
            Lecţia nr.4 Condamnarea moraliştilor! Betel, 30.06.2016 
 
         Prezentarea moraliştilor în contrast cu păgânii! Romani 2:1-11 
La cine se referă acest cuvânt ‚’’aşadar’’? Se referă la 1:18,19, 29-32. Pavel se 
adresează în 2:1 acelor ce cred că nu sunt sub mânia Lui Dumnezeu, pentru că ei 
nu practică păcatele descrise în v.29-32. 
Pentru că păcatele acestor oameni nu sunt exterioare, şi deci necunoscute 
oamenilor, aceşti oameni se cred morali. Ei spun deci: Pavele nu toţi sunt imorali 
cum i-ai descris tu, nu toţi sunt idolatri. Nu sunt şi oameni morali? Au şi ei nevoie 
de Evanghelia ta? 
În discuţia din 2:1-16 Pavel se adresează lor, iar din v.17 se adresează strict 
evreilor. 
Pare că avem de-a face cu 3 categorii de oameni: Neamurile, iudeii şi moraliştii.               
( ’’oricine’’2:1). 
Se considera atunci că Neamurile sunt depravate, iar iudeii de treabă!  
Dar pe acea vreme au existat şi printre Neamuri moralişti, oameni precum stoicii 
care puneau mare accent pe moralitate. Moraliştii lumii păgâne.  
Seneca – contemporan cu Pavel, era filozof care înfiera viciile şi ridiculiza 
idolatria. Au şi aceşti oameni nevoie de Evanghelie? Sunt şi ei sub condamnare? 
 
În 2:1, apare de 3 x ‚’tu care judeci pe altul’’,  faci aceleaşi lucruri. A judeca 
înseamnă fie a rosti sentinţe, fie a face o evaluare morală. 
Biblia nu condamnă pe cei ce judecă pe alţii, ci pe cei ce fac lucrurile pe care ei le 
judecă la alţii. 
Aici avem de-a face cu 2 feluri de oameni: 
-Cei răi, păgânii, ştiu că fac răul, fac răul în văzul tuturor, şi găsesc de buni pe cei 
ce le fac. 
-v.16 ‚’’lucrurile ascunse’’, păcate lăuntrice, de interior. Moraliştii nu le fac pe faţă 
ci pe ascuns. Ei fac răul în ascuns, dar dezaprobă pe cei ce le fac, îi condamnă 
public. 
Ei sunt judecătorii – dar de fapt se osândesc singuri. Dumnezeu îi va judeca!  
   
  Deci şi omul moral este sub osânda lui Dumnezeu ! 
 
v.3 Crezi (îţi închipui) tu că vei scăpa? Unii oameni cred că Lui Dumnezeu nu-I 
pasă de nelegiuire, că uită de ea, sau că e bun şi nu pedepseşte. 
 
v.4 Sau dispreţuieşti tu bunătatea Lui Dumnezeu? Ei spun:’’nu am pentru ce să mă 
pocăiesc, pentru că întotdeauna Dumnezeu a fost bun cu mine, deci El este de 



acord cu mine?!’’ Total greşit. Şi la înmormântare am auzit asta:’’am avut grija de 
soacră-mea, poate că Dumnezeu va vedea lucrul ăsta şi-l va răsplăti.  
Da, o va face, adică te va îndrepta spre pocăinţă. 
Faptul că este bun cu tine, este pentru că vrea să te pocăieşti. Nu-L înţelege greşit. 
Exod 34:6,7; Naum 1:3; Romani 2:5. 
                       
   Dumnezeu va judeca pe moralişti ! 
  
 Dumnezeu va judeca după dreptate, nu după presupuneri. Aceşti oameni 
cred că dacă nu le sunt conoscute faptele, nici nu pot fi judecaţi. Dar Dumnezeu 
ştie totul, de aceea pentru că nu te pedepseşte încă, este pentru că vrea să te 
pocăieşti. Repet, nu-L înţelege greşit. 
 Dumnezeu nu este corupt, ci El va rosti o sentinţă dreaptă, fiecăruia după 
faptele Lui. Dacă nu te pocăieşti, comoara de mânie creşte, adunându-se strop cu 
strop în cer. Mânia Lui Dumnezeu aşteaptă, creşte, când vede cum oamenii îşi pun 
înaintea lor o neprihănire a lor înşişi. Va veni o zi de răzbunare a Lui Dumnezeu. 
Ce fel de comori strângem? Ce cauţi?  
 
v.5-7  pare o altă învăţătură cu privire la primirea vieţii veşnice!!! Romani 6:22-24. 
Primim viaţa veşnică în măsura în care dovedim credinţa cu fapta.  
 Cuvinte ca ’’sfinţirea, robi ai lui Dumnezeu, izbăviţi de păcat, rod, şi mai 

apoi darul fără plată care este viaţa veşnică’’, par să ne pună pe gânduri. Este o 
evanghelie ieftină acea care spune că tot ce ai de făcut este să crezi în Isus, şi după 
aceea poţi să faci ce vrei. Nu nu mai poţi să faci ceea ce vrei, pentru că dacă faci ce 
nu te învaţă Duhul, nu mai ai somn, nu mai ai odihnă. Dacă dormi bine după ce ai 
căzut sub păcat, se prea poate să nu fi fost mântuit, sau să fii foarte împietrit. 
 
 Perseverenţa până la capăt demonstrează o inimă născută din nou! 
 
Filipeni 2:12’’duceţi până la capăt mântuirea voastră’’. Păi nu am fost mântuit 
când L-am primit pe Isus?! Ba da, dar dacă ai fost mântuit cu adevărat o duci până 
la capăt. 
Există riscul ca oamenii să creadă doar cu mintea. Lor le place tare că mântuirea 
este prin credinţă, ca să poată trăi o viaţă de ipocrizie. 
Romani 2:24’’din pricina voastră este hulit Numele Meu printre Neamuri’’. 
 
    
 
 
 



   Mântuiţi prin fapte:v.7-10. ? 
Judecata se va face după fapte, pentru că faptele dovedesc credinţa. Ne este de 
mare folos la acest subiect, un studiu asupra cărţii Iacov. Iacov scrie pentru că 
exista riscul unei imaturităţi spirituale printre iudei. Mântuirea este doar prin 
credinţă, dar acea credinţă autentică este urmată întotdeauna de fapte, adică de o 
viaţă schimbată.  
Faptele sunt trecute prin foc, nu persoana. 1 Cor.3:15. Doctrina purgatoriului se 
trage de aici, forţând desigur textul. 
Se trec prin foc faptele, pentru a determina calitatea lor, şi nu pentru a-l purifica pe 
decedat. 
Faptele credinţei noastre sunt scoase în evidenţă de ap.Pavel pentru a ne afecta 
modul de gândire şi de slujire. Ele sunt un stimulent puternic pentru slujire. Noi 
vom fi mari în Mileniu, sau în eternitate chiar? 
Aşteptăm noi cu bucurie reîntorcerea Stăpânului ca să ne răsplătească?! 
Vor fi şi credincioşi care vor fi mântuiţi ca prin foc? 
Judecătorul nostru este chiar Mântuitorul nostru. 
 
  Cele două nu sunt în conflict, ci ele merg împreună.  
 Fraţii mei să nu fie neconcordanţă între ceea ce cred şi ceea ce fac.  
Acţiunile noastre dovedesc credinţa noastră. Se poate să crezi, ce să crezi? .... şi să 
trăieşti ca păgânii? (Credinţa ne este luată la întrebări. ) 
   Pocăinţă – Credinţă – Om nou ! 
 
      Ceea crezi determină ceea ce trăieşti ! 
Iacov 1:22’’fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători înşelându-vă 
singuri’’! 
Iacov 2:14’’ credinţa fără fapte nu mântuieşte, adică acea credinţă nu e reală. 
Credinţa din inimă, lucrată de Cuvânt, este însoţită neapărat de o viaţă nouă, 
schimbată, faptele credinţei.Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? 
Credinţa moartă nu are acoperire, nu e mântuitoare, e inutilă, este înşelătoare. 
   
   Puterea credinţei se vede în faptă! 
 
Ce alegi astăzi: viaţa veşnică, v.7 ei caută cu stăruinţă atributele dumnezeirii, să fie 
ca Dumnezeu: slava, cinstea, pacea, nemurirea; 
-sau v.8 celor ce se împotrivesc din duh de gâlceavă, va da mânie şi urgie. Câte 
rele nu se fac astăzi din duh de gâlceavă. Ei se împotrivesc adevărului, şi ascultă de 
nelegiuire înlăuntrul lor, dar în afara lor ei sunt morali, buni.  
  Dumnezeu ne cunoaşte inimile la toţi. 
 



v.13-16. Cei ce au duh de gâlceavă pun înaintea lor Legea ca mijloc de mântuire, 
dar legea nu este un mijloc de salvare, ci de condamnare. Singurul mijloc de 
salvare este Evanghelia lui Pavel. 
 
 Hristos este fie motivul de salvare, fie motivul de judecare ! 
Dumnezeu judecă după fapte în funcţie de cât a primit fiecare; după legea lui. Dar 
legea nu mântuieşte pe nimeni. Romani 3:20. Dar legea scrisă pe table de piatră 
sau în inimi, sau în natură a spus omului ce este bine şi ce este rău. Cu toţii sunt 
vinovaţi înaintea Lui Dumnezeu, şi doar Evanghelia este cea care oferă iertarea.  
În interiorul oamenilor este o luptă – o dispută, să facă sau să nu facă răul. 
Deci este o judecată a celor răi, şi nici unul nu se va putea disculpa, şi mai există o 
altă judecată a faptelor celor găsiţi neprihăniţi. Ioan 5:24  
 
 
Lecţia nr.5    
 
   Romani 2:1-17, Betel 07.07.2016 
 
 Evreii se uitau de sus la neevrei, pentră că Neamurile aveau nevoie de 
călăuzirea lor, deşi ap. Pavel spunea mai devreme că Dumnezeu S-a revelat şi 
Neamurilor, şi lor L-i s-a descoperit. 
Evreul credea că oricine altcineva este condamnat cu excepţia lor. De aceea ei se 
credeau mai sus, mai buni, datorită legământului făcut cu părinţii lor.  
Filipeni 3:3-6,9.  
 Neprihănirea venea pe 2 căi, sau pe mai multe? Nu, niciodată! 
Iudeii chemaţi să fie lumină, se bazează pe credinţa strămoşească, nu mai sunt 
lumină, şi totul nu mai era decât vorbe. 
’’Le jefuieşti templele’’- îşi confecţionau tot felul de obiecte din aurul furat, şi le 
vindeau, iar lucrul acesta era ştiut de Neamuri. Deuter.7:26 
 
Ce aveau iudeii: v.17-20: legămintele, tăierea împrejur, şi devreme ce erau 
circumcişi, asta însemna că scăpau de pedeapsă. 
 
v. 29 este un joc de cuvinte. Iuda=Laudă, îşi va scoate lauda de la Domnul.  
v.29 îi încurcă pe unii să creadă că nu există iudei sau biserica, ci toţi sunt una, şi 
au fost una, şi vor fi una, şi nu există nic o profeţie separată cu privire la evrei, 
niciodată nu a lucrat Dumnezeu separat cu ei. Nu este adevărat! 
 
 



Rabi Levi:’’în lumea viitoare, Avraam va sta la poarta Gheenei şi nu va permite 
nici unui israelit circumcis să intre’’. 
Ei se credeau salvaţi datorită circumciziei, după cum astăzi unii se cred salvaţi că 
au fost botezaţi, încreştinaţi, etc.. 
 
 Conţinutul este mai important decât eticheta ! 
Deuter.30:6’’circumcizia inimii’’! Evreii trebuiau să aibe un semn exterior, dar şi 
unul interior. Se pare că cel interior, cf.2:1-17 nu exista. 
   
  Cap.3:1-8 Răspunsuri la obiecţiile ridicate de iudei 
 
 În cap.2 Pavel a arătat că judecata Lui Dumnezeu se va face în funcţie de 
caracterul persoanei, şi nu de ceremonialul prin care a trecut. În cap.2 Pavel pune 
pe acceaşi treaptă pe iudeu şi pe grec, dar în cap. 3 spune că evreii ca popor au fost 
un popor distinct de ceilalţi.  
Distincţia este făcută ca să le arate obligaţiile nerespectate, responsabilitatea mare 
care trebuia să decurgă din binecuvântările mari. De aceea evreul fără Hristos avea 
să fie şi el judecat ca toţi ceilalţi, doar că mai întâi ei vor fi judecaţi. 
 

 La o astfel de învăţătură ciudată în urechile lor, iudeii argumentează: 
 
1. Dacă ambele categorii sunt vinovate, care mai este atunci avantajul de a fi 
iudeu?  Sau circumcizia? 
 
R. Avantaje mari: v.2 dar şi Romani 9:4,5. Vouă v-a fost încredinţat Cuvântul! 
 
Aplicaţia: şi astăzi unii avem mult mai mult decât alţii, şi deci ar trebui să fim mai 
responsabili, şi să nu considerăm că Dumnezeu pe noi ne tratează preferenţial. 
 
Exemplu: eu sunt întors mai de mult timp la Domnul, am familia toată întoarsă la 
Domnul, tu nu. Pentru că eşti mai binecuvântat, lucrează mai mult, nu te făli cu 
asta. 
 
2.v.3’’dacă unii nu cred (cei mai mulţi), va anula Dumnezeu binecuvântările 
promise’’? Numeri 23:19 
Din generaţia ieşită de la Mt.Sinai pe când s-a dat Legea, de exemplu, doar Iosua şi 
Caleb au intrat în ţara promisă, dar au intrat, 2 dar au intrat.  
Doar Noe şi familia, dar au scăpat din potop, dar au scăpat! 
Domnul îşi ţine promisiunea chiar dacă dor 2,3 vor intra. Dumnezeu însă nu face 
rabat de la sfinţenia Lui. 



Luca 12:32’’nu te teme turmă mică, pt.că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăţia’’! 
 
Aplicaţia : chiar dacă cei mai mulţi nu cred, sau nu trăiesc o viaţă de sfinţenie, tu şi 
cu mine trebuie să trăim, eu trebuie să trăiesc, chiar dacă eu sau tu am fi singurii 
sfinţi de pe pământ. 
 
3.v.5 ‚’’să păcătuim ca să se înmulţească harul’’. O batjocorire a harului ! 
 
R. Dumnezeu nu va arăta favoritism iudeilor, chiar dacă păcatul lor scoate în 
evidenţă neprihănirea Lui. 
 
Aplicaţia: se credea că până la urmă păcatul are şi ceva bun în el, şi anume, îl face 
pe Domnul să pară mai bun,mai îngăduitor, mai blând, mai iubitor. Nu, Dumnezeu 
nu este nedrept când îşi dezlănţuie mânia, ci El va judeca lumea după dreptate. 
 
4. este la vel cu 3. v.7,8. 
Binele nu vine din rău, şi noi nu vrem să osândim pe nimeni, dar nici nu vrem să 
dăm o Evanghelie ieftină, bolnavă, cu una sănătoasă. 
 
  1 Cor 3:10-17 ne vorbeşte despre 3 categorii de oameni: 

A. Cei ce zidesc aur argint şi pietre scumpe! Mântuiţi – liniştiţi şi în pace. 
B. Cei ce zidesc pe temelie lemn, fân, trestie! Mântuiţi ca prin foc, adică se 

expun unui pericol imens. 
C. Cei ce dezbină pin învăţătură, mai ales, şi distrug templul lui Dumnezeu. Ei 

vor fi mistuiţi de foc.v.17. Gal.5:21 şi Efeseni 5:5. 
 
 
 


