea? Este de la sine în�eles c� putea s� aibe loc numai pe o 
singur� cale, care corespundea în totalitate cerin�elor sfin�eniei �i drept��ii lui Dumnezeu. 
Dumnezeu a prezentat simbolic aceast� cale deja în vechiul leg�mânt. O dat� pe an, în ziua 
isp��irii, marele preot intra în Locul Preasfânt ca s� stropeasc� sângele animalului de jerft� pe 
capacul de aur al chivotului, �i în felul acesta s� fac� isp��ire înaintea lui Dumnezeu. Sângele se 
afla astfel între heruvimi, veghetorii sfin�i asupra împlinirii c�ilor de domnie ale lui Dumnezeu, 
�i Legea înc�lcat�, gravat� de degetul lui Dumnezeu pe cele dou� table de piatr� aflate în chivot. 
În felul acesta sângele era în acela�i timp în locul p�catului, tronul de judecat� era transformat 
într-un tron de har în baza unor principii drepte. Numai sângele unei jertfe recunoscute �i primite 
de Dumnezeu putea s� fac� aceasta. 
   Ast�zi acest model a devenit realitate. Dumnezeu L-a rânduit pe Hristos »s� fie isp��ire, prin 
credin�a în sângele Lui« (versetul 25). Sângele pre�ios al Fiului lui Dumnezeu a fost adus 
înaintea lui Dumnezeu �i acolo a fost stropit în toat� valoarea lui înaintea lui Dumnezeu. Hristos 
este atât Marele Preot, care a venit cu propriul sânge �i a intrat în Locul Preasfânt, cât �i Scaunul 
de îndurare ridicat de Dumnezeu. Sângele Lui a f�cut isp��ire des�vâr�it�. Cine î�i ia refugiul la 
acest sânge, p��e�te ca îndrept��it pe terenul r�scump�r�rii. Dumnezeu nu-�i va mai aduce 
aminte niciodat� de p�catele lui, �i aceasta nu numai în baza harului S�u, ci �i »ca s�-�i arate 
dreptatea Lui; c�ci trecuse cu vederea p�catele f�ptuite mai înainte, prin îndelunga r�bdare a lui 
Dumnezeu; pentru ca în timpul de acum s�-�i arate dreptatea Lui în a�a fel încât s� fie drept �i s� 
îndrept��easc� pe cel care are credin�a în Isus« (versetele 25-26). 
   Dumnezeu putea s� fie indulgent cu p�catele alor S�i din timpurile Vechiului Testament, 
deoarece El privea înainte la jertfa care se va aduce pe Golgota. El a v�zut sângele pre�ios, care 
cur��e�te toate p�catele �i putea s� fie indulgent cu aceste p�cate, f�r� ca dreptatea Sa s� fie 
lezat�, nu, ci pentru a-�i ar�ta dreptatea Sa. Ridicarea mai târziu a Scaunului de îndurare, pe 
care El L-a v�zut mai dinainte �i care era prezentat simbolic permanent în jertfele Vechiului 
Testament, L-a îndrept��it în felul Lui de a lucra. Pe lâng� aceasta, dreptatea lui Dumnezeu se 
arat� în timpul de acum prin aceea c� El îndrept��e�te pe acela a c�rui credin�� este în Isus. Nu 
mai este vorba de toleran��. Vina a fost pl�tit�, sângele isp��irii a curs. Dreptatea lui Dumnezeu 
nu este ceva de viitor, ea a fost adus� la lumin� în Hristos, a fost descoperit�, a�a c� Dumnezeu 
poate acum s�-�i dovedeasc� dreptatea, prin aceea c� îndrept��e�te pe orice p�c�tos care crede în 
Isus. El este drept numai când face aceasta. 
   Adev�r minunat! Realmente, ea este demn� de Dumnezeu Mântuitorul, ea Îl prosl�ve�te pe El 
�i pe Acela care a venit s� îndeplineasc� planul de mântuire, nel�sând omului nici o posibilitate 
pentru prosl�virea lui proprie. De aceea întreab� apostolul în versetul 27: »Unde este deci lauda? 
A fost înl�turat�.« Dumnezeu nu vrea s� dea onoarea Lui altuia, �i în nici un caz omului mândru, 
care se îndrept��e�te pe sine. 
   Dar cum a fost luat� omului orice pricin� de laud�? »Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci 
prin legea credin�ei.« Probabil c� cititorul se mir� c� aici întâlne�te cuvântul »lege«. Dar el 
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trebuie s� nu uite c� Pavel folose�te des acest cuvânt ca s� exprime o regul� cunoscut�, un 
principiu constatat prin experien��. Când folose�te acest cuvânt nu se gânde�te totdeauna la 
Legea de pe Sinai (compar� de exemplu capitolul 7, 21,23; 8, 2). În mod asem�n�tor vorbim noi 
despre legile naturii, legea atrac�iei universale, etc. Ce este deci, cel c�ruia în cazul nostru i s-a 
luat lauda? Faptul simplu, pe care l-am constatat, c� nici un om nu poate fi îndrept��it prin 
faptele lui, c� îndrept��irea este posibil� numai pe principiul credin�ei. Într-adev�r, se spune 
deseori: „Nu exist� regul� f�r� excep�ii”. Dar aici este o regul� care nu admite nici o excep�ie. 
Dac� trebuie s� facem o judecat� – �i în acest caz nu este posibil� o alt� judecat� – c� »omul este 
îndrept��it prin credin��, f�r� faptele Legii«, atunci toat� lauda se cuvine Aceluia în care credem. 
»Legea credin�ei« închide odat� pentru totdeauna u�a pentru lauda de sine. Aceasta pare s� fie 
foarte ru�inos �i umilitor pentru omul care se îndrept��e�te pe sine, dar este deosebit de pre�ios 
pentru p�c�tosul pierdut care se poc�ie�te. 
   Dac� aceasta este singura posibilitate de îndrept��ire preg�tit� de Dumnezeu, atunci rezult� c� 
Dumnezeu nu este numai Dumnezeul iudeilor, �i nici c� El este mai mult Dumnezeu pentru iudei 
decât este pentru p�gâni. Nu, El este Dumnezeul „unic”. El a fost desigur a�a deja în Vechiul 
Testament, chiar dac�, atunci când toate popoarele p�mântului practicau închinarea la idoli, în 
Avraam �i în urma�ii lui �i-a ales un popor care s� p�streze pe p�mânt cuno�tin�a unui singur 
Dumnezeu adev�rat. Acum îns� prin har �i-a ocupat locul ca Dumnezeu peste to�i oamenii, iudei 
�i p�gâni, �i îndrept��e�te pe un iudeu circumcis nu pe baza faptelor lui, pe baza Legii, ci  numai 
»din credin��«, adic� pe principiul credin�ei, �i pe un p�gân necircumcis, care nu cunoa�te Legea, 
numai »prin credin��«, adic� cu ajutorul credin�ei. Nu exist� un alt mijloc de îndrept��ire. 
   În felul acesta a fost anulat� orice diferen��. To�i oamenii sunt p�c�to�i pierdu�i, neputincio�i, 
care pot fi mântui�i numai prin har, prin credin�a în lucrarea Altuia. »Dumnezeu a închis«, a�a 
cum spune apostolul în capitolul 11, »pe to�i (iudei �i p�gâni) în neascultare (sau: necredin��), ca 
s� aib� mil� de to�i« sau s�-i gra�ieze. »O, adâncul bog��iei în�elepciunii �i cuno�tin�ei lui 
Dumnezeu« (versetele 32-33)! 
   Dar, s-ar putea pune întrebarea, nu este sl�bit� autoritatea Legii prin aceast� înv���tur�? Nu 
sunt anulate prin aceasta drepturile ei sfinte? »Nicidecum!«, r�spunde apostolul. În loc s� se 
anuleze Legea, noi o confirm�m (versetul 31). Legea nu a primit niciodat� o confirmare mai 
clar� ca prin cuvântul crucii. Evanghelia nu înva�� numai c� omul este demn de condamnare, ci 
ea înva�� �i despre necesitatea unei drept��i valabile înaintea lui Dumnezeu. Desigur, Legea nu 
d� nici o îndrept��ire, dar o cere. »Credin�a« le recunoa�te pe amândou�, atât starea complet 
stricat� a omului, cât �i necesitatea îndrept��irii, �i iat�, în locul unei îndrept��iri omene�ti, a�a 
cum o cere Legea, el prime�te cu mul�umire îndrept��irea lui Dumnezeu oferit� gratuit! Totodat� 
Evanghelia înva�� c� Hristos ne-a r�scump�rat din blestemul Legii, f�cându-Se blestem pentru 
noi. Deoarece Dumnezeul cel sfânt nu voia nicidecum s� sl�beasc� principiul obliga�iei fa�� de 
Legea dat� de El, »a trimis pe Fiul S�u, n�scut din femeie, n�scut sub Lege, ca s� r�scumpere pe 
cei de sub Lege, ca s� c�p�t�m înfierea« (Galateni 4, 4-5). 
   Întreb�m: putea Legea s� fie confirmat� vreodat� mai bine, sau putea autoritatea ei s� fie mai 
des�vâr�it constatat�? 


