
Doctrina apostolică a predestinării 

Așa cum nu este obiceiul să se facă – voi încerca să explic, cu înțelepciunea care mi-a fost 

hărăzită de sus, predestinarea așa cum este ea prezentată de apostolul Pavel în cartea 

Romani în capitolele 9-11.  Nu voi mitraliera versete ci voi arăta cursul logic al întregii 

secțiuni. 

De obicei argumentăm pro sau contra predestinării mitralierând versete din Scriptură 

pentru a contrazice alte versete din aceeași Scriptură. De această dată voi prezenta 

cursivitatea textului prezentând argumentul apostolului – verset cu verset. 

Două lucruri extrem de importante trebuie observate la apostolul Pavel în discuția despre 

predestinare: întâi, apostolul Pavel discută despre predestinare într-un mod foarte practic: 

el își vede frații de trup nemântuiți și acest lucru îl doare extrem de mult; acesta este 

motivul din spatele discursului despre predestinare; doi, apostolul nu este împiedicat să 

experimenteze „întristare”, „o necurmată durere” și „dorința de a fi anatema” deși știa 

predestinarea în privința fraților săi; așadar predestinarea nu împiedică în nici un fel 

durerea pentru cei nemântuiți și nici dorința ca aceștia să fie mântuiți. Predestinarea nu 

este o ucigătoare de sentimente. 

Așadar, el își exprimă în primele 5 versete (a) STAREA pe care o experimentează față de 

poporul din care făcea parte și care a refuzat mântuirea Domnului Isus (v1-3) și imediat 

după aceea identifică (b) MOTIVUL care îi provoca această stare – acesta fiind poporul 

Israel care primise atât de multe binecuvântări spirituale de la Dumnezeu dar care acum 

era apostat. El prezintă aceste binecuvântări enumerând nouă elemente (v4-5).  

Întrebarea 1 – „a rămas Cuvântul fără putere?” -  v.6-13  

Pavel întâmpină o obiecție din partea oamenilor care îl citesc și ascultă: cum se poate ca 

„poporul ales” să fie lepădat? Oare nu cumva „a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu?” 

Oamenii întotdeauna tind să vadă problema în Dumnezeu și nu în om chiar și atunci când el 

păcătuiește. Pavel urmează așadar să dovedească puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Însă 

trebuie să fim atenți că în acest context „Cuvântul lui Dumnezeu” nu este Biblia cu cele 66 

de cărți (care nici nu era completă la acea vreme) ci promisiunile lui Dumnezeu (v8). 

1. Exprimarea principiului (v6) – în răspunsul pe care îl oferă Pavel exprimă principiul care 

lămurește răspunsul la obiecția adusă: „nu toți cei cei din Israel sunt Israel.” Așadar te uiți 

degeaba la „tot Israelul” pentru a-i vedea pe toți mântuiți prin Cuvântul Lui (promisiunea 

Lui) deoarece nu toți sunt Israel ci doar unii – și în acei puțini se vede puterea promisiunii. 

2. Explicarea principiului (v7a) – Pavel face așadar diferență între a fi „sămânța lui Avraam” 

și a fi „copil al lui Avraam” între „copiii cărnii” și „copiii promisiunii.” Să fii sămânța lui 



înseamnă să te fi născut fizic din neamul evreu și să fii copilul lui înseamnă să ai credință 

așa cum a avut el adică să fii născut spiritual. Și ești născut spiritual doar dacă ai fost inclus 

în promisiunea lui Dumnezeu. 

3. Exemplificarea principiului (v7b-13). Însă Pavel trebuie să aducă dovezi clare ale acestui 

principiu expus mai sus. El oferă două exemple din Scriptură aducând la fiecare exemplu 

câte două citate din Geneza. Unii spun că textul are de-a face cu predestinarea la slujire însă 

acest lucru este fals deoarece nu se vorbește aici despre slujire ci despre a fi sau nu „copilul 

lui Dumnezeu” sau „copilul promisiunii” (v8). 

A. Isaac și Ismael. Primul exemplu este din viața lui Avraam. Avraam îl naște întâi pe Ismael 

și abia apoi pe Isaac. Așadar el are doi fii. Care dintre ei este mântuit și de ce?  

a. Pavel explică însă că „nu copiii cărnii sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii promisiunii sunt 

socotiți ca sămânță”. Așadar Ismael e „copilul cărnii” și de aceea e nemântuit în timp ce 

Isaac e „copilul promisiunii” și de aceea este mântuit. Doar unul a venit prin Cuvântul Lui – 

promisiunea divină. 

b. Apoi oferă două citate din Geneza: (a) „În Isaac ți se va numi sămânța” și (b) „pe vremea 

aceasta voi veni și Sara va avea un fiu.” Primul citat arată clar că Isaac este cel ales de 

Dumnezeu iar al doilea citat confirmă acest lucru arătând că Sara va fi mama lui, nu Agar – 

care era mama lui Ismael.  

B. Iacov și Esau. Al doilea exemplu este din viața lui Isaac (fiul lui Avraam). Istoria fiilor săi 

este una foarte interesantă și tulburătoare. Isaac are și el doi fii – care din ei este mântuit? 

a. Textul face câteva observații care ne strică criteriile de „dreptate” cu care judecăm noi de 

obicei. Acești doi fii erau egali pentru că: (a) copiii erau gemeni; (b) ambii aveau aceeași 

părinți; (c) nu era niciunul născut; (d) nu făcuseră nici bine și nici rău și totuși unul dintre 

ei e ales în detrimentul celuilalt!   

b. Pavel explică că (a) motivul alegerii unuia dintre ei este „ca planul lui Dumnezeu să 

rămână”; (b) și criteriul alegerii lor este: „nu din fapte, ci de la Cel care cheamă”. Ce 

înseamnă exact acest criteriu nu pot să spun decât că Îl scoate în evidență pe Dumnezeu și 

nu faptele omului – așa cum foarte clar textul a precizat mai înainte. Așadar mântuirea vine 

nu doar prin „promisiunea” ci și prin „planul lui Dumnezeu”. Promisiunea, de fapt, se 

bazează pe planul Lui. Însă în toate acestea este focalizat „Cel ce cheamă.” 

c. Apoi citează Scriptura în susținerea exemplului și explicațiilor sale: (a) „Cel mai mare va fi 

rob celui mai mic” și „Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.” Unii se dau peste cap  

pentru a explica ce înseamnă că Dumnezeu l-a urât pe Esau deodată ce acesta nu se născuse 

încă și nu făcuse fapte rele sau bune. Răspunsul contextului este că l-a urât cel puțin în 



sensul că nu l-a ales ca să fie copilul Lui. Așadar doar Iacov a fost ales prin promisiunea și 

planul  Lui. 

Obiecția 1 –„este nedreptate în Dumnezeu?” -  v.14-18 

Evreul putea să întrebe: dacă acesta este criteriul alegerii lui Dumnezeu nu cumva „este 

nedreptate în Dumnezeu”? iar apostolul răspunde răspicat, direct și fără prea multă 

argumentare: nicidecum! Însă argumentul continuă cu două exemple din viața poporului 

Israel. Îmi place că Pavel argumentează cu istoria lor – istorie de care se bucurau toți. 

A. Exemplul lui Moise la Sinai. La Sinai Dumnezeu rostește câteva cuvinte extraordinare prin 

care arată care este criteriul după care împarte mila și mânia Lui – acesta fiind voința Sa! 

(v15, 19b) Acum evreul nu se mai răscoală nemulțumit deoarece la Sinai Dumnezeu le arată 

milă chiar lor, poporului Israel căzut în păcat și apostat! 

În sprijinul exemplului oferit Pavel citează ce spune Dumnezeu lui Moise: „Mă voi îndura de 

cine Mă îndur, și voi avea milă de cine am milă.” Criteriul nu are de-a face cu omul ci cu 

Dumnezeu. Iar aici israeliților le-a convenit că Dumnezeu nu s-a uitat la ei fiindcă dacă s-ar 

fi purtat cu ei după ceea ce au făcut – ar fi trebuit să-i nenorocească pentru vecie pe toți. 

B. Exemplul lui Faraon în Egipt. Evreul își putea aduce aminte ușor cum Dumnezeu i-a 

salvat prin minuni, cu mână tare, prin  semne supranaturale de mâna înrobitoare a lui 

Faraon, împăratul Egiptului. Orice evreu se bucura că Dumnezeu s-a folosit de Faraon și l-a 

înecat împreună cu toată oștirea lui în marea Roșie! 

În sprijinul acestui exemplu Pavel citează iarăși din Scriptură unde Dumnezeu spune: 

„Tocmai pentru aceasta te-am ridicat (1) ca să arăt în tine puterea Mea și (2) pentru ca 

Numele Meu să fie vestit pe tot pământul!”. Dumnezeu își arată măreția puterii Sale și devine 

vestit printre națiuni nimicind un mare împărat și împreună cu el pe toți supușii săi. 

Obiecția 2 – „atunci de ce mai bagă vină?” - v.19-33 

I. RĂSPUNSUL LA ÎNTREBARE. Acestei obiecții apostolul Pavel îi răspunde într-un mod 

deosebit de felul în care o face în cele precedente deoarece tonul celui care îl contestă pe 

Dumnezeu devine acid și tot mai obraznic. Obiecția este aceasta: „atunci de ce mai bagă 

vină?. Pentru că cine rezistă voii Sale?” Și parcă suntem de acord cu obiecția! -  de ce să ne 

acuze Dumnezeu dacă el alege cine să fie mântuit și cine nu și într-un fel abuză de puterea 

de care dispune? Pavel răspunde întâi prin trei argumente exprimate prin întrebări 

retorice: 

1. „Cine ești tu?” Pavel spune că un astfel de om – care are tupeul, obrăznicia și îndrăzneala 

de a pune astfel de întrebări a uitat sau nu a conștientizat cine este el. Aici avem de-a face 



cu două ființe din două categorii diferite: „tu omule” și „Dumnezeu” și este complet nesăbuit 

ca primul să se pună „împotriva Lui” chiar și prin vorbire, chiar și prin întrebări!  

2. „Va spune lucrul întocmit?” Autorul adaugă un argument din lumea celor neînsuflețite și 

pune această întrebare retorică simplă: „va spune lucrul întocmit celui care l-a întocmit: 

pentru ce m-ai făcut astfel?” și răspunsul este un mare și clar: NU! Niciodată lutul nu se 

pronunță cu privire la ceea ce face olarul. El tace, este făcut, folosit, fățuit, modelat.  

3. „Nu are olarul autoritate?” Ultimul argument subliniază autoritatea olarului de a face 

ceea ce dorește. Aici apostolul merge atât de departe în exemplul său încât sufletele 

sensibile par să fie zdrobite de această exprimare clară a dublei predestinări exprimată atât 

de clar și simplu: 

A. OCARĂ ȘI ONOARE 

a. Pavel spune că există „aceeași frământătură” – așadar materialul din care Dumnezeu 

lucrează nu este diferit! Unii argumentează că Dumnezeu face din noi ceea ce noi decidem 

ca El să facă cu noi însă acest argument cade în fața acestei expresii clare care ne pune pe 

toți ca fiind egali înaintea lui Dumnezeu: toți suntem țărână păcătoasă. 

b. Dar Dumnezeu face două vase diferite: „un vas spre onoare și altul spre dezonoare”. Este 

exprimat clar că există două vase finalizate cu două scopuri diferite: onoare și dezonoare. 

Textul arată clar că ei sunt făcuți spre dezonoare și sunt făcuți spre onoare. Ei nu devin așa 

ci sunt făcuți.  

c. Ambele vase sunt făcute de Dumnezeu. Textul nu spune că vasul de onoare e făcut de 

Dumnezeu și celălalt de diavol ci că ambele vase sunt făcute de aceeași mână: „olarul are 

autoritate să facă un vas spre onoare și altul spre dezonoare.” Dumnezeu le face pe 

amândouă așa. 

B. MILĂ ȘI MÂNIE – GHEENĂ ȘI GLORIE 

a. Pavel merge mai departe cu explicația și spune că Dumnezeu „voia” – așadar aici avem 

de-a face cu voia, planul, alegerea – hotărârea lui Dumnezeu. Aici avem de-a face cu ceea ce 

Dumnezeu decide în El Însuși și nu cu alegeri umane. 

b. Mai mult, Dumnezeu a făcut toate aceste lucruri fiindcă voia „să-Și arate” – Dumnezeu 

ține neapărat să-și etaleze atributele și să Se arate pe Sine Însuși în toată gloria Lui – gloria 

Lui cuprinde și atributele de care nu suntem așa de încântați uneori (în special când vine 

vorba de păcatele și meritele noastre): mânia și dreptatea! 

c. Avem exprimat apoi ce vroia Dumnezeu să arate: întâi vroia să arate „mânia și puterea” și 

vroia să arate „bogățiile gloriei Sale”; doi, mânia și puterea este arătată pentru „vase ale 

mâniei” în timp ce bogățiile gloriei sale sunt arătate „peste niște vase ale îndurării”; trei, ni se 



prezintă și rezultatul hotărârilor lui Dumnezeu: primul tip de vase sunt „pregătite pentru 

distrugere” în timp ce al doilea tip de vase „sunt pregătite dinainte pentru glorie.” 

II. REDEFINIREA PROBLEMEI. Apostolul Pavel începe să discute doctrina predestinării în 

termeni mai personali, intimi și sensibili când spune „pe noi” referindu-se la „vasele 

pregătite dinainte pentru glorie”. Gândește-te la tine, care ești mântuit, că predestinarea ți-a 

făcut doar bine.  

I. Mântuire – pentru evrei și neamuri 

Unii sugerează în mod fals și tendențios că dacă totuși acest text vorbește despre 

predestinare în mântuire, nu doar în slujire, atunci ea are de-a face doar cu predestinarea 

evreilor. Acest lucru este fals pentru că Pavel spune în versetul 25 că „vasele îndurării” 

suntem noi „pregătite dinainte pentru glorie, pe noi, pe care ne-a și chemat, nu numai dintre 

iudei, ci și dintre națiuni.” Așadar Pavel lămurește că:  

(1) predestinarea asigură și chemarea eficace la mântuire. Cei care cred într-o predestinare 

falimentară din cauza faptului că nu este predicată Evanghelia celor aleși se înșeală 

amarnic. Predestinarea asigură că cei aleși vor auzi Evanghelia și vor fi „chemați” nu doar în 

sensul de „chemare la mântuire” ci în sensul de „mântuit” (același sens e folosit în 1 

Corinteni unde termenul este interschimbabil cu cuvântul „ales” – 1.26-28) 

(2) această predestinare și chemare țintesc atât spre iudei cât și spre neamuri. Acest lucru 

demontează complet ideea că textul ar face referire dar la evrei. Pavel argumentează 

pentru a doua presupoziție cu câteva citate biblice: 

a. Predestinarea neamurilor este dovedită prin două citate luate din Osea unde Dumnezeu 

promite mântuirea neamurilor prin aceste cuvinte: „pe <<nu-i poporul Meu>> îl voi numi 

<<Popor al Meu>> și pe <<Nu e Preaiubită>> << Preaiubită >>”. Al doilea citat spune „Voi nu 

sunteți poporul Meu, acolo vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu”. Neamurile, care nu erau 

„popor al lui Dumnezeu” în sensul acela larg în care era poporul Israel devin copiii 

duhovnicești ai lui Dumnezeu.  

b. Predestinarea evreilor este dovedită, de asemenea, prin două citate din Isaia care spunea: 

„chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, rămășița va fi mântuită. Pentru că 

El duce cuvântul la bun sfârșit și grăbește în dreptate, deoarece Domnul va împlini în grabă 

cuvântul pe pământ.” Al doilea citat spune că „Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul oștirilor o 

rămășiță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora.” Citatul necesită aceste 

observații evidente: întâi, se face, iarăși, o distincție între „fii lui Israel” și „rămășița” (un alt 

nume dat celor aleși la mântuire); doi, Isaia afirmă o idee pe care Pavel a subliniat-o cu 

putere și înainte, că nu toți evreii sunt mântuiți ci doar unii; trei, se arată că motivul 

mântuirii „rămășiței” este cuvântul promisiunii din planul lui Dumnezeu; patru, se arată că 



mântuirea „rămășiței” – a celor aleși este sigură și pecetluită („El va duce cuvântul la bun 

sfârșit”). 

II. Alegerea căii spre mântuire: evrei și neamuri 

(3) că motivul pentru care națiunile (în general) au primit neprihănirea iar Israelul (în 

general, în afară de rămășiță) a ratat această neprihănire este datorită prezenței sau lipsei 

credinței.  

a. Neamurile nu au „umblat după neprihănire” dar au obținut-o totuși prin credință. Pavel 

subliniază clar că predestinarea nu funcționează fără credință – așa cum unii par să 

speculeze aberând că nu are sens să crezi deodată ce ești predestinat și mântuirea îți este 

asigurată, ca și cum predestinarea ar anula toate cauzele secundare și instrumentale din 

producerea mântuirii. Mai mult, predestinarea nu se bazează pe credință ci asigură 

credința celui ales. Textul acesta afirmă clar că neamurile nu au umblat după o neprihănire, 

nici după aceea prin fapte nici după aceea din credință.  

b. Israel, pe de altă parte, „a umblat” după o neprihănire dar problema lor a fost că au 

încercat să o obțină din Lege și nu din credință, adică ca „din fapte”. Aceasta este problema 

fundamentală a omenirii: nu respingerea neprihănirii și nici lipsa dorinței de a fi neprihănit 

înaintea lui Dumnezeu ci modul în care aceștia vor să fie priviți ca neprihăniți: prin fapte 

personale, printr-o  lege, un set de reguli, anumite standarde – pe care oamenii și le impun, 

standarde care în general pot fi împlinite – tocmai pentru a se mândri apoi cu neprihănirea 

rezultată din respectarea acestor standarde. 

c. Astfel, atât cu privire la neamuri, cât și cu privire la Israel s-a împlinit acest text: „Iată, 

pun în Sion o piatră de poticnire și o stâncă de cădere; și cine crede în El nu va fi dat de 

rușine.” Neamurile au crezut și nu au fost date de rușine însă Israel nu a crezut și de aceea 

piatra aceasta a dus la poticnire și cădere. Poticnirea și căderea reprezintă rateul Israelului 

(ca și popor, excluzând bineînțeles „rămășița” sau „copiii promisiunii”) de a fi mântuit. 

III. Falimentul evreilor și mântuirea neamurilor 

Capitolul 10 începe în aceeași notă ca și capitolul 9 în care apostolul Pavel subliniază 

„plăcerea” și „cererea” către Dumnezeu pentru Israel ca să fie mântuiți.  

Acest pasaj demontează complet ideea unora conform căreia aceste capitole se referă 

exclusiv la Israel deoarece apostolul nu doar că menționează mereu că se refer atât la Israel 

cât și la neamuri ci și precizează modul în care sunt mântuiți toți oamenii care se întorc la 

Dumnezeu. Mai mult, acest pasaj demontează și ideea că aceste capitole vorbesc despre 

alegerea la „slujire” deoarece este clar că în acest pasaj clasic apostolul Pavel discută despre 

modul în care oamenii pot fi mântuiți sau socotiți neprihăniți.  



a. CREDINȚA VS FAPTE 

1. Partea pozitivă în căutarea neprihănirii. Pavel recunoaște că în umblarea Israelului după 

neprihănire există ceva pozitiv întrucât el mărturisește că „ei au râvnă pentru Dumnezeu”. E 

bine să ai râvnă pentru a fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu. 

2. Partea negativă în căutarea neprihănirii. Problema Israelului însă a fost că râvna lor nu a 

fost acompaniată de „cunoștință”, adică „necunoscând neprihănirea lui Dumnezeu”. Așadar 

problema lor a fost că nu au „cunoscut” că Dumnezeu are o neprihănire pe care o 

dăruiește.  Dovada că nu au căutat după „cunoștință” este triplă:  

întâi, au căutat „ să-și stabilească propria lor neprihănire”, și, „nu s-au supus dreptății lui 

Dumnezeu”. Așadar primele două rateuri sunt acestea: și-au ales neprihănirea lor și au 

respins neprihănirea Lui;  

doi, Pavel încheie scurta lui explicație pentru starea Israelului arătând motivul falimentului 

lor: ei nu au cunoscut că „Hristos este sfârșit al Legii”, El a fost scopul ei final și sfârșitul, 

către El a arătat Legea. Hristos este „neprihănirea pentru „oricine crede”. Dar ei nu au știut 

asta.  

trei, următoarea dovadă a necunoașterii lor are de-a face cu alegerea pe care au făcut-o 

între cele două metode de mântuire prin care oamenii încearcă să fie socotiți neprihăniți.  

b. EXPERIMENTAREA CREDINȚEI 

Pentru ambele metode Pavel oferă un model biblic citând din Deuteronomul 30.12-14.  

(1) este neprihănirea prin Lege despre care vorbește Moise când spune că „omul care 

practică acestea va trăi prin ele”. Aici „Lege” poate fi interpretat ca și orice set de fapte prin 

care omul crede că poate fi acceptat sau mântuit de Dumnezeu. Problema cu această 

metodă de mântuire este multiplă: întâi, pentru că Hristos este „sfârșitul Legii” în sensul că 

doar El a împlinit-o, doi, pentru că nimeni altcineva nu a putut să o împlinească și trei, 

pentru că scopul Legii nu a fost ca oamenii să o ia ca pe o metodă de mântuire ci ca să-și 

cunoască neputința prin ea și pe Hristos Mântuitorul.  

(2), este neprihănirea prin credință pe care Pavel o descrie în două moduri: un mod negativ 

– „credința nu spune: cine se va sui în cer, adică să-L coboare pe Hristos. Sau: cine va coborî 

din Adânc? Adică să-L ridice pe Hristos din morți? Cu alte cuvinte credința nu cere 

demonstrații vizibile - suplimentare ale Cuvântului (ale întrupării și învierii). Și apoi într-

un mod pozitiv – credința din neprihănire spune: „Cuvântul este aproape de tine, în gura ta 

și în inima ta.” Credința se naște prin cuvânt, nu prin ochi; ea se bazează pe adevărurile 

revelate și nu pe realități demonstrate. 



Pavel continuă acum să dezvolte această a doua și singura metodă validă posibilă de 

mântuire explicând ce înseamnă, de fapt, pasajul din Deuteronom: 

1. Exegeza: Pavel spune că mântuirea vine prin: credința din inimă mărturisită cu gura. 

Așadar credința are două elemente: există în inimă și se exprimă prin gură. Ea atinge atât 

inima cât și gura. Credința începe din inimă însă nu se oprește acolo. Mai mult, credința 

înseamnă o relație cu Hristos exprimată de Pavel în două moduri: întâi, Hristos trebuie 

acceptat „ca Domn” adică Hristos să-ți definească radical, complet întreaga viață!; doi, 

Hristos trebuie acceptat ca Domn nu pe baza unor argumente ci pe baza Cuvântului care 

spune „că Dumnezeu L-a înviat din morți.” Cu alte cuvinte îți fundamentezi întreaga viață pe 

niște premise pe care nu dorești să le verifici într-un mod fizic – exterior.  

2. Extinderea: Pavel își argumentează această metodă în continuare cu două citate 

suplimentare prin care arată că această mântuire este extinsă către toți oamenii (evrei și 

neamuri). Argumentul lui Pavel este că „nu este deosebire între iudeu și grec, pentru că 

același Domn al tuturor este bogat față de toți care-L cheamă.” Aici aflăm că ceea ce face 

diferența între oameni este, nu etnia, ci faptul că îl chemi sau nu pe Domnul. Mai mult, 

Dumnezeu are bogăție a îndurării față de „toți” însă acest toți este clar definit aici: „toți 

care-L cheamă”.  

3. Citatele: Pavel își argumentează toate premisele menționând două citate biblice: întâi, 

„oricine crede în El nu va fi dat de rușine” și „oricine va chema numele Domnului va fi 

mântuit.” De aici Pavel notează că mântuirea este posibilă, că ea este dată doar prin 

credință și că ea poate fi a tuturor – dacă ei cred. 

c. CUM ARE LOC MÂNTUIREA PRIN CREDINȚĂ 

Pavel descrie nașterea credinței pornind de la descrierea experimentării acesteia până la 

cauzele care o produc – cauze care sunt instrumentale și nu eficiente, meritorii sau 

primare.  

1. CHEMAREA, așa cum s-a spus deja: omul ca să fie mântuit trebuie să-L „cheme” pe 

Domnul. Acesta este pasul fundamental … și este, de fapt, ceea ce declanșează sămânța 

mântuirii în sufletul omului.  

2. CREDINȚA, Însă nu poate exista o cerere pentru mântuire sau chemare dacă omul nu a 

crezut în Cel pe care Îl cheamă. Așadar chemarea depinde de credință. Omul nu poate 

chema ceva ce nu crede că există. El poate face asta fizic însă nu spiritual.  

3. HRISTOS, credința nu poate exista ca informație – ea are nevoie de un obiect de care să se 

agațe. Prin definiție credința înseamnă dependență de Altcineva, privire către Cineva, 

încredere în Cineva, fundamentare pe viața Cuiva. Cum vor „crede în Acela despre care n-au 

auzit?”. 



4. AUZIRE, totuși, ca să poți crede în Hristos trebuie să auzi despre El. Altfel Pavel nu ar 

întreba „cum vor crede în Acela despre care n-au auzit?” Este aberant să spui că poți crede 

în ceva ce nu ai auzit niciodată. Chiar dacă acum ar fi prima secundă în care ai auzi despre 

Hristos … dacă spui că ai credință în El, asta e pentru că ai auzit despre El. 

5. VORBITOR, însă pentru a auzi, este nevoie de cineva care să vorbească. Sunetele nu vin de 

nicăieri ci din gura cuiva. De aceea Pavel întreabă: „cum vor auzi fără cineva?”. Acest text 

este o avertizare pentru cei care se roagă pentru mântuirea altora dar nu vorbesc despre 

ea. 

6. PREDICĂ, Oamenii nu sunt mântuiți dacă nu li se spune despre Hristos iar a le spune 

despre Hristos înseamnă să „predici” ceea ce înseamnă că pentru mântuire e nevoie de o 

predică. De aceea Pavel întreabă „cum vor auzi fără cineva care să predice?”  

7. TRIMITERE, însă ca oamenii să predice e necesar ca să fie trimiși. Nimeni nu predică fără 

trimitere. Pavel întreabă, în acest sens, „și cum vor predica dacă nu vor fi trimiși?”  

IV. Mântuirea neamurilor și a lui Israel 

1. Dumnezeu și-a făcut partea. Pavel pornește acum în a demonstra că Dumnezeu a asigurat, 

de partea Lui, tot ceea ce era necesar pentru ca oamenii să fie mântuiți. Dovezile sunt 

prezentate după cum urmează prin texte biblice. Pavel aduce un citat din Isaia 52:7: „ce 

frumoase sunt picioarele celor care vestesc Evanghelia păcii, ale celor care vestesc Evanghelia 

lucrurilor bune.”  

2. Însă nu toți oamenii sunt mântuiți - Pavel spune că deși au existat vestitori și vestire însă 

„nu toți au ascultat de Evanghelie”. Pavel rămâne consecvent și nu spune că „nici unul nu a 

ascultat” ci doar că „nu toți au ascultat” ceea ce înseamnă că unii au ascultat. În sprijinul 

afirmației sale aduce un citat din Isaia 53.1 care spune: „Doamne cine a crezut cele auzite la 

noi?”  

Pavel trage și o concluzie teologică din citatul de mai sus: „credința este din auzire, iar 

auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu.” Totuși de ce nu există mântuire? 

a. Falimentul NEAMURILOR. Întrebarea logică care pune este: dacă credința vine din 

auzirea Cuvântului lui Dumnezeu și acest cuvânt a fost predicat, de ce nu există credință? 

Nu este aici o contradicție? Oare nu a existat auzire? 

Pavel spune că ea a existat. În sprijinul acestei afirmații aduce un citat din Psalmul 19:4: 

„glasul lor a ieșit pe tot pământ și cuvintele lor până la marginile pământului locuit.” Așadar 

nu există nici un fel de scuză pentru acești oameni! 



b. Falimentul ISRAELULUI. Dilema încă continuă – cum rămâne cu poporul Israel, ei au 

cunoscut? Pavel dă trei citate aici: pentru a arăta mântuirea neamurilor și împotrivirea 

Israelului. Întâi Moise spune în Deuteronom 32.21: „vă voi provoca la gelozie prin aceia care 

nu sunt o națiune, vă voi întărâta printr-o națiune fără pricepere” apoi Isaia spune în 65.1,2: 

„am fost găsit de cei care nu mă căutau, M-am arătat celor care nu se interesau de Mine” și în 

altă parte „toată ziua Mi-am întins mâinile către un popor neascultător și împotrivitor cu 

vorba.”  

Întrebare 2 - „a lepădat Dumnezeu pe poporul Israel?”– 11.1-10 

Urmează o altă întrebare retorică sau o obiecție: „a lepădat Dumnezeu pe poporul Său?”. În 

stilul său inconfundabil Pavel răspunde: „nicidecum!”. Însă răspunsul său are nevoie de 

argumente deoarece Pavel tocmai a argumentat că poporul Israel a respins neprihănirea lui 

Dumnezeu și pare-se că avem o contradicție logică. Cum poate fi Israel nemântuit și totuși 

să nu fie lepădat? El oferă câteva argumente pentru a arăta că deși poporul Israel a refuzat 

neprihănirea totuși El nu este lepădat: 

Întâi, însăși apostolul Pavel este un argument deoarece el era evreu. Dacă el era ales și era 

mântuit înseamnă că poporul nu era lepădat. El își descrie identitatea de evreu prin trei  

detalii: „este israelit, din sămânța lui Avraam, din seminția lui Beniamin.! Pavel prezintă o 

concluzie înainte să prezinte al doilea argument: „Dumnezeu n-a lepădat pe poporul Său, pe 

care l-a cunoscut dinainte!” Așadar motivul pentru care Dumnezeu nu a „lepădat” este 

pentru că acest popor „a fost cunoscut dinainte” – cunoaștere care implică alegerea lui. 

Bineînțeles că aici nu este implicată o alegere extensivă – a tuturor evreilor. 

Doi, apostolul aduce un argument Scriptural oferind un exemplu al aceleiași situații 

regăsită în istoria poporului Israel când cei mai mulți oameni erau apostați. El îl citează pe 

Ilie care se plânge înaintea lui Dumnezeu că: „au omorât pe profeți, au surpat altarele Tale 

…” la cer dumnezeu îi răspunde: „mi-am păstrat șapte mii de bărbați care nu și-au plecat 

genunchiul înaintea lui Baal.”Pavel prezintă din nou o concluzie cu aplicație pentru acum ca 

și atunci și anume că „este o rămășiță”  

a. Principiul alegerii pentru care a existat atunci există și acum această „rămășiță” este: 

„potrivit unei alegeri a harului.” Așadar predestinarea este principalul motiv pentru care 

există oameni mântuiți. 

b. Baza alegerii este harul lui Dumnezeu și nu credința sau faptele oamenilor deoarece 

Pavel explică că „dacă este prin har, nu mai este din fapte; altfel, harul nu mai este har.” 

Alegerea despre care Pavel a amintit în prima concluzie se bazează pe har, nu pe fapte. 

c. Rezultatul dubli al alegerii este că: „ceea ce caută Israel nu a obținut, iar cei aleși au 

obținut, și ceilalți au fost împietriți” – cu alte cuvinte aici Pavel argumentează că există o 



dublă predestinare: Israelul în general nu a primit neprihănirea pentru că nu a fost ales ci 

împietrit în timp ce unii dintre Israel au fost socotiți neprihăniți pentru că au fost aleși. În 

sprijinul ideii că Israelul a fost respins prin alegerea lui Dumnezeu Pavel aduce două citate 

din Isaia 29.10 și Psalmul 69.22. 

Întrebare 3 - „s-au poticnit ei ca să cadă?”– 11.11-32 

Se ridică o altă obiecție în urma observării faptului că Israelul, în general, nu a căpătat 

mântuirea. Pavel folosește doi termeni care trebuie interpretați corect și în context. Întâi, el 

vorbește despre „poticnit” care înseamnă respingerea neprihănirii dăruite de Dumnezeu 

prin credinței și doi, el vorbește despre „să cadă” – referindu-se la respingerea lor ca 

națiune; trei, acești termeni trebuie interpretați în contextul „națiunii” și nu „personal” 

deoarece Israelul s-a „poticnit” însă nu a „căzut.”  

Întâi, se explică care este motivul unei astfel stări: (a) „prin greșeala lor a venit mântuire 

pentru națiuni; și „greșeala lor este o bogăție a lumii și o bogăție a națiunilor” pentru că 

„lepădarea lor este împăcare a lumii”; (b) mântuirea a venit pentru națiuni „ca să-i provoace 

la gelozie” și „dacă greșeala lor este o bogăție a lumii, cu cât mai mult este plinătatea lor” și 

„primirea lor va fi viață din morți.” Așadar Dumnezeu alege națiunile în locul Israelului atât 

pentru a-i mântui pe neamuri cât și pentru a-i stârni la gelozie pe evrei. 

Doi, apostolul prezintă un avertisment față de națiunile care ar putea să se laude cu o 

astfel de situație. El folosește două imagini (rod și plămădeală; rădăcină și ramuri) pentru a 

stârpi o astfel de atitudine de îngâmfare și laudă a neamurilor. Pavel explică că deoarece 

rădăcina este sfântă și ramurile sunt în acest fel. Trebuie să precizăm însă că există două 

tipuri de ramuri: întâi, sunt „ramurile firești” adică Israelul și doi, sunt „ramurile altoite” 

adică Neamurile.  

a. Primul argument împotriva îngâmfării este dependența neamurilor, pentru că „nu tu ții 

rădăcina ci rădăcina pe tine”. Așadar nu te poți lăuda cu tine însuți pentru că tu depinzi de 

altceva și Altcineva. Dependența trebuie să ne taie orice urmă de mândrie și aroganță; ea 

trebuie să ne închidă gura. 

b. Al doilea argument întâmpină tipul de mentalitate care se uită la respingerea Israelului și 

alegerea Neamurilor  ca la ceva de apucat și ignoră credință iar Pavel răspunde și spune 

„au fost rupte prin necredința lor, și tu stai prin credință.” Cu alte cuvinte există o rupere și o 

stăruire datorită prezenței sau lipsei credinței. Alegerea este treaba lui Dumnezeu, noi nu 

putem avea siguranță decât dacă credem. 

c. Al treilea argument este luat din atributele lui Dumnezeu: „dacă Dumnezeu nu a cruțat 

ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine.” Atitudinile ar trebui să fie contrare mândriei: 

„teme-te” spune Pavel și „privește deci la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu: asprime 



peste cei care au căzut și bunătate a lui Dumnezeu peste tine”. Predestinarea dublă trebuie 

să ne facă să vedem ambele atribute ale lui Dumnezeu: bunătatea și asprimea. 

d. Al patrulea argument este luat din posibilitatearespingerii celor care sunt aleși acum și 

alegerii celor care sunt respinși acum pentru că „dacă vei stărui în bunătate; altfel, și tu vei fi 

tăiat; și ei, de asemenea, dacă nu vor stărui în necredință, vor fi altoiți, pentru că Dumnezeu 

poate să-i altoiască din nou.” Există, așadar, posibilitatea reversului acestei stări prezente în 

care neamurile sunt alese iar Israelul este respins iar posibilitatea are de-a face cu „a stărui 

în bunătate” și „a nu stărui în necredință.” 

e. În al cincilea argument Pavel spune că există o normalitate în posibilitatea ca Israelul să 

fie ales din nou deoarece: dacă tu ai fost tăiat din măslinul sălbatic din fire și, împotriva firii, 

ai fost altoit într-un măslin bun, cu cât mai mult acestea, care sunt ramuri firești, vor fi altoite 

în propriul măslin. Pentru acest motiv neamurile nu trebuie să se îngâmfe. 

f. În al șaselea argument Pavel descoperă o „taină” și anume: siguranța realegerii 

poporului Israel: „pentru că lui Israel i s-a făcut orbire în parte, până va intra plinătatea 

națiunilor; și astfel, tot Israelul va fi mântuit”. Pavel precizează că spune acest lucru „ca să 

nu fiți înțelepți în voi înșivă.” Așadar, mândria este complet irațională deodată ce Israelul va 

fi în întregime mântuit. În sprijinul acestei „taine” revelate acum Pavel aduce o combinație 

de două sau trei citate din Scriptură: Psalmul 14.7 și Isaia 27.9 (posibil și Isaia 59.20 și 

Ieremia 31.31).   

g. În șaptelea argument Pavel prezintă starea Israelului privind din două perspective: 

perspectiva alegerii și perspectiva Evangheliei. Din perspectiva Evangheliei Israelul este 

văzut negativ deoarece „în ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, din cauza voastră.” Din 

perspectiva alegerii Israelul este văzut pozitiv deoarece „în ce privește alegerea sunt 

preaiubiți, datorită părinților. Pentru că darurile de har și chemarea lui Dumnezeu sunt fără 

părere de rău.”  

Putem face câteva observații importante aici: întâi, că Dumnezeu poate să-i vadă pe oameni 

atât „vrăjmași” cât și „preaiubiți” în același timp și nu există nici un fel de contradicție în 

acest lucru; doi, că ne putem gândi la oameni din două perspective: Evanghelia și 

Predestinarea; trei, motivul vrăjmășiei Israelului este datorită neamurilor însă motivul 

iubirii lor este datorită părinților. Ce înseamnă exact aceste motive este aparent ușor de 

înțeles: Dumnezeu făcuse legământ cu părinții lor și de aceea erau preaiubiți și ei erau 

respinși datorită neamurilor pentru ca ele să primească mântuirea. 

h. În ultimul argument Pavel explică reversul care are loc în mântuirea Neamurilor și 

Israelului: întâi, „după cum și voi odinioară n-ați crezut în Dumnezeu, iar acum prin 

necredința voastră ați primit îndurare”, doi, „tot așa și aceștia n-au crezut acum în îndurarea 

dată vouă, ca să primească și ei îndurare. Concluzia este că: „Dumnezeu i-a închis împreună 



pe toți în necredință, ca să arate îndurare tuturor.” Aici nu există un argument pentru 

mântuirea tuturor oamenilor sau pentru harul dat tuturor deoarece „toți„ și „tuturor” se 

referă la Neamuri și Israel și în mod extensiv la toți oamenii de pe pământ. 


