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Doctrina predestinării: Partea 1 

 

Care este înțelegerea corectă pentru termenul, „predestinat”? Sunt cei care ar fi de acord că 

„predestinat” se referă la un grup predominant de oameni pe care HaShem i-a ales dinainte de crearea 

lumii ca să fie răscumpărați și prin urmare să fie în împărăție. Înseamnă acest lucru că cei care nu sunt 

predestinați de Dumnezeu, sunt condamnați și vor experimenta condamnare eternă? Există vreun aspect 

al liberului arbitru sau totul a fost predeterminat de Dumnezeu și pur și simplu se desfășoară de-a 

lungul timpului? 

 

Doctrina predestinării a despărțit credincioșii timp de secole și mă îndoiesc că cineva astăzi poate 

adăuga ceva la dezbatere, care să nu fi fost deja spus de multe ori de diferite persoane. Așa că, de ce să 

scriu asupra acestui subiect? De-a lungul ultimului deceniu există o revenire la viață a teologiei 

reformate în cadrul mișcării evanghelice. Acest lucru are niște implicații foarte semnificative în ceea ce 

privește Israel și poporul evreu la general. Aceste implicații nu sunt doar teologice, dar și formează 

poziții politice de asemenea. 

 

Acest articol va examina cuvântul biblic „ a predestina” și multe dintre versetele Scripturale unde acest 

cuvânt apare, pentru a câștiga o înțelegere biblică potrivită a acestui cuvânt, independent de toate 

deviațiile teologice. Apoi, articolul va trece mai departe asupra unei prezentări bazate pe exegeză a 

doctrinei predestinării. Articolul se va încheia cu o privire asupra faptului în care o înțelegere 

nepotrivită asupra predestinării distorsionează perspectiva cuiva asupra Israelului. 

 

Termenul de „a predestina”. 

 

Când examinăm termenul „a predestina” în Biblie, cuvântul care formează baza pentru acest concept 

este simplu de „a alege”. Așadar, Dumnezeu alege indivizi să fie parte din Împărăția Sa. Aceste 

persoane sunt cunoscute ca și „cei predestinați”. În epistola către Efeseni, Pavel dezvăluie că cei 



predestinați au fost aleși în Mesia înainte de crearea lumii (vezi Efeseni 1:4). În mod evident, HaShem 

a știut din eternitate cine va intra în Împărăție și cine va fi separat pentru eternitate de El. Cu toate 

acestea, versetul din discuție aici, nu afirmă acest lucru: adică, este incorect să folosești acest verset 

pentru a demonstra că Dumnezeu a ales anumite persoane pentru Împărăția Sa și pe altele pentru 

condamnarea eternă. Ceea ce Efeseni 1:4 afirmă este că înainte de crearea pământului, Dumnezeu i-a 

ales pe cei care sunt în Mesia, să fie sfinți și fără pată înaintea Lui în dragoste. Așadar, chiar dacă 

HaShem a știut pentru totdeauna cine va fi mântuit și cine nu va fi, Efeseni 1:4 nu face această 

afirmație. Ci mai degrabă, acest verset arată ceea ce toți credincioșii vor deveni în Mesia. 

 

Este foarte important pentru cititor să fie foarte atent la contextul din această secțiune. În versetul 

anterior Pavel vorbește despre toate binecuvântările spirituale în locurile cerești în Mesia. După ce a 

informat că Dumnezeu i-a ales pe cei care sunt în Mesia să fie sfinți și fără vină, este foarte 

semnificativ faptul că în următorul verset, Pavel își începe învățăturile despre predestinare. Din nou 

este vital să înțelegem ceea ce este spus și ceea ce nu este spus. În Efeseni 1:5, Pavel scrie că 

Dumnezeu i-a predestina pe credincioși în adoptarea ca fii. Multe traduceri folosesc o denumire neutră, 

adoptarea de copii. Este foarte important de notat, cuvântul în greacă pentru adopție este de fapt format 

de la cuvântul „fiu”. Forma masculină este folosită să lege idea de moștenitor. Aceasta este pentru a 

spune că Dumnezeu a predeterminat că cei credincioși vor fi considerați moștenitori cu Mesia Yeshua. 

Sub nicio formă nu ar trebui să derivăm din acest verset sau din termenul „predestinare” că Dumnezeu 

i-a predeterminat ca să fie moștenitori. În mod clar, HaShem a știut din eternitate cine vor fi 

moștenitori, dar ideea că El a predestinat „cine”, nu este intenția acestui verset. 

 

Încă mai departe în același capitol, Pavel scrie că cei care sunt în Mesia au o moștenire și apoi 

dezvăluie ce este acea moștenire - a fi predestinat pentru a deveni lauda gloriei Sale care a avut 

încredere prima dată în Mesia (vezi Efeseni 1:10-12). Din nou, idea nu este cine a fost predeterminat, ci 

ce a fost predeterminat, și anume că cei credincioși care s-au încrezut în Evanghelia vor deveni într-o zi 

o laudă la adresa lui Dumnezeu. Prin urmare, predestinarea nu este cine va fi mântuit, ci faptul că 

Dumnezeu a predeterminat ceea ce cei credincioși vor deveni. Această idee este exprimată, de 

asemenea, în Romani 8:28-30. 

 

În acest pasaj binecunoscut, Pavel începe cu o promisiune. 

 

El scrie: „Dar noi știm, că pentru cei care-l iubesc pe Dumnezeu, toate lucrează împreună pentru bine, 

pentru cei care potrivit scopului (predeterminare) sunt chemați” - Romani 8:28 

 



Am tradus varianta din greacă în cel mai literar mod posibil ca să nu plasez asupra versetului nici o 

interpretare. Acum că l-am tradus, haideți să începem să înțelegem ceea ce spune de fapt. Versetul se 

deschide spunând că versetul nu vorbește tuturor oamenilor la modul general, ci doar celor care-l 

iubesc pe HaShem. Doar cei care-L iubesc pe HaShem pot să se aștepte ca tot ce are loc în viața lor să 

lucreze împreună pentru bine. În această secțiune, Pavel vorbește despre acei așa numiți „chemați”. 

Vom acorda o atenție mai specială acestui termen, mai târziu în articol. Dar momentan este suficient să 

spunem că cei „chemați” sunt cei pe care Dumnezeu i-a invitat în Împărăția Sa prin Evanghelie. 

Iubindu-L pe Dumnezeu este definit mai departe în acest verset de cei care răspund potrivit celor pe 

care Pavel îi numește simplu „predeterminați”. Majoritatea traducerilor tradus acest cuvânt "ππόθεζιν" 

ca și „scopul Său”. Cuvântul „său” nu se găsește în text, dar ideea de aici este planul sau scopul pe care 

Dumnezeu l-a stabilit dincolo de eternitate. Cu alte cuvinte, cel ce crede în Mesia și demonstrează o 

dragoste pentru Dumnezeu și care se supune voii lui Dumnezeu, se poate aștepta ca orice i se întâmplă, 

Dumnezeu îl va folosi pentru bine. 

 

În următorul verset există un cuvânt care are o semnificație extraordinară, dar este adesea ignorat de 

mulți teologi. Cuvântul este „a ști dinainte”, "πποέγνω" și acest cuvânt grecesc, ca și în engleză este 

derivat din două cuvinte: „înainte” și „a ști”. De ce include Pavel această idee în această discuție? 

Cuvântul este folosit cu privire la cei pe care Dumnezeu i-a și predestinat. Romani 8:29 face absolut 

clar că ceea ce Dumnezeu a predeterminat sau predestinat este ca cei ce cred în Mesia să fie conformați 

chipului Fiului, Mesia Yeshua. Cuvântul biblic „predestinat” este "πποοπάω", care înseamnă 

literalmente „să vezi înainte”. Așadar, intenția de predestinare este simplu, că Dumnezeu a văzut 

dinainte că cei credincioși vor fi conformați chipului lui Yeshua. Unii au arătat corect faptul că un 

termen grecesc mai exact pentru predestinare nu este doar că Dumnezeu a văzut în trecut ceea ce cei 

credincioși vor fi. Unii au arătat corect faptul că un termen grecesc mai exact pentru predestinare este 

cuvântul "πποοπίζω". Acest cuvânt înseamnă „a seta limite sau margini înainte”. De aceea, o înțelegere 

mai deplină pentru termenul predestinare nu este doar că Dumnezeu a văzut în trecut ceea ce 

credincioșii vor fi, ca și Mesia, El a predestinat și asemănarea de asemenea. Din nou, nu există nimic 

din text care să spună că HaShem a predeterminat cine vor fi cei care vor fi conformați chipului lui 

Mesia, ci doar că toți credincioșii au fost predestinați să experimenteze acest lucru. 

 

Teologii reformați afirmă în mod comun că acest cuvânt „ a ști dinainte” nu înseamnă, ci rareori 

comentează asupra folosinței lui în acest verset. Teologii reformați resping puternic faptul că termenul 

de „cunoaștere dinainte” are de a face cu a cunoaște viitorul, ci mai degrabă are de a face cu Dumnezeu 

alegând persoane înainte de formarea pământului ca să fie într-o relație cu El. Așadar, teologii reformați 

afirmă că această cunoaștere dinainte a lui Dumnezeu nu are nimic de a face cu El uitându-se la viitor 



și văzând cine va accepta Evanghelia și cine nu. Dacă acesta ar fi fost cazul, atunci cunoașterea 

dinainte ar fi bazată pe decizia omului de a accepta Evanghelia. Aceasta ar însemna că omul are 

abilitatea de a coopera cu harul lui Dumnezeu. Teologii reformați înțeleg harul lui Dumnezeu ca fiind 

plasat asupra omului într-un mod irezistibil. Ba mai mult, chiar dacă „cunoașterea dinainte” nu are de a 

face cu HaShem știind viitorul, bineînțeles că Dumnezeu cunoaște adevărul și teologii reformați sunt de 

acord. Problema cu teologia reformată este că îl vede pe Dumnezeu cunoscând viitorul în ideea că El și 

îl determină. Acest punct trebuie să-l respingem. Nu există nici o bază logică pentru a afirma că 

deoarece Dumnezeu cunoaște viitorul în mod perfect, că El face ca totul în viitor să se întâmple. Există 

o diferență semnificativă între Dumnezeu cunoscând ce se va întâmpla și Dumnezeu poruncind același 

lucru să se întâmple. 

 

Întorcându-ne la termenul „a cunoaște dinainte”, haideți să acceptăm definiția prietenilor noștri 

reformați și să afirmăm că acest concept al „cunoașterii dinainte” este acela că Dumnezeu știa cine va fi 

în Împărăția Sa, independent de orice acțiune al omului. Acum, Romani 8:29 ne învață că cei pe care 

Dumnezeu i-a cunoscut vor fi parte din familia Sa răscumpărată, El, a predeterminat, de asemenea că ei 

vor fi transformați potrivit chipului Fiului. În următorul verset cititorul învață nu doar că Dumnezeu a 

predeterminat ce credincioși vor fi (ca și Yeshua), dar HaShem i-a și chemat. Cuvântul „a chema” și 

formele sale similare apar în Noul Testament în limba greacă, de 148 ori. Ceea ce înseamnă la bază, 

este „a numi ceva sau pe cineva„ sau „a căuta atenția cuiva” sau „a invita pe cineva să răspundă unei 

porunci sau cerințe.” 

 

Deoarece teologii reformați cred că predestinarea nu este bazată pe nimic din ceea ce omul va face, ei 

preferă să înțeleagă termenul ca și „chemat” în contextul de a li se da un nume. Din moment ce ideea 

de „nume” este sinonimă cu caracter sau identitate, teologii reformați înțeleg versetul dezvăluind că 

Dumnezeu, după ce a predeterminat cine sunt cei „aleși”, El i-a chemat, adică le dă o nouă identitate ca 

și poporul Său și prin urmare îi identifică cu El Însuși. Datorită acestui lucru, El de asemenea face ceea 

ce restul versetului dezvăluie, El îi justifică și în ultimul rând îi glorifică, îi face în asemănarea Fiului 

Său. 

 

Chiar dacă această perspectivă este avantajoasă, datorită faptului că socotește întreaga problemă a 

mântuirii ca și un act al lui Dumnezeu și doar al Lui, și prin urmare doar El este vrednic de laudă, totuși 

există câteva defecte cu ea. Prima este înțelegerea termenului predestinare. Teologii reformați atribuie 

acestui termen, o însemnătate care nu poate fi derivată din Scriptură. Pentru ei, predestinarea este a 

predetermina cine va fi mântuit de Dumnezeu, în loc de definiția Scripturii, ceea ce Dumnezeu i-a 

predeterminat pe credincioși să devină, adică ca și Yeshua. În al doilea rând, sub schema pusă de 



teologii reformați, toți cei „chemați” trebuie să fie mântuiți. Este clar că Romani 8:30 vorbește despre o 

situație care va avea loc într-adevăr pentru cei care sunt subiectul acestui verset, credincioșii în Mesia. 

Este vital pentru cititor să-și amintească că subiectul acestor versete este stabilit de fraza "οὓρ δὲ 

πποώπιζεν", „Și cei pe care El i-a predestinat.” Pe cine a predestinat HaShem să fie conformați în 

chipul lui Mesia? Răspunsul este cei ce cred în Evanghelie. Prietenii noștri reformați vor fi de acord și 

vor spune că doar cei aleși vor crede. Acest lucru este adevărat, dar doar cei aleși sunt chemați? 

 

Este necesar acum să ne ocupăm cu semnificația comună pentru „Predestinare”. Înțelegerea acestui 

termen de multe persoane (nu neapărat teologi) este acela că Dumnezeu a ales cine va fi mântuit. 

Întrebarea care urmează este că acum înseamnă că El a predeterminat cine va fi, de asemenea, 

condamnat? Majoritatea teologilor reformați se distanțează de idea că Dumnezeu predetermină cine va 

fi condamnat pe vecie. Ei spun că Dumnezeu este drept și prin urmare chiar dacă El se mișcă să-i 

mântuie pe cei cei aleși, nu ar trebui să înțelegem că El se mișcă similar să aducă condamnare asupra 

celor care nu sunt aleși. Cu alte cuvinte, Dumnezeu pur și simplu îi lasă pe cei care nu sunt aleși, 

singuri și la final, justiția Sa este plasată asupra lor, care de fapt îi condamnă. Așadar, toți oamenii 

primesc justiția lui Dumnezeu, cei aleși ca și recipienți ai harului lui Dumnezeu și viața eternă în 

Împărăția Sa și ceilalți, dreptate Sa care îi pedepsește puternic pentru eternitate. 

 

Problema este că sub această perspectivă sunt cei care nu pot refuza harul lui Dumnezeu și sunt cei care 

nu pot primi harul lui Dumnezeu. Doctrina harului irezistibil va fi studiată în detaliu mai târziu în acest 

capitol, dar lasă să fie suficient pentru moment să arătăm că o perspectivă a predestinării care spune că 

situația spirituală a omenirii este predeterminată de Dumnezeu independent de orice abilitate umană de 

a răspunde lui Dumnezeu, este fără fundament. Acest lucru înseamnă că cei pe care Dumnezeu i-a 

chemat trebuie să răspundă la un moment dat într-un mod afirmativ și că Dumnezeu nu va chema 

niciodată pe nimeni, decât pe cei aleși. Așadar, cei care nu sunt aleși nu au niciodată nici o posibilitatea 

de a răspunde chemării lui Dumnezeu. O astfel de perspectivă teologică este fără fundament. 

 

Înainte de a examina câteva texte care se adresează acestei probleme, haideți să fim siguri cu privire la 

problema în sine. Toată omenirea este păcătoasă și merită pedeapsa eternă. Prin urmare, dacă 

Dumnezeu nu ar face nimic, și întreaga omenire ar fi condamnată, neprihănirea Lui ar fi intactă. La fel, 

Dumnezeu nu se află sub nici o obligație de a chema întreaga omenire la mântuire prin Evanghelie. 

Adică, El îl poate avea pe Ioan să audă Evanghelia și să fie mântuit prin credință, în timp ce Maria nu 

aude și este condamnată pe vecie, și totuși neprihănirea lui Dumnezeu rămâne, din moment ce El nu se 

află sub nici o obligație să ofere Evanghelia Mariei. 

 



O problemă apare când HaShem devine mânios cu cei cărora le-a fost oferită Evanghelia și nu au 

răspuns. Dacă nu există nici un factor uman și credința este un act absolut al lui Dumnezeu impus 

asupra celor aleși, ar fi incorect pentru ca Dumnezeu să fie mânios de lipsa credinței unei persoane, 

deoarece acea persoană nu ar avea nici o abilitate să răspundă cu credință. Cu alte cuvinte, dacă 

Dumnezeu ține credința de la câțiva, de ce găsește vină cu cei fără credință, văzând că el nu le-a 

asigurat credință? 

 

În ceea ce privește ultima mea afirmație, mulți vor dori să citeze Romani 9:19. Ne vom adresa acestui 

verset mai târziu în articol. Cu toate acestea, înainte de a ne uita la acest verset, trebuie să stabilim un 

context corect pentru a înțelege ceea ce Pavel a vrut să spună când a scris Romani 9:19. Pentru a face 

aceasta, haideți să considerăm întâi un alt pasaj, Pilda nunții (Matei 22:1-14). Yeshua a spus această 

pildă pentru a învăța despre Împărăția, deoarece El a spus, „Împărăția cerurilor este ca…”. În această 

pildă Yeshua a spus despre un anumit rege care a dat o mare petrecere de nuntă pentru fiul său. El a 

trimis servitorii să-i informeze pe cei care au fost chemați/invitați să vină. Totuși, cei care au fost 

chemați nu au venit, de fapt unii s-au comportat într-un mod foarte ofensator, chiar omorând slujitorii. 

Este foarte semnificativ faptul că cititorului i se spune în acest pasaj: 

 

„...Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea.” - Matei 22:8 

 

Într-un final, atât cei răi cât și cei buni au fost aduși la nuntă (vezi versetul 10) arătând că mântuirea nu 

se bazează pe fapte. Pilda se încheie cu următoarea afirmație: 

 

„Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși.” - Matei 22:14 

 

Acest verset face și mai evident că există cei care într-adevăr au fost chemați/invitați să fie în 

Împărăție, dar care au refuzat și prin urmare nu sunt aleși. Acest lucru se află în dezacord cu majoritate 

teologiei reformate care înțelege Romani 8:30 ca spunând că doar cei predestinați sunt aleși. Un alt 

pasaj care arată un element a voinței umane în ceea ce privește răspunsul la scopurile lui Mesia se 

găsește în Matei 23. În această secțiune Yeshua plânge pentru Ierusalim și faptul că dorește să adune 

poporul ca o găină care își adună puii, dar textul afirmă empatic, „…și n-ați vrut!” (vezi Matei 23:37) 

 

Din nou, are sens faptul că Yeshua plânge pentru locuitorii Ierusalimului pentru eșecul lor de a-I 

răspunde, dacă de fapt singurul mod în care ei au putut face acest lucru a fost dacă El i-ar fi făcut să 

facă așa. Este important să înțelegem ceea ce nu se spune aici. Dacă Dumnezeu nu asigură o cale pentru 



ca ei să fie mântuiți, El este încă neprihănit, din moment ce toți sunt vinovați de păcat și vrednici de 

pedeapsa veșnică. Cu toate acestea, pentru ca Yeshua să plângă eșecul Ierusalimului de a răspunde la 

ceea ce teologia reformată numește „Harul Irezistibil”, când El nu i-a făcut să-l primească, nu are 

logică din partea lui Yeshua. Cu alte cuvinte, nu este problematic pentru ca un păcătos să fie condamnat 

fără nici o oportunitate de a găsi iertarea cu excepția unei revelații generale (vezi Romani 1:19-21). 

Totuși, pentru ca să existe dezamăgire sau mânie din partea lui Dumnezeu, când oamenii nu răspund 

Evangheliei Sale, când potrivit cu teologia reformată, doar cei predeterminați, „aleși” au primit 

abilitatea, care sunt forțați să o exercite pentru a răspunde „chemării” lui Dumnezeu la mântuire, nu 

este logică. 

 

În următoarea secțiune vom oferi o atenție specială termenului teologic „chemat”. Textul de bază este 

din Romani, capitolul 9 și această secțiune va concluziona cu o înțelegere corectă a pasajului din 

Romani 9:19. Al nouălea capitol din Romani este suprem în a pune baza pentru multe dintre 

problemele pe care le-am discutat în ceea ce privește teologia reformată. În acest pasaj, Pavel începe o 

discuție care se întinde pe trei capitol despre condiția spirituală a lui Israel. Este foarte important să 

avem o înțelegere corectă a acestei secțiuni și a problemelor care sunt discutate, că există o 

recunoaștere a acestui lucru ca un subiect de bază. Pavel începe prin a spune mâhnirea sa cu privire la 

Israel, condiția spirituală a evreilor. Este, de asemenea, important pentru cititor să recunoască că Pavel 

folosește termenul „Israel” în două maniere distincte. Acest lucru este mai evident în versetul 6, 

 

„Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se 

coboară din Israel sunt Israel.” - Romani 9:6 

 

Acest verset folosește termenul „Israel” ca și ceea ce am numi astăzi ca și evrei, și a doua oară 

leagă ”Israel” ca și cei care sunt parte din Împărăția lui Dumnezeu. Apoi există un alt termen important 

folosit, acesta este „sămânța lui Avraam.” Scopul acestui termen este de a introduce conceptul 

promisiunii în acest pasaj. Ideea de aici este aceea că a fi un simplu urmaș fizic a-l lui Avraam nu este 

suficient pentru a fi parte din „Israel” potrivit celei de-a doua folosire. Cu alte cuvinte, există credință 

în promisiunea lui Dumnezeu, pe care Isaac o reprezintă și pe care Mesia o împlinește, că este necesar 

pentru un evreu să fie parte din „Israel” în ambele feluri. După ce vorbește despre adevărata sămânță a 

lui Avraam, Isaac și nu Ishmael, copilul potrivit firii, Pavel trece la următoarea generație. 

 

Relatarea lui Iacov și Esau oferă multe informații cititorului în a asista cititorul în a ajunge la o 

înțelegere corectă a acestei secțiuni. În Romani 9:11-12 sunt introduși doi termeni importanți: „aleși” și 

„chemați”. Această relatare vorbește despre dreptul suprem al lui HaShem de a-l alege pe Iacov și nu pe 



Esau să continue promisiunea Sa de legământ. O eroare comună pe care mulți teologi reformați o fac, 

este de a înțelege alegerea lui HaShem (alegere/predestinare) a lui Iacov, ca și dezvăluind cine vor fi 

beneficiarii promisiunii. Nu acesta este scopul reprezentat aici. Beneficiarii viitori sunt credincioșii în 

Cel care împlinește Legământul Avraamic, adică pe Mesia. Iacov a fost ales de Dumnezeu ca să preia 

poziția de conducere de la Isaac pentru următoarea generație. 

 

Versetul 11 spune limpede că alegerea lui Iacov nu a fost bazată pe ceva ce Iacov ar face, adică prin 

fapte, ci simplu prin dreptul lui Dumnezeu de a chema. Majoritatea traducerilor introduc cuvântul 

„alegere/predestinare” în text. Dar este în regulă atâta timp cât realizăm că acest cuvânt în greacă care 

este tradus prin „alegere/predestinare” este derivat din două cuvinte grecești care înseamnă literalmente 

„a vorbi pe față”. Cine a făcut această vorbire pe față? Răspunsul este bineînțeles Dumnezeu, care 

cheamă "καλοῦνηορ" (vezi versetul 12). Este foarte semnificativ faptul că în acest pasaj ambele idei de 

„predestinare” și „chemare” sunt menționate. 

 

Teologia reformată subliniază faptul că predestinarea este predeterminare și este goală de liberul arbitru 

al omenirii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu mandatează cine sunt cei aleși și cei aleși nu au nici o opțiune 

decât să răspundă la Evanghelie, ca și o expresie a „harului irezistibil”, care nu este oferit persoanei, ci 

forțat asupra lui într-un mod care este imposibil de respins. Scopul frazei din versetul 12 „Nu prin 

fapte, ci potrivit Celui care cheamă” este pentru a ne ajuta în a defini conceptul de „predestinare”. 

 

Termenii de „predestinare” sau „cei aleși” adesea aduc cu ei o neînțelegere care aduce mai multe 

implicații decât termenii reprezintă de fapt. Cuvântul grecesc "ἐκλογὴν", care apare în versetul 11, ar 

trebui înțeles simplu ca și o alegere; așadar, cei „aleși” sunt cei care sunt aleși de Dumnezeu. Pentru a 

avea o înțelegere mai plină asupra acestui lucru, cititorul trebuie să înțeleagă că fraza, „ci potrivit Celui 

care cheamă” este inclusă în acest pasaj pentru a aproviziona informațiile necesare ca să ajungem la o 

înțelegere bazată pe Scriptură a termenilor „predestinare” și „cei aleși”. 

 

Deja am spus că Dumnezeu este Cel Care cheamă și că alegerea lui asupra lui Iacov nu a fost bazată pe 

fapte, adică pe ceva ce Iacov a făcut ca să câștige sau să merite selecția. Întrebarea la care trebuie să 

răspundem este dacă alegerea lui Dumnezeu asupra lui Iacov a fost un absolut vidă. Nimeni nu pune la 

îndoială dreptul atotputernic al lui HaShem de a-l alege pe Iacov. Cu toate acestea versetul 13 de oferă 

un ajutor Scriptural pentru a asista cititorul în a face o interpretare corectă asupra acestui pasaj. 

 

„După cum este scris: ‘Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.’” - Romani 9:13 

 



Acest pasaj spune că Dumnezeul Suveran are dreptul de a iubi și a urî pe cine dorește. Dumnezeu este 

Suveran, dar o înțelegere bazată pe Biblie a Suveranității lui Dumnezeu nu înseamnă că HaShem poate 

doar să facă orice. Spre exemplu, faptul că Scriptura spune că HaShem este incapabil să fie fals "ὁ 

ἀψεςδὴρ θεὸρ" (vezi Numeri 23:19 și Tit 1:2) nu încalcă Suveranitatea Sa. Datorită faptului că 

Dumnezeu are anumite atribute, sunt lucruri pe care El simplu nu le va face. Unii ar putea fi înclinați să 

citeze din Psalmul 115:3 sau 135:6 care spune că „Dumnezeu face orice dorește”. Cuvântul care se află 

în ambele versete este חפץ care are o însemnătate de „a dori”. De unde, HaShem face orice dorește fără 

nici o limitare. Dar, deoarece El este bun, sfânt, neprihănit, etc. El nu își va dori nimic care este 

împotriva caracterului Său perfect. Acum, haideți să ne întoarcem la: 

 

„După cum este scris: ‘Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.’” - Romani 9:13 

 

Dacă cineva dorește să interpreteze acest verset că Dumnezeu alege liber să-l urască pe Esau, bazat 

doar pe perspectiva că Dumnezeu este suveran, și prin urmare El poate urî pe cine alege El, există 

câteva probleme cu a reconcilia această perspectivă cu natura biblică a lui Dumnezeu. Unii teologi 

reformați sunt de acord și oferă o explicație diferită. Acești teologi afirmă că HaShem nu a ales să-l 

urască pe Esau, ci mai degrabă, deoarece Esau a fost un păcătos, ca și întreaga omenire, și deoarece 

Dumnezeu urăște păcatul, El, așadar, l-a urât pe Esau. Această perspectivă ar însemna că Dumnezeu 

urăște întreaga omenire, dar de dragul „celor aleși” și-a plasat dragostea doar asupra lor. Această 

perspectivă teologică este motivul pentru care teologia reformată subliniază o Ispășire Limitată. Adică, 

Yeshua nu a murit pentru întreaga omenire, ci doar pentru acei pe care El i-a ales să-i mântuie. Acești 

„aleși” au primit dragostea și harul Său. Dacă acest lucru ar fi corect din punct de vedere teologic, ar 

goli multe versete de mesajul lor clar. De exemplu: 

 

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în 

El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” - Ioan 3:16 

 

Chiar dacă acest verset este unul dintre cele mai cunoscute de către credincioși, este scris într-un mod 

în care nu ar trebui să permită familiarității cuiva să ignore niște implicații teologice puternice. Este 

foarte semnificativ faptul că aceste cuvinte „iubit” și „a dat” împart o similaritate gramaticală. Acest 

lucru este subliniat și mai mult de cuvântul grecesc "ὥζηε" care înseamnă „cu rezultatul”. Ideea pe care 

greaca o transmite este aceea că datorită dragostei lui HaShem pentru întreaga creație "κόζμον", El a 

dat pe Fiul Său, Mesia Yeshua. Când teologia reformată prezintă doctrina Ispășirii Limitate, reduce 

dragostea pe care Dumnezeu o are pentru fiecare, inclusiv dragostea lui Dumnezeu pentru păgâni, la un 

grup ales de persoane. 



 

Un alt exemplu se găsește în prima epistolă a lui Ioan: 

 

„El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii 

lumi.” - 1 Ioan 2:2 

 

Aceste două versete (și există și altele la fel) fac destul de greu pentru cineva ca să îmbrățișeze doctrina 

teologică reformată a Ispășirii limitate. 

 

Din nou, cu privire la acest verset, 

 

„După cum este scris: ‘Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât.’” - Romani 9:13 

 

Este de o importanță primordială să acordăm atenție cuvântul grecesc "καθὼρ” care înseamnă „la fel ca 

și”. Acest cuvânt informează cititorul să acorde atenție faptului că Pavel citează un verset din Biblia în 

ebraică. Așadar, versetul și contextul său trebuie înțelese dacă e să înțelegem ceea ce Pavel vrea să 

spună în Romani. Versetul citat de Pavel este din Maleahi 1:2. În acest pasaj, HaSehm relatează 

alegerea sa a lui Iacov, adică a poporului evreu, în loc de Esau, adică Edom. Acest lucru se potrivește 

contextului din Romani 9 ca și cineva care are nevoie să-și amintească că discursul lui Pavel nu este 

despre condiția spirituală a lui Iacov și Esau, ci Pavel este mâhnit și îngrijorat de situația spirituală a 

poporului evreu la general. 

 

Profetul Maleahi, în numele Domnului, oferă clar motive pentru care HaShem spune că îl urăște pe 

Esau. Dumnezeu a judecat Edomul și i-a prefăcut munții în pustietate, dar totuși, sfindându-L pe 

HaShem, el spune că se va întoarce și va construi din nou dărâmăturile. Un studiu corect al acestui 

pasaj dezvăluie că este vorba despre Edom, ca și patriarhul lor Esau, care vrea să îndărătnicească 

planurile lui Dumnezeu de a folosi poporul evreu pentru a-și aduce la îndeplinire scopurile Sale de 

legământ. De aceea HaShem spune cu privire la Edom, 

 

„...și se vor numi: ‘Poporul pe care S-a mâniat Domnul pentru totdeauna!’” - Maleahi 1:4b 

 

Teologii reformați vor răspunde că o astfel de interpretare este o violare a lui Romani 9:11-12, care 

afirmă alegerea lui Dumnezeu a lui Iacov și nu a lui Esau nu a fost bazată pe fapte. Aș fi de acord că nu 

a fost bazată pe fapte, ci mai degrabă o condiție a inimii. 



 

În Romani 9:14, după ce afirmă că Dumnezeu îl iubește pe Iacov și nu pe Esau, Pavel scrie, luând 

poziție împotriva celor care găsesc vină în șirul gândurilor sale, 

 

„Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nicidecum!” 

  

Este vital pentru a ajunge la o înțelegere bazată pe Biblie asupra intenției lui Pavel, să acordăm o 

atenție sporită la modul în care răspunde la această obiecție din versetul 14. În următoarea secțiune, 

versetele 15-18, doi factori importanți sunt introduși în discuție: și anume harul/mila și Faraon. De fapt, 

Pavel citează o porțiune din Exod 22:19 când spune, 

 

„Căci El a zis lui Moise: ‘Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă și Mă voi îndura de 

oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.’” -Romani 9:15 

 

Greaca este o limbă tare prețioasă și pentru a putea înțelege corect Noul Testament, cunoașterea pentru 

Greaca Koine (sau limba greacă comună) este esențială. În acest verset trebuie să acordăm o atenție 

timpurilor verbelor. Este foarte semnificativ faptul că două verbe se află la indicativ viitor, și două 

verbe sunt la conjunctivul prezent. 

 

ηῷ Μωϋζεῖ γὰπ λέγει, Ἐλεήζω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκηιπήζω ὃν ἂν οἰκηίπω. 

 

Modul conjunctiv este modul posibilității sau contingenței. Examinând versetul despre care vorbim, 

Pavel, sub inspirația Duhului Sfânt, a plasat al doilea verb din ambele propoziții la modul conjunctiv. 

 

„Căci El a zis lui Moise: ‘Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă și Mă voi îndura de 

oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.’” -Romani 9:15 

 

Ce poate fi dedus din acest fapt? Dumnezeu este liber să ofere milă și compasiune oricui alege El, 

totuși există un element de contingență în ceea ce privește mila și compasiunea. Pentru a ajuta să 

înțelegem acest punct trebuie să continuăm cu celelalte versete ale acestui pasaj (versetele 16-18). 

 

Pavel scrie: 

 



„Așadar nu atârnă de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă.” - Romani 9:16 

 

Când studiem acest capitol este important să ne amintim ceea ce Pavel învață. Așa cum am spus 

anterior, el vorbește despre starea spirituală a poporului evreu. Contextul este că erau un număr mare de 

evrei, în vremea lui Pavel, care nu au răspuns Evangheliei, și prin urmare, ar părea că alegerea lui 

Dumnezeu a poporului evreu a eșuat. Versetul 16 informează cititorul că alegerea lui Dumnezeu nu se 

bazează pe a dori să fi ales (cel care dorește) sau un efort uman (cel care aleargă); ci mai degrabă, se 

bazează pe HaShem care arată milă. Pentru a înțelege intenția acestui verset și implicațiile sale, Pavel 

continuă, oferindu-l pe Faraon ca exemplu. 

 

Următorul verset dezvăluie care a fost scopul primordial al lui HaShem cu privire la Faraon. Pavel 

citează din Exod 9:16. Observă că Pavel introduce citatul scriind "ὅηι Εἰρ αὐηὸ ηοῦηο", „conform 

aceluiași lucru”. Intenția acestei fraze este de informa cititorul că ceea ce HaShem a făcut cu Faraon are 

legătură cu ceea ce are loc printre poporul evreu. Citatul spune, 

 

„...Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea și pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot 

pământul.” - Romani 9:17 

 

Din nou, gramatica limbii grecești este de cea mai mare importanță. Modul conjunctiv este folosit de 

două ori în acest verset: prima dată cu verbul "ἐνδείξωμαι" „ca să-Mi arăt” și a doua oară cu verbul 

"διαγγελῇ" „să fie vestit”. Amintește-ți că scopul conjunctivului este de a exprima posibilitatea sau 

contingența. Este vital să ne întrebăm de ce aceste două verbe se află la modul conjunctiv. Răspunsul 

este că cele două obiective a lui HaShem, să-și manifeste puterea și ca Numele Său să fie proclamat pe-

ntreg pământul, au fost contingente asupra lui Faraon. Adică, Faraon a avut de făcut o decizie reală - 

cum să răspundă milei lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a știut din eternitate despre modul în care 

Faraon va răspunde, acest lucru nu îndepărtează în nici un fel liberul arbitru al lui Faraon din această 

situație. HaShem l-a poziționat pe Faraon ca și rege al Egiptului, cel mai puternic imperiu al timpului, 

știind, dar nu cauzând acest lucru, că Faraon va răspunde în modul în care a făcut-o. Așa cum va fi 

demonstrat, neascultarea lui Faraon a înaintat voia lui HaShem, dar nu a fost voia lui HaShem ca 

Faraon să nu asculte. 

 

Următorul verset spune: 

 

„Astfel, El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea.” - Romani 9:18 



 

Înțelegând a doua jumătate a acestui verset este foarte important pentru a înțelege intenția lui Pavel 

pentru acest capitol. Întrebarea care trebuie să primească răspuns este, „Ce înseamnă că Dumnezeu a 

împietrit inima lui Faraon?” Teologia reformată ia poziția că Dumnezeul Suveran îi permite lui 

Dumnezeu să aleagă pe cine dorește și să impietrească inima acelei persoane, bazându-se doar pe 

dorința lui HaShem de a face acest lucru. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a ajuns din cer și și-a pus mâna Sa 

peste inima lui Faraon și a fost doar acest fapt care i-a împietrit inima și l-a făcut să se comporte în 

acest fel. Cu toate acestea, Scriptura cere o astfel de perspectivă să fie considerată a fi în conflict cu 

caracterul biblic al lui Dumnezeu. Ba mai mult, relatarea din cartea Exod cu privire la Faraon dezvăluie 

un scenariu diferit. Acum, vom studia această relatare. 

 

Chiar înainte ca Moise să se întoarcă în Egipt, HaShem îl informează despre următoarele: 

 

„Domnul a zis lui Moise: ‘Plecând ca să te întorci în Egipt, vezi, toate minunile pe care ți le pun în 

mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima, și nu va lăsa pe popor să plece.’” - Exod 

4:21 

 

Este foarte important pentru a avea o interpretare corectă a acestui pasaj, să observăm corelarea dintre 

faptele că lui Moise i s-a poruncit să facă miracole înaintea lui Faraon și imediat după aceea textul 

spune, „….și eu îi voi împietri inima”. Care este scopul pentru acest lucru? 

 

Mai apoi, în relatare, Moise și Aaron se apropie de Faraon și fac exact cum li s-a poruncit. Aaron a 

aruncat toiagul său pe pământ înaintea lui Faraon și a devenit un șarpe. Vrăjitorii săi au făcut același 

miracol și chiar dacă șarpele lui Aaron i-a mâncat pe șerpii vrăjitorilor, cititorului i se spune: 

 

„Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul.”  

Exod 7:13 

 

Din nou, imediat după ce Faraon a văzut miracolul, cititorul este informat că inima sa a fost împietrită. 

Un eveniment similar a avut loc cu urgia sângelui. După ce Faraon a fost martore când Moise și Aaron 

a schimbat Nilul în sânge, și vrăjitorii făcând același lucru, textul spune, 

 

„...inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul. 

Faraon s-a întors de la râu și s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inimă aceste lucruri.” - Exod 7:22-23 



 

Trebuie să acordăm o atenție specială cuvântului care este tradus ca și „plasat” שת. Cuvântul în ebraică 

înseamnă „ a plasa” sau „a pune”. Este, de asemenea folosit ca și un idiom „a pune fața cuiva înainte” 

(vezi Numeri 24:1). În această utilizare, aduce ideea de a lua o decizie. Din moment ce, Faraon, în 

ciuda miracolelor văzute, a refuzat să le pună la inimă și să se supună instrucțiunilor lui HaShem. 

 

În al optulea capitol din Exod există o schimbare semnificativă. În timpul relatării urgiei cu broaștele, 

Faraon pare a se supune poruncii lui HaShem să trimită Israelul din Egipt. Faraon i-a rugat pe Moise și 

Aaron să-l roage pe HaShem să îndepărteze broaștele. Faraon a spus că dacă acest lucru se va face, el 

va asculta de HaShem. Moise, dorind să arate cât de puternic este HaShem, a răspuns cerinței lui 

Faraon. Cu toate acestea, Moise l-a informat pe Faraon că broaștele din Nil vor rămâne. Cu alte 

cuvinte, HaShem va întoarce lucrurile exact cum au fost înainte de urgii. Textul informează cititorul că 

odată ce lucrurile s-au întors la normal: 

 

”Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de 

Aaron, după cum spusese Domnul.” - Exod 8:15 

 

Schimbarea semnificativă aici este relatată cu ceea ce Faraon a zis anterior: 

 

”Faraon a răspuns: ‘Cine este Domnul ca să ascult de glasul Lui și să las pe Israel să plece? Eu nu 

cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece.’” - Exod 5:2 

 

Dar în această secțiune din capitolul opt, Faraon este mișcat să caute ca Moise să-l roage pe HaShem în 

numele său. Cu alte cuvinte, Faraon a ajuns la concluzia că HaShem există și este mult mai puternic 

decât vrăjitorii și va asculta de HaShem. Cu toate acestea, după ce HaShem ascultă de cerința lui 

Faraon, Faraon refuză să-și țină partea din înțelegere. Doar după ce cititorului i se spune că Faraon nu 

mai este neștiutor de HaShem, ci de bună voie respinge revelația lui HaShem că Scriptura spune, „ și el 

și-a impietrit inima.” „El” în acest verset este clar Faraon. Versetul 11 leagă împietrirea cu Faraon 

neascultând/ nesupunându-se revelației pe care Moise și Aaron o oferă lui Faraon de la HaShem. 

 

În timpul următoarei urgii, păduchii, vrăjitorii l-au informat pe Faraon că ceea ce Egiptul a 

experimentat nu este altceva decât „degetul lui Dumnezeu”. Din nou, cititorul este învățat că inima lui 

Faraon a fost împietrită deoarece el nu a ascultat de ceea ce HaShem a spus. În următorul capitol, 

Scriptura face mai clar că Faraon a crescut în cunoașterea sa spirituală, dar totuși refuză să asculte de 



Dumnezeu. Când Faraon vede distrugerea pe care gridina a cauzat-o, Faraon cade sub convingere și 

plânge înaintea lui Moise și Aaron. 

 

„...De data aceasta am păcătuit; Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați”. - Exod 

9:27 

 

Din nou, Faraon îi cere lui Moise să-l caute pe HaShem și să-l roage să oprească grindina. Cu toate 

acestea, în ciuda faptului că Faraon este convins de păcatul său și ajunge la adevărul că HaShem este 

Singurul Neprihănit, odată ce urgia a fost îndepărtată, textul spune: 

 

„...el (Faraon) n-a contenit să păcătuiască și și-a împietrit inima, el și slujitorii lui.” - Exod 9:34 

 

Verbul din acest verset, „și-a împietrit” "ֵדְבַכַיו ," este la forma cauzală, hiphil evreiesc. Acest lucru 

înseamnă că ceva a făcut inima lui Faraon să se împietrească. Când examinăm acest verset, regulile 

gramatice evreiești cer că ceea ce a împietrit inima lui Faraon este faptul că după ce a fost convins de 

păcatul său, și a ajuns la revelația că HaShem este Cel Neprihănit, el a continuat să păcătuiască " ַוֹיֶסף  .ֹ

 Dacă aceasta este interpretarea corectă, atunci de ce spune Biblia că HaShem a . "ַלֲחטֹא ַוַיְכֵבד ִלבו

împietrit inima lui Faraon? Pentru a găsi răspunsul la această întrebare, haideți să ne întoarcem la 

Romani, capitolul 9. 

 

Secțiunea care se ocupă de Faraon este introdusă de Pavel, citând Exod 33:19: 

 

„Căci El a zis lui Moise: ‘Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă și Mă voi îndura pe 

oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.‘” - Romani 9:15 

 

Observă că textul vorbește doar despre milă și compasiune. Aș susține cu putere că Faraon, fiind 

martore la puterea lui Dumnezeu, prin urgii, și HaShem răspunzând cererilor sale și chiar iertând 

păcatul lui Faraon (vezi Exod 10:16-17), sunt toate fapte de milă și compasiune. Totuși la final, 

deoarece Faraon a respins toate aceste revelații, inima lui a fost împietrită. Așadar, Dumnezeu a 

împietrit de fapt, inima lui Faraon, dar nu făcându-l pe Faraon să nu asculte de Dumnezeu, și mai 

degrabă aducând la Faraon revelația unui Dumnezeu Neprihănit, Suveran și iertător. Fiecare persoană 

ar trebui să ia de aici un principiu biblic foarte important - eșuând în a răspunde corect adevărului lui 

HaShem va împietri inima unei persoane. Întrebarea despre dacă o persoană poate să răspundă singură, 



adică fără ajutorul lui Dumnezeu, o vom discuta într-un articol mai târziu care se ocupă de doctrina 

Depravării totale. 

 

Doar după ce am înțeles corect exemplul lui Faraon, Pavel este acum gata să facă o afirmație: 

 

„Astfel, El are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea.” - Romani 9:18 

 

Acum, Romani 9:19 vine în atenție. Pavel scrie în acest verset, 

 

„Dar îmi vei zice: ‘Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voiei Lui?’” 

 

Eroare pe care o fac teologii reformați este de a interpreta acest verset ca însemnând că într-adevăr 

HaShem l-a făcut pe Faraon să nu asculte de El și prin urmare versetul pune sub semnul întrebării de ce 

Dumnezeu l-ar pedepsi, dacă de fapt, Faraon a făcut doar ceea ce a fost creat să facă. Teologii reformați 

cred că Dumnezeu este liber să creeze oamenii într-un mod în care El dorește, chiar și să nu asculte de 

El. interpretarea corectă îl prezintă pe Hashem într-un mod foarte diferit. Versetul 19 subliniază faptul 

că Faraon nu s-a „opus” voii lui Dumnezeu, dar doar într-un sens că Faraon a făcut ceea ce HaShem i-a 

spus lui Moise că Faraon va face, în Exod 9:16. 

 

„...Te-am ridicat înadins, ca să-Mi arăt în tine puterea Mea și pentru ca Numele Meu să fie vestit în tot 

pământul.” 

 

Faraon nu a ascultat, nu din cauză că Dumnezeu l-a creat să fie așa, ci, mai degrabă, deoarece HaShem 

cunoaște fiecare ființă umană în mod perfect, și scopul Său divin a luat caracterul lui Faraon în vedere 

și HaShem l-a poziționat ca și rege peste Egipt, știind că Faraon nu va asculta de El. Pe de altă parte, 

teologia reformată cere ca să acceptăm perspectiva că scopurile lui Dumnezeu pot fi atinse prin păcat, 

pe când pespectiva Scripturală este aceea că scopurile lui Dumnezeu nu pot fi împotrivite de păcat. Aici 

sunt câteva exemple biblice care vor ilustra acest adevăr biblic. 

 

Profetul Habacuc dezvăluie că HaShem a ridicat babilonienii pentru a plasa judecata Sa peste casa lui 

Iuda. Întrebarea la care trebuie să răspundă este dacă babilonienii au făcut acest lucru din ascultare față 

de Dumnezeu sau dacă au făcut acest lucru pentru a împlini simplu dorința lor păcătoasă de a cuceri 

națiunile și a le prăda. Răspunsul este cel de-al doilea. Acest lucru înseamnă și că HaShem a folosit 



babilonienii să împlinească un aspect al voii Sale, dar nu au făcut acest lucru din ascultare, și prin 

urmare, ei, de asemenea, sunt vinovați de păcat. 

 

Un alt exemplu este Iuda. Dumnezeu a știut mereu că Iuda îl va trăda pe Yeshua, și această trădare 

aduce în paralel păcătoșenia omului și tendința umană de a-L respinge pe Mesia. Așadar, Dumnezeu 

folosește acțiunea păcătoasă a lui Iuda, dar nu l-a făcut pe Iuda să-l trădeze pe Yeshua. Ci mai degrabă, 

HaShem, care îl cunoștea pe Iuda în mod perfect, a încorporat păcătoșenia sa în împlinirea voii lui 

Dumnezeu. Aspectul peste care mulți trec cu vedere este acela că de la primul păcat din Grădina Eden, 

păcatul este o realitate prezentă în această lume. Cu toate acestea, păcatul nu va ieși victorios peste 

planurile și scopurile lui HaShem, deoarece Yeshua va stabili într-adevăr Împărăția Sa și făcând acest 

lucru Dumnezeu este liber să folosească păcătoșii și acțiunile lor pentru a împlini voia Sa Sfântă și 

Neprihănită. Aceste fapte susțin Romani 8:28, că toate lucrurile vor lucra împreună pentru bine...totuși, 

niciodată HaShem nu cauzează păcatul sau să facă pe cineva să păcătuiască. HaShem nu este un 

partener al păcatului și nici autorul păcatului. Totuși, Dumnezeul Suveran poate să folosească 

neascultarea omului, păcatul, pentru a-și manifesta gloria Sa. 

 

Teologia reformată vede următorul verset din Romani capitolul 9 ca și susținând poziția lor când în 

realitate opusul este adevărat. Amintindu-ne contextul, Pavel respinge perspectiva aceasta deoarece 

Faraon a făcut ceea ce Dumnezeu a spus că va face, că este greșit pentru HaShem să găsească vină în 

el. Pavel scrie, 

 

„Dar, mai degrabă cine ești tu, omule μενοῦνγε, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva 

vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut așa?” - Romani 9:20 

 

Este foarte important să recunoaștem cuvântul grecesc "μενοῦνγε". Acest cuvânt apare în Noul 

Testament de trei ori. Însemnătatea acestui cuvânt este de a sublinia următoarea frază în clauză. Textus 

Receptus are de fapt acest cuvânt înaintea frazei „omul”, adică, chiar de la începutul versetului. În 

această situație, Textus Receptus subliniază că este un om obișnuit care încearcă să se certe cu 

Dumnezeu, când în versiunea noastră, din moment ce cuvântul apare înainte de afirmația „ cine ești tu 

ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu”, subliniază nepotrivirea întrebări dacă Dumnezeu a acționat 

corect sau nu. Versetul se încheie cu fraza, „Pentru ce m-ai făcut așa?” 

 

Cuvântul tradus ca și „făcut” este "ποιέω". Apare în Noul Testament de 572 ori și poate avea o varietate 

de semnificații de la „a face, a pregăti, a utiliza, a destina, a observa, a ține, a împlini, etc”. Din moment 



ce Pavel vorbește despre lut și a forma ceva, ar fi natural să urmăm ceea ce de fapt toate traducerile fac 

și să folosim acest cuvânt ca și „făcut”. În timp ce nu am o problemă cu această interpretare, trebuie să 

urmăm ilustrația lui Pavel prin întreg acest pasaj (versetele 20-23) pentru a ajunge la înțelegerea 

corectă. Bineînțeles, Pavel nu vorbește despre crearea lutul, ci mai degrabă despre formarea lutului 

(adică înțelegerea corectă pentru "ποιέω") cu un scop specific. Acest aspect ar trebui cititorul să 

sublinieze, și anume, modul în care lutul este folosit. Aici, din nou, Dumnezeul suveran poate să 

folosească ființele umane așa cum vede El potrivit. Cititorul ar trebui să învețe mai târziu că deoarece 

HaShem, de la început a creat omul să manifeste gloria Sa, nu este surprinzător că Dumnezeu poate 

folosi păcătoșii cu același scop. 

 

În următorul verset, Pavel afirmă același lucru când vorbește despre autoritatea pe care olarul o are 

asupra lutului. În aceste versete, Pavel declară că olarul poate folosi lutul în două moduri diferite, dar 

pentru același scop, manifestarea gloriei Sale. Pavel scrie: 

 

„Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca, din aceeași frământătură de lut, să facă un vas pentru o 

întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară?” - Romani 9:21 

 

Este absolut vital, să urmărim ceea ce Pavel spune. El nu a spus că olarul a făcut un vas onorabil și unul 

de ocară. Ci mai degrabă, un vas pentru onoare și un vas pentru ocară - "… ποιῆζαι ὃ μὲν εἰρ ηιμὴν 

ζκεῦορ, ὃ δὲ εἰρ ἀηιμίαν;". Cuvântul grecesc cheie în această clauză care apare de două ori este "εἰρ". 

Chiar dacă acest cuvânt poate fi tradus în câteva moduri diferite, are ideea de a exprima „pentru 

serviciul de a”, „conform cu”, „cu o perspectivă pentru”. Când luăm în considerare relatarea biblică 

despre Faraon, care este baza pentru a înțelege versetele 18-23, trebuie să ne punem întrebarea despre 

care scenariu se află în concordanță cu atât ceea ce s-a întâmplat cu Faraon cât și ceea ce Scriptura ne 

revelează despre caracterul lui Dumnezeu. Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca și creându-l pe Faraon ca 

să nu asculte de El, fără nici o posibilitate de a se supune Lui, sau este datorită faptului că HaShem l-a 

cunoscut pe Faraon perfect, și despre modul în care va răspunde, încât Dumnezeu l-a poziționat în 

Egipt ca rege și i-a prezentat diferite situații unde, prin cunoașterea perfectă a lui HaShem, neascultarea 

lui Faraon și păcatul său au fost folosite de Dumnezeu pentru a-și manifesta gloria? Răspunsul, 

bineînțeles este cel de mai târziu. Această perspectivă este confirmată de următorul verset. 

 

”Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Și arate mânia și să-Și descopere puterea, a suferit 

cu multă răbdare niște vase ale mâniei, κατηρτισμένα pentru pierire.” - Romani 9:22 

 



Te rog să notezi că nu am tradus nici un cuvânt din acest verset. Motivul pentru aceasta este deoarece 

cuvântul are o importanță mare asupra interpretării. Cuvântul este "καηαπηίζω" și apare ca și un 

participiu perfect pasiv în acest verset. Există doi factori care cântăresc mult în a ajunge la o înțelegere 

corectă a cuvântului. În primul rând este sensul general și în al doilea rând este construcția gramaticală 

a cuvântului. Cuvântul în formele sale verbale apare de 13 ori. Este tradus în diferite moduri. 

Lexicoanele Nou Testamentale grecești traduc acest cuvânt cu următoarele interpretări, „ a ajusta, a 

pregăti, a califica, a repara, a potrivi, etc.” În acest verset, din moment ce apare ca și un participiu, 

există o calitate descriptivă a acestui cuvânt și deoarece se află la diateza pasivă, există o forță externă 

care acționează asupra subiectului. În final, deoarece se află la un timp perfect, acțiunea are un aspect 

linear, care este acela că acțiunea începe în trecut și continuă până în prezent și se extinde spre viitor, de 

asemenea. 

 

Atunci când examinăm cuvântul peste tot pe unde este folosit în Noul Testament, sensul general este 

ceva care devine „potrivit” sau „nimerit” pentru un scop sau țel specific. Spre exemplu, în Matei 4:21 

fii lui Zebedei se află într-o barcă reparând plasele lor de pește. „Repararea” este acțiunea care face 

pânzele „potrivite” sau „nimerite” pentru un scop sau țel specific, adică pescuitul. În Romani 9:22, 

HaShem dorește să-și manifeste gloria prin expresia puterii mâniei Sale. Așadar, El a îndurat mult timp 

cu vasele, adică persoanele, care erau potrivite pentru distrugere. Faptul că verbul se află la diateza 

pasivă înseamnă că verbul trebuie tradus „ care au fost făcute potrivite” pentru distrugerea Sa. este 

important să ne amintim că timpul perfect este folosit aici, așa că cel mai exact mod de a traduce 

participiu este „ care au fost făcute potrivite” pentru distrugerea Sa. 

 

„Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Și arate mânia și să-Și descopere puterea, a suferit 

cu multă răbdare niște vase ale mâniei, care au fost făcute potrivite pentru distrugere.” - Romania 9:22 

 

Intenția acestui verset este de a afirma că Dumnezeu este liber să-și manifeste gloria Sa exercitând 

mânia Sa, ca să-și facă cunoscută puterea Sa. Unul din modurile prin care HaShem a îndeplinit acest 

lucru a fost să nu distrugă imediat pe cei răi, dar să îndure neascultarea lor și chiar să folosească acest 

lucru pentru a-și împlini scopurile Sale - în acest caz, să-și manifeste gloria Sa. În acest text, HaShem a 

acționat într-un mod de-a lungul timpului (timpul perfect) și a acționat asupra celor răi (diateza pasivă) 

pentru a face evident faptul că cei răi au fost potriviți pentru mânia și distrugerea Sa. Ideea că 

Dumnezeu a creat oamenii într-un mod în care ei să fie răi și doar pentru scopul de a fi obiectivele 

mâniei Sale nu poate fi susținut de acest verset și nici de alte versete din Scriptură. 

 

Ultimul verset al acestei secțiuni spune, 



 

„și să-Și arate bogăția slavei Lui față de niște vase ale îndurării, pe care le-a pregătit mai dinainte 

pentru slavă (despre noi vorbesc)?” - Romani 9:23 

 

În multe discuții cu prietenii noștri reformați, i-am întrebat să-mi explice de ce verbul „a face cunoscut” 

"γνωπίζῃ" este la modul conjunctiv. Amintindu-ne că modul conjunctiv are de a face cu o posibilitate 

sau contingență, trebuie să răspundem la întrebarea de ce Pavel a fost inspirat să plaseze verbul la acest 

mod. Poate că răspunsul să fie că există un grad de contingență în ceea ce privește bogăția slavei Sale 

va fi făcută cunoscută asupra vaselor de milă? De ce în următoarele trei versete apare verbul „a 

chema”? Răspunsul la aceste întrebări ne ajută în a ajunge la o înțelegere corectă a acestei secțiuni mai 

mari, „Care este condiția spirituală a poporului evreu și cum se leagă aceasta de Doctrina 

predestinării”. În partea a II-a probleme vor continua să fie studiate în obiectivele noastre pentru o 

înțelegere mai bună a perspectivei biblice a predestinării. 

 

 


