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O  avertizare !

Aceasta este  o carte despre Bisericq. Nu veyi gqsi ‘n ea ‘nsq nimic 
din ceea ce se ‘nyelege astqzi prin acest termen.  Nu veyi citi despre un 
<patriarh> sau <papq>, nimic despre <sinoade, convenyii, eparhii, mitropolii, 
parohii, comunitayi, uniuni wi convenyii>, nimic despre liturghii, ‘nchinare 
la sfinyi, sqrbqtori, moawte, odqjdii, lumknqri, tqmkie, constituyii, mqrturisiri 
de credinyq, beatificqri, ‘nchinare la sfinyi, maica Domnului, ‘nscqunqri wi 
pomeni, nimic despre seminare, universitqyi crewtine, diplome, doctorate, 
ordine preoyewti, edicte, enciclice wi bule papale, nimic despre bqieyi de 
altar, ckntat ‘n stranq, toacq, clopote, picturi wi icoane, nimic despre naos 
wi pronaos, turlq, clopotniyq, cantor, cor, dirijor de cor, despre baptister, 
orchestrq, trupe, soliwti wi compozitori celebri de <mise> sau oratorii, 
nimic despre ceea ce majoritatea oamenilor de azi asociazq cu termenul de 
<Bisericq>.

Efeseni este manualul Bisericii awa cum a gkndit-o Dumnezeu wi a 
‘mpqmkntenit-o Pavel. Diferenya dintre textul epistolei wi termenii amintiyi 
mai sus marcheazq ckt de mult ne-am ‘ndepqrtat de ‘nceputuri, evolu’nd, 
vor spune unii, sau decqzknd, vom spune noi, ‘n tendinya multimilenarq de a 
‘nlocui calitatea conyinutului cu coloratura ‘nwelqtoare a ambalajului, esenya 
interioarq cu efervescenya manifestqrilor exterioare, divinul transcendent 
cu materialismul firii pqmkntewti, spiritualitatea cea dumnezeiascq cu 
specializarea profesionalq confesionalq. Biserica poate exista wi prin toate 
cele de mai sus, dar nu ‘ntotdeauna wi nu ‘n mod necesar. Biserica poate fi 
‘nsq ‘ntotdeauna <altceva> deckt cele de mai sus.

Va invit la o mare aventurq: sq redescoperim ‘mpreunq <taina Bisericii>. 
Lqsayi prejudecqyile la o parte, yineyi Biblia deschisq alqturi wi ... sq ‘ncepem. 

Lecturq plqcutq!
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Introducere

Am vqzut oameni care au cumpqrat o carte, s-au trecut pe o anumitq listq 
wi au ckwtigat marele premiu ‘n valoare de ... $1.000.000. Surpriza a fost ... 
colosalq! Puteai citi pe feyele lor uimirea wi ‘ndoiala totodatq. Un milion de 
dolari pentru cq au cumpqrat... o carte!

Ceva asemqnqtor se petrece wi cu cel care citewte scrisoarea apostolului 
Pavel cqtre credinciowii din Efes. El descopere foarte repede cq cine a crezut 
‘n Isus Christos este posesorul unui ckwtig nemaipomenit de mare! Nu numai 
cq i-au fost iertate pqcatele wi a scqpat de ameninyarea iadului vewnic, dar  
‘mpreunq cu Christos, Dumnezeu i-a dqruit bogqyiile incomensurabile ale 
harului divin. 

Vq propun sq parcurgem ‘mpreunq acest act de ‘mpropietqrire divinq, 
acest veritabil tratat juridic etern wi sq redescoperim pentru noi care este 
<nqdejdea chemqrii Lui, care este bogqyia slavei mowtenirii Lui ‘n sfinyi> 
(Efes. 1:18).

Ca ‘n orice studiu, vom porni de la general la particular wi de la complex 
la simplu. Dupq ce vom arunca o privire asupra autorului acestei cqryi 
wi asupra condiyiilor care l-au determinat sq scrie aceastq epistolq, vom 
privi la schiya generalq a lucrqrii wi apoi vom analiza fiecare din pqryile ei 
componente.

Conyinutul acestei cqryi nu este o <creayie> a autorului, ci o <colecyie> a 
lui. Materialele au fost adunate cu scopul prezentqrii ‘ntr-o serie de studii 
‘n serviciile de vineri seara de la biserica <Bethel>, din Anaheim, SUA. Cea 
mai mare parte a materialului provine din cqryile sau lucrqrile menyionate 
‘n Bibliografia de la sfkrwitul cqryii. Am tradus uneori <verbatum> (cuvknt 
cu cuvknt), mai ales din lucrarea <The Bible Exposition Comentar]> a 
lui {arren {. {irsbe. Eu am preluat din comentariul lui, el a preluat din 
comentariile altora. Scopul nu a fost ‘nqlyarea autorilor, ci slujirea Bisericii 
lui Christos. Alqturi de ceilalyi autori citayi, autorul acestei cqryi ‘wi declinq wi 
el dreptul de a fi <original>, ‘n favoarea cinstei de a fi folositor altora.
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Apostolul Pavel ‘i spune lui Timotei:

<Toatq Scriptura este ‘nsuflatq de Dumnezeu wi de folos ca sq 
‘nveye, sq mustre, sq ‘ndrepte, sq dea ‘nyelepciune ‘n neprihqnire> (2 
Tim. 3:16,17).

Biblia este o <culegere de cqryi>. “n pagi nile ei putem gqsi tot ce ne 
trebuie pentru viayq wi nepri hqnire.

I. Doctrinq (Ne ‘nvayq ceea ce este drept).
II. Mustrare (Ne ‘nvayq despre ceea ce nu este drept).
III. “ndreptare (Ne ‘nvayq cum sq ajungem drepyi).
IV. Sfinyire (Ne ‘nvayq cum sq rqmknem drepyi).
Este interesant cq aceastq ordine se vede wi din felul ‘n care au fost 

awezate epistolele ‘n Noul Testament: 
Romani (Doctrinq), 
1, 2 Corinteni (Mustrare), 
Galateni (“ndreptare) 
Efeseni (Sfinyire).
Noi ne vom concentra acum atenyia asupra acestei extraordinare epistole 

cqtre Efeseni.

Autorul epistolei
Eclesiastul ne spune cq existq o vreme pentru toate lucrurile de sub soare:

<Toate ‘wi au vremea lor wi fiecare lucru de sub ceruri ‘wi are 
ceasul lui. Nawterea ‘wi are vremea ei, wi moartea ‘wi are vremea ei; 
sqditul ‘wi are vremea lui, wi smulgerea celor sqdite ‘wi are vremea 
ei. Uciderea ‘wi are vremea ei, wi tqmqduirea ‘wi are vremea ei; 
dqrkmarea ‘wi are vremea ei, wi zidirea ‘wi are vremea ei; plknsul ‘wi 
are vremea lui, wi rksul ‘wi are vremea lui; bocitul ‘wi are vremea lui, 
wi jucatul ‘wi are vremea lui; ...> (Ecles. 3:1-8).

Pentru Pavel a fost o vreme a cqlqtoriilor pentru ‘nfiinyarea de biserici wi o 
vreme a statului pe loc pentru ca sq poatq sq le scrie acestor biserici epistole 
lqmuritoare prin care sq fundamenteze teologia wi ucenicia lor.

Efeseni, Coloseni, Filimon wi Fili peni sunt supranumite wi <epistolele   
captivitqyii>, deoarece  au  fost  scrise  de  Pavel ‘n timp ce se afla ‘n  
‘nchisoarea de la Roma (60-62 d.Ch.).

“ncrezqtor ‘n providenya prin care Dumnezeu planifica fiecare zi wi 
circumstanyq a vieyii sale, apostolul nu se plknge de situayia ‘n care a ajuns, ci 
cautq sq vadq ce bine poate sq scoatq Dumnezeu din aceasta:

<Vreau sq wtiyi, frayilor, cq ‘mprejurqrile ‘n care mq gqsesc, 
mai degrabq au lucrat la ‘naintarea Evangheliei. “n adevqr, ‘n 
toatq curtea ‘mpqrqteascq, wi pretutindeni aiurea, toyi wtiu cq sunt 
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pus ‘n lanyuri din pricina lui Isus Christos. Wi cei mai mulyi din 
frayi, ‘mbqrbqtayi de lanyurile mele, au wi mai multq ‘ndrqznealq sq 
vesteascq fqrq teamq Cuvkntul lui Dumnezeu. Unii, este adevqrat, 
propovqduiesc pe Christos din pizmq wi din duh de ceartq; dar alyii 
din bunqvoinyq. Acewtia din urmq lucreazq din dragoste, ca unii 
care wtiu cq eu sunt ‘nsqrcinat cu apqrarea Evangheliei; cei dintki, 
din duh de ceartq vestesc pe Christos nu cu gknd curat, ci ca sq mai 
adauge un necaz la lanyurile mele. 

Ce ne pasq? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toatq inima, 
Christos este propovqduit. Eu mq bucur de lucrul acesta wi mq voi 
bucura. Cqci wtiu cq lucrul acesta se va ‘ntoarce spre mkntuirea mea 
prin rugqciunile voastre wi prin ajutorul Duhului lui Isus Christos. 
Mq awtept wi nqdqjduiesc cu tqrie cq nu voi fi dat de ruwine cu nimic; 
ci cq acum, ca totdeauna, Christos va fi proslqvit cu ‘ndrqznealq ‘n 
trupul meu, fie prin viaya mea, fie prin moartea mea> (Filipeni 1:12-
20).

Avknd ‘n vedere persecuyia generalq prin care treceau crewtinii 
pretutindeni ‘n lume, Pavel predicq cu vorba, dar wi cu fapta, urmqrind sq le 
dea crewtinilor de atunci o pildq ‘ntru totul vrednicq de urmat:

<Cqci pentru mine a trqi este Christos wi a muri este un ckwtig. 
Dar dacq trebuie sq mai trqiesc ‘n trup, face sq trqiesc; wi nu wtiu ce 
trebuie sq aleg. Sunt strkns din douq pqryi: aw dori sq mq mut wi sq 
fiu ‘mpreunq cu Christos, cqci ar fi cu mult mai bine; dar, pentru 
voi, este mai de trebuinyq sq rqmkn ‘n trup. Wi sunt ‘ncredinyat wi wtiu 
cq voi rqmknea wi voi trqi cu voi toyi, pentru ‘naintarea wi bucuria 
credinyei voastre; pentru ca, prin ‘ntoarcerea mea la voi, sq aveyi ‘n 
mine o mare pricinq de laudq ‘n Isus Christos. Numai, purtayi-vq 
‘ntr-un chip vrednic de Evanghelia lui Christos, pentru ca, fie cq 
voi veni sq vq vqd, fie cq voi rqmknea departe de voi, sq aud despre 
voi cq rqmkneyi tari ‘n acelawi duh, wi cq luptayi cu un suflet pentru 
credinya Evangheliei, fqrq sq vq lqsayi ‘nspqimkntayi de potrivnici; 
lucrul acesta este pentru ei o dovadq de pierzare, wi de mkntuirea 
voastrq, wi aceasta de la Dumnezeu. Cqci cu privire la Christos, vouq 
vi s-a dat harul nu numai sq credeyi ‘n El, ci sq wi pqtimiyi pentru 
El, wi sq wi duceyi, cum wi faceyi, aceeawi luptq pe care ayi vqzut-o la 
mine, wi pe care auziyi cq o duc wi acum> (Filipeni 1:21-30).

Crewtinismul lui Pavel era contagios. Oriunde a ajuns acest om, cei 
din jur au fost supuwi influenyei lui crewtinizatoare. Educat wi cunoscqtor al 
limbilor folosite atunci ‘n Imperiu Roman, Pavel a intrat repede ‘n dialog cu 
oamenii din toate straturile sociale wi a rodit ‘n convertirea celor din jur:
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<Spuneyi sqnqtate fiecqrui sfknt ‘n Christos Isus. Frayii, care sunt 
cu mine, vq trimit sqnqtate. Toyi sfinyii vq trimit sqnqtate, mai ales 
cei din casa Cezarului> (Filipeni 4:21-22).

Apostolul se numewte pe sine: <’ntemniyatul lui Isus Christos pen tru 
voi> (Efeseni 3:1). El ‘wi sfqtuiewte cititorii cu autoritatea unuia care este 
<’ntemniyat pentru Domnul> (Efes. 4:1), devenind pentru Evanghelie <un 
sol ‘n lanyuri> (Efes. 6:20).  Epafra vine sq-l viziteze wi-i aduce vewti nu prea 
bune despre Biserica din Colose.  Pavel tocmai vroia sq-l trimitq la Colose pe 
Onisim, sclavul fugit de la stqpkn wi acum <’ncrewtinat>  de apostol. Profitknd 
de aceastq <potrivire>, Pavel se awterne iarqwi la masa de scris wi le adreseazq 
Colosenilor o scri soare ‘n care trateazq <rqtqcirea> care apqruse ‘n aceastq  
Bisericq. “n timpul scrierii, apostolul ‘wi dq seama ‘nsq cq subiectul este 
mult prea important pentru a nu fi ‘mpqrtqwit wi celorlalte Biserici. De aici se 
nawte hotqrkrea lui de a dezvolta tema abor datq ‘n scrisoarea cqtre Colose, 
amplificknd-o ‘ntr-un fel de <scrisoare circularq> cqtre toate biseri cile. “n 
sprijinul acestei pqreri stq wi faptul cq epistola nu conyine nici un fel de salut 
adresat unor persoane particulare, lucru foarte neobiwnuit atkta timp ckt wtim 
cq apostolul Pavel a stat ‘n Efes mai bine de doi ani. Probabil cq, iniyial, 
aceastq scrisoare le-a fost adresatq celor din Laodicea. Intenyia lui Pavel a 
fost ca ‘ntre biserici sq se facq apoi un schimb de scrisori, astfel ca toyi sq le 
citeascq pe toate:

<Dupq ce va fi cititq aceastq epistolq la voi, faceyi awa ca sq fie 
cititq wi ‘n Biserica Laodicienilor; wi voi, la rkndul vostru, sq citiyi 
epistola care vq va veni din Laodicea> (Coloseni 4:16).

Manuscrisele cele mai timpurii nu pqstreazq precizarea: <cqtre Efeseni>, 
iar noi suntem ‘ndreptqyiyi sq credem cq aceastq epistolq este de fapt o copie 
a acelei scrisori adresate celor din Laodicea. Epistola ar putea purta de fapt 
orice nume ca destinayie, cqci ea nu se adreseazq unei situayii locale, ci 
prezintq ‘nvqyqturi pe care trebuie sq le cunoascq Bisericile de pretutindeni wi 
din tot deauna.

Filimon, Filipeni, Coloseni wi Efeseni pleacq deci ‘mpreunq din mkna lui 
Pavel ‘ntr-un timp ‘n care acesta se gqsea ‘n ‘nchisoare. 

Patru bqrbayi, purtqtori ai scrisorilor lui Pavel, au pqrqsit Roma ‘n anul 
62 d. Ch. ‘ndreptkndu-se spre provincia romanq a Asiei Minor (Turcia 
de astqzi). Ei purtau patru documente de cea mai mare importanyq. 
Aparent <’ncqtuwatul> Pavel punea ‘n miwcare forya colosalq care avea sq 
‘ngenuncheze temutul Imperiul al Romei wi sq schimbe pentru totdeauna faya 
lumii civilizate.

Cine sunt cei patru bqrbayi wi de unde erau ei? Iatq ckteva detalii: 
Epafrodit era din Filipi wi ducea acum acasq o scrisoare duioasq ‘n care 

mesajul dragostei ‘nflorea ‘ntr-o bucurie contagioasq cqreia toate legiunile 
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romane nu-i vor putea face fayq (vezi Filipeni 4:18). Tihic era din Efes wi 
purta wi el spre locuitorii acelor meleaguri cea mai desqvkrwitq descriere 
a naturii wi nqzuinyelor Bisericii lui Christos. De-a lungul vremii, aceastq 
scrisoare avea sq devinq manifestul intersecyiei dintre divin wi uman, dintre 
temporal wi etern, dintre ceea ce a fqcut deja Dumnezeu pentru oameni wi 
ceea ce sunt chemayi sq facq acum oamenii pentru Dumnezeu (vezi Efes. 
6:21). Epafra era din Colose wi purta cu el manifestul despre divinitatea 
lui Christos, Capul Bisericii wi garanyia tuturor biruinyelor ei de acum wi 
dintotdeauna asupra falsei lumi a miturilor wi a speranyelor deformate wi 
mincinoase ale filosofiei (vezi Col. 4:12).  Onisim era un sclav fugar din 
Colose. El mergea acum ‘napoi la stqpknul squ ca sq ‘ndrepte un rqu fqcut, 
dar wi ca sq arate cum trebuiesc rezolvate conflictele dintre oameni ‘n noua 
ordine mondialq a crewtinismului. Dimensiunile acestui triunghi al iubirii, 
Onisim, Filimon wi Pavel, aveau sq cuprindq apoi toatq societatea vremii wi 
sq instaureze o eticq nouq ‘n care oamenii se vor vedea unii pe alyii ca fii ‘n 
aceeawi familie divinq a lui Isus Christos (vezi Fil. 10).

Dacq autoritqyile romane ar fi wtiut ce se aflq ‘n epistolele scrise de Pavel 
wi dacq ar fi intuit extraordinara revoluyie umanq pe care o vor declanwa, 
toate legiunile romane ar fi fost ‘n stare de alarmq, iar cei patru emisari 
ar fi fost vknayi pknq wi ‘n gaurq de warpe. Dar Roma nu wtia nimic despre 
toate acestea, iar puterea foryei brute avea sq fie curknd ‘nvinsq de aparenta 
slqbiciune a unui <’ntemniyat>, care vorbea oamenilor despre Unul care 
fusese executat prin crucificare. 

“n timpul acestei prime detenyii la Roma, Pavel era ‘ntr-un fel de arest la 
domiciliu. Era pqzit de soldayi romani, dar putea primi musafiri wi putea avea 
alqturi prieteni:

<Cknd am ajuns la Roma, sutawul a dat pe cei ‘ntemniyayi 
cqpitanului strqjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a ‘ngqduit sq 
rqmknq ‘ntr-un loc deosebit cu un ostaw care-l pqzea. 

Dupq trei zile, Pavel a chemat pe mai marii Iudeilor; wi, cknd 
s-au adunat, le-a zis: <Frayilor, fqrq sq fi fqcut ceva ‘mpotriva 
norodului sau obiceiurilor pqrinyilor nowtri, am fost bqgat la 
‘nchisoare ‘n Ierusalim, wi de acolo am fost dat ‘n mkinile 
Romanilor. Dupq ce m-au supus la cercetare, ei aveau de gknd sq-mi 
dea drumul, pentru cq nu era ‘n mine nici o vinq vrednicq de moarte. 
Dar Iudeii s-au ‘mpotrivit, wi am fost silit sq cer sq fiu judecat de 
Cezar, fqrq sq am de altfel nici un gknd sq pkrqsc neamul meu. De 
aceea, v-am chemat sq vq vqd, wi sq vorbesc cu voi; cqci din pricina 
nqdejdii lui Israel port eu acest lany.”

Ei i-au rqspuns: <Noi n-am primit din Iudea nici o scrisoare cu 



14

Daniel Branzai

privire la tine, wi n-a venit aici nici un frate, care sq fi spus sau sq fi 
vorbit ceva rqu despre tine. Dar am vrea sq auzim pqrerea ta, pentru 
cq wtim cq partida aceasta pretutindeni stkrnewte ‘mpotrivire.>

I-au hotqrkt o zi, wi au venit mai mulyi la locuinya lui. Pavel le-a 
vestit “mpqrqyia lui Dumnezeu, le-a adus dovezi, wi a cqutat sq-i 
‘ncredinyeze, prin Legea lui Moise wi prin Prooroci, despre lucrurile 
privitoare la Isus. Vorbirea yinea de dimineayq pknq seara. Unii au 
crezut ce le spunea el, iar alyii n-au crezut. Fiindcq ei au plecat 
acasq ‘n ne’nyelegere unii cu alyii, Pavel n-a adqugat deckt aceste 
vorbe: <Bine a spus Duhul Sfknt prin proorocul Isaia cqtre pqrinyii 
vowtri, cknd a zis: <Du-te la poporul acesta, wi zi-i: <Veyi auzi cu 
urechile voastre, wi nu veyi ‘nyelege; cu ochii vowtri veyi privi, wi nu 
veyi vedea. Cqci inima acestui norod s-a ‘mpietrit; ei aud greu cu 
urechile, wi-au ‘nchis ochii, ca nu cumva sq vadq cu ochii, sq audq 
cu urechile, sq ‘nyeleagq cu inima, sq se ‘ntoarcq la Dumnezeu, wi 
sq-i vindec.> Sq wtiyi, deci, cq mkntuirea aceasta a lui Dumnezeu a 
fost trimisq Neamurilor, wi o vor asculta.> 

Cknd a zis aceste vorbe, Iudeii au plecat, vorbind cu aprindere 
‘ntre ei. Pavel a rqmas doi ani ‘ntregi ‘ntr-o casq pe care o luase cu 
chirie. Primea pe toyi care veneau sq-l vadq, propovqduia “mpqrqyia 
lui Dumnezeu, wi ‘nvqya pe oameni, cu toatq ‘ndrqzneala wi fqrq 
nici o piedicq, cele privitoare la Domnul Isus Christos> (Faptele 
Apostolilor 28:16-31).

Apostolia  lui Pavel
Ca o pecete a autoritqyii wi ca o pazq ‘mpotriva epistolelor eretice care 

circulau deja ‘ncq pe atunci, epistola debuteazq cu identificarea autorului ei:

<Pavel, apostol al lui Isus Christos, prin voia lui Dumnezeu> 
(Efes. 1:1).

Numirea de apostol este derivatq din terminologia vremii. Un <apostol> 
(grecewte - apostolos) era un fel de <trimis ‘mputernicit>, <reprezentant> sau 
<ambasador>. Iatq cum definewte Pavel apostolia crewtinq:

<Wi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care  
ne-a ‘mpqcat cu El prin Isus Christos, wi ne-a ‘ncredinyat slujba 
‘mpqcqrii; cq adicq, Dumnezeu era ‘n Christos, ‘mpqcknd lumea 
cu Sine, neyinkndu-le ‘n socotealq pqcatele lor, wi ne-a ‘ncredinyat 
nouq propovqduirea acestei ‘mpqcqri. Noi, deci, suntem trimiwi 
‘mputerniciyi ai lui Christos; wi, ca wi cum Dumnezeu ar ‘ndemna 
prin noi, vq rugqm fierbinte, ‘n Numele lui Christos: “mpqcayi-vq cu 
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Dumnezeu!> (2 Corinteni 5:18-20).

Un apostol este un ambasador al “mpqrqyiei cerului ‘n ‘mpqrqyia lumii 
acesteia. El vestewte dorinya lui Dumnezeu de a pune capqt conflictului 
wi vestea bunq a unei posibile ‘mpqcqri prin jertfa mijlocitoare a lui Isus 
Christos.

Iniyial, Domnul Isus a avut doisprezece ucenici pe care i-a ridicat la 
rangul de apostoli dupq ‘nvierea Sa wi i-a trimit cu vestea bunq pknq la 
marginile pqmkntului:

<Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, wi le-a zis: <Toatq puterea 
Mi-a fost datq ‘n cer wi pe pqmknt. Duceyi-vq wi faceyi ucenici din 
toate neamurile, botezkndu-i ‘n Numele Tatqlui wi al Fiului wi al 
Sfkntului Duh. Wi ‘nvqyayi-i sq pqzeascq tot ce v-am poruncit. Wi iatq 
cq Eu sunt cu voi ‘n toate zilele, pknq la sfkrwitul veacului. Amin.> 
(Matei 28:18-20)

Dewi n-a fqcut parte din acest grup iniyial de apostoli, Pavel se prezintq 
drept apostol:

<Pavel, rob al lui Isus Christos, chemat sq fie apostol, pus 
deoparte ca sq vesteascq Evanghelia lui Dumnezeu> (Romani 1:11-
20).

Apostolia lui Pavel a fost contestatq ‘n anumite cercuri wi autoritatea 
lui a fost pusq ‘n discuyie. “n epistolele lui existq pasaje care aratq aceasta 
wi prezintq rqspunsul wi poziyia lui ‘n aceastq problemq (Galateni 1:20). 
Credinciowii din Corint, dewi primiserq credinya prin Pavel, erau ‘nclinayi sq-l 
priveascq pe Pavel mai prejos deckt ceilalyi doisprezece:

<Am ajuns nebun: voi m-ayi silit. Dar voi trebuia sq mq lqudayi; 
cqci, cu toate cq nu sunt nimic, totuwi cu nimic n-am fost mai pe jos 
de acewti apostoli awa de minunayi. Semnele unui apostol le-ayi avut 
printre voi ‘n toatq rqbdarea, prin semne, puteri wi minuni care au 
fost fqcute ‘ntre voi> (2 Corinteni 12:11-12).

Este evident cq Pavel wi-a primit aceastq apostolie direct de la Domnul 
Isus, care i s-a arqtat pe drumul Damascului wi l-a ‘nwtiinyat apoi prin Anania 
de misiunea care urma sq-i fie ‘ncredinyatq:

<Doamne>, a rqspuns Anania, <am auzit de la mulyi despre toate 
relele pe care le-a fqcut omul acesta sfinyilor Tqi ‘n Ierusalim; ba 
wi aici are puteri din partea preoyilor celor mai de seamq, ca sq lege 
pe toyi care cheamq Numele Tqu. Dar Domnul i-a zis: <Du-te, cqci 
el este un vas pe care l-am ales, ca sq ducq Numele Meu ‘naintea 
Neamurilor, ‘naintea ‘mpqrayilor, wi ‘naintea fiilor lui Israel; wi ‘i voi 
arqta tot ce trebuie sq sufere pentru Numele Meu> (Fapte 9:13-16).
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Pavel wi-a ‘nyeles slujba apostoliei sale, deosebitq de a celor doisprezece 
wi ‘ndreptatq cu precqdere spre oamenii din afara neamului evreu:

< ... cqci Cel ce fqcuse din Petru apostolul celor tqiayi ‘mprejur, 
fqcuse wi din mine apostolul Neamurilor, wi cknd au cunoscut 
harul, care-mi fusese dat, Iacov, Chifa wi Ioan, care sunt priviyi 
ca stklpi, mi-au dat mie wi lui Barnaba, mkna dreaptq de ‘nsoyire, 
ca sq mergem sq propovqduim: noi la Neamuri, iar ei la cei tqiayi 
‘mprejur> (Galateni 2:8-90).

<V-o spun vouq, Neamurilor: <“ntruckt sunt apostol al 
Neamurilor, ‘mi slqvesc slujba mea, ...> (Romani 11:13).

Probabil cq trebuiau ‘ndepqrtate anumite ‘ndoieli wi ‘n Efes, awa cq Pavel 
‘wi ‘ncepe epistola cu proclamarea apostoliei sale wi pe care o descrie apoi pe 
scurt ‘ntr-un pasaj aflat la mijlocul epistolei:

<Iatq de ce eu, Pavel, ‘ntemniyatul lui Isus Christos pentru 
voi, Neamurilor...  (Dacq cel puyin ayi auzit de isprqvnicia harului 
lui Dumnezeu, care mi-a fost datq fayq de voi. Prin descoperire 
dumnezeiascq am luat cunowtinyq de taina aceasta, despre care vq 
scrisei ‘n puyine cuvinte. Citindu-le, vq puteyi ‘nchipui priceperea pe 
care o am eu despre taina lui Christos, care n-a fost fqcutq cunoscut 
fiilor oamenilor ‘n celelalte veacuri, ‘n felul cum a fost descoperitq 
acum sfinyilor apostoli wi prooroci ai lui Christos, prin Duhul. Cq 
adicq Neamurile sunt ‘mpreunq mowtenitoare cu noi, alcqtuiesc 
un singur trup cu noi wi iau parte cu noi la aceeawi fqgqduinyq ‘n 
Christos Isus, prin Evanghelia aceea, al cqrei slujitor am fost fqcut 
eu, dupq darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii 
Lui. 

Da, mie, care sunt cel mai ne’nsemnat dintre toyi sfinyii, mi-a 
fost dat harul acesta sq vestesc Neamurilor bogqyiile nepqtrunse 
ale lui Christos, wi sq pun ‘n luminq ‘naintea tuturor care este 
isprqvnicia acestei taine, ascunse din veacuri ‘n Dumnezeu, care a 
fqcut toate lucrurile; pentru ca domniile wi stqpknirile din locurile 
cerewti sq cunoascq azi, prin Bisericq, ‘nyelepciunea nespus de 
feluritq a lui Dumnezeu, dupq planul vewnic pe care l-a fqcut ‘n 
Christos Isus, Domnul nostru. “n El avem, prin credinya ‘n El, 
slobozenia wi apropierea de Dumnezeu cu ‘ncredere. Vq rog iarqwi 
sq nu vq pierdeyi cumpqtul din pricina necazurilor mele pentru voi: 
aceasta este slava voastrq> (Efeseni 3:1-13).

Dimensiunile apostoliei lui Pavel au fost douq: sq-L reprezinte pe 
Christos prin viaya sa wi sq scrie teologia bisericii lui Christos. Iatq un pasaj 
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care ni-l dezvqluie pe apostol deplin conwtient de aceste douq misiuni ale 
sale:

<Rqmkneyi wi mai departe ‘ntemeiayi wi neclintiyi ‘n credinyq, fqrq 
sq vq abateyi de la nqdejdea Evangheliei pe care ayi auzit-o, care 
a fost propovqduitq oricqrei fqpturi de sub cer, wi al cqrei slujitor 
am fost fqcut eu, Pavel.  Mq bucur acum ‘n suferinyele mele pentru 
voi; wi ‘n trupul meu, ‘mplinesc ce lipsewte suferinyelor lui Christos, 
pentru trupul Lui, care este Biserica. Slujitorul ei am fost fqcut eu, 
dupq isprqvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca sq 
‘ntregesc Cuvkntul lui Dumnezeu> (Coloseni 1:23-25).

“n terminologia proprie lui, Pavel <‘mplinea> wi <‘ntregea>. Prima 
expresie ne vorbewte despre calitatea mqrturiei sale personale:

<’mplinesc ce lipsewte suferinyelor lui Christos, pentru trupul 
Lui, care este Biserica.>

Expresia pare o blasfemie, dar nu este. Singurul lucru care <lipsewte> 
suferinyelor lui Christos pentru Bisericq este <continuitatea ‘n timp>. 
Dumnezeu a avut nevoie de un Pavel ca de un instrument prin care sq 
continue sq-L arate pe Christos suferind pentru Biserica Sa!

A doua expresie vorbewte despre responsabilitatea cu care se apuca Pavel  
sq ‘wi scrie epistolele:

< ... ca sq ‘ntregesc Cuvkntul lui Dumnezeu>.

Pavel a fost conwtient de autoritatea wi responsabilitatea pe care a primit-o 
de la Dumnezeu. Acolo unde a avut un mesaj clar de la Dumnezeu l-a spus 
rqspicat. Chiar wi ‘n lucrurile ‘n care n-a avut ceva precis de la Domnul, el a 
vorbit wi a scris ‘n virtutea autoritqyii primite de la Dumnezeu:

< ... ckt despre fecioare, n-am o poruncq din partea Domnului. 
Le dau ‘nsq un sfat, ca unul care am cqpqtat de la Domnul harul sq 
fiu vrednic de crezare. Iatq, deci, ce cred eu cq este bine ...> 

Pavel wi-a ‘mplinit apostolia cu pasiune wi cu multq lepqdare de sine. 
Redusq la doar ckteva cuvinte misiunea vieyii sale a fost <sq-L iubeascq pe 
Dumnezeu wi sq-i pregqteascq Domnului Isus un popor desqvkrwit, asemenea 
unei logodnice neprihqnite ‘ndrqgostite de preaiubitul ei:

<Cqci sunt gelos de voi cu o gelozie dupq voia lui Dumnezeu, 
pentru cq v-am logodit cu un bqrbat, ca sq vq ‘nfqyiwez ‘naintea lui 
Christos ca pe o fecioarq curatq> (2 Cornteni 11:2).

<Slujitorul ei am fost fqcut eu, dupq isprqvnicia pe care mi-a 
dat-o Dumnezeu pentru voi ca sq ‘ntregesc Cuvkntul lui Dumnezeu. 
Vreau sq zic: taina yinutq ascunsq din vewnicii wi ‘n toate veacurile, 
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dar descoperitq acum sfinyilor Lui, cqrora Dumnezeu a voit sq le 
facq cunoscut care este bogqyia slavei tainei acesteia ‘ntre Neamuri, 
wi anume: Christos ‘n voi, nqdejdea slavei. Pe El “l propovqduim 
noi, wi sfqtuim pe orice om, wi ‘nvqyqm pe orice om ‘n toatq 
‘nyelepciunea, ca sq ‘nfqyiwqm pe orice om, desqvkrwit ‘n Christos 
Isus. Iatq la ce lucrez eu, wi mq lupt dupq lucrarea puterii Lui, care 
lucreazq cu tqrie ‘n mine> (Coloseni 1:25-29).

Pedagogia lui Pavel

<Cqci nu m-am ferit sq vq vestesc tot planul lui Dumnezeu> 
(Faptele Apostolilor 20:27).

Cum de reuwea acest om sq explice <Tot> planul lui Dumnezeu cknd 
unora dintre noi nu ne ajunge o viayq ‘ntreagq sq-l predicqm deckt <’n parte>? 
Care a fost metoda pedagogicq folositq de Pavel ‘n ‘nvqyqtura pe care o dqdea 
altora? Cum se poate spune pe scurt ce cuprinde planul lui Dumnezeu? 
Cum se sistematizeazq conyinutul <dreptarul de ‘nvqyqturq> pe care l-a dqruit 
apostolul lui Timotei spre pqstrare wi transmitere mai departe?

< Dreptarul ‘nvqyqturilor sqnqtoase pe care le-ai auzit de la mine, 
yine-l cu credinya wi dragostea care este ‘n Christos Isus. ... Wi ce-ai 
auzit de la mine, ‘n faya multor martori, ‘ncredinyeazq la oameni de 
‘ncredere, care sq fie ‘n stare sq ‘nveye wi pe alyii> (2 Timotei 1:13; 
2:2).

Este evident cq Pavel a fost un om educat, cu o gkndire foarte riguros 
disciplinatq wi cu un sistem de ‘nvqyqturq foarte bine pus la punct. Ni se spune 
chiar cq el a ‘nchiriat o wcoalq pe care a transformat-o ‘n primul Institut biblic 
crewtin din istorie! “ntr-un timp relativ scurt, apostolul a reuwit sq gradueze 
din wcoala sa un numqr de elevi care au ‘mpknzit apoi toatq regiunea:

<”n urmq, Pavel a intrat ‘n sinagogq, unde vorbea cu ‘ndrqznealq. 
Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la 
“mpqrqyia lui Dumnezeu, wi cquta sq ‘nduplece pe cei ce-l ascultau. 
Dar, fiindcq unii rqmkneau ‘mpietriyi wi necredinciowi, wi vorbeau 
de rqu Calea Domnului ‘naintea norodului, Pavel a plecat de la ei, 
a despqryit pe ucenici de ei, wi a ‘nvqyat ‘n fiecare zi pe norod ‘n 
wcoala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a yinut doi ani, awa cq toyi 
cei ce locuiau ‘n Asia, Iudei wi Greci, au auzit Cuvkntul Domnului> 
(Faptele Apostolilor 19:8-10).

O wcoalq presupune o expunere sistematizatq de adevqruri. Care a fost 
<programa> wcolii lui Pavel?

Cititorul atent va observa ‘n scrierile lui Pavel pomenirea unor trei 
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categorii de ‘nvqyqturq. Se pare cq apostolul wi-a sistematizat toatq ‘nvqyqtura 
‘n trei capitole distincte. Teologia lui Pavel nu este nici grea wi nici confuzq. 
Pentru o bunq ‘nyelegere wi transmitere mai departe, Pavel wi-a aranjat 
cunowtinyele ‘n trei cetegorii specifice: una despre trecut, una despre prezent 
wi una despre viitor. Numirile alese de Pavel au fost <credinya>, <dragostea> 
wi <nqdejdea.>

Este evident cq fiecare categorie are un conyinut specific. 
<Credinya> reprezintq totalitatea ‘nvqyqturilor legate de ceea ce a fqcut 

Dumnezeu pentru mkntuirea noastrq. Credinya este fundamentul, temelia pe 
care ne zidim existenya ca wi crewtini. 

<Dragostea> cuprinde totalitatea ‘nvqyqturilor despre <rodirea> noastrq 
ca fiinye nqscute din nou wi maturizate ‘ntr-un caracter asemqnqtor cu Isus 
Christos.

<Nqdejdea> cuprinde totalitatea ‘nvqyqturilor privitoare la viitor, 
informayii despre ceea ce a pregqtit Dumnezeu pentru cei care-L iubesc wi-L 
awteaptq sq-wi instaureze “mpqrqyia.

“n limbajul teologiei moderne, <credinya> ar fi <soteriologia>, <dragostea> 
ar fi <sfinyirea>, iar <nqdejdea> ar fi <escatologia> noastrq.

Sistemul pedagogic al lui Pavel iese la ivealq repede dacq citewti cu 
atenyie intenyia cu care le-a scris Pavel bisericilor. Majoritatea epistolelor 
s-au nqscut ‘n vremuri de crize locale, cknd apostolul le-a scris ca sq le 
<trateze> de anumite lipsuri sau abateri de la viaya crewtinq normalq. De 
fiecare datq, Pavel face fiecqrei biserici o evaluare ‘n virtutea celor trei 
capitole ale teologiei lui wi scoate ‘n evidenyq diagnosticul wi tratamentul pe 
care-l recomandq. Iatq ckteva exemple:

<Acum dar, rqmkn acestea trei: credinya, nqdejdea wi dragostea; 
dar cea mai mare dintre ele este dra gostea> (1 Cor.13:13).

<De aceea wi eu, de cknd am auzit despre credinya ...wi despre 
dragostea voastrq ... mq rog ca sq pricepeyi care este nqdejdea ...> 
(Efeseni 1:15-18)

< ... am auzit despre credinya voastrq...,wi despre dragostea 
voastrq ..., din pricina nqdejdii care vq awteaptq...> (Col. 1:4-5).

< ... cqci ne aducem aminte ... de lucrarea cre dinyei voastre, de 
osteneala dragostei voastre wi de tqria nqdejdii ‘n Domnul nostru 
Isus Christos!> (1 Tesal. 1:3). 

< ... credinya voastrq merge mereu crescknd, wi dra gostea 
fiecqruia ... se mqrewte tot mai mult. Aceasta este o dovadq lqmuritq 
despre dreapta judecatq a lui Dumnezeu, ‘ntruckt veyi fi gqsiyi 
vrednici...> (2 Tesal. 1:3-5).
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Problema din Efes
Wtiind toate acestea, ce putem spune despre epistola de care ne ocupqm 

aici? Din evaluarea fqcutq de Pavel, se pare cq biserica cqreia ‘i este adresatq 
aceastq epistolq suferea la capitolul cunowtinyelor despre poziyia wi prioritqyile 
Bisericii ‘n perspectiva destinului ei vewnic:

<De aceea wi eu, de cknd am auzit despre credinya ...wi despre 
dragostea voastrq ... mq rog ca sq pricepeyi care este nqdejdea ...> 
(Efeseni 1:15-18)

Awa cum am spus deja, expresia <’n Efes> care apare ‘n primul verset nu 
este prezentq ‘n trei dintre cele mai timpurii manuscrise: Codex Vaticanus, 
Codex Sinaiticus wi papirusul Chester Beatt], care este anterior celor 
doua codexuri.  Se prea poate ca aceastq <limpezire a nqdejdii> sq fi fost 
o necesitate pentru majoritatea adunqrilor crewtine locale de atunci.  De 
fapt, unii comentatori sunt de pqrere cq aceasta este epistola despre care se 
vorbewte ‘n Coloseni 4:16, unde se amintewte cq ar fi fost trimisq celor din 
Laodicea:

< Dupq ce va fi cititq aceastq epistolq la voi, faceyi awa ca sq fie 
cititq wi ‘n Biserica Laodicenilor; wi voi, la rkndul vostru, sq citiyi 
epistola care vq va veni din Laodicea.>

Ca instrument de limpezire wi stabilire a ‘nvqyqturilor despre Bisericq, 
epistola aceasta este temelia pe care se pot aweza toate celelalte epistole. 
Efeseni este cea mai profundq scriere a lui Pavel. 

{illiam Barcla], ‘n comentariul squ asupra cqryii Efeseni, o numewte 
<Regina Epistolelor>. 

Armitage Robinson, ‘n comentariul scris la cumpqna dintre secolele XIX 
wi XX, a numit-o <coroana operelor sfkntului Pavel>. 

Poetul englez Samuel Ta]lor Coleridge a numit epistola <cea mai divinq 
compoziyie a omului>. Aceasta deoarece ea cuprinde, ‘n primul rknd, acele 
doctrine specifice crestiniwmului care nu se gqsesc ‘n alte religii. 

John Maca], rector al Seminarului Teologic Princeton, convertit ‘n 
tinereye prin citirea wi studierea acestei epistole, o numewte <cea mai mqreayq, 
cea mai maturq wi, pentru timpurile noastre, cea mai relevantq dintre scrierile 
lui Pavel>. <Aceastq epistolq este muzicq purq>, a spus el. 

Ruth Paxson, a numit epistola cqtre Efeseni <Marele Canion al 
Scripturii>, ‘n sensul cq te uimewte cu frumuseyea ei wi pare de necuprins 
celui care dorewte sq o studieze.

John Stott scrie: <”ntreaga epistolq este o minunatq combinayie ‘ntre 
doctrina crewtinq wi datoria crewtinq, credinya crewtinq wi viaya crewtinq, ‘ntre 
ceea ce a fqcut Dumnezeu prin Christos pentru noi wi ceea ce trebuie sq 
facem noi ‘n consecinyq>.
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Ce efect trebuie sq fi produs aceastq scriere oamenilor care trqiau ‘n Efes!
Cei aproximativ 300.000 de oameni din Efes erau idolatri. “mpreunq cu 

Alexandria din Egipt wi cu Antiohia din Siria, orawul Efes era unul dintre cele 
mai importante centre de civilizayie din partea de est a Mqrii Mediterane. 

Orawul, capitalq a provinciei romane Asia, era situat pe rkul Caistar, nu 
departe de coasta Mqrii Egee. Rkul era navigabil pknq la Efes, ceea ce fqcea 
din oraw un port bine protejat wi foarte important. Efesul a devenit un centru 
comercial, administrativ wi un adevqrat nod de comunicare ‘ntre diversele 
provincii imperiale. Orawul era cea mai importantq verigq ‘ntre Roma, 
aflatq la vest, wi toate celelalte provincii de la est. Pe aici treceau cantitqyi 
impresionante de produse. Oameni din diferite nayiuni wi rase se amestecau 
pe strqzi: evrei wi pqgkni, sclavi wi oameni liberi, greci wi romani. 

Prosperitatea economicq se conjuga cu cea culturalq, awa ‘nckt nu e de 
mirare cq din Efes au apqrut filosofi precum Zenon, Heraclit, Democrit, 
Parmendie wi Pitagora, poeyi ca Anacreon wi Hipponax, pictori ca Appeles 
wi Parrhasius. Ckt despre viaya religioasq, ea se desfqwura ‘ntr-o mare 
varietate de forme, de la cultul vechilor zeitqyi oficiale pknq la acela al 
divinitqyilor mai noi – wi mai atrqgqtoare – ale misterelor orientale. O intensq 
practicare a magiei crease ‘n oraw o ‘ntreagq literaturq iniyiaticq.

Dacq aceastq descriere vq sunq familiar wi aveyi sentimentul cq se 
potrivewte societqyii contemporane, nu vq ‘nwelayi deloc. Curentele subterane 
ale celor ce conduc lumea spre <civilizayia> viitorului au considerat 
<demodatq> ideologia crewtinq wi au adus, prin Renawtere, lumea ‘napoi la 
dimensiunile societqyii grecewti. Satan cautq sq wteargq din istorie influenya 
lui Christos wi a crewtinismului, propunknd oamenilor aceleawi surogate cu 
care i-a ‘nstrqinat de Dumnezeu ‘nainte de venirea Evangheliei. Iatq de ce 
studiul acestei epistole a lui Pavel este cel mai contemporan studiu pe care 
l-am putea face.

Centrul religios era ‘nsq ocupat de celebrul templu al zeitei Artemis 
(Diana), una din ficele lui Zeus, socotit drept una din cele wapte minuni ale 
lumii (incendiat de nu mai puyin <celebrul> Herostrates ‘n 356 i.Ch. wi refqcut 
apoi de mewterul Dinocrates). 

Era o structurq imensq. Documentele vremii vorbesc despre o lungime de 
130 metri, o lqyime de 67 m wi susyinut pe 100 de coloane ‘nalte de 18 m. Ca 
termen de comparatie, este suficient sq spunem cq era de peste patru ori mai 
mare deckt Partenonul grec din Atena. Preoyii acestui templu susyineau cq 
aceastq zeiyq ar fi ales ’n mod preferenyial Efesul wi s-ar fi oferit sq fie un fel 
de protectoare a lui. Dovada acestei <alegeri> ar fi fost <chipul ei cqzut din 
cer> (Fapte 19:35).  Templul adqpostea un tezaur ‘n care intrau zilnic mari 
sume de bani wi devenise un fel de bancq a Asiei. Ckwtigul era multiplicat 
de <donayiile> cqtre sutele, dacq nu miile de <preotese> ale iubirii, un fel de 
prostituate sacre wi simandicoase.



22

Daniel Branzai

Pavel face din Efes una din principalele yinte ale apostolatului squ. 
“n anul 53, spre sfkrwitul celei de a doua cqlqtorii misionare, el se oprewte 
temporar wi mai mult tatoneazq terenul ‘n vederea unui plan pentru viitorul 
apropiat.

“n cea de a treia cqlqtorie misionarq, dupq ce apostolul evanghelizeazq 
numeroase localitqyi de pe yqrmul european al Mediteranei wi consolideazq 
‘n ele biserici locale, se aweazq ‘n capitala provinciei Asia wi, la capqtul 
celor aproape trei ani de muncq (53-56), lasq aici una din cele mai puternice 
comunitqyi crewtine, pe care o va iubi cu toatq fiinya sa wi cqreia ‘i va trimite 
pe unul din cei mai apropiayi colaboratori ai sqi, mai tknqrul Timotei.

Yinutul era ‘nsq sub dominayia idolatriei wi a ‘nvqyqturilor rudimentare ale 
filosofiei grecewti. Decadenya ideologicq produsese o degradare a eticii wi a 
comportamentului. “ntr-o lume a pqcatului, Pavel ‘i sfqtuiewte pe cititorii wi 
frayii sqi sq trqiascq ca niwte adevqrayi <sfinyi>

<Pavel, apostol al lui Isus Christos, prin voia lui Dumnezeu, 
cqtre sfinyii care sunt ‘n Efes wi credinciowii ‘n Christos Isus: Har wi 
pace de la Dumnezeu, Tatql nostru, wi de la Domnul Isus Christos> 
(Efes. 1:1-2).

Pentru cititorul modern, faptul cq Pavel ‘wi numewte cititorii <sfinyi> s-ar 
putea sq fie surprinzqtor. Dogmele deformate ale bisericilor tradiyionale 
rezervq aceastq numire doar pentru o minoritate restrknsq a cqrei 
caracteristicq generalq este ‘n primul rknd faptul cq ... sunt moryi.

Nici un termen al Noului Testament nu a suferit o modificare mai mare 
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deckt numirea de <sfknt>. Pknq wi dicyionarul modern definewte o astfel de 
persoanq drept <un om recunoscut pentru sfinyenia vieyii sale.> Care este 
autoritatea care poate face o asemena evaluare wi care poate da un asemenea 
calificativ? De obicei un corp ilustru eclesiastic, iar procesul prin care un 
credincios poate ajunge sfknt poartq numele de <canonizare.> 

Noul Dicyionar explicativ al limbii romkne descrie un sfknt ca pe <o 
persoanq care wi-a consacrat viaya apqrqrii religiei wi care dupq moarte este 
consideratq fqcqtoare de minuni.> “n doctrinele tradiyiei catolice, nici mqcar 
papa de la Roma nu poate fi considerat un <sfknt>! Foarte puyini papi au 
apucat pe calea canonizqrii ...

Orickt de <religioasq> ar fi aceastq procedurq, ea nu are nici un fel 
de suport ‘n autoritatea Bibliei. “n epistola adresatq Efesenilor, Pavel ‘wi 
numewte destinatarii <sfinyi> de nu mai puyin de nouq ori (1:1, 15, 18; 2:19; 
3:8, 18; 4:12; 5:3; 6:18). Oamenii acewtia erau vii nu moryi, dewi fuseserq un 
fel de moryi <’n greweli wi pqcate>:

<Voi erayi moryi ‘n grewelile wi ‘n pqcatele voastre, ‘n care 
trqiayi odinioarq, dupq mersul lumii acesteia, dupq domnul puterii 
vqzduhului, a duhului care lucreazq acum ‘n fiii neascultqrii. “ntre 
ei eram wi noi toyi odinioarq, cknd trqiam ‘n poftele firii noastre 
pqmkntewti, cknd fqceam voile firii pqmkntewti wi ale gkndurilor 
noastre, wi eram din fire copii ai mkniei, ca wi ceilalyi> (Efes. 2:1-3).

Este la fel de clar cq acewti sfinyi nu fqcuserq ‘ncq nici o minune, 
dewi putem spune cq trqiserq o minune atunci cknd fuseserq <’nviayi> de 
Dumnezeu ‘n viaya vewnicq:

< Dar Dumnezeu, care este bogat ‘n ‘ndurare, pentru dragostea 
cea mare cu care ne-a iubit, cu toate cq eram moryi ‘n grewelile 
noastre, ne-a adus la viayq ‘mpreunq cu Christos (prin har sunteyi 
mkntuiyi). El ne-a ‘nviat ‘mpreunq, wi ne-a pus sq wedem ‘mpreunq 
‘n locurile cerewti, ‘n Christos Isus, ca sq arate ‘n veacurile viitoare 
nemqrginita bogqyie a harului Squ, ‘n bunqtatea Lui fayq de noi ‘n 
Christos Isus> (Efes. 2:4-7).

“n definiyia lui Pavel, sfinyii sunt oameni care au crezut ‘n Isus Christos 
wi fac acum parte dintr-un grup pus deoparte de Dumnezeu. Ei sunt vii nu 
numai din punct de vedere fizic, ci wi spiritual. Biblia ‘i numewte pe acewti 
oameni <ucenici> (Fapte 9:1, 10, 19, 25-26, 36, 38), care merg pe <Calea 
credinyei> (Fapte 9:2) scowi din mersul dewert de vieyuire al celor pqcqtowi wi 
fqcuyi <sfinyi> (Fapte 9:13, 32, 41).

Termenul <Sfknt> (Hagios ‘n limba greacq) ‘nseamnq a fi scos dintr-o 
mulyime wi awezat deoparte. Cknd cineva crede ‘n Isus, el este <pus deoparte> 
‘n economia lui Dumnezeu, scos din lume wi awezat <‘n Christos>. Un astfel 
de om mai trqiewte ‘ncq <’n lume>, dar nu mai este <din lume>, nu-i mai 
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aparyine sistemului ei:

< Le-am dat Cuvkntul Tqu; wi lumea i-a urkt, pentru cq ei nu 
sunt din lume, dupq cum Eu nu sunt din lume. Nu Te rog sq-i iei din 
lume, ci sq-i pqzewti de cel rqu. Ei nu sunt din lume, dupq cum nici 
Eu nu sunt din lume. Sfinyewte-i prin adevqrul Tqu: Cuvkntul Tqu 
este adevqrul> (Ioan 17:14-17).

Asemenea unui scafandru, un crewtin poate exista ‘ntr-un mediu nenatural 
lui pentru cq are un aparat de protecyie special care-i ‘ntreyine viaya. “n cazul 
crewtinului, acest echipament special este locuirea Duhul Sfknt ‘n el. Fiecare 
credincios adevqrat are Duhul Sfknt. Prezenya Lui ‘n viaya lor ‘n face <sfinyi>:

<Voi ‘nsq nu mai sunteyi pqmkntewti, ci duhovnicewti, dacq Duhul 
lui Dumnezeu locuiewte ‘ntr-adevqr ‘n voi. Dacq n-are cineva Duhul 
lui Christos, nu este al Lui> (Rom. 8:9).

<Nu wtiyi cq trupul vostru este templul Duhului Sfknt, care 
locuiewte ‘n voi, wi pe care L-ayi primit de la Dumnezeu? Wi cq voi 
nu sunteyi ai vowtri? Cqci ayi fost cumpqrayi cu un prey. Proslqviyi, 
deci, pe Dumnezeu ‘n trupul wi ‘n duhul vostru, care sunt ale lui 
Dumnezeu> (1 Corinteni 6:19-20).

Numai prezenya Duhului Sfknt ‘n viaya credinciowilor ‘i poate face sq 
supravieyuiascq ‘n mediul ostil wi ‘nveninat al lumii pqcqtoase. Lebqda nu-i 
albq pentru cq stq ’n apq, nici omul nu-i sfknt pentru cq merge la bisericq ... 

Sfinyirea ’nseamnq fundamental douq lucruri: sq-yi declari proprietarul wi 
sq fii preocupat de calitatea caracterului. Va veni o vreme cknd pknq wi pe 
zurgqlqii cailor va fi scris: <Sfinyi Domnului!> Orice oalq din Ierusalim din 
Ierusalim wi din Iuda va fi ’nchinatq Domnului> (Zaharia 14:21,22).

Ne mai rqmkne o singurq ‘ntrebare: Cum ajunseserq acewti oameni din 
Efes <sfinyi>? Rqspunsul este dat ‘n douq cuvinte: <credinciowi> wi <har> 
(Efes. 1:1,2). Cei din Efes dobkndiserq o poziyie specialq ‘n economia lui 
Dumnezeu prin credinya lor ‘n Christos wi intraserq ‘n minunata lume a 
harului divin. Acest <har> este menyionat de douqsprezece ori ‘n epistolq wi 
poate fi definit drept <capacitatea de a dori wi de a face voia lui Dumnezeu, 
cu bucurie.> El este o parte integrantq a vieyii celor credinciowi, care au fost 
awezayi de Dumnezeu <’n Christos>. Expresia <’n Christos> este menyionatq 
de Pavel de douqzeci wi wapte de ori ‘n aceastq epistolq. Alipirea de Christos 
este singura cale sigurq pentru deslipirea de lume. Sfinyirea unui om ‘ncepe 
‘n momentul credinyei. Martin Luther definea astfel credinya:

<Credinya nu este un vis omenesc sau o iluzie. Credinya este 
lucrarea lui Dumnezeu ‘n noi. Ea ne strqmutq ‘n lumea divinq 
pentru renawterea noastrq ‘n Dumnezeu. Ea ‘l omoarq pe vechiul 
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Adam din noi wi ne face o fqpturq nouq, ne recreeazq inima, curajul, 
‘nyelegerea wi toate celelalte fayete ale personalitqyii. Credinya vine 
prin lucrarea Duhului Sfknt. Ea implicq o putere de viayq care ne 
‘mpinge irezistibil spre bine. Credinya nu ‘ntreabq care sunt faptele 
bune ce trebuiesc fqcute, ci trece la ‘nfqptuirea lor fqrq nici un fel de 
‘ntrebare.>

Apostolul Iacov ’ntreabq ’n epistola sa: <Poate oare credinya aceasta sq-l 
mkntuiascq?> (Iacov 2:14). Dacq existq wi o credinyq care nu mkntuiewte, care 
este aceea care ne mkntuiewte cu siguranyq?

Cknd vorbewte despre credinyq, Biblia folosewte trei termeni: <pistis>, un 
substantiv, <pisteuo>, un verb wi <pistos>, un adjectiv. 

Cea mai clarq definiyie a credinyei (pistis) o gqsim ’n Evrei 11:1: 
<Credinya este o ’ncredere neclintitq ’n lucrurile nqdqjduite, o puternicq 
’ncredinyare despre lucrurile care nu se vqd>. Autorul scrie apoi 29 de versete 
ca sq ilustreze cum a lucrat aceastq credinyq ’n acei oameni care L-au crezut 
pe Dumnezeu pe Cuv’nt wi L-au urmat prin credinyq. Nu toyi cei amintiyi 
’n aceastq enumerare au fost extraordinari de credinciowi. Sara, Iacov, 
Ghedeon wi Samson au avut wi ei scqderile lor. Chiar wi Avraam, tatql tuturor 
credinciowilor a mai wi ezitat. Dar au avut <credinyq>. Chiar wi c’nd nu este 
dec’t <c’t un bob de muwtar>, credinya adevqratq face minuni wi este rqsplqtitq 
de Atotputernicia divinq.

Ce este credinya? Este certitudinea cq ceva sau cineva este demn de 
’ncredere. Toatq existenya noastrq se bazeazq pe credinyq. "n problema 
mkntuirii, credinya crewtinq se sprijinq pe existenya wi lucrarea lui Christos: 
<Christos a murit pentru pqcatele noastre, a fost ’ngropat wi a ’nviat wi s-a 
arqtat lui Chifa wi celor doisprezece> (1 Cor. 15:3-4). 

"n limbajul Bibliei, <a crede> (pisteuo) sau <a nu crede>  ’nseamnq a 
decide sq accepyi sau sq respingi oferta mkntuitoare a lui Dumnezeu prin 
Christos. Fiecare om va sta ’naintea lui Dumnezeu ca sq dea socotealq de 
aceastq alegere (Fapte 17:30-31).

Credinya nu poate exista prin ea ’nsqwi; trebuie sq crezi ’n ceva sau ’n 
cineva. Dumnezeu a acordat oamenilor ’ncq de la ’nceput libertatea de a 
crede ’n El sau ’n altceva sau altcineva. Alegerea primilor nowtri pqrinyi, 
Adam wi Eva, n-a fost bunq wi ne-a cufundat pe toyi ’n haosul wi suferinya pe 
care le experimentqm astqzi.

"n ceea ce privewte existenya lui Dumnezeu wi a lucrurilor spirituale, toatq 
lumea crede. Unii <cred cq da>, alyii <cred cq nu>. Existq o credinyq pozitivq, 
wi o credinyq negativq. Aceste douq forme ilustreazq hotqr’rea interioarq pe 
care am fqcut-o fiecare dintre noi ’n problema lui Christos. Terminologia 
Bibliei restr’nge ’nsq aceastq folosire a termenului, categorisindu-i ca wi 
credinciowi doar pe aceia care au o credinyq pozitivq (pistos) wi ’wi reaweazq 
prioritqyile vieyii ’n funcyie de existenya lui Dumnezeu.
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Chiar wi cei care cunosc ceva din realitatea existenyei lui Dumnezeu se 
aflq ’ntr-un mare pericol. S-ar putea ca ei sq se opreascq doar la o constatare 
pasivq, care sq nu le foloseascq la nimic. Poyi muri cu medicamentul ’n 
m’nq. Ca sq te vindeci, trebuie sq iei medicamentul wi sq-l ’nghiyi. "n termeni 
biblici, a crede ’n Christos ’nseamnq: <a-L primi> (Ioan 1:12), <a-L cere> 
(Ioan 4:10), <a-L mqrturisi> (Rom. 10:9) wi <a-L chema> sq te izbqveascq 
(Rom. 10:13). 

Atunci cknd este veritabilq, credinya crewtinq duce la schimbarea radicalq 
a vieyii, la primirea Duhului Sf’nt wi la slujire fayq de Dumnezeu wi fayq de 
semeni.

Credinya duce sufletul mai departe de ckt poyi vedea cu ochii. Credinya nu 
este ‘mpotriva rayiunii, ci dincolo de limitele rayiunii, o continuare a ei. Ceea 
ce credem despre Dumnezeu este cel mai important lucru despre noi ‘nwine. 
Ceea ce credem determinq cum ne comportqm, iar amkndouq ‘mpreunq 
determinq ce devenim. 

Conyinutul Epistolei cqtre cei din Efes
Epistolele <Efeseni> wi <Colo seni> seamqnq foarte mult ‘n limbaj una cu 

alta. Nu mai puyin de 75 de versete din cele 155 de versete ale scrisorii cqtre 
cei din Efes se gqsesc aproximativ identic ‘n scrisoarea adresatq Colosenilor. 
Wi acest fapt ‘ntqrewte convingerea noastrq cq, plecknd de la o problemq 
localq, apostolul a dezvoltat-o apoi ‘ntr-o lucrare adresatq tuturor Bisericilor.

Tema epistolei cqtre Efeseni este strkns legatq de tema epistolei scrisq 
Colosenilor. Gkndul cen tral din scrisoarea cqtre cei din Colose este  <atot-
suficienya lui Isus Christos>.  “n Isus Christos locuiesc <toate comorile 
‘nyelep ciunii wi ale wtiinyei> (Col. 2:3). 

<Cqci Dumnezeu a vrut ca toatq plinqtatea sq locuiascq ‘n El> 
(Col. 1:19; 2:9). 

El este singurul prin <care avem rqscumpqrarea, prin skngele Lui, iertarea 
pqcatelor> (Col. 1:14). Toatq epistola adresatq colosenilor este clqditq pe 
ideea cq Christos este <atotsuficient> pentru tot ce avem noi nevoie.

Epistola scrisq Efesenilor este o dezvoltare a acestei idei. “ntreaga 
epistolq poate fi rezumatq ‘n douq versete plasate ‘n primul capitol: 

< ... cqci a binevoit sq ne descopere taina voiei Sale, dupq planul 
pe care-l alcqtuise ‘n Sine ‘nsuwi, ca sq-l aducq la ‘ndeplinire la 
plinirea vremurilor, spre a-Wi uni iarqwi ‘ntr-unul, ‘n Christos, toate 
lucrurile; cele din ceruri wi cele de pe pqmknt> (Efes. 1:9-10).

Mesajul central al epistolei este: refacerea ace lui <Unu> cosmic de 
dinaintea cqderii; redobkndirea unitqyii prin Christos; unirea cerului cu  
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pqmkntul prin poziyia wi lucrarea unicq a lui Isus Christos.
Christos este ‘n acelawi timp wi centrul ’n care tre buie sq se ‘ntklneascq 

toate lucrurile wi substanya care le leagq pe toate ‘mpreunq. Toate sunt unite 
<’n El>, dar wi <prin El>.  

Existq ‘n lume o <rupere> care a adus durere wi suferinyq. Pqcatul 
neascultqrii i-a separat pe cei vinovayi de Dumnezeu pro ducknd o stare de 
tensiune, un dezechilibru ‘n tot ceea ce existq. Scrisoarea cqtre Efeseni ne 
ajutq sq ne dqm seamq mai ‘ntki de existenya acestei stqri de conflict care 
este ‘n naturq, ‘n om, ‘ntre oameni, ‘n timp, ‘n eternitate, ‘ntre neamuri, ‘ntre 
fiinyele cerewti, ‘ntre om wi Dumnezeu wi ne ‘ndreaptq apoi spre convingerea 
cq aceastq stare se poate ‘ndepqrta numai atunci cknd toate lucrurile, toate 
puterile wi toyi oamenii se vor uni <’n Chris tos>. Sarcina supremq a Bisericii, 
awa cum o vede Pavel, este sq spunq tuturor celor vii cq unitatea dintre toyi 
oamenii wi dintre oameni wi lumea ‘n care trqim, unitatea dupq care tknjim 
cu toyii  ‘n familie wi ‘n societate nu poate fi realizatq ‘n afara lui Christos. 
Mesajul Bisericii trebuie ‘nsoyit de o demonstrayie practicq a realizqrii unei 
vieyi noi ‘n perimetrul celor ce L-au primit pe Christos. Iatq de ce Stott 
numewte comentariul squ ‘n epistola cqtre Efeseni: <Societatea cea nouq a lui 
Dumnezeu>.

Chiar wi un cititor superficial observq imediat cq cele 6 capitole ale 
scrisorii sunt ‘mpqryite ‘n douq jumqtqyi distincte. <Doxologia> de la sfkrwitul 
capi tolului 3 este un fel de piatrq de hotar ‘ntre douq secyiuni clar deosebite.

Prima parte a epistolei, cuprinzknd capitolele de la 1, 2 wi 3, este 
doctrinalq, iar cea de a doua jumqtate, awezatq ‘n capitolele 4, 5 wi 6 este 
practicq.

Prima jumqtate a epistolei se ocupq cu dez vqluirea  <poziyiei>  noastre ‘n 
Christos, iar  a doua jumqtate ne aratq <practica> ‘n care trebuie sq se eviden-
yieze aceastq poziyie.  

“n primele capitole vedem ceea ce a ckwtigat Christos pentru noi la 
Golgota, iar ‘n cele de la  urmq vedem ce fel de viayq vrea El sq desfqwoare 
‘n noi wi prin intermediul nostru.  Fiecare din cele douq secyiuni debuteazq cu 
ckte un verset care-i anunyq tema:

Despre POZIYIA noastrq ‘n Christos: 

<Binecu vkntat sq fie Dumnezeu, Tatql Domnului nostru Isus 
Christos, care ne-a binecuvkntat cu tot felul de binecu vkntqri 
duhovnicewti, ‘n locurile cerewti, ‘n Christos> (Efes. 1:3).



28

Daniel Branzai

Despre PRACTICA pe care trebuie s-o mani festqm: 

<Vq sfqtuiesc dar eu, cel ‘ntemniyat pentru Domnul, sq vq purtayi 
‘ntr-un  chip vrednic de che marea, pe care a-yi primit-o ...>  (Efes.  
4:1).
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Text 1:1 - 1:23 2:1 - 2:22 3:1 - 21 4:1 - 4:16 4:17 - 5:21 5:22 - 6:9 6:10 - 6:24

Tema

Doctrinq Datorie

POZIYIA PRACTICA

Privilegii “ndatoriri

Locul Roma

Timpul 60  -  61  d.Ch.

De ce le scrie apostolul Pavel aceastq epistolq celor din Efes? Este 
evident cq el vrea sq le facq de cunoscut ckteva adevqruri de bazq ale 
credinyei crewtine cu privire la Bisericq wi la viaya nouq ‘n Christos. 

Newtiinya este periculoasq! Vom grupa capitolele care urmeazq sub patru 
titluri:

Ceea ce nu wtii te poate face sqrac
Ceea ce nu wtii te poate face ‘nvechit
Ceea ce wti ‘yi poate da pacea
Ceea ce wti ‘yi poate da biruinya
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1. Ceea ce nu wtii  

te poate face sqrac

Privilegiile noastre ‘n Christos (a) 
 
 A. Posesiunile noastre ‘n Christos 1:1-14 
  1. De la Tatql - 1:4-6 
  2. De la Fiul -1:7-12 
  3. De la Duhul Sfknt - 1:13-14 
   Prima rugqciune - pentru iluminare - 1:15-23 

 

Posesiunile noastre ‘n Christos

“n ultimq instanyq, nu conteazq cine ewti, unde 
ewti sau ce ai, ci <al cui ewti>! 

Spre deosebire de celelalte epistole scrise de Pavel, Efeseni nu este o 
corectare a unor anumite probleme locale. Apostolul scrie ca sq lqrgeascq 
orizontul cititorilor sqi pentru ca ei sq poatq pricepe mai bine dimensiunile 
planului divin etern wi sq ajungq astfel sq preyuiascq mai bine scopurile ‘nalte 
pe care le are Dumnezeu cu Biserica.

Hett] Green este cunoscutq ca <cea mai zgkrcitq femeie din istoria 
Americii.>  Cknd a murit, a lqsat ‘n urma ei o avere de o sutq de milioane 
de dolari. Pentru anul 1916, asta reprezenta o colosalq avere. Se spune cq 
femeia aceasta era awa de zgkrcitq cq mknca griw cu apq rece pentru cq nu 
voia sq cheltuiascq bani ca sq ‘ncqlzeascq apa. Fiul ei a avut un accident grav 
wi, pentru cq ea a pierdut prea mult timp ‘n cqutarea unei clinici gratuite, a 
trebuit sq i se amputeze piciorul. Chiar wi moartea i s-a tras de la zgkrcenie! 
A murit ‘ntr-un atac de apoplexie, ‘ntr-o crizq de nervi cknd ‘ncerca sq 
convingq pe cineva sq-i cumpere lapte degresat pentru cq era mai ieftin 
deckt celqlalt. A fost o femeie excentricq, care n-a wtiut cum sq-wi foloseascq 
resursele.
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Epistola lui Pavel cqtre Efeseni este o ‘nwtiinyare despre extraordinarele 
resurse pe care le avem noi ‘n Christos. Cartea aceasta vorbewte despre 
<bogqyia Bisericii.> Pavel folosewte termenii abundenyei: bogqyie, mowtenire, 
plinqtate, umplere. Unii au supranumit aceastq epistolq <banca financiarq a 
celui credincios> wi au spus cq putem scrie orickte cecuri spirituale, pentru 
orice sumq dorim, ori de ckte ori dorim. Orice am face, averea noastrq 
spiritualq divinq nu se va micwora cu nimic! 

Pe vremea crizei economice din America anului 1928, oamenilor nu li 
s-a permis sq scoatq de la bqnci mai mult de 10% din ckt aveau ei acolo. 
Imaginayi-vq ce tragedie! Sq ai bani la bancq wi sq nu te poyi folosi de ei! 
Eu cred cq asistqm la o tragedie wi mai mare ‘n Bisericq. Cei credinciowi nu 
wtiu cum sq scoatq din extraordinarele resurse pe care le are la dispoziyie 
Dumnezeu pentru ei.

Vq ‘ndemn sq priviyi la aceastq epistolq prin prisma ideii de abundenyq. 
Textul ne vorbewte despre:

1. < ... bogqyiile harului Squ>  (1:7b)
2. < ... bogqyiile nepqtrunse ale lui Christos> (3:8b).
3. < ... bogqyia slavei Sale> (3:16).

Cu alte cuvinte, Dumnezeu este gata sq reverse asupra credinciowilor un 
torent din bogqyiile Lui extraordinare.

Termenii prin care sunt caracterizate aceste bogqyii sunt wi ei 
semnificativi:

a. <Har> - descrie <bunqvoinya nemeritatq wi neckwtigatq din 
partea lui Dumnezeu.>

b. <Slavq> - este folosit de opt ori ‘n text wi identificq natura 
superioarq a dumnezeirii.

c. <Mowtenire> - este folosit de patru ori wi identificq ceva pus 
deoparte pentru noi.

d. <Bogqyii> - este folosit de cinci ori.
e. <plinqtate/umplere> - sunt folosiyi de wapte ori wi marcheazq 

belwugul.
f. <”n Christos> - expresia este cheia ‘ntregii cqryi, este folositq 

de douqzeci wi wapte de ori wi identificq poziyia celui care s-a 
identificat cu Isus Christos printr-o credinyq mkntuitoare personalq.

Probabil cq Efeseni 3:19 descrie cel mai bine starea aceasta de belwug: 
<ca sq ajungeyi plini de toatq plinqtatea lui Dumnezeu.> Awa ceva este 
formidabil! Nu numai cq avem acces la <bogqyiile nepqtrunse ale lui 
Christos> wi cq Dumnezeu face pentru noi <mai mult deckt cerem noi sau 
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gkndim> (3:8,20), dar ni se promite cq vom ajunge <plini de toatq plinqtatea 
lui Dumnezeu>! Sunt destule resurse ‘n cer ca sq acopere toate datoriile 
noastre trecute, toate lipsurile noastre prezente wi toate nevoile noastre 
viitoare wi ‘ncq wi mai mult! Acesta este planul lui Dumnezeu. Urmqriyi 
conceptul acesta al <plinqtqyii> ‘n urmqtoarele trei pasaje:

a. <Plinqtatea lui Dumnezeu> (3:19b)
b. <Plinqtatea lui Christos> (4:13b).
c. <Plinqtatea Duhului Sdfknt> (4:18b).

Toate resursele slqvite ale dumnezeirii sunt puse la dispoziyia noastrq!

Se spune cq o imagine face ckt o mie de cuvinte wi o metaforq face ckt o 
sutq de studii. Ca sq ‘nyelegem bine epistola cqtre Efeseni, John MacArthur 
ne recomandq sq avem ‘n faya ochilor minyii imaginea unei mawini de mare 
performanyq.

1. Planul, proiectul dupq care funcyioneazq wi puterea care o 
miwcq sunt descrise ‘n primele trei capitole ale cqryii.

2. Contactul ‘n care trebuie sq rqsucim cheia este descris ‘n 
Efeseni 3:14-21. Nu ne folosewte la nimic sq avem o mawinq foarte 
performantq, dacq nu ‘ntorci cheia ‘n contact ca sq o pornewti. Doar 
aceastq <pornire> declanweazq puterea care face mawina sq meargq.

3. Traseul pe care trebuie sq meargq mawina este descris ‘n 
partea  doua a epistolei (4:1 - 6:9). Pavel ne spune cq trebuie sq 
umblqm ‘ntr-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. 

4. Obstacolele pe care le vom ‘ntklni ‘n calea noastrq sunt wi ele 
descrise ‘n pasajul din 6:10-24. Pentru cq Satan ne va iewi ‘n cale pe 
drumurile noastre, trebuie sq ne ‘mbrqcqm cu armura luptqtorului wi 
sq ne rugqm ne’ncetat.

Cu imaginea aceasta ‘n minte, vq invit sq parcurgem ‘mpreunq textul 
epistolei lui Pavel cqtre Efeseni.

Vq rog sq trageyi adknc aer ‘n piept. Urmeazq cel mai masiv paragraf din 
aceastq epistolq, din toate epistolele wi, probabil, din toatq Biblia!

Dupq ce face o scurtq introducere ‘n versetele unu wi doi, Pavel ‘ncepe 
cu versetul trei o frazq care yine, ‘n originalul din limba greacq, pknq la 
versetul  paisprezece. Este o revqrsare asemqnqtoare unei ckntqri de slavq. 
Pavel ‘wi varsq sufletul ‘n laudq la adresa lui Dumnezeu pentru multele 
Sale binecuvkntari. Este o secyiune interesantq a cqryii. O singurq frazq 
vorbewte de obicei despre un singur lucru, dar aceasta vorbewte de nu mai 
puyin de opt binecuvkntqri pe care le au cei ce sunt ‘n Christos. “n mai toate 
limbile ‘n care a fost tradusq Biblia, pasajul de la versetul trei la versetul 
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paisprezece este ‘mpqryit ‘n propoziyii sau ‘n idei separate prin diferite semne 
de punctuayie. Nu putem citi paragrafe awa de lungi wi, ‘n acelawi timp, sq wi 
‘nyelegem despre ce este vorba. 

Va trebui sq facem ‘mpreunq un efort ca sq analizqm wi sq ‘nyelegem acest 
pasaj. El este <cel mai lung psalm> din Noul Testament. De obicei, dupq 
introducerea fiecqrei epistole, Pavel se roagq pentru destinatarii ei. De data 
aceasta, ‘nainte de rugqciune, el aweazq aceastq formidabilq diatribq retoricq, 
un adevqrat tur de foryq teologic.

Ceea ce ‘nseamnq cq Pavel pur wi simplu ‘ncepe, ‘n versetul trei, sq-L 
laude pe Dumnezeu enumerknd multele Sale binecuvkntqri, iar pe mqsurq 
ce ‘ncepe sq le enumere ele ‘ncep sq-i iasq din gura una dupa alta, adqugknd 
frazq dupq frazq wi doctrinq dupq doctrinq ‘ntr-o ‘ncercare de a exprima 
minunqyia acestei mkntuiri mqreye pe care o avem ‘n Isus Christos1.

Versetul trei este un verset-titlu, o afirmayie awezatq la ‘nceputul acestei 
secyiuni care vorbewte cu adevqrat despre ceea ce urmeazq. Ea spune: 

<Binecuvkntat sq fie Dumnezeu, Tatql Domnului nostru Isus 
Christos, care ne-a binecuvkntat cu tot felul de binecuvkntqri 
duhovnicewti, ‘n locurile cerewti, ‘n Christos.>

Cum spunea {arren {irsbe, <cine se nawte ‘n familia lui Dumnezeu se 
nawte bogat.> Pavel dorewte sq vorbeascq despre binecuvkntqrile rezervate 
sfinyilor wi dorewte sq-L laude pe Dumnezeu pentru ele.

Versetul titlu ne spune foarte multe despre aceste binecuvkntqri: (a) 
Cknd:  ‘n eternitatea trecutq; (b) Cu ce: cu binecuvkntqri duhovnicewti (nu 
materiale); (c) Unde: ‘n locurile cerewti; (d) Cum: ‘n Christos.

“ntregul pasaj ancoreazq mkntuirea noastrq ‘n Dumnezeu. Temporalul 
tranzient este ancorat ‘n eternitatea trecutq wi viitoare.

La o privire atentq, paragraful fluviu de la versetul trei la versetul 
paisprezece se ‘mparte ‘n trei secyiuni dedicate fiecqreia din persoanele 
Sfintei Trinitqyi wi se ‘ncheie fiecare cu ckte o micq doxologie.

Iatq secyiunea dedicatq Tatqlui:

<Binecuvkntat sq fie Dumnezeu, Tatql Domnului nostru Isus 
Christos, care ne-a binecuvkntat cu tot felul de binecuvkntqri 
duhovnicewti, ‘n locurile cerewti, ‘n Christos.  “n El, Dumnezeu ne-a 
ales ‘nainte de ‘ntemeierea lumii, ca sq fim sfinyi wi fqrq prihanq 
‘naintea Lui, dupq ce, ‘n dragostea Lui, ne-a rknduit mai dinainte 
sq fim ‘nfiayi prin Isus Christos, dupq buna plqcere a voiei Sale, 
spre lauda slavei harului Squ pe care ni l-a dat ‘n Preaiubitul Lui> 
(Efeseni 1:3-6).

1 Vom urma analiza fqcutq de James Montgomer] Boice acestui pasaj (traducerea lui 
Tiberiu Pop).
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Secyiunea dedicatq Fiului este urmqtoarea:

<“n El avem rqscumpqrarea, prin skngele Lui, iertarea pqcatelor, 
dupq bogqyiile harului Squ, pe care l-a rqspkndit din belwug peste 
noi, prin orice fel de ‘nyelepciune wi de pricepere; cqci a binevoit sq 
ne descopere taina voiei Sale, dupq planul pe care-l alcqtuise ‘n Sine 
‘nsuwi, ca sq-l aducq la ‘ndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-Wi 
uni iarqwi ‘ntr-unul ‘n Christos, toate lucrurile: cele din ceruri, wi 
cele de pe pqmknt. “n El am fost fqcuyi wi mowtenitori, fiind rknduiyi 
mai dinainte, dupq hotqrkrea Aceluia, care face toate dupq sfatul 
voiei Sale, ca sq slujim de laudq slavei Sale, noi, care mai dinainte 
am nqdqjduit ‘n Christos> (Efeseni 1:7-12)

Iatq wi secyiunea dedicatq Duhului Sfknt:

<Wi voi, dupq ce ayi auzit cuvkntul adevqrului (Evanghelia 
mkntuirii voastre), ayi crezut ‘n El, wi ayi fost pecetluiyi cu Duhul 
Sfknt, care fusese fqgqduit, wi care este o arvunq a mowtenirii 
noastre, pentru rqscumpqrarea celor ckwtigayi de Dumnezeu, spre 
lauda slavei Lui> (Efeseni 1:13-14).

“ntr-un torent de versete care se rostogolesc parcq peste noi rqsturnate 
dintr-un cow al abundenyei binecuvkntqrilor divine, Pavel amintewte de, ayi 
ghicit, exact wapte (cifra desqvkrwirii) lucrqri pe care le-a fqcut Dumnezeu 
pentru cei credinciowi.

Binecuvkntqri primite de la Tatql
Primul lucru despre care scrie Pavel este alegerea. Versetul patru: 
<”n El, Dumnezeu ne-a ales ‘nainte de ‘ntemeierea lumii, ca sq fim sfinyi 

wi fqrq prihanq ‘naintea Lui.>
Dumnezeu i-a ales ‘n mod suveran pe anumiyi oameni pentru mkntuire 

(Rom. 8:30; 1 Tesal. 1:4; 2 Tesal. 2:13; Tit 1:1). Salvarea lor este lucrarea 
lui Dumnezeu, nu a lor (Efes. 2:8-9) wi devine efectivq ‘n momentul cknd 
ne punem nqdejdea ‘n ceea ce a fqcut Christos pentru noi (2 Tesal. 2:13). 
Doctrina alegerii suverane a lui Dumnezeu este dificilq. Pavel o leagq de 
un alt termen controversat <rknduit mai dinainte> sau <predestinat.> Nu 
este treaba noastrq sq-L apqrqm sau sq-L explicqm pe Dumnezeu ca sq-L 
facem sq fie <pe placul> tuturor. Este suficient sq spunem cq atunci cknd va 
fi explicatq de “nsuwi Dumnezeu aceastq ‘nvqyqturq va fi acceptatq de toyi wi 
necontestatq de nimeni.

“ncercknd sq explice cele douq fayete ale mkntuirii, C.H. Spurgeon 
asemqna mkntuirea cu o cetate care are numai o singurq poartq. Deasupra ei, 
pe dinafarq scrie: <Oricine vrea poate sq intre!> “nquntrul cetqyii, deasupra 
poryii este o altq inscripyie pe care scrie: <Au intrat numai cei alewi!> Cum se 
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‘mpacq aceasta, noi nu wtim. Dar adevqrul acesta este verificat ‘n fiecare zi.
Am putea spune cq Dumnezeu ne-a ales ‘n Christos wi oricine crede ‘n El 

intrq ‘n aceastq alegere prealabilq, dar aceastq imagie nu este ‘n concordanyq 
cu ce scrie ‘n acest text. Ideea cq Dumnezeu a predestinat <metoda> wi 
ne-a lqsat libertatea <alegerii> este spulberatq de alte afirmayii ale Noului 
Testament. Sfinyii au fost alewi nu generic, ci personal, pe nume:

<Cqci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a wi hotqrkt 
mai dinainte sq fie asemenea chipului Fiului Squ, pentru ca El sq fie 
cel ‘ntki-nqscut dintre mai mulyi frayi. Wi pe aceia pe care i-a hotqrkt 
mai dinainte, i-a wi chemat; wi pe aceia pe care i-a chemat, i-a wi 
socotit neprihqniyi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihqniyi, i-a wi 
proslqvit> (Romani 8:29-30).

Alegerea wi predestinarea nu trebuie sq devinq scuze pentru deznqdejde 
sau lipsq de entuziasm ‘n lucrarea de evanghelizare. Biblia vorbewte la 
fel de mult wi de responsabilitatea personalq. Nimeni nu poate da vinq pe 
Dumnezeu pentru ‘mpietrirea propriei inimi. Cum se ‘mpacq predestinarea 
cu libertatea fiecqruia de a alege? Este suficient sq spunem cq amkndouq sunt 
prezentate de Biblie. Probabil cq sunt ca cele douq wine ale cqii ferate. Ele nu 
se ‘ntklnesc niciodatq, dar ambele sunt necesare pentru mersul trenului. 

Al doilea lucru pe care Pavel ‘l menyioneazq ‘n versetul cinci este adopyia 
(“nfierea). Pavel spune: 

<”n dragostea Lui ne-a rknduit mai dinainte sq fim ‘nfiayi prin 
Isus Christos, dupq buna plqcere a voii Sale.>

“nfierea de care se vorbewte aici este o subliniere a faptului cq, ‘n 
momentul nawterii din nou, intrqm cu drepturi depline ‘n familia celor 
binecuvkntayi de Dumnezeu. 

Binecuvkntqri primite de la Fiul
Al treilea lucru pe care ‘l menyioneazq Pavel este rqscumpqrarea. O 

gqsiyi ‘n versetul wapte: 

<”n El avem rqscumpqrarea prin skngele Lui.>

Dintre toyi termenii care fac referire la mkntuirea noastrq, rqscumpqrarea 
este probabil cea mai ‘ndrqgitq de minyile wi conwtiinyele crewtinilor deoarece 
se referq la ceea ce Domnul Isus Christos “nsuwi a fqcut ‘n mod direct 
pentru noi. Cknd discuyi despre justificare (‘ndreptqyire), discuyi despre un 
termen legal, cum Dumnezeu, ca Judecqtor, ne declarq drepyi ‘n faya legii. 
Aceasta este foarte semnificativ ‘nsq nu ne atinge atkt de mult precum o 
face rqscumpqrarea. Cknd discuyi despre ispqwire, discuyi despre ceea ce Isus 
face relayionat la Dumnezeu Tatql. El ‘nlqturq mknia lui Dumnezeu. Aceasta 
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este important ‘nsq nu ne vorbewte ‘n mod atkt de direct. Cknd discuyi despre 
rqscumpqrare, discuyi despre Isus Christos, despre preyul propriului Squ 
sknge, despre cum ne-a eliberat prin moartea Sa de robia pqcatului wi a moryii 
pentru a-L putea sluji pe El. Nu doar cq a satisfqcut dreptatea lui Dumnezeu 
murind ‘n locul nostru.

Termeni folosiyi ‘n NT pentru <Rqscumpqrare>
“n Greacq Semnificayie Versete

agorazo (verb) a cumpqra din piayq 1 Cor. 6:20; 7:23 
2 Petru 2:1; Apoc. 5:9; 14:3-4

exagorazo (verb)
a scoate de pe piayq prin 

cumpqrare
Gal. 3:13; 4:5; Efes. 5:16;  

Col. 4:5

l]tron (subst.) Rqscumpqrare, prey Mat. 20:28; Marcu 10:45

l]troomai (verb) A plqti prey de  
rqscumpqrare

Luca 24:21; Tit 2:14; 1 Petru 
1:18

l]trosis (subst.) Eliberare plqtitq Luca 1:68; 2:38; Evrei 9:12

apol]trosis (subst.) A cumpqra ‘napoi Luca 21:28; 1 Cor. 1:30; Efes. 
1:7, 14; 4:30; Col. 1:14

Al patrulea lucru despre care vorbewte Pavel este iertarea. El o leagq 
foarte strkns de rqscumpqrare, spunknd ‘n versetul 7: 

<”n El avem rqscumpqrarea prin skngele Lui, iertarea pqcatelor.> 
Rezultatul imediat al eliberqrii noastre din pqcat este iertarea pqcatelor 

(paraptoma, cqlcare alqturi, grewealq). “nsq iertarea nu este chiar acelawi 
lucru cu rqscumpqrarea. Rqscumpqrarea ‘nseamnq sq fii eliberat din sclavia 
pqcatului prin moartea lui Isus Christos. Iertarea ‘nseamnq a avea toate acele 
pqcate pe care le-am comis ‘naintea lui Dumnezeu spqlate wi ‘nlqturate din 
palmaresul nostru astfel ‘nckt, ‘n cel mai strict sens, Dumnezeu sq nu-Wi mai 
aducq aminte de ele ‘mpotriva noastrq. “n Ieremia se spune: 

<Le voi ierta pqcatele wi nu-Mi voi mai aduce aminte de 
fqrqdelegile lor.>

Al cincilea lucru despre care vorbeste Pavel este descoperirea planului 
lui Dumnezeu ‘n Isus Christos. Versetul 9:

<Cqci a binevoit sq ne descopere taina voii Sale, dupq planul 
pe care-l alcqtuise ‘n Sine “nsuwi, ca sq-l aducq la ‘ndeplinire la 
‘mplinirea vremurilor, spre a-Wi uni iarqwi ‘ntr-unul ‘n Christos, 
toate lucrurile: cele din ceruri, wi cele de pe pqmknt.> 

Dintre toate lucrurile despre care vorbewte aici, Pavel pare a atinge 
cel mai ‘nalt vkrf al admirayiei wi al laudei atunci cknd vorbewte despre 
descoperirea acestui mqrey plan. Wi anume cq toate lucrurile urmeazq sq fie 
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aduse ‘mpreunq, ‘ntr-o anume zi, spre a fi supuse lui Isus Christos.
Din ‘nchisoarea Romei, Pavel awterne pe hkrtie o scri soare profundq, 

cu implicayii care trec dincolo de timp wi de spayiu, prezentkndu-ni-L pe 
Christos ‘n coplewitoarea Lui importanyq cosmicq. Fqrq ‘ndoialq cq ‘n aceste 
centre ale Asiei pqtrunsese ‘nvqyqtura otrqvitq a gnosticilor greci. Despre 
aceastq filosofie wi despre pretenyiile ei tul buri vom avea ocazia sq vorbim 
mai mult ‘n intro ducerile la epistolele scrise de apostolul Ioan. Pknq atunci 
este suficient sq spunem cq aceastq erezie:

a) ataca persoana wi suficienya lucrqrii fqcute de Christos pentru 
mkntuirea lumii.

b) adquga Evangheliei ‘nvqyqturi strqine care o transformau ‘ntr-o simplq 
<alternativq> a celorlalte <cqutqri filosofice ale omenirii.>

Gnosticismul era o wcoalq filosoficq bazatq pe o cunoawtere tainicq 
(<gnoza>) obyinutq printr-un proces de iniyiere ‘n urma cqruia li se 
‘mpqrtqweau discipolilor cunowtinye despre starea lumii wi despre cqile spre 
refacerea <unitqyii wi armoniei cosmice primordiale.>  Gnosticii priveau 
lumea ca pe o succesiune de wapte sfere concentrice ale existenyei cu centrul 
‘n Dumnezeu. La mijloc era sfera prezenyei divine, dupq care se ‘nwirau 
apoi sferele, din ce ‘n ce mai inferioare, ale <domniilor, dregqtoriilor, 
wi stqpknirilor cerewti.> Nqscut acci dental ‘n cea mai perifericq sferq a 
existenyei, sfera materiei, omul era chemat sq caute sq se desprindq de ea wi  
sq trqiascq ‘n spirit marea aven turq a cqlqtoriei prin <sferele cerewti> ‘nspre 
<ple roma> sau locul plinqtqyii dumnezeirii.

Formulatq ‘n termeni foarte apropiayi crew tinismului, aceastq ‘nvqyqturq a 
gnosticilor a fqcut prqpqd ‘n sknul Bisericilor primare. Comentatorii moderni 
o vqd ca pe o ‘ncercare tardivq, dar ener gicq a Diavolului de a ‘mpiedica 
rqspkndirea mesa jului curat al Evangheliei mkntuitoare prin jertfa de la 
Calvar. Redus la ckteva cuvinte, avertismentul lui Pavel pentru cititorii sqi 
spune cq nu tot ce seamqnq a Evanghelie este Evanghelie. Aduceyi-vq aminte 
ce le spusese Galatenilor:

<Mq mir cq treceyi awa de repede de la Cel ce v-a chemat prin 
harul lui Christos, la o altq Evanghelie. Nu doar cq este o altq 
Evanghelie; dar sunt unii oameni care vq tulburq wi voiesc sq 
rqstoarne Evanghelia lui Christos.  Dar chiar dacq noi ‘nwine sau un 
‘nger din cer ar veni sq vq propovqduiascq o Evan ghelie, deosebitq 
de aceea pe care v-am propovqduit-o noi, sq fie anatema! Cum 
am mai spus, o spun wi acum; dacq vq pro povqduiewte cineva o 
Evanghelie, deosebitq de aceea pe care ayi primit-o, sq fie anatema!> 
(Gal.1:6-9).

Erezia care pqtrunsese ‘n Efes, Colose wi ‘nprejurimi era o ‘ncruci ware de 
noyiuni filosofice orientale wi de restricyii alimentare iudaice. Gnosticismul 
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reuwise sq strkngq sub acelawi acoperiw idei contrare wi nu de puyine ori 
contradictorii. Nu era pentru prima oarq wi vai, nici pentru ultima oarq, 
cknd speculayii rafinate filosofice se uneau cu regulile rigide ale unei religii 
a faptelor wi ritualelor exterioare.  Extremele se ating ‘n eroare pentru cq, 
awa cum spunea cineva: <dacq mergi suficient de mult ‘nspre est, ajungi cu 
siguranyq la vest.>

Planul lui Dumnezeu este sq aweze toate lucrurile sub domnia lui 
Christos. Versetul zece ne spune cq aceasta se va realiza la <’mplinirea 
vremurilor (oi\onomia), aluzie la ‘mpqrqyia milenarq wi la starea finalq a 
tuturor lucrurilor (1 Cor. 15:27; Col. 1:20; Isaia 2:2-4; 11:1-10).

Binecuvkntqri primite de la Duhul Sfknt
Al waselea lucru despre care vorbewte Pavel este pecetea Duhului Sfknt. 
Pentru prima datq, Pavel face o deosebire ‘ntre cei credinciowi. Acel 

<Noi> din versetul doisprezece este contrastat cu <voi> din versetul 
treisprezece. Este evident cq cel dintki se referq la <evrei>, iar cel din urmq ‘i 
identificq pe crewtinii proveniyi dintre Neamuri.

Pecetea (sigiliul) este ceva ce pui pe un document pentru a-l autentifica. 
Iar Pavel spune cq acest lucru este Duhul Sfknt pentru noi. Este pecetea 
lui Dumnezeu pusq pe promisiunile Lui. Dumnezeu ne dq aici lucrurile de 
care ne bucurqm acum. Existq ‘nsq promisiuni care privesc viaya viitoare wi 
de care ‘ncq nu ne bucurqm. “nsq Duhul Sfknt este pecetea lui Dumnezeu 
care garanteazq cq acele promisiuni vor fi ‘mplinite pe deplin ‘n viaya care 
va veni. Pecetea este wi un simbol al siguranyei. Am intrat ‘n posesia lui 
Dumnezeu wi Duhul Sfknt ne pqstreazq pentru El.

Al waptelea lucru wi ultimul din wirul marilor binecuvkntqri oferite de 
Dumnezeu ‘n Christos este o mowtenire care ne este lqsatq nouq wi a cqrei 
arvunq este Duhul Sfknt. 

<Wi voi, dupq ce ayi auzit cuvkntul adevqrului (Evanghelia 
mkntuirii voastre), ayi crezut ‘n El, wi ayi fost pecetluiyi cu Duhul 
Sfknt, care fusese fqgqduit, wi care este o arvunq a mowtenirii 
noastre, pentru rqscumpqrarea celor ckwtigayi de Dumnezeu, spre 
lauda slavei Lui> (Efeseni 1:13-14).

Observayi, Duhul Sfknt, care ne este dat, nu este doar o pecete. Nu 
este doar autentificarea lui Dumnezeu cq promisiunile Lui sunt adevqrate 
wi cq vor fi ‘mplinite. Duhul Sfknt este de asemenea acontul pentru acele 
promisiuni. Este asemenea acontului pentru o casq. Este o arvunq, un lucru 
care garanteazq restul de platq, ‘nsq care este, el ‘nsuwi, parte a plqyii. Faptul 
cq posedqm Duhul Sfknt acum wi faptul cq Duhul Sfknt ne posedq, este o 
gustare anticipatq a gloriei depline care urmeazq sq vinq.

Rqscumpqrarea despre care se vorbewte ‘n versetul paisprezece (apol]
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trosin), nu este aceeawi cu cea amintitq deja ‘n versetul wapte. Prima era 
de sub imperiul vinovqyiei de pqcate. Aceasta este din imperiul prezenyei 
pqcatului. Aceastq rqscumpqrare este strqmutarea noastrq din lumea aceasta 
‘n lumea viitoare.

Jean Calvin a rezumat acest lucru ‘n mod ‘nyelept. El a spus: 

<Orice s-ar ‘ntkmpla cu noi sq ne asigurqm ‘ntotdeauna cq avem 
un bun motiv sq-L lqudqm pe Dumnezeul nostru. Chiar dacq suntem 
sqraci wi suferinzi ‘n aceastq lume, fericirea cerului este suficientq 
pentru a ne liniwti, pentru a ‘ndulci toate necazurile wi durerile 
noastre wi pentru a ne da o asemenea mulyumire ‘nckt sq putem, ‘n 
ciuda greutqyilor, sq avem gurile deschise pentru a-L binecuvknta pe 
Dumnezeu cqci se aratq atkt de binevoitor wi de generos fayq de noi 
‘nckt ne adoptq ca wi copii ai Sqi wi ne aratq cq mowtenirea care a fost 
cumpqratq pentru noi cu skngele singurului Squ Fiu este pregqtitq 
pentru noi iar noi nu o putem pierde, ‘nyelegknd cq mergem spre ea 
cu o statornicie a credinyei care este adevqratq wi de ne’nvins.> 

Apoi Calvin concluzioneazq, wi eu cred cq foarte ‘nyelept, spunknd: 

<Fie ca Dumnezeu sq binevoiascq sq ofere acest har nu numai 
nouq, ci tuturor oamenilor.>

Stott rezumq cele wapte binecuvkntqri amintite mai sus (alegerea, ‘nfierea, 
rqscumpqrarea, iertarea, descoperirea planului, pecetluirea wi mowtenirea) la 
doar trei: alegerea din trecut, ‘nfierea din prezent wi unirea viitoare. Faptul 
cq expresia <’n Christos> wi <’n El> se repetq atkt de mult ‘n text subliniazq 
cq toate aceste binecuvkntqri vin asupra noastrq din cauza unirii noastre cu 
Christos. Binecuvkntqrile sunt bogqyii depuse pentru noi la banca cerului din 
care putem sq scriem cecuri pentru toate nevoile noastre din viaya de acum.

Pasajul a ‘nceput printr-o enumerate de binecuvkntqri wi se ‘ncheie cu o 
laudq la adresa lui Dumnezeu. De fapt, aceasta este diferenya dintre teologia 
adevqratq wi teologia falsq. Cea falsq ‘l preamqrewte pe om, ‘n timp ce aceea 
adevqratq “i ‘nalyq ckntqri de laudq lui Dumnezeu. Totul trebuie sq serveascq:

<spre lauda slavei Sale> (Efes. 1:14).

Pericolul ignoranyei
Cea mai mare tragedie a credinciowilor este sq aibq parte de toate aceste 

binecuvkntqri din partea lui Dumnezeu, dar sq ... nu wtie despre ele! 
Ignoranya fayq de ceea ce a fqcut wi face Dumnezeu pentru sfinyi este 

foarte periculoasq. “n cazul Colosenilor, wi probabil al mai multor biserici 
cqrora le-a fost destinatq aceastq epistolq, ignoranya aceasta i-a fqcut sq 
alerge ... dupq cai verzi pe pereyi wi sq creadq tot felul de filosofii idolatre. 
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Iatq ce le scrie Pavel:

<Astfel, deci, dupq cum ayi primit pe Christos Isus, Domnul, 
awa sq wi umblayi ‘n El, fiind ‘nrqdqcinayi wi zidiyi ‘n El, ‘ntqriyi prin 
credinyq, dupq ‘nvqyqturile care v-au fost date, wi sporind ‘n ea cu 
mulyumiri cqtre Dumnezeu. Luayi seama ca nimeni sq nu vq fure 
cu filosofia wi cu o amqgire dewartq, dupq datina oamenilor, dupq 
‘nvqyqturile ‘ncepqtoare ale lumii, wi nu dupq Christos> (Coloseni 
2:6-8).

Trebuie sq ne fie foarte clar ce avem ‘n domeniul supranaturalului. Altfel, 
vom fi ‘n pericol ca sq acceptqm speculayiile oamenilor despre ceea ce se 
‘ntkmplq ‘n locurile cerewti.

Cel de al doilea pericol al ignoranyei despre binecuvkntqrile duhovnicewti 
este cq, dewi avem totul ‘n Christos, am putea ajunge sq trqim ca niwte 
sqrqntoci, fricowi wi neputinciowi. Satan urmqrewte cu tot dinadinsul sq ne facq 
wi pe noi sq nu vedem <strqlucind lumina Evangheliei slavei lui Christos, care 
este chipul lui Dumnezeu> (2 Corinteni 4:4). Destinayi sq fie prinyi ai cerului, 
sfinyii pot trqi uneori ca wi cerwetori ai pqmkntului. Mqrturia lor este astfel 
wtirbitq, iar eficienya lor ‘n mqrturie este anulatq.

Cunoscknd pericolul ignoranyei, Pavel scrie aceastq epistolq, descrie 
bogqyia binecuvkntqrilor duhovnicewti, iar apoi se roagq pentru sfinyi ca ei sq 
ajungq sq cunoascq wi sq wi le ‘nsuweascq prin credinyq:

< De aceea wi eu, de cknd am auzit despre credinya ‘n Domnul 
Isus care este ‘n voi, wi despre dragostea voastrq pentru toyi sfinyii, 
nu ‘ncetez sq aduc mulyumiri pentru voi, cknd vq pomenesc ‘n 
rugqciunile mele. Wi mq rog ca Dumnezeul Domnului nostru 
Isus Christos, Tatql slavei, sq vq dea un duh de ‘nyelepciune wi de 
descoperire, ‘n cunoawterea Lui, wi sq vq lumineze ochii inimii, 
ca sq pricepeyi care este nqdejdea chemqrii Lui, care este bogqyia 
slavei mowtenirii Lui ‘n sfinyi, wi care este fayq de noi, credinciowii, 
nemqrginita mqrime a puterii Sale, dupq lucrarea puterii tqriei 
Lui, pe care a desfqwurat-o ‘n Christos, prin faptul cq L-a ‘nviat 
din moryi, wi L-a pus sq wadq la dreapta Sa, ‘n locurile cerewti, mai 
presus de orice domnie, de orice stqpknire, de orice putere, de 
orice dregqtorie wi de orice nume, care se poate numi, nu numai ‘n 
veacul acesta, ci wi ‘n cel viitor.  El I-a pus totul sub picioare, wi L-a 
dat cqpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, 
plinqtatea Celui ce plinewte totul ‘n toyi> (Efes. 1:15-23).

Cunoawterea despre care vorbewte Biblia
Ateul susyine cq Dumnezeul pe care ‘ncercqm sq-L cunoawtem nu existq 
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de fapt. Agnosticul spune cq indiferent dacq Dumnezeu existq sau nu, noi 
nu-L putem cunoawte. Apostolul Pavel se roagq lui Dumnezeu ca sq le 
‘nlesneascq cititorilor lui posibilitatea cunoawterii. Pavel s-a ‘ntklnit personal 
cu Dumnezeu pe drumul Damascului wi, bazat pe experienya lui nefastq de 
pknq atunci, ne spune cq fqrq cunoawterea de Dumnezeu nu poate exista nici 
o altq formq corectq de cunoawtere. 

“n limbajul Bibliei, a cunoawte nu ‘nseamnq doar <a afla>, ci prin 
excelenyq <a experimenta.> Biblia vorbewte despre o cunoawtere nemijlocitq 
a pqrtqwiei personale. Acesta este sensul adknc al rugqciunii lui Pavel pentru 
cei credinciowi:

<... mq rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Christos, 
Tatql slavei, sq vq dea un duh de ‘nyelepciune wi de descoperire, ‘n 
cunoawterea Lui, wi sq vq lumineze ochii inimii, ca sq pricepeyi ...> 
(Efes. 1:17-18).

Dimensiunea cunoawterii biblice este experimentalq. Se spune astfel 
despre Iosif:

< ... Dar n-a cunoscut-o, pknq ce ea a nqscut un fiu. Wi el i-a pus 
numele Isus> (Matei 1:25).

 Aceastq formq de cunoawtere ne transformq din observatori ‘n 
participanyi direct. Iatq ce spune Pavel ‘n Filipeni 3:10-11:

< Wi sq-L cunosc pe El wi puterea ‘nvierii Lui wi pqrtqwia 
suferinyelor Lui, wi sq mq fac asemenea cu moartea Lui; ca sq ajung 
cu orice chip, dacq voi putea, la ‘nvierea din moryi.>

Apostolul nu se ‘ndoia cq va ajunge la marea zi a ‘nvierii de apoi, ci era 
nesigur cq va reuwi sq experimenteze ceva din puterea ‘nvierii wi a veacului 
viitoar ‘ncq ‘n aceastq viayq!

Cunoawterea despre care vorbewte Biblia este o cunoawtere a participqrii 
nemijlocite. Ea este calea wi esenya vieyuirii crewtine:

< Wi viaya vewnicq este aceasta: sq Te cunoascq pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevqrat wi pe Isus Christos pe care L-ai trimis Tu> (Ioan 
17: 3).

Dewi cultul lui Iehova era deja milenar la evrei, Dumnezeu se plknge cq 
poporul nu-L cunoawte:

<Boul ‘wi cunoawte stqpknul, wi mqgarul cunoawte ieslea 
stqpknului squ: dar Israel nu Mq cunoawte, poporul Meu nu ia 
aminte la Mine> (Isaia 1:3). 

Dewi erau slujitori la Cortul “ntklnirii, <fiii lui Eli erau niwte oameni rqi. 
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Nu cunowteau pe Domnul> (1 Samuel 2:12).
Cknd se roagq ca Dumnezeu sq le dea cititorilor epistolei lui posibilitatea 

unei adevqrate cunoawteri, apostolul Pavel cere douq lucruri pe care trebuie 
sq le ‘nyelegem foarte clar wi bine. 

Mai ‘ntki, cunoawterea pe care o dorewte el este o lucrare directq a 
Duhului Sfknt. Cuvintele folosite de apostol sunt 

<sq vq dea un duh de ‘nyelepciune wi de descoperire ‘n 
cunoawterea Lui ...> (Efes. 1:17b)

Iar apoi, cunoawterea aceasta supranaturalq se petrece la nivelul adknc al 
inimii:

< ... wi sq vq lumineze ochii inimii, ca sq pricepeyi ...> (Efes. 
2:18a).

Mintea omului natural, am putea sq o numim rayiunea, nu poate <primi 
lucrurile Duhului, cqci pentru el sunt o nebunie; wi nu le poate ‘nyelege, 
pentru cq trebuiesc judecate duhovnicewte> (1 Corint. 2:14).

Pentru cunoawterea lucrurilor lui Dumnezeu trebuie sq vinq Duhul Sfknt 
wi sq facq wi cu noi ceea ce a fqcut Domnul Isus cu ucenicii dupq ‘nviere:

<Apoi le-a zis: <Iatq ce vq spuneam cknd ‘ncq eram cu voi, cq 
trebuie sq se ‘mplineascq tot ce este scris despre Mine ‘n Legea lui 
Moise, ‘n Prooroci wi ‘n Psalmi.> Atunci le-a deschis mintea, ca sq 
‘nyeleagq Scripturile> (Luca 24:44-45).

Biblia ne spune cq omul ascuns al inimii are o activitate paralelq cu 
activitqyile omului firesc. Omul ascuns al inimii poate vedea (Ps. 119:18; 
Ioan 3:3), poate auzi (Mat. 13:9; Evrei 5:11; Apoc. 3:22), poate gusta (Ps. 
34:8; 1 Petru 2:3), poate mirosi (Filip. 4:18; 2 Corint. 2:14) wi poate pipqi 
(Fapte 17:27). Acesta este contextul ‘n care trebuiesc ‘nyelese vorbele 
Domnului Isus:

<De aceea le vorbesc ‘n pilde, pentru cq ei, cu toate cq vqd, nu 
vqd, wi cu toate cq aud, nu aud, nici nu ‘nyeleg. Wi cu privire la ei 
se ‘mplinewte proorocia lui Isaia, care zice: <Veyi auzi cu urechile 
voastre, wi nu veyi ‘nyelege; veyi privi cu ochii vowtri, wi nu veyi 
vedea. Cqci inima acestui popor s-a ‘mpietrit; au ajuns tari de 
urechi, wi-au ‘nchis ochii, ca nu cumva sq vadq cu ochii, sq audq cu 
urechile, sq ‘nyeleagq cu inima, sq se ‘ntoarcq la Dumnezeu, wi sq-i 
vindec.> Dar ferice de ochii vowtri cq vqd; wi de urechile voastre cq 
aud!> (Mat. 13:13-16).

Neputinya de a vedea wi de a ‘nyelege nu sunt aici infirmitqyi ale 
inteligenyei, ci ale inimii, ale omului ascuns. Trebuie sq vinq Duhul Sfknt 
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wi sq facq o lucrare supranaturalq ca sq putem cu adevqrat vedea wi pricepe. 
Oamenii din Efes, chiar dacq nu-wi dqdeau seama, aveau neapqratq nevoie de 
rugqciunea lui Pavel. 

Se spune cq un pqstor wi un diacon care plecaserq ‘n vizite pe la casele 
oamenilor din cartier au ajuns ‘n faya vilei extravagante a unui om foarte 
bogat. Peluza de iarbq din faya casei era deasq ca o perie bine ‘ntreyinutq, 
douq mawini de lux erau trase lknq garaj, iar dincolo de ferestrele uriawe, 
proprietarul putea fi vqzut cum stq tolqnit la soare lkngq piscinq. Diaconul s-a 
‘ntors spre pqstor wi l-a ‘ntrebat, mai mult retoric: <La qsta ce fel de <veste 
bunq> ‘i mai ducem?>

Ce repede confundqm confortul cu fericirea wi preyul cu calitatea! Este 
drept cq Efesul era o cetate foarte bogatq wi simandicoasq, dar asta nu 
‘nseamnq cq a avut ceea ce ‘i trebuia. Astqzi, din mqreyia cetqyii de odinioarq 
n-au mai rqmas deckt ckteva ruine jalnice. Crewtinii care au trqit ‘n el 
‘nsq sunt acum ‘n locurile cerewti, unde gustq slava wi binecuvkntqrile lui 
Dumnezeu.

Cunoawterea care dq viayq
Istoria cunoawte tragedia unui om care a cutreierat obosit toatq lumea ca 

sq descopere comori wi nu le-a gqsit deckt atunci cknd o ploaie puternicq a 
mqturat stratul superficial de pqmknt din grqdina din spatele casei lui ca sq 
iasq la suprafayq ckteva diamante. Ironic, aceasta s-ar putea sq fie wi situayia 
multora dintre sfinyii Domnului.

“ntr-un mesaj trimis ‘n preajma sqrbqtorilor de Pawte, Iosif Yon ne-a 
vorbit despre aceastq paradoxalq situayie:

<Apostolul Pavel vorbewte despre <valoarea nespus de mare 
a cunoawterii lui Christos Isus> wi adaugq cq el per sonal are ca 
yel suprem <sq-L cunosc pe El wi puterea ‘nvierii Lui wi pqrtqwia 
suferinyelor Lui, wi sq mq fac asemenea cu moartea Lui> (Fil.3:7 
wi 10). “ntre yelurile acestea vedem stknd la loc central yelul de a 
cunoawte <puterea ‘nvierii Lui>. 

Ce este aceasta, cum o putem cunoawte wi, mai ales, cum ne-o 
putem ‘nsuwi, ca sq beneficiem de ea ‘n mod practic? Fiindcq 
Scriptura se explicq cu Scriptura, tre buie sq ne uitqm la celqlalt loc 
unde Pavel vorbewte despre puterea ‘nvierii, wi anume, ‘n epistola 
cqtre Efes eni. Discuyia despre puterea ‘nvierii ‘ncepe ‘n cap.1 (v.17) 
wi se ‘ncheie abia la sfkrwitul cap.3. De multe ori noi nu ‘nyelegem 
un text fiindcq nu urmqrim dezvoltarea unei idei pe tot parcursul 
textului. Veniyi sq o urmqrim ‘mpreunq. 

Pavel ‘ncepe prin a se ruga ca Dumnezeu sq ne dea <un duh 
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de descoperire wi de pricepere> wi sq ne <lumin eze ochii inimii> ca 
sq putem pricepe <care este fayq de noi, credinciowii, nemqrginita 
mqrime a puterii Sale, dupq lucrarea puterii tqriei Lui, pe care a 
desfqwurat-o ‘n Christos, prin faptul cq L-a ‘nviat din moryi>.

Sunt douq lucruri esenyiale pe care ‘ncepe Pavel sq le discute 
aici, wi anume, ‘ntki, nemqrginita mqrime a put erii pe care a 
desfqwurat-o Dumnezeu atunci cknd L-a ‘nviat pe Isus Cristos din 
moryi> (aceasta este <puterea ‘nvierii>) wi al doilea, modul ‘n care 
aceastq uriawq put ere a ‘nvierii lucreazq sau acyioneazq acum cqtre, 
spre, wi ‘n noi cei credinciowi. 

Sq le analizqm pe rknd. 

I. Nemqrginita mqrime a puterii ‘nvierii

De ce trebuia o atkt de imensq putere pentru ‘nvierea lui 
Isus? Pentru cq ‘nvierea Lui nu a fost numai o <resusci tare>, o 
re’ntoarcere a sufletului ‘n trup. Acolo a avut loc o transformare 
uriawq, radicalq, a unui trup uman, ‘n awa fel ‘nckt acel trup uman 
sq fie dus cu Christos <’n locurile cerewti>, awa ‘nckt la dreapta lui 
Dumnezeu sq stea <omul Isus Christos> (1 Tim.2:5). Acolo putem 
spune cq Dumnezeu a creat un nou tip de materie, cum n-a mai 
existat ‘nainte; a creat un <trup al slavei sale> (Fil.3:21), adicq un 
trup glorificat, un <trup spiritual> (1 Cor.15:44), un <trup ‘mbrqcat 
‘n neputrezire> wi <trup ‘mbrqcat ‘n nemurire> (1 Cor.15:54).  Dar 
nu numai transformarea aceasta formidabilq a fost realizatq de 
nemaipomenita mqrime a puterii ‘nvi erii. Trebuie sq wtim cq ‘n 
original fraza continuq pe toatq durata acelui capitol ‘ntki din 
Efeseni. Sq citim deci ‘n continuare ce a realizat puterea ‘nvierii 
‘n Isus Christos: “ntki, <L-a ‘nviat din moryi> (trasnformkndu-I 
trupul pqmkntesc ‘n trup ceresc), apoi <L-a pus sq wadq la dreapta 
Sa ‘n locurile cerewti>, apoi I-a dat autoritate supremq <mai presus 
de orice domnie, de orice stq pknire, de orice autoritate, de orice 
dregqtorie>, cu alte cuvinte <I-a pus totul sub picioare> wi, deasupra 
tuturor acestor lucruri formidabile, L-a fqcut Cap al Bisericii wi 
a constituit Biserica ‘n awa mod ‘nckt ea sq fie trupul Lui, ‘ntr-o 
unire cosmicq atkt de profundq ‘nckt El o ‘mplinewte pe ea wi ea 
“l ‘mplinewte pe El. Toate aceste lucruri cosmice formidabile le-a 
realizat nemaipomenita mqrime a puterii lui Dumnezeu care este 
puterea ‘nvierii. 

II. Lucrarea puterii ‘nvierii ‘n noi
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Dar sq privim acum cu atenyie la lucrul al doilea pe care ‘l 
realizeazq puterea ‘nvierii, adicq ceea ce real izeazq ea ‘n noi, 
cknd Dumnezeu o ‘ndreaptq spre noi, cei ce credem ‘n Christos. 
Vorbind cu anticipayie, putem spune cq aceastq putere a ‘nvierii ne 
unewte cu Christos ‘ntr-un mod awa de strkns ‘nckt tot ce a realizat 
aceastq putere ‘n Christos realizeazq wi ‘n noi! Sq urmqrim textul 
‘n continuare. Am vqzut deja afirmayia generalizatoare cq aceastq 
put ere a ‘nvierii ne-a constituit ca trup al lui Christos ca sq devenim 
parte a plinqtqyii Lui. Cu aceasta se ‘ncheie ‘n Bibliile noastre 
capitolui 1. Dar Pavel n-a scris pe capi tole! “n ceea ce la noi este 
capitolul doi wi ne creazq impresia cq Pavel ‘ncepe o temq nouq, 
la Pavel era doar o continuare a discuyiei despre ce face <cqtre noi 
credin ciowii> nemaipomenita mqrime a puterii prin care Dumnezeu 
L-a ‘nviat pe Christos. 

El ‘ncepe prin a ne spune ce am fost noi ‘nainte de acyiunea 
acestei formidabile puteri a ‘nvierii: am fost moryi ‘n pqcatele 
noastre wi trqiam sub autoritatea wi stq pknirea Diavolului. Dar uriawa 
putere a dragostei lui Dumnezeu <ne-a adus la viayq ‘mpreunq cu 
Christos> adicq <ne-a ‘nviat ‘mpreunq> cu El, wi mai mult, <ne-a 
pus sq wedem ‘mpreunq cu El ‘n locurile cerewti, ‘n Christos Isus> 
(2:1-6). Dar tratarea ideii nu se oprewte nici aici. Pavel face doar 
o parantezq (versetele 7-9) ca sq ne spunq cq aceastq uriawq putere 
a lui Dumnezeu se mai numewte wi <har> (lucru indicat mai ‘ntki 
‘n paranteza din v.5) wi cq atunci cknd vorbim de mkntuire trebuie 
sq ‘nyelegem tot procesul acesta al actului prin care Dumnezeu 
ne-a unit cu Christos wi a fqcut cu noi ceea ce a fqcut cu Chris tos. 
Apoi ‘wi reia ideea ‘n v.10 wi spune tot ce a spus ‘nainte, doar cq 
acum o spune ‘n mod rezumativ, sau cu alte cuvinte: Noi suntem 
capodopera lui Dumnezeu (<poema> Lui) prin faptul cq am fost 
<creayi (termenul original pentru <zidiyi>!) ‘n Christos Isus> ‘n 
vederea faptelor bune pe care tot Dumnezeu le-a pregqtit pen tru 
noi, doar noi <sq umblqm ‘n ele> adicq sq le realizqm ‘n practica 
vieyii. Dar Pavel nu terminq discuyia nici aici. El o reia printr-o 
nouq explicayie. “ntki ne-a spus cq eram moryi wi ne spune cum, 
prin unirea cu Christos, realizatq de uriawa putere a lui Dumnezeu, 
am devenit o nouq creayie (awa cum wi trupul ‘nviat al Domnului 
Isus a fost o nouq cre ayie). Acum (‘ncepknd cu 2:11) ne re-explicq 
fenom enul prin conceptul de ‘nstrqinare. Prin jertfa Sa de pe cruce, 
Domnul Isus a distrus ‘nstrqinarea, ne-a adus la pace cu Dumnezeu, 
ne-a deschis intrare liberq la Dumnezeu prin Duhul Sfknt wi ne-a 
fqcut membri ai familiei lui Dumnezeu, ne-a pus pe temelie 



45

Efeseni - Chemarea Bisericii

dumneze iascq, ne-a fqcut <un templu sfknt ‘n Domnul>, <un locaw al 
lui Dumnezeu prin Duhul>.

Discuyia nu se terminq nici aici. Ea se ‘ncheie prin minunata wi 
profunda rugqciune a lui Pavel pentru noi, din 3:14-21. Observayi 
cum aproape de ‘ncheierea aces tei rugqciuni el menyioneazq 
<puterea care lucreazq ‘n noi>, puterea prin care Dumnezeu <poate 
sq facq nespus mai mult deckt cerem sau gkndim noi>. Pavel a 
‘nceput sq vorbeascq despre aceastq putere ‘n 1:17-20, unde a 
numit-o <nemqrginita mqrime a puterii Sale, pe care a desfqwurat-o 
‘n Christos prin faptul cq L-a ‘nviat din moryi> wi care acyioneazq 
acum <fayq de noi credinciowii>.

Sq observqm cq ‘n rugqciunea din capitolul trei ni se aratq 
cq aceastq putere acyioneazq ‘n noi prin Duhul Sfknt (v.16). “n 
2:5, wi 8-9, aceastq putere a fost identificatq cu harul. Harul este 
nemaipomenita mqrime a puterii lui Dumnezeu care ne-a unit cu 
Christos wi realizeazq ‘n noi tot ce a realizat wi realizeazq ‘n Christos 
wi puterea aceasta o mknuiewte ‘n noi Duhul Sfknt al lui Dumnezeu. 
Aceasta este puterea ‘nvierii. Duhul Sfknt ne ‘ndreaptq ‘ntotdeauna 
privirile spre Domnul Isus. Isus trebuie sq fie ‘n inima noastrq 
(v.17), adicq El trebuie sq fie dragostea noastrq, viaya noastrq, 
modelul nostru, iubitul nostru, partenerul nostru de viayq, stqpknul 
nostru, Domnul nostru wi Dumnezeul nostru. Dacq este El awa ‘n 
noi, atunci suntem plini de toatq plinqtatea lui Dumnezeu (v.19). 

Awa cunoawtem puterea ‘nvierii. Awa acyioneazq ‘n noi wi prin noi 
puterea ‘nvierii. Vq doresc la toyi sq o aveyi din belwug. Christos a 
‘nviat!>
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2. Ceea ce nu wtii  
te poate face ‘nvechit

Cele mai mari descoperiri pe care le putem 
face sunt ‘n noi ‘nwine!

Privilegiile noastre ‘n Christos (b)

 B. Poziyia noastrq ‘n Christos 2:1-22
  1. “nviayi wi awezayi pe tron 2:1-10
  2. “mpqcayi wi awezayi ‘n templu - 2:11-22
   A doua rugqciune - pentru ‘ntqrire - 3:14-21
   (3:2-13 este o parantezq explicativq)

1. “nviayi wi awezayi pe tron 2:1-10
Diferenya dintre necredinciowi wi credinciowi este locul unde aweazq ei 

moartea. Pentru necredinciowi, moartea este o stare viitoare spre care se 
‘ndreaptq. Pentru credinciowi, moartea este o stare trecutq din care tocmai au 
iewit. Necredinciowii se uitq ‘nainte wi vqd un sfkrwit fqrq speranyq, credinciowii 
se uitq ‘nainte wi vqd o speranyq fqrq sfkrwit. “nvierea lor trupeascq viitoare 
este deja garantatq de ‘nvierea lor spiritualq. Crewtinismul ‘ncepe acolo unde 
se sfkrwesc toate religiile - cu ‘nvierea. 

Dupq ce a descris posesiunile noastre ‘n Christos, apostolul Pavel trece la 
un subiect complementar: poziyia noastrq ‘n Christos. Mai ‘ntki, el explicq ce 
a fqcut Dumnezeu ‘n general pentru toyi pqcqtowii, iar apoi se oprewte la ceea 
ce a fqcut Dumnezeu ‘n mod special pentru cei dintre Neamuri.
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Puterea <nemqrginit de mare> a ‘nvierii dezlqnyuitq de Dumnezeu ‘n 
Christos lucreazq acum ‘n cei care s-au fqcut una cu El prin credinyq. Aceastq 
<putere> care s-a pogorkt pknq la cele mai de jos straturi ale existenyei, 
dincolo de moarte, wi L-a ridicat pe Isus la <apex>-ul creayiei, ‘n puctul ei 
cel mai ‘nalt, <la dreapta Sa, ‘n locurile cerewti, mai pe sus de orice domnie, 
de orice stqpknire, de orice putere, de orice dregqtorie wi de orice nume care 
se poate numi, nu numai ‘n veacul acesta, ci wi ‘n cel viitor>, lucreazq acum 
asupra celor credinciowi, ‘n Bisericq:

<El I-a pus totul sub picioare, wi L-a dat cqpetenie peste toate 
lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinqtatea Celui ce plinewte 
totul ‘n toyi> (Efeseni 1:22-23).

“n cele patru evanghelii, vedem puterea lui Dumnezeu ‘n acyiune prin 
lucrarea Domnului Isus, dar ‘n cartea Faptele Apostolilor putem vedea 
aceeawi putere operknd ‘n lucrarea unor bqrbayi wi femei obiwnuiyi, mqdulare 
‘n trupul Bisericii lui Christos. Ce extraordinarq transformare s-a petrecut ‘n 
viaya lui Petru ‘n intervalul dintre sfkrwitul Evangheliilor wi debutul Faptelor 
Apostolilor! Cine a realizat-o? Extraordinarea putere a ‘nvierii Domnului 
Isus:

<Ci voi veyi primi o putere, cknd Se va pogor’ Duhul Sfknt peste 
voi, wi-Mi veyi fi martori ‘n Ierusalim, ‘n toatq Iudea, ‘n Samaria, wi 
pknq la marginile pqmkntului> (Fapte 1:8).

Cea mai mare crizq energeticq de astqzi nu este cauzatq de lipsa benzinei 
din rezervoarele mawinilor wi nici de cea a generatoarelor electrice. Cea 
mai mare crizq energeticq se manifestq ‘n vieyile noastre wi este lipsa 
<nemaipomenitei puteri> a ‘nvierii. Apostolul Pavel se roagq pentru ca 
biserica sq recunoascq aceastq realitate wi sq se cupleze la sursa de energie 
a cerului. Ne stq la dispoziyie cea mai formidabilq formq de energie din 
univers, destinatq sq ne treacq pragul ‘n creayia cea nouq. Puterea ‘nvierii ne 
scoate din cimitirul pqcatului wi ne duce ‘n sala tronului din ‘mpqrqyia slavei.

Sub acyiunea puterii ‘nvierii, Dumnezeu a fqcut pentru noi lucrqri 
nemaiauzite: ne-a adus la viayq ‘mpreunq cu Christos (2:1-5), am devenit o 
noua creayie, <poema> lui Dumnezeu (2:6-10), ne-a adus pace cu Dumnezeu 
(2:11-17), ne-a deschis intrare liberq la Dumnezeu prin Duhul Sfknt (2:18), 
ne-a fqcut membri ai familiei lui Dumnezeu (2:19), ne-a pus pe temelie 
dumnezeiascq (2:20), ne-a fqcut <un templu sfknt ‘n Domnul> (2:21), wi poate 
sq facq pentru noi nespus mai mult deckt cerem sau gkndim noi 3:20-21).

Sq le luqm pe rknd:

Puterea ‘nvierii ne-a adus la o viayq nouq
Pqcqtosul care wi-a pus ‘ncrederea ‘n Christos a fost ‘nviat wi awezat pe 
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tron (Efeseni 2:1-10), iar credinciowii dintre evrei wi dintre Neamuri au fost 
‘mpqcayi wi awezayi ‘n Templul divin (Efeseni 2:11-22). Ce extraordinarq 
minune a harului! Am fost scowi din mormintele pqcatelor noastre wi awezayi 
pe tronul din slava divinq.

Pqcatul lucreazq ‘mpotriva noastrq (Efeseni 2:1-3). “n Efeseni 2:1-10, 
Pavel ne dq o descriere completq a stqrii spirituale ‘n care se aflq un om 
pierdut ‘n pqcat wi reparayiile corespunzqtoare lucrate ‘n noi de puterea 
‘nvierii lui Christos.

1. Pqcqtosul este <mort>:

<Voi erayi moryi ‘n grewelile wi ‘n pqcatele voastre> (Efeseni 2:1).

Firewte, aici este vorba despre o moarte <spiritualq>, adicq omul este 
incapabil sq experimenteze wi sq se bucure de lucrurile spirituale. El nu 
este viu ‘n spirit wi nu poate face nimic prin puterile lui ca sq-i fie plqcut 
lui Dumnezeu. Dupq cum o persoanq moartq din punct de vedere fizic nu 
rqspunde la stimuli materiali, nici o persoanq aflatq ‘n moarte spiritualq nu 
rqspunde la lucrurile spirituale. Un cadavru nu aude ceea ce se vorbewte la 
morgq. El n-are poftq de mkncare, nu simte durere, este mort. La fel stau 
lucrurile wi cu omul lquntric al celui nemkntuit. Facultqyile lui spirituale nu 
funcyioneazq wi nu pot funcyiona pknq cknd Dumnezeu nu-l aduce la viayq. 
Cauzele moryii spirituale sunt: <grewelile wi pqcatele> (Efeseni 2:1). <Plata 
pqcatului este moartea> (Romani 6:23). “n Biblie, prin moarte se ‘nyelege 
<separare>, nu numai fizicq, atunci cknd sufletul se desparte de trup (Iacov 
2:26), ci wi spiritualq, atunci cknd sufletul este despqryit de Dumnezeu:

< ... nelegiuirile voastre pun un zid de despqryire ‘ntre voi 
wi Dumnezeul vostru; pqcatele voastre vq ascund Faya Lui wi-L 
‘mpiedicq sq vq asculte!> (Isaia 59:2).

Cel necredincios este mort, nu doar bolnav! El n-are nevoie sq fie 
vindecat, ci ‘nviat. Toyi pqcqtowii pierduyi sunt moryi. Singura diferenyq dintre 
un pqcqtos wi celqlalt este gradul de descompunere. Beyivul cqzut ‘n wany se 
aflq ‘ntr-un grad mai mare de putrefacyie exterioarq deckt nemkntuitul socotit 
<civilizat>, dar amkndoi sunt moryi ‘n pqcat. Un cadavru nu poate fi deckt 
la fel de mort ca wi altul. Asta ‘nseamnq cq lumea noastrq este din punct de 
vedere spiritual un cimitir uriaw, plin cu cadavre ambulante:

< Dar cea dedatq la plqceri, cu toate cq trqiewte, este moartq>      
(1 Timotei 5:6).

2. Pqcqtosul este neascultqtor:

<... ‘n care trqiayi odinioarq, dupq mersul lumii acesteia, dupq 
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domnul puterii vqzduhului, a duhului care lucreazq acum ‘n fiii 
neascultqrii. “ntre ei eram wi noi toyi odinioarq, cknd trqiam ‘n 
poftele firii noastre pqmkntewti, ...> (Efeseni 2:2-3a).

Awa a ‘nceput moartea spiritualq a omului, prin neascultare de voia lui 
Dumnezeu. “n grqdina Eden, Dumnezeu i-a spus lui Adam <din pomul 
cunowtinyei binelui wi rqului sq nu mqnknci, cqci ‘n ziua ‘n care vei mknca 
din el, vei muri negrewit> (Geneza 2:17). Satan i-a spus: <Cu siguranyq cq nu 
vei muri> (Geneza 3:4) wi pentru cq Adam a crezut minciuna lui Satan mai 
mult deckt vorbele lui Dumnezeu el a pqcqtuit wi a experimentat instantaneu 
moartea spiritualq wi a intrat ‘n procesul moryii fizice. De atunci wi pknq 
astqzi, omul trqiewte ‘n neascultare de Dumnezeu. Existq trei forye care-l 
‘mping la aceastq neascultare: lumea, cel rqu wi carnea, numitq ‘n Biblia 
romkneascq wi <firea pqmknteascq.> Ele au acyionat asupra lui Adam:

<... a vqzut cq pomul era bun de mkncat wi plqcut de privit, wi cq 
pomul era de dorit ca sq deschidq cuiva mintea> (Geneza 3:6).

Wi tot ele acyioneazq astqzi asupra noastrq. Iatq cum descrie apostolul 
Ioan  aceastq realitate:

<Vq scriu, copilawilor, fiindcq pqcatele vq sunt iertate pentru 
Numele Lui.  
 Vq scriu, pqrinyilor, fiindcq ayi cunoscut pe Cel ce este de la 
‘nceput. Vq scriu, tinerilor, fiindcq ayi biruit pe cel rqu. V-am scris, 
copilawilor, fiindcq ayi cunoscut pe Tatql. 
 V-am scris, pqrinyilor, fiindcq ayi cunoscut pe Cel ce este de la 
‘nceput. V-am scris, tinerilor, fiindcq sunteyi tari, wi Cuvkntul lui 
Dumnezeu rqmkne ‘n voi, wi ayi biruit pe cel rqu. 
 Nu iubiyi lumea, nici lucrurile din lume. Dacq iubewte cineva 
lumea, dragostea Tatqlui nu este ‘n El.  Cqci tot ce este ‘n lume: 
pofta firii pqmkntewti, pofta ochilor wi lqudqrowia vieyii, nu este de la 
Tatql, ci din lume> (1 Ioan 2:12-16).

Lumea, ca sistem, pune presiune asupra fiecqrui om ca sq-l facq ceea ce 
noi numim <un om lumesc>: <Sq nu vq potriviyi chipului veacului acestuia> 
(Romani 12:2). Domnul Isus Chritos a putut spune cq El nu este din lume wi 
cq la fel sunt wi cei care “i aparyin Lui:

<Voi sunteyi de jos> le-a zis El <Eu sunt de sus: voi sunteyi din 
lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta> (Ioan 8:23).

<Dar acum, Eu vin la Tine; wi spun aceste lucruri, pe cknd 
sunt ‘ncq ‘n lume, ca sq aibq ‘n ei bucuria Mea deplinq. Le-am dat 
Cuvkntul Tqu; wi lumea i-a urkt, pentru cq ei nu sunt din lume, dupq 
cum Eu nu sunt din lume> (Ioan 17:13-14).
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Fie cq-wi dau seama, fie cq nu-wi dau seama, oamenii nemkntuiyi sunt 
stqpkniyi de valorile wi de atitudinile lumii ‘n care trqiesc.

<Cel rqu>, Satan este < duhul care lucreazq acum ‘n fiii neascultqrii> 
(Efeseni 2:2). Asta nu ‘nseamnq cq Satan locuiewte el ‘nsuwi ‘n inima fiecqrui 
pqcqtos, pentru cq el este o fqpturq creatq wi este limitat de spayiu. Spre 
deosebire de Dumnezeu care este omniprezent, Satan nu poate fi ‘n mai 
multe locuri ‘n acelawi timp. Totuwi, prin ‘ngerii care ‘i stau la dispoziyie wi 
prin puterea pe care o exercitq asupra sistemului din lume, Satan influenyeazq 
viaya tuturor necredinciowilor wi chiar a celor credinciowi:

<“mbrqcayi-vq cu toatq armqtura lui Dumnezeu, ca sq puteyi 
yinea piept ‘mpotriva uneltirilor diavolului. Cqci noi n-avem de 
luptat ‘mpotriva cqrnii wi skngelui, ci ‘mpotriva cqpeteniilor, 
‘mpotriva domniilor, ‘mpotriva stqpknitorilor ‘ntunericului acestui 
veac, ‘mpotriva duhurilor rqutqyii care sunt ‘n locurile cerewti>        
(Efeseni 6:11-12).

<Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stqpknitorul lumii 
acesteia va fi aruncat afarq> (Ioan 12:31).

Scopul lui  este sq-i facq pe oameni <fii ai neascultqrii> (Efeseni 2:2)

<Nimeni sq nu vq ‘nwele cu vorbe dewarte; cqci din pricina 
acestor lucruri vine mknia lui Dumnezeu peste oamenii 
neascultqtori> (Efeseni 5:6).

Satan este neascultqtor fayq de Dumnezeu wi awa urmqrewte sq-i facq wi pe 
ceilalyi. Una din cele mai preferate metode de lucru ale lui este <minciuna.> 
Satan este mincinos wi minte cu neruwinare de la ‘nceputul istoriei:

<Isus le-a zis: <Dacq ar fi Dumnezeu Tatql vostru, M-ayi iubi 
wi pe Mine, cqci Eu am iewit wi vin de la Dumnezeu: n-am venit de 
la Mine ‘nsumi, ci El M-a trimis. Pentru ce nu ‘nyelegeyi vorbirea 
Mea? Pentru cq nu puteyi asculta Cuvkntul Meu. Voi aveyi de tatq pe 
diavolul; wi vreyi sq ‘mpliniyi poftele tatqlui vostru. El de la ‘nceput a 
fost ucigaw; wi nu stq ‘n adevqr, pentru cq ‘n el nu este adevqr. Ori de 
ckte ori spune o minciunq, vorbewte din ale lui, cqci este mincinos 
wi tatql minciunii. Iar pe Mine, pentru cq spun adevqrul, nu Mq 
credeyi> (Ioan 8:42-45).

Lui Adam wi Evei le-a spus o minciunq: <Cu siguranyq cq nu veyi muri>, 
iar astqzi yine ‘n rqtqcire miliarde de oameni din lume. Oamenii pqcqtowi 
nu cred ceea ce spune Dumnezeu wi preferq sq creadq minciunile lui Satan, 
trqind ca niwte fii ai neascultqrii.

<Firea pqmknteascq> (numitq ‘n originalul grec <carnea trupului nostru> 
este cea de a treia foryq care-l ‘mpinge pe cel necredincios spre neascultarea 
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fayq de Dumnezeu. <Firea pqmknteascq> este o referire la natura omului 
cqzut ‘n pqcat. Ca descendenyi din Adam, noi mowtenim prin nawtere aceastq 
caracteristicq:

<Iatq cq sunt nqscut ‘n nelegiuire, wi ‘n pqcat m-a zqmislit mama 
mea> (Psalm 51:5).

Un evanghelist a  afiwat ‘n oraw tema predicii sale: <De ce se poartq 
ckinii awa?.> Firewte, un mare numqr de iubitori wi stqpkni de ckini au venit 
sq ‘l asculte. Ceea ce a spus el a fost un adevqr pe care-l trecem din pqcate 
prea des cu vederea: <Un ckine se poartq ca un ckine pentru cq este, prin 
natura sa, un ... ckine.> Dacq cineva i-ar putea transplanta natura unei pisici, 
ckinele ar ‘ncepe sq se poarte cu totul altfel. De ce pqcqtuiewte un pqcqtos? 
Pentru cq are o naturq pqcqtoasq. Aceastq naturq este numitq ‘n Biblie <firea 
pqmknteascq>:

<Cei rqi sunt stricayi ‘ncq din pkntecele mamei lor, mincinowii se 
rqtqcesc odatq cu iewirea din pkntecele mamei lor> (Psalmul 58:3).

Mai este oare de mirare cq cel nemkntuit trqiewte ‘n neascultare de 
Dumnezeu? El este sub presiunea celor trei mari duwmani ai lui Dumnezeu: 
lumea, firea pqmknteascq wi cel rqu. El nu-wi poate schimba singur natura wi 
nici nu poate, prin propriile-i puteri sq biruiascq influenya lumii sau puterea 
celui rqu. Are nevoie de un ajutor din afarq, iar acest ajutor poate veni numai 
de la Dumnezeu.

3. Pqcqtosul este depravat:

< cknd fqceam voile firii pqmkntewti wi ale gkndurilor noastre, ...> 
(Efeseni 2:3b).

Pqcqtosul pierdut trqiewte pentru plqcerile <firii pqmkntewti wi ale 
gkndurilor lui.> Acyiunile lui sunt pqcqtoase pentru cq apetiturile lui sunt 
pqcqtoase. Cknd spui cq omul pqcqtos este <depravat> nu spui  cq tot ce face 
el este rqu sau cq el este incapabil sq facq ceva bun, ci doar cq el nu poate 
sq facq ceva care sq merite mulyumirea lui Dumnezeu, ceva care sq satisfacq 
standardele Lui de sfinyenie. Domnul Isus a spus cq oamenii pqcqtowi pot wi 
wtiu sq arate bunqtate unul fayq de celqlalt:

Dacq faceyi bine celor ce vq fac bine, ce rqsplatq vi se cuvine? Wi 
pqcqtowii fac awa> (Luca 6:33).

Ei aratq bunqtate copiilor lor:

<  Deci, dacq voi, care sunteyi rqi, wtiyi sq dayi daruri bune 
copiilor vowtri, cu ckt mai mult Tatql vostru cel din ceruri va da 
Duhul Sfknt celor ce I-L cer!> (Luca 11:13).
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Dar ei nu pot face ceva bun din punct de vedere spiritual care sq merite 
mkntuirea divinq. Bqwtinawii din insula Malta care l-au ajutat pe Pavel wi pe 
cei din corabie dupq naufragiu au fqcut fapte bune, dar asta nu i-a ‘mpiedicat 
sq aibq nevoie de mkntuire:

< Barbarii ne-au arqtat o bunqvoinyq puyin obiwnuitq; ne-au 
primit pe toyi la un foc mare, pe care-l aprinseserq din pricinq cq 
ploua, wi se lqsase un frig mare. ...> (Fapte 28:2).

4. Pqcqtosul este sub mknia divinq:

< ... wi eram din fire copii ai mkniei, ca wi ceilalyi> (Efeseni 2:3c)

Expresia <din fire, copii ai mkniei> este sinonimq cu <prin natura lor, 
copii ai mkniei>! <Fii neascultqrii> sunt inevitabil copii ai mkniei! Cel 
pqcqtos este deja condamnat, sentinya a fost rostitq, dar Dumnezeu a poruncit 
‘n harul Squ o amknare a aplicqrii ei:

<Oricine crede ‘n El, nu este judecat; dar cine nu crede, a wi 
fost judecat, pentru cq n-a crezut ‘n Numele singurului Fiu al lui 
Dumnezeu. Wi judecata aceasta stq ‘n faptul cq, odatq venitq Lumina 
‘n lume, oamenii au iubit mai mult ‘ntunericul deckt lumina, pentru 
cq faptele lor erau rele. Cqci oricine face rqul, urqwte lumina, wi nu 
vine la luminq, ca sq nu i se vqdeascq faptele> (Ioan 3:18-20).

<Dar, prea iubiyilor, sq nu uitayi un lucru: cq, pentru Domnul, 
o zi este ca o mie de ani, wi o mie de ani sunt ca o zi. Domnul 
nu ‘ntkrzie ‘n ‘mplinirea fqgqduinyei Lui, cum cred unii; ci are o 
‘ndelungq rqbdare pentru voi, wi dorewte ca nici unul sq nu piarq, 
ci toyi sq vinq la pocqinyq. Ziua Domnului ‘nsq va veni ca un hoy. 
“n ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerewti se vor 
topi de mare cqldurq, wi pqmkntul, cu tot ce este pe el, va arde>              
(2 Petru 3:8-10).

Omul nu se poate salva singur. Printr-o acyiune a harului Squ, Dumnezeu 
“nsuwi intervine ca sq facq salvarea posibilq. Adevqrul ne condamnq, dar 
harul gqsewte o cale ca sq ne scoatq de sub incidenya pedepsei:

<Wi noi toyi am primit din plinqtatea Lui, wi har dupq har; cqci 
Legea a fost datq prin Moise, dar harul wi adevqrul au venit prin Isus 
Christos> (Ioan 1:16-17).

<Cine pqcqtuiewte, este de la diavolul, cqci diavolul pqcqtuiewte 
de la ‘nceput. Fiul lui Dumnezeu S-a arqtat ca sq nimiceascq 
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lucrqrile diavolului> (1 Ioan 3:8).

Secyiunea urmqtoare (Efeseni 2:4-9) debuteazq cu expresia <Dar 
Dumnezeu ...> Aceste cuvinte produc o schimbare extraordinarq, schimbknd 
tragedia descrierii de pknq acum wi indicknd felul ‘n care aplicq Dumnezeu 
<puterea ‘nvierii> pentru ridicarea omului cqzut ‘n pqcat.

Dumnezeu lucreazq pentru noi (Efeseni 2:4-5). 

<Dar Dumnezeu, care este bogat ‘n ‘ndurare, pentru dragostea 
cea mare cu care ne-a iubit, ...> (Efeseni 2:4).

Teologii spun cq dragostea este unul din atributele lui Dumnezeu. Biblia 
spune cq <Dumnezeu este dragoste> (1 Ioan 4:8).  De fapt, Dumnezeu are 
douq feluri de atribute, cele pe care le are ‘n El ‘nsuwi (atribute intrinseci, 
ca: viaya, dragostea wi sfinyenia) wi cele pe care le manifestq ‘n relayiile Sale 
cu creaturile, ‘n mod special cu omul (atribute de relayie). De exemplu, prin 
natura Sa, Dumnezeu este adevqr, dar cknd intrq ‘n relayie cu omul, adevqrul 
lui Dumnezeu devine credinciowie:

<Adevqrat este cuvkntul acesta: dacq am murit ‘mpreunq cu El, 
vom wi trqi ‘mpreunq cu El. Dacq rqbdqm, vom wi ‘mpqrqyi ‘mpreunq 
cu El. Dacq ne lepqdqm de El, wi El Se va lepqda de noi. Dacq 
suntem necredinciowi, totuwi El rqmkne credincios, cqci nu Se poate 
tqgqdui singur> (2 Timotei 2:11-13).

Prin natura Sa, Dumnezeu este sfknt, iar cknd intrq ‘n relayie cu omul, 
sfinyenia devine <dreptate>:

<Dumnezeu nu yine seama de vremurile de newtiinyq, wi 
poruncewte acum tuturor oamenilor de pretutindeni sq se pocqiascq; 
pentru cq a rknduit o zi, ‘n care va judeca lumea dupq dreptate, 
prin Omul pe care L-a rknduit pentru aceasta wi despre care a dat 
tuturor oamenilor o dovadq netqgqduitq prin faptul cq L-a ‘nviat din 
moryi...> (Fapte 17:30-31).

Tot awa, dragostea este unul din atributele intrinseci ale lui Dumnezeu, 
dar cknd intrq ‘n relayie cu omul, dragostea devine <har> wi <milq.> 
Dumnezeu este bogat ‘n har wi ‘n milq, iar acestea fac posibile salvarea celor 
pqcqtowi:

< Dar Dumnezeu, care este bogat ‘n ‘ndurare, pentru dragostea 
cea mare cu care ne-a iubit, ... ne-a adus la viayq ‘mpreunq cu 
Christos ... ca sq arate ‘n veacurile viitoare nemqrginita bogqyie 
a harului Squ, ‘n bunqtatea Lui fayq de noi ‘n Christos Isus>            
(Efeseni 2:4-7).

Pentru unii, este un woc sq descopere cq nu suntem salvayi prin dragostea 
lui Dumnezeu, ci prin harul wi mila Sa. “n mila Sa, Dumnezeu nu ne dq 
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ceea ce ni se cuvine (pedeapsa), iar ‘n harul Squ, Dumnezeu ne dq ceea ce 
nu ni se cuvine (binecuvkntqrile). Mila ne scutewte, harul ne ‘mbogqyewte! 
Toate acestea sunt posibile prin moartea Domnului Isus pe cruce. La Calvar, 
Dumnezeu a arqtat lumii ura fayq de pqcat wi dragostea Lui fayq de cel 
pqcqtos:

<Dar Dumnezeu “wi aratq dragostea fayq de noi prin faptul 
cq, pe cknd eram noi ‘ncq pqcqtowi, Christos a murit pentru noi>     
(Romani 5:8).

<Fiindcq atkt de mult a iubit Dumnezeu lumea, cq a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede ‘n El, sq nu piarq, ci sq aibq 
viaya vewnicq> (Ioan 3:16).

Scopul lui Dumnezeu este sq-l scoatq pe cel credincios de sub 
extraordinara presiune a celor trei forye care urmqresc sq-l facq sq se 
conforme cu <chipul veacului acestuia> (lumea, cel rqu wi firea pqmknteascq) 
wi sq-l aweze sub acyiunea <nemqrginitei mqrimi a puterii ‘nvierii> pentru a-l 
face sq poarte <chipul lui Christos:

<Wi sq vq ‘mbrqcayi ‘n omul cel nou, fqcut dupq chipul lui 
Dumnezeu, de o neprihqnire wi sfinyenie pe care o dq adevqrul> 
(Efeseni 4:24).

<Noi toyi privim cu faya descoperitq, ca ‘ntr-o oglindq, slava 
Domnului, wi suntem schimbayi ‘n acelawi chip al Lui, din slavq ‘n 
slavq, prin Duhul Domnului> (2 Corinteni 3:18).

Pavel contrasteazq dimensiunile cqderii noastre cu dimensiunile harului 
divin care lucreazq ‘n noi prin puterea ‘nvierii. Acceptul este pus nu pe 
omul pqcqtos, ci pe Dumnezeu. <Mkntuirea vine de la Domnul> (Iona 2:8).  
Pentru cele patru condiyii care au descris decqderea noastrq, ne sunt arqtate 
patru acyiuni pe care le face Dumnezeu ca sq-i scape pe cei pqcqtowi de 
consecinyele pqcatelor lor.

5. Dumnezeu ne-a adus la viayq:

< ... cu toate cq eram moryi ‘n grewelile noastre, ne-a adus la viayq 
‘mpreunq cu Christos (prin har sunteyi mkntuiyi)> (Efeseni 2:5).

Pentru cq noi <eram moryi ‘n pqcatele noastre>, Dumnezeu a declanwat 
‘n cei credinciowi <puterea ‘nvierii.> Cele patru Evanghelii ne prezintq trei 
persoane care au fost readuse la viayq de Domnul Isus; fiul vqduvei (Luca 
7:11-17), fiica lui Iair (Luca 8:49-56) wi Lazqr (Ioan 11:41-46). “n fiecare din 
aceste trei ocazii, Domnul Isus a spus un Cuvknt care a dat viaya. <Cuvkntul 
lui Dumnezeu este viu wi lucrqtor> (Evrei 4:12). Cele trei ‘nvieri temporare 
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sunt ilustrayia unei ‘nvieri mult mai importante, cu consecinye eterne: ‘nvierea 
spiritualq:

<Adevqrat, adevqrat vq spun, cq cine ascultq cuvintele Mele, wi 
crede ‘n Cel ce M-a trimis, are viaya vewnicq, wi nu vine la judecatq, 
ci a trecut din moarte la viayq> (Ioan 5:24).

Puterea ‘nvierii ne-a unit cu Christosul cel ‘nviat, < ne-a adus la viayq 
‘mpreunq cu Christos.> Ca mqdulare ale trupului Lui, suntem uniyi cu El wi 
beneficiem de puterea cu care lucreazq acum ‘n Bisericq:

<El I-a pus totul sub picioare, wi L-a dat cqpetenie peste toate 
lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinqtatea Celui ce plinewte 
totul ‘n toyi> (Efeseni 1:22-23).

Puterea ‘nvierii ne face <poema>, capodopera lui 
Dumnezeu.

Prin puterea ‘nvierii lui Isus, Dumnezeu aduce ‘n fiinyq cea mai ‘naltq 
formq de existenyq a fqpturilor lui Dumnezeu, Biserica, trupul lui Christos.

6. Dumnezeu ne-a ‘nqlyat:

< wi ne-a pus sq wedem ‘mpreunq ‘n locurile cerewti, ‘n Christos 
Isus> (Efeseni 2:6).

Pentru cq noi am pqcqtuit prin neascultare wi am cqzut intrknd sub 
stqpknirea lui Satan, Dumnezeu contrabalanseazq <cqderea> cu o acyiune 
inversq, <ne-a ‘nqlyat>!

N-am fost ‘nviayi din moryi ca sq rqmknem ‘n cimitir! Pentru cq suntem 
uniyi organic cu Christos, am fost ‘nqlyayi ‘mpreunq cu El wi stqm ‘mpreunq 
cu El pe tronul ceresc. Poziyia noastrq fizicq este ‘ncq pe pqmknt, dar poziyia 
noastrq spiritualq este deja <‘n locurile cerewti, ‘n Isus.> Ca wi Lazqr, am 
fost chemayi afarq din mormknt ca sq stqm acum ‘mpreunq cu Christos ‘n 
pqrtqwie:

< Cu wase zile ‘nainte de Pawte, Isus a venit ‘n Betania, unde era 
Lazqr, care fusese mort, wi pe care ‘l ‘nviase din moryi. Acolo I-au 
pregqtit o cinq. Marta slujea, iar Lazqr era unul din cei ce wedeau la 
masq cu El> (Ioan 12:1-2).

7. Dumnezeu ne pqstreazq:

< ... ca sq arate ‘n veacurile viitoare nemqrginita bogqyie a 
harului Squ, ‘n bunqtatea Lui fayq de noi ‘n Christos Isus. Cqci prin 
har ayi fost mkntuiyi, prin credinyq. Wi aceasta nu vine de la voi; ci 
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este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca sq nu se laude nimeni> 
(Efeseni 2:7-9).

Pentru cq am intrat ‘n descompunere din cauza pqcatului wi am ajuns 
<depravayi>, puterea ‘nvierii <ne pqstreazq> acum ca sq nu mai cqdem. Scopul 
lui Dumnezeu cu noi nu este doar sq ne scape de iad, orickt de important ar 
fi lucrul acesta. Scopul Squ ultim  pentru care ne-a mkntuit este ca sq slujim 
vewnic drept laudq slavei Sale, Biserica fiind destinatq sq fie o ilustrayie a 
harului Squ minunat:

< ... ne-a rknduit mai dinainte sq fim ‘nfiayi prin Isus Christos, 
dupq buna plqcere a voiei Sale, spre lauda slavei harului Squ pe care 
ni l-a dat ‘n Preaiubitul Lui> (Efeseni 1:5,6).

< ... dupq Hotqrkrea Aceluia, care face toate dupq sfatul voiei 
Sale, ca sq slujim de laudq slavei Sale, noi, care mai dinainte am 
nqdqjduit ‘n Christos> (Efeseni 1:11b-12).

< ... pentru rqscumpqrarea celor ckwtigayi de Dumnezeu, spre 
lauda slavei Lui> (Efeseni 1:14b).

Ca sq-wi ‘mplineascq acest scop vewnic, Dumnezeu ne va pqstra vewnic. 
Pentru cq n-am fost salvayi prin faptele noastre bune, nu putem fi nici 
pierduyi prin faptele noastre rele. Mkntuirea prin har ‘nseamnq o salvare 
complet separatq de meritele sau faptele noastre. Har ‘nseamnq cq Dumnezeu 
face tot ceea ce face pentru noi din pricina wi numai din pricina lui Isus 
Christos! Salvarea noastrq este darul lui Dumnezeu. Mkntuirea este un dar, 
nu o rqsplatq.

Mkntuirea nu poate fi <prin faptele noastre> pentru cq tot ce era necesar 
pentru mkntuire a fost deja realizat de faptele lui Christos la cruce.  Faptele 
noastre ne pot zidi doar o ‘mpqrqyie a noastrq, dar nu ne dau dreptul sq intrqm 
‘n “mpqrqyia Lui. (vezi anexa: <John {esle]> de la sfkrwitul cqryii) Mkntuirea 
nu se mai poate <face> astqzi, ci doar trebuie primitq ca un dar din partea lui 
Dumnezeu. Ea este deja realizatq prin Christos:

<Dupq ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer wi a zis: 
<Tatq, a sosit ceasul! Proslqvewte pe Fiul Tqu, ca wi Fiul Tqu sq Te 
proslqveascq pe Tine, dupq cum I-ai dat putere peste orice fqpturq, 
ca sq dea viaya vewnicq tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu. Wi viaya 
vewnicq este aceasta: sq Te cunoascq pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevqrat wi pe Isus Christos pe care L-ai trimis Tu. Eu Te-am 
proslqvit pe pqmknt, am sfkrwit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac> 
(Ioan 17:1-4).

< Cknd a luat Isus oyetul, a zis: <S-a isprqvit!> Apoi wi-a plecat 
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capul, wi Wi-a dat duhul> (Ioan 19:30).

Noi nu-i putem adquga nimic:

<Cqci printr-o singurq jertfq El a fqcut desqvkrwiyi pentru 
totdeauna pe cei ce sunt sfinyiyi> (Evrei 10:1-14).

 Cknd a murit Domnul Isus, perdeaua dinquntrul Templului s-a rupt de 
sus pknq jos, arqtknd prin aceasta cq de-acum ‘nainte, calea cqtre Dumnezeu 
este deschisq tuturor celor ce vor crede ‘n jertfa lui Christos. Atunci wi acolo 
s-a sqvkrwit mkntuirea noastrq. A fqcut-o Dumnezeu wi ne-a dqruit-o apoi prin 
harul Squ cel minunat...

8. Dumnezeu ne desqvkrwewte:

<Cqci noi suntem lucrarea Lui, wi am fost zidiyi ‘n Christos Isus 
pentru faptele bune pe care le-a pregqtit Dumnezeu mai dinainte, ca 
sq umblqm ‘n ele> (Efeseni 2:10).

Pentru cq  ajunsesem <copii ai mkniei>, Dumnezeu ne face acum obiectul 
suprem al iubirii wi atenyiei Sale!

Pqcatul a lucrat ‘mpotriva noastrq, iar Dumnezeu a lucrat pentru noi. 
Primirea mkntuirii este ‘nsq numai ‘nceputul lucrqrilor harului. Puterea 
‘nvierii continuq sq lucreze astqzi ‘n cei credinciowi.

Cuvkntul grec tradus ‘n limba romknq prin <lucrarea Lui> este <poema>, 
de unde avem cuvkntul <poem.>

 Textul ne spune cq convertirea n-a fost deckt un ‘nceput al lucrqrii 
puterii ‘nvierii Lui ‘n noi. Ea a fost doar ‘nceputul! Suntem de-acum o parte 
din creayia cea nouq a lui Dumnezeu:

<Cqci, dacq este cineva ‘n Christos, este o fqpturq (sau: zidire.) 
nouq. Cele vechi s-au dus: iatq cq toate lucrurile s-au fqcut noi>     
(2 Corinteni 5:17).

Puterea ‘nvierii continuq sq lucreze la desqvkrwirea noastrq, fqckndu-ne 
din zi ‘n zi mai asemenea lui Christos:

<De altq parte, wtim cq toate lucrurile lucreazq ‘mpreunq spre 
binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, wi anume, spre binele celor ce 
sunt chemayi dupq planul Squ. Cqci pe aceia pe care i-a cunoscut 
mai dinainte, i-a wi hotqrkt mai dinainte sq fie asemenea chipului 
Fiului Squ, pentru ca El sq fie cel ‘ntki-nqscut dintre mai mulyi frayi. 
Wi pe aceia pe care i-a hotqrkt mai dinainte, i-a wi chemat; wi pe aceia 
pe care i-a chemat, i-a wi socotit neprihqniyi; iar pe aceia pe care i-a 
socotit neprihqniyi, i-a wi proslqvit> (Romani 8:28-30).

Dar cum lucreazq Dumnezeu ‘n noi? Prin Duhul Sfknt! El ne dq wi dorinya 
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wi puterea de a face voia Lui:

<Cqci Dumnezeu este Acela care lucreazq ‘n voi, wi vq dq, dupq 
plqcerea Lui, wi voinya wi ‘nfqptuirea> (Filipeni 2:13).

Dupq ce wi-a sfkrwit lucrarea de salvare a omenirii la cruce, Domnul Isus 
s-a ‘nqlyat la cer, s-a awezat pe tronul slavei wi, de acolo, continuq lucrarea de 
<desqvkrwire> a sfinyilor din Bisericq:

<Dumnezeul pqcii, care, prin skngele legqmkntului celui vewnic, 
a sculat din moryi pe Domnul nostru Isus, marele Pqstor al oilor, 
sq vq facq desqvkrwiyi ‘n orice lucru bun, ca sq faceyi voia Lui, wi sq 
lucreze ‘n noi ce-I este plqcut, prin Isus Christos. A Lui sq fie slava 
‘n vecii vecilor!> (Evrei 13:20).

Acest lucru ‘l vom analiza mai ‘ndeaproape ‘n pasajul din Efeseni 4:7-16.  
Christos ne <echipeazq> pentru umblarea wi lucrarea noastrq pe pqmknt. 

<Dar fiecqruia din noi harul i-a fost dat dupq mqsura darului 
lui Christos. De aceea este zis: <S-a suit sus, a luat robia roabq, wi 
a dat daruri oamenilor.> Wi acest: <S-a suit> ce ‘nseamnq deckt cq 
‘nainte Se pogorkse ‘n pqryile mai de jos ale pqmkntului? Cel ce S-a 
pogorkt, este acelawi cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, 
ca sq umple toate lucrurile.  
 Wi El a dat pe unii apostoli; pe alyii, prooroci; pe alyii, 
evangheliwti; pe alyii, pqstori wi ‘nvqyqtori, pentru desqvkrwirea 
sfinyilor, ‘n vederea lucrqrii de slujire, pentru zidirea trupului lui 
Christos, pknq vom ajunge toyi la unirea credinyei wi a cunowtinyei 
Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la ‘nqlyimea staturii 
plinqtqyii lui Christos; ca sq nu mai fim copii, plutind ‘ncoace wi 
‘ncolo, purtayi de orice vknt de ‘nvqyqturq, prin viclenia oamenilor 
wi prin wiretenia lor ‘n mijloacele de amqgire; ci, credinciowi 
adevqrului, ‘n dragoste, sq crewtem ‘n toate privinyele, ca sq ajungem 
la Cel ce este Capul, Christos.   
 Din El tot trupul, bine ‘nchegat wi strkns legat, prin ceea ce 
dq fiecare ‘ncheieturq, ‘wi primewte crewterea, potrivit cu lucrarea 
fiecqrei pqryi ‘n mqsura ei, wi se zidewte ‘n dragoste> (Efeseni 4:7-
16).

Coplewiyi de extraordinara importanyq a convertirii wi a nawterii din nou, 
mulyi credinciowi se poartq de parcq dupq convertire n-ar mai urma nimic. 
Aceasta este grewit. Aici ne poate fi iar de ajutor ilustrayia cu ‘nvierea lui 
Lazqr. Dupq ce l-a strigat sq iasq afarq din mormknt, Domnul Isus a spus 
celor din jur: <Dezlegayi-l wi lqsayi-l sq meargq> (Ioan 11:44). Cu alte cuvinte, 
<Omul este viu. Scoateyi-l din hainele de mort.> Acelawi concept era wi ‘n 
mintea apostolului Pavel cknd scrie:
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< ... cu privire la felul vostru de viayq din trecut, sq vq dezbrqcayi 
de omul cel vechi care se stricq dupq poftele ‘nwelqtoare; wi sq vq 
‘nnoiyi ‘n duhul minyii voastre, wi sq vq ‘mbrqcayi ‘n omul cel nou, 
fqcut dupq chipul lui Dumnezeu, de o neprihqnire wi sfinyenie pe 
care o dq adevqrul> (Efeseni 4:22-24).

<Dacq, deci, ayi ‘nviat ‘mpreunq cu Christos, sq umblayi dupq 
lucrurile de sus, unde Christos wade la dreapta lui Dumnezeu> 
(Coloseni 3:1).

Aceeawi putere a ‘nvierii care te-a scos din mormkntul pqcatului te 
poate face acum sq trqiewti pentru slava lui Dumnezeu. Cu mare sacrificiu, 
Dumnezeu a lucrat <pentru noi> la cruce. Astqzi, El lucreazq <’n noi> ca sq 
ne facq asemenea lui Christos. Dumnezeu n-ar fi putut sq lucreze <’n noi>, 
dacq n-ar fi lucrat mai ‘ntki <pentru noi> wi nu poate lucra <prin noi> deckt 
‘n mqsura ‘n care reuwewte sq lucreze <’n noi.> Biblia ne aratq multe exemple 
ale acestui principiu. Dumnezeu a trebuit sq lucreze mai ‘ntki patruzeci de 
ani ‘n Moise, pentru a putea apoi sq lucreze prin Moise. Iosif a trebuit sq fie 
mai ‘ntki lucrat ‘n cei treisprezece ani de ‘nchisoare wi numai dupq aceea a 
fost calificat sq fie instrumentul lui Dumnezeu la curtea lui Faraon.  David 
a trebuit sq treacq mai ‘ntki prin cuptorul formqrii ‘n anii pribegiei wi numai 
dupq aceea a fost awezat pe tronul ‘mpqrqyiei poporului lui Dumnezeu. 
Dumnezeu trebuie sq lucreze <’n noi> ‘nainte de a lucra <prin noi.> El vrea sq 
ne facq instrumentele Lui ‘n lucrarea din jurul nostru:

< ... am fost zidiyi ‘n Christos Isus pentru faptele bune pe care 
le-a pregqtit Dumnezeu mai dinainte, ca sq umblqm ‘n ele> (Efeseni 
2:10b).

N-am fost mkntuiyi prin fapte bune, dar am fost mkntuiyi pentru fapte 
bune! Faimosul teolog John Calvin a spus: <Credinya singurq este cea care 
ne justificq ‘naintea lui Dumnezeu, dar credinya care ne justificq nu poate 
rqmkne niciodatq singurq. Ea este urmatq automat de fapte.> Nu suntem 
mkntuiyi prin credinyq plus fapte bune, dar suntem mkntuiyi prin credinyq 
pentru fapte bune. Pasajul fundamental pentru aceastq doctrinq se gqsewte ‘n 
cel de al doilea capitol din epistola lui Iacov, unde ni se spune cq adevqrata 
credinyq este materializatq (doveditq) ‘ntotdeauna ‘ntr-o viayq schimbatq.
Nu este suficient sq ne lqudqm cq avem credinyq. Trebuie sq demonstrqm 
valabilitatea credinyei noastre prin fapte corespunzqtoare.

Biblia vorbewte despre felurite categorii de <fapte.> Existq <faptele 
Legii>, care nu ne pot mkntui (Galateni 2:16; 3:11). Existq <faptele firii 
pqmkntewti> care sunt enumerate ‘n Galateni 5:19-21. Apostolul Pavel 
vorbewte despre <faptele ‘ntunericului> (Romani 13:12; Efeseni 5:11). Existq 
awa numita categorie a <faptelor moarte> din Evrei 6:1, care sunt probabil 
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lucruri care duc la moarte, pentru cq <plata pqcatului este moartea> (Romani 
6:23). <Faptele fqcute de noi ‘n neprihqnire>, amintite de Pavel ‘n Tit 3:5 
se referq probabil la faptele cu caracter religios sau moral pe care le fac cei 
pqcqtowi ‘n ‘ncercarea lor de a-wi ckwtiga singuri mkntuirea. Isaia le proclamq 
pe acestea drept <o ckrpq murdarq ‘naintea lui Dumnezeu> (Isaia 64:6). Dacq 
<neprihqnirea> noastrq este murdarq ‘naintea lui Dumnezeu, cum trebuie sq 
fie oare ‘naintea Lui pqcatele noastre?

Noi am fost salvayi prin <faptele lui Dumnezeu>, wi trqim acum ca sq 
lqsqm <faptele lui Dumnezeu> sq se manifeste prin noi.

<Faptele> despre care vorbewte apostolul Pavel ‘n acest pasaj au douq 
caracteristici. Mai ‘ntki, ele sunt definite ca <bune> prin contrast cu faptele 
omului pqcqtos:

< Voi erayi moryi ‘n grewelile wi ‘n pqcatele voastre, ‘n care 
trqiayi odinioarq, dupq mersul lumii acesteia, dupq domnul puterii 
vqzduhului, a duhului care lucreazq acum ‘n fiii neascultqrii. “ntre 
ei eram wi noi toyi odinioarq, cknd trqiam ‘n poftele firii noastre 
pqmkntewti, cknd fqceam voile firii pqmkntewti wi ale gkndurilor 
noastre, wi eram din fire copii ai mkniei, ca wi ceilalyi> (Efeseni 
2:1-3).

La o citire atentq, constatqm cq ‘n cel pqcqtos lucreazq Satan wi de aceea 
faptele lui vor fi ‘ntotdeauna rele, ‘n timp ce ‘n cel credincios lucreazq 
Dumnezeu wi aceasta ‘l face ‘n stare sq producq <fapte bune.> Faptele celui 
credincios nu sunt <bune> pentru cq el ‘nsuwi este bun, ci pentru cq el a primit 
de la Dumnezeu o naturq nouq wi a primit Duhul Sfknt care poate produce 
prin aceastq naturq fapte dumnezeiewti. Natura faptelor este datq de sursa din 
care provin ele. Dacq rqdqcina este omeneascq sau demonicq, faptele sunt 
<rele.> Dacq rqdqcina lor este dumnezeiascq, faptele nu pot fi deckt <fapte 
bune.>

Este foarte regretabil cq mulyi credinciowi minimalizeazq importanya 
faptelor bune ‘n viaya crewtinq. Din cauzq cq nu suntem mkntuiyi prin fapte 
bune, ei trag concluzia cq ele sunt periculoase. Aceasta este o grewealq. 
Noi nu facem fapte bune ca sq ne etalqm pe noi ‘nwine sau pentru ca sq fim 
admirayi de lume! Motivayia noastrq trebuie sq fie una mult mai ‘naltq:

<Voi sunteyi lumina lumii. O cetate awezatq pe un munte, nu 
poate sq rqmknq ascunsq. Wi oamenii n-aprind lumina ca s-o punq 
sub obroc, ci o pun ‘n sfewnic, wi lumineazq tuturor celor din casq. 
Tot awa sq lumineze wi lumina voastrq ‘naintea oamenilor, ca ei sq 
vadq faptele voastre bune, wi sq slqveascq pe Tatql vostru, care este 
‘n ceruri> (Matei 5:14-16).

Apostolul Pavel dorea din toatq inima ca Isus Christos sq fie proslqvit 
prin tot ceea ce fqcea el, chiar wi prin moartea lui:
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<Mq awtept wi nqdqjduiesc cu tqrie cq nu voi fi dat de ruwine 
cu nimic; ci cq acum, ca totdeauna, Christos va fi proslqvit cu 
‘ndrqznealq ‘n trupul meu, fie prin viaya mea, fie prin moartea mea> 
(Filipeni 1:20).

El ‘wi ‘ndeamnq urmawii <sq prisoseascq ‘n orice faptq bunq> (2 Corinteni 
9:8) wi <sq aducq roade ‘n tot felul de fapte bune> (Coloseni 1:10). De fapt, 
studierea Cuvkntului lui Dumnezeu are ca scop ca cel credincios <sq fie cu 
totul destoinic pentru orice faptq bunq> (2 Timotei 3:17). Crewtinul trebuie sq 
fie <plin de rkvnq pentru fapte bune> (Tit 2:14). Faptele noastre bune sunt ‘n 
esenyq <jertfe> pe care I le aducem lui Dumnezeu:

<Sq nu dayi uitqrii binefacerea wi dqrnicia; cqci lui Dumnezeu 
jertfe ca acestea “i plac> (Evrei 13:16).

Este foarte important sq subliniem cq nu noi producem aceste <fapte 
bune> wi cq ele sunt rezultatul lucrqrii lui Dumnezeu ‘n inima noastrq:

<Cqci Dumnezeu este Acela care lucreazq ‘n voi, wi vq dq, dupq 
plqcerea Lui, wi voinya wi ‘nfqptuirea> (Filipeni 2:13).

Secretul rodirii lui Pavel ‘ntr-o viayq de fapte bune a fost <harul lui 
Dumnezeu>:

<Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Wi harul Lui fayq de mine 
n-a fost zqdarnic; ba ‘ncq am lucrat mai mult deckt toyi: totuwi nu eu, 
ci harul lui Dumnezeu, care este ‘n mine> (1 Corinteni 15:10).

Faptele noastre bune sunt dovada cq am fost nqscuyi din nou:

< Nu oriwicine-Mi zice: <Doamne, Doamne!> va intra ‘n 
“mpqrqyia cerurilor, ci cel ce face voia Tatqlui Meu care este ‘n 
ceruri> (Matei 7:21).

Ele sunt fundamentul mqrturiei noastre crewtine, temelia care ne dq 
credibilitate ‘n ochii celor din jur:

<Sq aveyi o purtare bunq ‘n mijlocul Neamurilor, pentru ca ‘n 
ceea ce vq vorbesc de rqu ca pe niwte fqcqtori de rele, prin faptele 
voastre bune pe care le vqd, sq slqveascq pe Dumnezeu ‘n ziua 
cercetqrii> (1 Petru 2:12).

O doamnq crewtinq care vizita mereu casele de bqtrkni a vqzut odatq un 
bqrbat ‘n vkrstq care se uita pierdut la farfuria cu mkncare din fayq.

<Aveyi vreo problemq?> l-a ‘ntrebat ea.
<Firewte cq am o problemq>, i-a rqspuns el. Am o mare problemq pentru 

cq eu sunt evreu wi n-am voie sq mq ating de astfel de mkncare!>
<Ce ayi dori sq mkncayi?>, l-a ‘ntrebat femeia.
<Aw dori o farfurie cu supq!>
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Doamna s-a dus acasq, a pregqtit o supq <cower> wi i-a adus-o omului 
la azil. “n urmqtoarele sqptqmkni, ea l-a vizitat ades wi i-a adus tot felul de 
mkncqruri pe care le cerea el. Vorbele ei, awezate pe temelia bunqtqyii faptelor 
ei, l-au fqcut pe acel evreu sq vinq mai tkrziu la Christos. Da, o ciorbq 
<cower> poate sq fie o <faptq bunq> dacq este fqcutq din ‘ndemnul Duhului 
Sfknt wi dintr-o inimq plinq de dragoste crewtinq.

A doua caracteristicq a faptelor despre care ni se spune ‘n text este cq ele 
au fost <pregqtite>:

< ... faptele bune pe care le-a pregqtit Dumnezeu mai dinainte, 
ca sq umblqm ‘n ele> (Efeseni 2:10b).

Singurul loc ‘n care acest termen mai apare ‘n Noul Testament este 
Romani 9:23:

< ... wi sq-Wi arate bogqyia slavei Lui fayq de niwte vase ale 
‘ndurqrii pe care le-a pregqtit mai dinainte pentru slavq (despre noi 
vorbesc).>

Necredinciowii umblq <dupq mersul lumii acesteia, dupq domnul puterii 
vqzduhului, a duhului care lucreazq acum ‘n fiii neascultqrii> (Efeseni 
2:2), dar cei credinciowi umblq ‘n faptele bune pregqtite mai dinainte de 
Dumnezeu pentru ei.

Aceasta este o afirmayie senzayionalq! Ea ne spune cq Dumnezeu are 
un plan pentru viaya fiecqruia dintre noi iar noi trebuie sq ‘mplinim voia lui 
Dumnezeu ‘mplinind planul acesta. Apostolul Pavel nu vorbewte aici despre 
o <soartq> impersonalq care ne hotqrqwte destinul, ci de inima caldq a unui 
Tatq care se preocupq pknq la amqnunt de ceea ce se ‘ntkmplq cu fiecare 
dintre copiii Sqi. Voia lui Dumnezeu izvorqwte din inima lui Dumnezeu:

<Dar sfaturile Domnului dqinuiesc pe vecie, wi planurile inimii Lui, din 
neam ‘n neam> (Psalm 33:11). 

2. “mpqcayi wi awezayi ‘n templu - 2:11-22

Separarea dintre evrei wi Neamuri  (2:11-12)
Probabil cq cea mai formidabilq schimbare lucratq de <puterea 

‘nvierii> este cea exercitatq, nu asupra evreilor, care erau wi awa poporul 
lui Dumnezeu, ci asupra celor dintre Neamuri. Traiectoria lor ‘i ridicq din 
cimitirul pqcatului pknq ‘n Templul sfinyeniei divine! 

Trebuie sq pqstrqm aceastq discuyie ‘n perimetrul lucrqrii <puterii 
‘nvierii> care lucreazq acum ‘n Bisericq.

“ntregul pasaj curge ‘n jurul a trei expresii care subliniazq puncte 
fundamentale de schimbare a traiectoriei noastre eterne.
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<Altqdatq erayi ...> (Efeseni 2:11-12)
<Dar acum, ‘n Christos Isus ...> (Efeseni 2:13-18)
<Awadar, voi nu mai sunteyi ..., ci sunteyi ...> (Efeseni 2:19-22).
Pasajul care urmeazq aratq schimbqrile fundamentale care au fost ‘ntre 

starea de dinaintea <’nvierii> lui Christos wi starea de dupq ‘nviere. Aceste 
schimbqri n-au fost nicqieri mai mari deckt ‘n statutul Neamurilor ‘naintea lui 
Dumnezeu. 

<De aceea voi, care altqdatq erayi Neamuri din nawtere, numiyi 
netqiayi ‘mprejur de cqtre aceia care se cheamq tqiayi ‘mprejur, wi 
care sunt tqiayi ‘mprejur ‘n trup de mkna omului: ... > Efeseni 2:11.

Primele zece versete au arqtat noua noastrq <stare, poziyie> ‘n Christos; 
urmqtoarele douqsprezece scot ‘n relief contrastul dintre vechea noastrq 
<relayie> cu Christos wi relayia noastrq cea nouq. Dupq ce a discutat ‘n primele 
zece versete ale capitolului doi salvarea pqcqtowilor ‘n general, apostolul 
Pavel se ocupq ‘n urmqtoarele douqsprezece de lucrarea ‘nvierii lui Christos 
pentru credinciowii proveniyi dintre Neamuri. 

Timp de secole, cei <tqiayi ‘mprejur> (iudeii) i-au desconsiderat pe cei 
<netqiayi ‘mprejur> (Neamurile) wi au avut fayq de ei o atitudine pe care 
Dumnezeu nu o intenyionase pentru copiii Sqi. Faptul cq un iudeu primise 
semnul fizic al legqmkntului nu era prin sine ‘nsuwi dovada sau garanyia cq 
este automat wi un copil dupq voia lui Dumnezeu:

<Tqierea ‘mprejur, negrewit, este de folos, dacq ‘mplinewti Legea; 
dar dacq tu calci Legea, tqierea ta ‘mprejur ajunge netqiere ‘mprejur. 
Dacq deci, cel netqiat ‘mprejur pqzewte poruncile Legii, netqierea 
lui ‘mprejur nu i se va socoti ea ca o tqiere ‘mprejur? Cel netqiat 
‘mprejur din nawtere, care ‘mplinewte Legea, nu te va os’ndi el pe 
tine, care o calci, cu toate cq ai slova Legii wi tqierea ‘mprejur? 
Iudeu nu este acela care se aratq pe dinafarq cq este Iudeu; wi tqiere 
‘mprejur nu este aceea care este pe dinafarq, ‘n carne. Ci Iudeu este 
acela care este Iudeu ‘nquntru; wi tqiere ‘mprejur este aceea a inimii, 
‘n duh, nu ‘n slovq; un astfel de Iudeu ‘wi scoate lauda nu de la 
oameni, ci de la Dumnezeu> (Romani 2:25-29).

Acum, prin faptul cq s-au ‘ncrezut ‘n mod absolut ‘n lucrarea fqcutq de 
Christos, Neamurile au primit o <tqiere ‘mprejur> care n-a fost fqcutq de 
mkna omului>:

<”n El ayi fost tqiayi ‘mprejur, nu cu o tqiere ‘mprejur, fqcutq de 
mknq, ci cu tqierea ‘mprejur a lui Christos, ‘n dezbrqcarea de trupul 
poftelor firii noastre pqmkntewti, fiind ‘ngropayi ‘mpreunq cu El, 
prin botez, wi ‘nviayi ‘n El wi ‘mpreunq cu El, prin credinya ‘n puterea 
lui Dumnezeu, care L-a ‘nviat din moryi. Pe voi, care erayi moryi ‘n 
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grewelile voastre wi ‘n firea voastrq pqmknteascq netqiatq ‘mprejur, 
Dumnezeu v-a adus la viayq ‘mpreunq cu El, dupq ce ne-a iertat 
toate grewelile. A wters zapisul cu poruncile lui, care stqtea ‘mpotriva 
noastrq wi ne era potrivnic, wi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. A 
dezbrqcat domniile wi stqpknirile, wi le-a fqcut de ocarq ‘naintea 
lumii, dupq ce a iewit biruitor asupra lor prin cruce> (Coloseni 2:11-
15).

“nainte de ‘nvierea lui Christos, ‘ncepknd cu chemarea lui Avraam, 
Dumnezeu a fqcut o disctincyie clarq ‘ntre evrei wi Neamuri. Deosebirea a 
fost fqcutq nu ca sq-i facq pe evrei sq se ‘ngkmfe, ci ca sq-i transforme ‘n 
instrumentul distinct prin care Dumnezeu avea ‘n plan sq binecuvinteze toate 
celelalte neamuri:

<Domnul zisese lui Avram: <Iewi din yara ta, din rudenia ta wi din 
casa tatqlui tqu wi vino ‘n yara pe care yi-o voi arqta. Voi face din tine 
un neam mare wi te voi binecuvknta; ‘yi voi face un nume mare wi vei 
fi o binecuvkntare. Voi binecuvknta pe cei ce te vor binecuvknta wi 
voi blestema pe cei ce te vor blestema; wi toate familiile pqmkntului 
vor fi binecuvkntate ‘n tine> (Geneza 12:1-3).

Dumnezeu i-a separat pe evrei de celelalte nemuri pentru a-i face un 
mijloc de revelayie a sfinyeniei wi bunqtqyii Sale. Regretabil, Israel wi-a pqstrat 
specificul nayional wi ritualistic, da nu wi caracterul moral al sfinyeniei lor. 
Din acest punct de vedere, Israel a devenit la fel ca celelalte neamuri din jur. 
Din pricina aceasta, Dumnezeu a trebuit de nenumqrate ori sq-i pedepseascq 
pe evrei pentru cq nu wi-au pqstrat abilitatea de a mqrturisi Neamurilor despre 
existenya wi caracterul adevqratului Dumnezeu.

“n textul lui Pavel, cuvkntul care-i descrie cel mai bine pe pqcqtowii dintre 
Neamuri este <fqrq.> Ei fuseserq <’n afara> perimetrului binecuvkntqrilor lui 
Iehova ‘n cinci domenii specifice. Pasajul descrie cinci lucruri din trecutul 
nostru:

Neamuri fqrq Christos

< ... aduceyi-vq aminte cq ‘n vremea aceea erayi fqrq Christos, ...> 
(Efeseni 2:12)

Efesenii se ‘nchinau zeiyei Diana. Ei erau idolatri ca wi toatq mulyimea 
popoarelor de pe pqmknt. A fi <fqrq Christos>, orickt de religios ai fi 
‘nseamnq a fi <pierdut> pentru vecie. Singura <Uwq ‘ntre oameni wi 
Dumnezeu, singurul mijloc de salvare de la pierzarea vewnicq este Christos. 
Dacq ar fi fost vreun alt mijloc de salvare, unul singur mqcar, Dumnezeu nu 
wi-ar fi trimis Fiul sq moarq la Golgota. Problema existenyei altor religii sau 
altor cqi pentru salvarea oamenilor a fost lqmuritq, odatq pentru totdeauna, ‘n 
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grqdina Ghetsimani. Acolo, Dumnezeu i-a rqspuns lui Isus Christos wi ne-a 
rqspuns prin El tuturor, cq nu se poate altfel:

<Apoi a mers puyin mai ‘nainte, a cqzut cu faya la pqmknt, wi S-a 
rugat, zicknd: <Tatq, dacq este cu putinyq, depqrteazq de la Mine 
paharul acesta! Totuwi nu cum voiesc Eu, ci cum voiewti Tu. ... S-a 
depqrtat a doua oarq, wi S-a rugat, zicknd: <Tatq, dacq nu se poate 
sq se ‘ndepqrteze de Mine paharul acesta, fqrq sq-l beau, facq-se 
voia Ta!> ...  I-a lqsat din nou, S-a depqrtat, wi S-a rugat a treia oarq, 
zicknd aceleawi cuvinte. >(Matei 26:39-44).

Neamuri fqrq drept de cetqyenie

< ... fqrq drept de cetqyenie ‘n Israel, ...> (Efeseni 2:12).

Niciodatq n-am fost mai pqtruns de importanya <cetqyeniei> ca atunci 
cknd, ‘ntorckndu-ne dintr-o cqlqtorie misionarq din URSS, ‘n Germania, am 
fost despqryit de prietenul wi colegul meu de misiune, pastorul pentecostal 
Petricq Lascqu. De ‘ndatq ce mi-a vqzut pawaportul <american>, ofiyerul 
vamal mi-a fqcut semn cq pot trece ‘nainte. Puteam sq merg oriunde ‘n 
aeroport, ‘n Germania wi ‘n toatq Europa. Pe Petricq l-a oprit ‘nsq sq stea 
lkngq el pknq ce va veni avionul spre America. Prietenul meu nu avea ‘ncq 
cetqyenia americanq. 

Evreii au fost poporul ales de Dumnezeu. Apartenenya la acest popor le-a 
adus o sumedenie de drepturi wi ‘ndatoriri. Singura cale pentru ca cineva din 
afara poporului evreu sq aibe parte la avantajele date de Dumnezeu evreilor a 
fost <convertirea.> Awa cum vom vedea ‘n continuare ‘n text, a fi un cetqyean 
‘n poporul lui Dumnezeu aduce cu sine o libertate de circulayie wi integrare ‘n 
familia divinq vewnicq (Efeseni 2:19).

Neamuri strqine de legqmintele fqgqduinyei

< ... strqini de legqmintele fqgqduinyei, ...> (Efeseni 2:12).

“n afara legqmkntului cu Noe, Dumnezeu n-a fqcut legqminte cu 
Neamurile. Obiectul final al tuturor legqmintelor a fost aceastq <fqgqduinyq> 
de care amintewte Pavel. Esenya legqmintelor a fost cq Dumnezeu S-a angajat 
sq le facq bine evreilor, ‘n special prin trimiterea lui Mesia.

Neamuri fqrq nqdejde

< ... fqrq nqdejde ...> (Efeseni 2:12).

“n ciuda tuturor religiilor pqgkne, ‘n ciuda tuturor filosofiilor wi a 
civilizayiei, oamenii din afara sferei de influenyq a lui Dumnezeu sunt 
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‘n esenyq <fqrq nqdejde>. Deasupra ‘ntregii planete plutewte negura unui 
necunoscut imposibil de pqtruns. Cea mai mare problemq a tuturor 
sistemelor de gkndire din afara perimetrului revelayiei evreiewti este lipsa 
unei nqdejdi clare wi ‘ntemeiate despre viitor wi despre viaya de dupq viaya 
aceasta. Pe de altq parte, nqdejdea bazatq pe revelayia datq de Dumnezeu 
evreilor este singura ‘n stare sq ne scoatq din climatul general de decadenyq wi 
disperare:

< ... pentru cq oricine este nqscut din Dumnezeu, biruiewte 
lumea; wi ceea ce ckwtigq biruinyq asupra lumii, este credinya 
noastrq> (1 Ioan 5:4).

<Nu voim, frayilor, sq fiyi ‘n necunowtinyq despre cei ce au 
adormit, ca sq nu vq ‘ntristayi ca ceilalyi, care n-au nqdejde>            
(1 Tesaloniceni 4:13).

<Wi ‘nsuwi Domnul nostru Isus Christos, wi Dumnezeu, Tatql 
nostru, care ne-a iubit wi ne-a dat, prin harul Squ, o mkngkiere 
vewnicq wi o bunq nqdejde, ...> (2 Tesaloniceni 2:16).

< De aceea wi Dumnezeu, fiindcq voia sq dovedeascq cu mai 
multq tqrie mowtenitorilor fqgqduinyei nestrqmutarea hotqrkrii Lui, 
a venit cu un jurqmknt;  pentru ca, prin douq lucruri care nu se pot 
schimba, wi ‘n care este cu neputinyq ca Dumnezeu sq mintq, sq 
gqsim o puternicq ‘mbqrbqtare noi, a cqror scqpare a fost sq apucqm 
nqdejdea care ne era pusq ‘nainte, pe care o avem ca o ancorq a 
sufletului; o nqdejde tare wi neclintitq> (Evrei 6:17-19).

Neamuri fqrq Dumnezeu

< ... wi fqrq Dumnezeu ‘n lume> (Efeseni 2:12).

Neamurile aveau <dumnezei>, dar nu-L aveau pe Dumnezeu! Mulyimea 
de divinitqyi inventate nu putea sq yinq ‘nsq locul Dumnezeului celui viu wi 
adevqrat, awa cum a observat apostolul Pavel ‘n idolatra Atenq:

< Pe cknd ‘i awtepta Pavel ‘n Atena, i se ‘ntqrkta duhul la vederea 
acestei cetqyi pline de idoli. ... Pavel a stat ‘n picioare ‘n mijlocul 
Areopagului wi a zis: <Bqrbayi Atenieni! “n toate privinyele vq 
gqsesc foarte religiowi. Cqci, pe cknd strqbqteam cetatea voastrq 
wi mq uitam de aproape la lucrurile la care vq ‘nchinayi voi, am 
descoperit chiar wi un altar pe care este scris: <Unui Dumnezeu 
necunoscut!> Ei bine, ceea ce voi cinstiyi, fqrq sq cunoawteyi, aceea 
vq vestesc eu. Dumnezeu, care a fqcut lumea wi tot ce este ‘n ea, 
este Domnul cerului wi al pqmkntului, wi nu locuiewte ‘n temple 
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fqcute de mkini. El nu este slujit de mkini omenewti, ca wi cknd ar 
avea trebuinyq de ceva, El, care dq tuturor viaya, suflarea wi toate 
lucrurile. El a fqcut ca toyi oamenii, iewiyi dintr-unul singur, sq 
locuiascq pe toatq faya pqmkntului; le-a awezat anumite vremuri wi 
a pus anumite hotare locuinyei lor, ca ei sq caute pe Dumnezeu, wi 
sq se sileascq sq-L gqseascq bkjbkind, cu toate cq nu este departe 
de fiecare din noi. Cqci ‘n El avem viaya, miwcarea wi fiinya, dupq 
cum au zis wi unii din poeyii vowtri: <Suntem din neamul lui ...>  
Astfel, deci, fiindcq suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie sq 
credem cq Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau 
pietrei cioplite cu mewtewugirea wi iscusinya omului. Dumnezeu nu 
yine seama de vremurile de newtiinyq, wi poruncewte acum tuturor 
oamenilor de pretutindeni sq se pocqiascq; pentru cq a rknduit o 
zi, ‘n care va judeca lumea dupq dreptate, prin Omul pe care L-a 
rknduit pentru aceasta wi despre care a dat tuturor oamenilor o 
dovadq netqgqduitq prin faptul cq L-a ‘nviat din moryi ... > (Fapte 
17: 21-31).

Apostolul Pavel declarq zqdqrnicia ‘nchinqrii la alyi dumnezei:

<Deci, ckt despre mkncarea lucrurilor jertfite idolilor, wtim cq 
‘n lume un idol este tot una cu nimic, wi cq nu este deckt un singur 
Dumnezeu. Cqci chiar dacq ar fi awa numiyi <dumnezei> fie ‘n cer, 
fie pe pqmknt (cum wi sunt ‘ntr-adevqr mulyi <dumnezei> wi mulyi 
<domni>), totuwi pentru noi nu este deckt un singur Dumnezeu: 
Tatql, de la care vin toate lucrurile wi pentru care trqim wi noi, wi un 
singur Domn: Isus Christos, prin care sunt toate lucrurile wi prin El 
wi noi> (1 Corinteni 8:4-6).

Idolatria Neamurilor este numitq de marele apostol <robie>:

<Odinioarq, cknd nu cunowteayi pe Dumnezeu, erayi robiyi celor 
ce din firea lor, nu sunt dumnezei> (Galateni 4:8).

Preluknd un avertisment din cartea Deuteronom, Pavel ne mai spune 
cq ‘n spatele aparentei religiozitqyi spirituale pqgkne se pot ascunde forye 
demonice:

<Au adus jertfe dracilor, unor idoli care nu sunt dumnezei, unor 
dumnezei pe care nu-i cunowteau, dumnezei noi, veniyi de curknd, 
de care nu se temuserq pqrinyii vowtri> (Deuteronom 32:17).

Nu tot ce este supranatural este dumnezeiesc. Supranaturalul poate fi 
foarte bine wi ... demonic. 

<Deci ce zic eu? Cq un lucru jertfit idolilor, este ceva? Sau cq 
un idol este ceva? Dimpotrivq, eu zic cq ce jertfesc Neamurile, 
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jertfesc dracilor, wi nu lui Dumnezeu. Wi eu nu vreau ca voi sq fiyi 
‘n ‘mpqrtqwire cu dracii. Nu puteyi bea paharul Domnului wi paharul 
dracilor; nu puteyi lua parte la masa Domnului wi la masa dracilor> 
(1 Corinteni 10:19-21).

Psalmul 115 contrasteazq idolii pqgkni cu adevqratul Dumnezeu al lui 
Israel:

<Dumnezeul nostru este ‘n cer, El face tot ce vrea. Idolii lor sunt 
argint wi aur, fqcuyi de mkini omenewti. Au gurq, dar nu vorbesc, 
au ochi, dar nu vqd, au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miros, au 
mkini, dar nu pipqie, picioare, dar nu merg; nu scot nici un sunet 
din gktlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac; toyi cei ce se ‘ncred ‘n ei> 
(Psalmul 115:3-8).

Este important sq subliniem cq auto’nwelarea pqgknilor dintre Neamuri 
a fost produsq de ‘nclinayiile lor pqcqtoase, nu de Dumnezeu. Istoria lumii 
nu a mers de la politeism la monoteism, cum ‘ncearcq sq spunq unii, ci de la 
monoteism la politeismul dezorientat wi ‘nwelqtor:

<Mknia lui Dumnezeu se descoperq din cer ‘mpotriva oricqrei 
necinstiri a lui Dumnezeu wi ‘mpotriva oricqrei nelegiuiri a 
oamenilor, care ‘nqduwq adevqrul ‘n nelegiuirea lor. Fiindcq ce 
se poate cunoawte despre Dumnezeu, le este descoperit ‘n ei, cqci 
le-a fost arqtat de Dumnezeu. “n adevqr, ‘nsuwirile nevqzute ale 
Lui, puterea Lui vewnicq wi dumnezeirea Lui, se vqd lqmurit, de la 
facerea lumii, cknd te uiyi cu bqgare de seamq la ele ‘n lucrurile 
fqcute de El. Awa cq nu se pot dezvinovqyi; fiindcq, cu toate cq au 
cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslqvit ca Dumnezeu, nici nu 
I-au mulyumit; ci s-au dedat la gkndiri dewarte, wi inima lor fqrq 
pricepere s-a ‘ntunecat. S-au fqlit cq sunt ‘nyelepyi, wi au ‘nnebunit; 
wi au schimbat slava Dumnezelui nemuritor ‘ntr-o icoanq care 
seamqnq cu omul muritor, pqsqri, dobitoace cu patru picioare wi 
tkrktoare> (Romani 1:18-23).

Caracteristica istoriei umane nu este <evoluyia>, ci <involuyia>!  Primele 
unsprezece capitole din cartea Genezei sunt cronica acestei involuyii a 
Neamurilor, iar restul Bibliei (‘ncepknd cu chemarea lui Avraam) este 
cronica evreilor, un popor chemat special de Dumnezeu wi separat de 
Neamuri pentru a fi folosit la salvarea Neamurilor. 

Domnul Isus i-a spus femeii samaritene:

<Voi vq ‘nchinayi la ce nu cunoawteyi; noi ne ‘nchinqm la ce 
cunoawtem, cqci mkntuirea vine de la Iudei> (Ioan 4:22).
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“ntkietatea sau primatul evreilor ‘n planul de mkntuire a lumii a constat ‘n 
depozitarea elementelor necesare ‘mplinirii acestui plan ‘n religia wi istoria 
lor:

<Care este, deci, ‘ntkietatea Iudeului sau care este folosul tqierii 
‘mprejur? Oricum, sunt mari. Wi mai ‘ntki de toate, prin faptul cq lor 
le-au fost ‘ncredinyate cuvintele lui Dumnezeu> (Romani 3:1-2).

 <Ei sunt Israeliyi, au ‘nfierea, slava, legqmintele, darea Legii, 
slujba dumnezeiascq, fqgqduinyele, patriarhii, wi din ei a iewit, dupq 
trup, Christosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu 
binecuvkntat ‘n veci. Amin!> (Romani 9:4-5).

“mpqcarea dintre evrei wi Neamuri  (2:13-18)
Cuvkntul <dar> face aceeawi diferenyq ca wi acela din Efeseni 2:4, 

semnalknd schimbarea neawteptatq wi nemaipomenit de mare pe care a 
lucrat-o harul lui Dumnezeu ‘n virtutea <’nvierii> Domnului Isus Christos. La 
Calvar, cele cinci bariere dintre evrei wi Neamuri au fost spulberate.

Christos a ‘nlqturat <distanya> dintre ei

<Dar acum, ‘n Christos Isus, voi, care odinioarq erayi depqrtayi, 
ayi fost apropiayi prin skngele lui Christos> (Efeseni 2:13). 

“n trupul Squ jertfit pe cruce, Isus Christos a desfiinyat vrqjmqwia care 
existq nu numai ‘ntre cei pqcqtowi wi Dumnezeu, dar wi ‘ntre evrei wi Neamuri:

Christos a ‘nlqturat <bariera> dintre ei

<Cqci El este pacea noastrq, care din doi a fqcut unul, wi a surpat 
zidul de la mijloc care-i despqryea, ... (Efeseni 2:14).

Christos a ‘nlqturat <duwmqnia> dintre ei

< ... wi, ‘n trupul Lui, a ‘nlqturat vrqjmqwia dintre ei, ...> (Efeseni 
2:15a).

Christos a ‘nlqturat <diviziunea> dintre ei

< ... Legea poruncilor, ‘n orknduirile ei, ... fqcknd astfel pace> 
(Efeseni 2:15b).

Christos a ‘nlqturat <distincyia> dintre ei

< ... ca sq facq pe cei doi sq fie ‘n El ‘nsuwi un singur om nou, wi 
a ‘mpqcat pe cei doi cu Dumnezeu ‘ntr-un singur trup, prin cruce, 
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prin care a nimicit vrqjmqwia > (Efeseni 2:15c-16).

Pentru realizarea planului Squ ‘n istoria mkntuirii lumii, Dumnezeu 
a awezat un zid de despqryire ‘ntre Neamuri wi evrei, instrumentul Squ de 
mqrturie wi mkntuire. Odatq realizatq mkntuirea, acest zid de despqryire nu-wi 
mai are rostul wi a fost ‘nlqturat. Acest adevqr a fost foarte greu ‘nyeles de 
biserica primilor crewtini proveniyi dintre evrei. Timp de secole, evreii au fost 
despqryiyi wi deosebiyi de Neamuri - ‘n religie, ‘n portul hainelor, ‘n regimul 
alimentar, ‘n orknduirile wi poruncile date de Legea lui Moise. Pknq cknd 
Petru n-a fost trimis la Neamuri (Faptele Apostolilor 10), Biserica n-a avut 
probleme. Cknd ‘nsq Petru s-a dus wi a intrat ‘n casa unor <netqiayi ‘mprejur>  
au ‘nceput problemele. Iudeii crewtini l-au luat la rost pe Petru (Faptele 
Apostolilor 11) wi reprezentanyii Bisericii au trebuit sq se adune la Ierusalim 
pentru a stabili care este locul wi statutul Neamurilor intrate ‘n Bisericq. Nu 
trebuie oare ca cineva dintre Neamuri sq devinq mai ‘ntki iudeu wi numai 
dupq aceea sq fie acceptat ‘n Bisericq? Rqspunsul adunqrii de la Ierusalim 
a fost un categoric wi rqspicat :<Nu! Iudeii wi Neamurile sunt mkntuiyi ‘n 
acelawi fel: prin credinya ‘n Isus Christos!> Separarea wi duwmqnia de secole a 
dispqrut! 

Acest concept a fost ceva extraordinar! “n structura Templului din 
Ierusalim exista chiar wi un zid de despqryire ‘ntre <curtea Neamurilor>, 
unde puteau intra wi convertiyii piowi veniyi sq se ‘nchine alqturi de iudei wi 
<curtea iudeilor> unde nu puteau intra deckt cei care erau evrei <pur-sknge.> 
Arheologii au descoperit o inscripyie pe care se putea citi:

<Nici un strqin nu poate intra dincolo de zidul care ‘nconjoarq locul sfknt. 
Oricine va fi descoperit dincolo de aceastq poartq va fi singurul vinovat de 
moartea cu care va fi pedepsit.> Aceasta a fost limita peste care crezuserq 
iudeii cq a trecut Pavel ‘mpreunq cu prietenii sqi dintre Neamuri, cknd a venit 
sq se ‘nchine la Ierusalim:

<Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curqyit, wi a intrat cu 
ei a doua zi ‘n Templu, ca sq vesteascq sfkrwitul zilelor curqyirii cknd 
se va aduce jertfq pentru fiecare din ei. Cqtre sfkrwitul celor wapte 
zile, Iudeii din Asia, cknd au vqzut pe Pavel ‘n Templu, au ‘ntqrktat 
tot norodul, au pus mkinile pe el, wi au ‘nceput sq strige: <Bqrbayi 
Israeliyi, dayi ajutor! Iatq omul, care propovqduiewte pretutindeni wi 
‘n toatq lumea ‘mpotriva norodului, ‘mpotriva Legii wi ‘mpotriva 
locawului acestuia; ba, ‘ncq a vkrkt wi pe niwte Greci ‘n Templu, wi a 
spurcat acest locaw sfknt.> “n adevqr, vqzuserq mai ‘nainte pe Trofim 
Efeseanul, ‘mpreunq cu el ‘n cetate, wi credeau cq Pavel ‘l bqgase ‘n 
Templu. Toatq cetatea s-a pus ‘n miwcare, wi s-a strkns norodul din 
toate pqryile. Au pus mkna pe Pavel, wi l-au scos afarq din Templu, 
ale cqrui uwi au fost ‘ncuiate ‘ndatq. Pe cknd ‘ncercau sq-l omoare, 
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s-a dus vestea la cqpitanul oastei cq tot Ierusalimul s-a tulburat> 
(Faptele Apostolilor 21:26-31).

Pentru ca Neamurile sq se poatq ‘nchina ‘mpreunq cu iudeii, zidul de 
despqryire a trebuit sq fie <‘nlqturat.> Domnul Isus a ‘mplinit cerinyele Legii 
wi a plqtit vinovqyia tuturor la Calvar. De la <’nviere> ‘ncoace, ‘ntre evrei wi 
Neamuri nu mai existq despqryirea provocatq de Lege:

<Dacq mqrturisewti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, wi dacq 
crezi ‘n inima ta cq Dumnezeu L-a ‘nviat din moryi, vei fi mkntuit. 
Cqci prin credinya din inimq se capqtq neprihqnirea, wi prin 
mqrturisirea cu gura se ajunge la mkntuire, dupq cum zice Scriptura: 
<Oricine crede ‘n el, nu va fi dat de ruwine.> “n adevqr, nu este nici 
o deosebire ‘ntre Iudeu wi Grec; cqci toyi au acelawi Domn, care este 
bogat ‘n ‘ndurare pentru toyi cei ce-L cheamq. Fiindcq <oricine va 
chema Numele Domnului, va fi mkntuit> (Romani 10:9-13).

Iudeii wi Neamurile au devenit <una> ‘n Isus Christos. Legea nu mai are 
nici un efect asupra lor! Aceasta este un adevqr uriaw pe care unii nu l-au 
‘nyeles wi au ‘ncercat ‘n trecut wi mai ‘ncearcq wi astqzi sq-i tkrqscq pe crewtini 
‘napoi sub jugul Legii (Galateni 4:8-11; 5:1; Coloseni 2:13-23). Legea, fqrq 
Christos, nu a adus pace nici iudeilor wi nici Neamurilor. 

<El a venit astfel sq aducq vestea bunq a pqcii vouq celor ce erayi 
departe, wi pace celor ce erau aproape. Cqci prin El wi unii wi alyii 
avem intrare la Tatql, ‘ntr-un Duh> (Efeseni 2:17-18).

Isus Christos <este pacea noastrq> (Efeseni 2:14) wi a venit <sq facq pace> 
(Efeseni 2:15). Numai venirea lui Christos ne-a putut transmuta pe tqrkmul 
harului:

<Wi noi toyi am primit din plinqtatea Lui, wi har dupq har; cqci 
Legea a fost datq prin Moise, dar harul wi adevqrul au venit prin Isus 
Christos> (Ioan 1:16-17).

<”nainte de venirea credinyei, noi eram sub paza Legii, ‘nchiwi 
pentru credinya care trebuia sq fie descoperitq. Astfel, Legea ne-a 
fost un ‘ndrumqtor spre Christos, ca sq fim socotiyi neprihqniyi prin 
credinyq. Dupq ce a venit credinya, nu mai suntem sub ‘ndrumqtorul 
acesta. Cqci toyi sunteyi fii ai lui Dumnezeu, prin credinya ‘n 
Christos Isus. Toyi care ayi fost botezayi pentru Christos, v-ayi 
‘mbrqcat cu Christos. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este 
nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bqrbqteascq, nici parte 
femeiascq, fiindcq toyi sunteyi una ‘n Christos Isus> (Galateni 3:23-
28).

“mpqcarea prin Christos este generalq, deplinq wi definitivq! Ea a fost 
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lucratq de <puterea ‘nvierii> wi este valabilq pentru toyi aceia care wi-au lqsat 
viaya sub influenya ei binefqcqtoare:

Unirea wi integrarea ‘n planul vewnic (2:19-22)
Sfkrwitul pasajului descrie integrarea celor credinciowi ‘n familia wi planul 

etern al lui Dumnezeu.  Apostolul folosewte trei imagini pentru a descrie 
noua unitate realizatq de puterea ‘nvierii ‘n crewtini: un popor nou, o familie 
divinq wi un Templu sfknt.

Un popor nou
Prima schimbare despre care vorbewte apostolul Pavel aici este una de 

statut, schimbarea <cetqyeniei.>

<Awadar, voi nu mai sunteyi nici strqini, nici oaspeyi ai casei, ci 
sunteyi ‘mpreunq cetqyeni cu sfinyii, oameni din casa lui Dumnezeu, 
...> (Efeseni 2:19).

Israel a fost poporul ales a lui Dumnezeu, dar ei L-au respins pe 
Rqscumpqrqtorul trimis la ei wi au trebuit sq sufere consecinyele acestui refuz. 
“mpqrqyia, ‘n forma ei prezentq, a fost luatq de la ei wi datq altora:

< Isus le-a zis: <N-ayi citit niciodatq ‘n Scripturi cq: <Piatra pe 
care au lepqdat-o zidarii, a ajuns sq fie pusq ‘n capul unghiului; 
Domnul a fqcut acest lucru, wi este minunat ‘n ochii nowtri?> De 
aceea, vq spun cq “mpqrqyia lui Dumnezeu va fi luatq de la voi, wi va 
fi datq unui neam, care va aduce roadele cuvenite> (Matei 21:42-
43).

Acest nou popor, acest neam ales ‘n perioada lepqdqrii evreilor, este 
Biserica. Misiunea ‘ncredinyatq de Dumnezeu evreilor a fost predatq 
temporar unei alte grupe de oameni. Cel ce le spusese evreilor ...

<Acum, dacq veyi asculta glasul Meu wi dacq veyi pqzi legqmkntul Meu, 
veyi fi ai Mei dintre toate popoarele, cqci tot pqmkntul este al Meu; “mi veyi fi 
o ‘mpqrqyie de preoyi wi un neam sfknt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei 
spune copiilor lui Israel> (Exod 19:5-6).

... a fqcut acum din Bisericq instrumentul lucrqrii Sale:

<Cinstea aceasta este, deci, pentru voi care ayi crezut! Dar pentru 
cei necredinciowi <piatra pe care au lepqdat-o zidarii, a ajuns sq 
fie pusq ‘n capul unghiului>; wi <o piatrq de poticnire, wi o stkncq 
de cqdere>. Ei se lovesc de ea, pentru cq n-au crezut Cuvkntul, 
wi la aceasta sunt rknduiyi. Voi ‘nsq sunteyi o seminyie aleasq, o 
preoyie ‘mpqrqteascq, un neam sfknt, un popor pe care Dumnezeu 
Wi l-a ckwtigat ca sq fie al Lui, ca sq vestiyi puterile minunate ale 
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Celui ce v-a chemat din ‘ntuneric la lumina Sa minunatq; pe voi, 
care odinioarq nu erayi un popor, dar acum sunteyi poporul lui 
Dumnezeu; pe voi, care nu cqpqtaserqyi ‘ndurare, dar acum ayi 
cqpqtat ‘ndurare> (1 Petru 2:7-10).

“n generayia sa, apostolul Pavel wtia cel mai bine lucrul acesta pentru cq el 
‘nsuwi a trebuit sq facq aceastq <schimbare de macaz>:

<Unii (dintre evrei) au crezut ce le spunea el, iar alyii n-au 
crezut. Fiindcq ei au plecat acasq ‘n ne’nyelegere unii cu alyii, Pavel 
n-a adqugat deckt aceste vorbe: <Bine a spus Duhul Sfknt prin 
proorocul Isaia cqtre pqrinyii vowtri, cknd a zis: <Du-te la poporul 
acesta, wi zi-i: <Veyi auzi cu urechile voastre, wi nu veyi ‘nyelege; cu 
ochii vowtri veyi privi, wi nu veyi vedea. Cqci inima acestui norod s-a 
‘mpietrit; ei aud greu cu urechile, wi-au ‘nchis ochii, ca nu cumva 
sq vadq cu ochii, sq audq cu urechile, sq ‘nyeleagq cu inima, sq se 
‘ntoarcq la Dumnezeu, wi sq-i vindec.> Sq wtiyi, deci, cq mkntuirea 
aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisq Neamurilor, wi o vor asculta> 
(Faptele Apostolilor 28:24-28).

“n Vechiul Testament, nayiunile erau deosebite dupq originea lor din Set, 
Ham wi Iafet (Geneza 10). “n cartea Faptele Apostolilor vqdem aceste trei 
linii genealogice unite ‘n Chritos ca sq formeze o nayiune nouq. “n Faptele 
Apostolilor capitolul 8 vedem cum este mkntuit un descendent al lui Ham, 
famenul etiopian, ‘n capitolul 9, asistqm la mkntuirea unui urmaw al lui Sem, 
Saul din Tars, iar ‘n capitolul 10 ni se aratq mkntuirea unui descendent din 
Iafet, sutawul Corneliu. Pqcatul a dus la ruina generalq a tuturor oamenilor. 
Puterea ‘nvierii lucreazq acum la refacerea unitqyii umanitqyii prin Christos. 
Toyi cei care cred ‘n El primesc o cetqyenie <cereascq.>

 Este important sq arqtqm aici cq apostolul Pavel vorbewte despre 
<cetqyenie> ‘n contextul Imperiului roman. Cetqyenia romanq era ceva cu 
totul special wi dqdea posesorului ei drepturi pe care nu le mai avea nimeni 
altul. Aceastq cetqyenie era rkvnitq de mulyi, unii fiind gata chiar sq wi 
plqteascq sume imense pentru a intra ‘n posesia ei. Pavel a wtiut foarte bine 
importanya <cetqyeniei>:

<Cqpitanul a poruncit sq ducq pe Pavel ‘n cetqyuie wi sq-l 
cerceteze, bqtkndu-l cu biciul, ca sq afle din ce pricinq strigau awa 
‘mpotriva lui. Pe cknd ‘l legau cu curele, Pavel a zis sutawului, 
care era de fayq: <Vq este ‘ngqduit sq bateyi pe un Roman, care nu 
este oskndit?> La auzul acestor cuvinte, sutawul s-a dus sq dea de 
wtire cqpitanului wi a zis: <Ce ai de gknd sq faci? Omul acesta este 
cetqyean roman.> Wi cknd a venit cqpitanul, i-a zis lui Pavel:  
<Spune-mi, ewti roman?> <Da> i-a rqspuns el. Cqpitanul a zis: <Eu 
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cu o mare sumq de bani am dobkndit cetqyenia aceasta.> <Wi eu> a 
zis Pavel <sunt chiar nqscut Roman.> Numaideckt, cei ce aveau sq-l 
cerceteze prin bqtaie, au ‘ncetat sq-l mai necqjeascq: ba cqpitanul, 
cknd a aflat cq Pavel este roman, s-a temut, pentru cq-l legase> 
(Faptele Apostolilor 22:24-29).

A fi cetqyean al Imperiului roman era atunci o cinste wi o garanyie a 
protecyiei imperiale. Nici un cetqyean roman nu putea fi judecat de o curte 
regionalq. Orice cetqyean roman putea face apel, awa cum a fqcut de altfel wi 
Pavel, la Cezar. Iatq ce a fqcut marele apostol atunci cknd era ‘n pericol sq fie 
dat de dregqtorii regionali ‘n mkinile ucigawe ale iudeilor:

<Pavel a zis: <Eu stau ‘naintea scaunului de judecatq al 
Cezarului; acolo trebuie sq fiu judecat. Pe Iudei nu i-am nedreptqyit 
cu nimic, dupq cum wtii wi tu foarte bine. Dacq am fqcut vreo 
nedreptate sau vreo nelegiuire vrednicq de moarte, nu mq dau 
‘nlqturi de la moarte; dar, dacq nu este nimic adevqrat din lucrurile 
de care mq pkrqsc ei, nimeni n-are dreptul sq mq dea ‘n mkinile lor. 
Cer sq fiu judecat de Cezar.>  
 Atunci Festus, dupq ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a rqspuns: 
<De Cezar ai cerut sq fii judecat, ‘naintea Cezarului te vei duce> 
(Faptele Apostolilor 25:10-12).

Prin analogie, nici un credincios care face acum parte din poporul 
lui Dumnezeu nu mai poate fi ‘nvinuit sau acuzat de altcineva deckt de 
Christos.:

<Deci, ce vom zice noi ‘n faya tuturor acestor lucruri? Dacq 
Dumnezeu este pentru noi, cine va fi ‘mpotriva noastrq? El, care 
n-a cruyat nici chiar pe Fiul Squ, ci L-a dat pentru noi toyi, cum nu 
ne va da fqrq platq, ‘mpreunq cu El, toate lucrurile? Cine va ridica 
pkrq ‘mpotriva alewilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i 
socotewte neprihqniyi! Cine-i va oskndi? Christos a murit! Ba mai 
mult, El a wi ‘nviat, stq la dreapta lui Dumnezeu, wi mijlocewte pentru 
noi!> (Romani 8:31-34).

Christos, marele nostru Judecqtor, nu ne oskndewte, ci va veni sq ne scape 
de mknia viitoare:

<Dar cetqyenia noastrq este ‘n ceruri, de unde wi awteptqm ca 
mkntuitor pe Domnul Isus Christos> (Filipeni 3:20).

O familie
A doua imagine folositq de Pavel pentru a ilustra schimbarea lucratq de 
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puterea ‘nvierii este <familia divinq>:

< ... oameni din casa lui Dumnezeu, ...> (Efeseni 2:19b).

Prin credinya ‘n Christos, am intrat ‘n familia lui Dumnezeu:

< ... tuturor celor ce L-au primit, adicq celor ce cred ‘n Numele 
Lui, le-a dat dreptul sq se facq copii ai lui Dumnezeu; nqscuyi nu 
din sknge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din 
Dumnezeu> (Ioan 1: 12-13).

“n virtutea acestei nawteri din nou, Duhul Sfknt ne ‘nvayq sq-i spunem lui 
Dumnezeu <Tatq> (Romani 8:15). 

Biserica, aceastq familie minunatq a lui Dumnezeu existq astqzi ‘n douq 
locuri <’n ceruri wi pe pqmknt> (Efeseni 3:15). Credinciowii ‘n viayq sunt 
pe pqmknt, iar cei care au murit au ajuns deja <la Domnul.> Nici unul din 
crewtinii Bisericii nu este <sub pqmknt> (Filipeni 2:10). Suntem toyi o singurq 
familie, <oameni din casa lui Dumnezeu>, ‘ndiferent de rasq, de nayionalitate, 
de gen sau de orice altq distincyie care existq ‘n societatea de acum.

Un Templu sfknt
“n cartea Genezei, Dumnezeu a <umblat> cu poporul Squ (Geneza 

5:22, 24; 6:9), dar ‘n Exodul gqsim scris cq El S-a hotqrkt sq <locuiascq> ‘n 
mijlocul poporului Squ (Exod 25:8). Dumnezeu a locuit ‘n <Cortul ‘ntklnirii> 
(Exod 40:34-38) pknq ce pqcatele lui Israel au fqcut ca <slava lui Dumnezeu> 
sq plece de la ei (1 Samuel 4:21). Apoi Dumnezeu a locuit ‘n Templul zidit 
de Solomon (1 Regi 8:1-11), dar, vai, pqcatele poporului evreu s-au ‘nmulyit 
iarqwi wi <slava lui Dumnezeu> a trebuit sq plece iar de la ei (Ezechiel 10:18-
19).

Dumnezeu a venit iarqwi sq locuiascq ‘mpreunq cu ai Sqi ‘n trupul 
material al Domnului Isus Christos:

<Wi Cuvkntul S-a fqcut trup, wi a locuit printre noi, plin de har, wi de 
adevqr. Wi noi am privit slava Lui, o slavq ‘ntocmai ca slava singurului nqscut 
din Tatql> (Ioan 1:14).

Oamenii au luat acest trup wi l-au rqstignit pe o cruce. Astqzi, prin Duhul 
Sfknt, Dumnezeu locuiewte iar pe pqmknt ‘n Bisericq, ea fiind astfel un nou 
Templu al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu locuiewte ‘n Temple fqcute de mkini 
omenewti (Faptele Apostolilor 7:48-50), ci ‘n inimile wi ‘n adunarea celor care 
s-au predat lui Christos:

<Nu wtiyi cq trupul vostru este Templul Duhului Sfknt, care 
locuiewte ‘n voi, wi pe care L-ayi primit de la Dumnezeu? Wi cq voi 
nu sunteyi ai vowtri?  Cqci ayi fost cumpqrayi cu un prey. Proslqviyi, 
deci, pe Dumnezeu ‘n trupul wi ‘n duhul vostru, care sunt ale lui 
Dumnezeu> (1 Corinteni 6:19-20).
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< ... fiind zidiyi pe temelia apostolilor wi proorocilor, piatra 
din capul unghiului fiind Isus Christos. “n El toatq clqdirea, bine 
‘nchegatq, crewte ca sq fie un Templu sfknt ‘n Domnul. Wi prin El wi 
voi sunteyi zidiyi ‘mpreunq, ca sq fiyi un lqcaw al lui Dumnezeu, prin 
Duhul> (Efeseni 2:11-22).

Temelia Bisericii a fost pusq de apostolii wi profeyii Noului Testament. 
Isus Christos este <temelia> (1 Corinteni 3:11) wi piatra ei din capul 
unghiului (Psalmul 118:22; Isaia 8:14). Piatra din capul unghiului leagq 
‘ntreaga structurq wi, tot awa, Christos unewte ‘n Sine ‘nsuwi Neamurile wi pe 
evrei ‘n Bisericq. Folosirea Templului ca metaforq trebuie sq fi fost foarte 
sugestivq atkt pentru evreii, ckt wi pentru Neamurile din Biserica Efesului. 
Evreii aveau ‘naintea ochilor imaginea Templului de la Ierusalim, ‘n timp de 
Neamurile priveau zilnic marele Templu al Dianei. Ambele temple fuseserq 
sortite distrugerii, dar Templul lui Christos este o zidire vewnicq:

< ... voi zidi Biserica Mea, wi poryile Locuinyei moryilor nu o vor 
birui> (Matei 16:18).

Duhul Sfknt clqdewte edificiul Bisericii din pietre moarte pe care le ia din  
<groapa pieirii> (Psalm 40:2), le aduce la viayq wi le aweazq apoi cu dragoste 
wi gingqwie la locul potrivit ‘n acest etern Templu al lui Dumnezeu:

< ... Wi voi, ca niwte pietre vii, sunteyi zidiyi ca sq fiyi o casq 
duhovniceascq, o preoyie sfkntq, wi sq aduceyi jertfe duhovnicewti, 
plqcute lui Dumnezeu, prin Isus Christos> (1 Petru 2:5).

Acesastq clqdire duhovniceascq a Templului sfknt este <bine ‘nchegatq> 
ca trup al lui Christos (Efeseni 2:21; 4:16),  wi crewte cknd fiecare credincios 
‘wi ‘mplinewte menirea pe care i-a rknduit-o Dumnezeu:

<Din El tot trupul, bine ‘nchegat wi strkns legat, prin ceea ce 
dq fiecare ‘ncheieturq, ‘wi primewte crewterea, potrivit cu lucrarea 
fiecqrei pqryi ‘n mqsura ei, wi se zidewte ‘n dragoste> (Efeseni 4:16).

 Puterea dumnezeiascq prin care Dumnezeu a ‘nviat trupul lui Christos 
din moryi, lucreazq acum ca <putere a ‘nvierii> ‘n procesul de formare a 
trupului spiritual al lui Christos, Biserica. Prin Christos, Dumnezeu ne-a 
<’nviat> wi pe noi wi ne-a pus sq stqm ‘mpreunq cu El pe tronul slavei eterne. 
Puterea ‘nvierii Lui ne-a ‘mpqcat cu Dumnezeu wi ne-a awezat ‘n poporul, 
familia wi Templul Lui. Ea a biruit wi pqcatul wi ‘nstrqinarea. Individual wi 
‘mpreunq, puterea ‘nvierii ne-a fqcut parte din Biserica slqvitq wi din planul 
etern al lui Dumnezeu.
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Taina Bisericii

  O parantezq explicativq - 3:2-13
  A doua rugqciune - pentru ‘ntqrire - 3:14-21

Cine wtie, ckwtigq!
Pentru unii, o tainq este un secret, ‘nvqluit ‘ntr-un mister wi ‘nchis ‘ntr-o 

enigmq. “n Biblie, cknd ni se vorbewte despre o <tainq> este vorba de obicei 
de o descoperire a unui adevqr pe care nu l-am cunoscut ‘ncq, dar care ne 
este acum accesibil. “n textul Noului Testament, o <tainq> este ‘n general o 
<uwq deschisq>, nu una <’nchisq.> (vezi anexa: <Tainele Bisericii.>)

Ca un paralelism apologetic cu religiile pqgkne ale <tainelor>, apostolul 
Pavel le vorbewte sfinyilor de atunci despre:

<Taina ascunsq de veacuri ‘n Dumnezeu> (Efeseni 3:4-10).  

Aceastq <tainq> este o ‘nvqyq turq despre care a vorbit Domnul Isus, dar nu 
a explicat-o ‘n timpul vieyii Sale pqmkntewti.  Procla marea acestei ‘nvqyqturi 
a fost misiunea specificq pentru care l-a ales Dumnezeu pe apostolul Pavel.  
Pusq ‘n cuvinte foarte simple,  <taina> descoperitq este vestea cq Christos, 
‘n loc sq preia imediat dupq venirea pe pqmknt <domnia> ‘n “mpqrqyia 
terestrq pe care o awteptau evreii, va accepta dimpotrivq sq fie lepqdat, sq 
sufere, sq moarq pe o cruce wi dupq ‘nviere wi ‘nqlyare, sq disparq complet 
pentru o vreme de pe scena lumii pqmkntene. Tainq fusese cq, dupq ce se va 
aweza la dreapta Tatqlui, primind o autoritate wi o putere superioarq tuturor 
creaturilor din veacul acesta sau din veacul viitor, El va strknge la Sine un 
numqr de <alewi> indiferent din ce neam fac parte, pe care ‘i va duce ‘ntr-o 
intimitate atkt de mare cu Sine “nsuwi, ‘nckt ei nu vor mai putea fi numiyi cu 
alyi termeni deckt aceia de: <trupul> Squ, <mireasa> Sa wi <Templul> Squ. 
Aceste trei metafore definesc, fiecare, unitatea credinciowilor cu Christos ‘n 
viayq (<trupul>), ‘n dragoste (<mireasa>) wi ‘n  slavq (<templul>).  (vezi anexa 
<Tainele Bisericii>)
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Sigur, pentru pqtrunderea tainelor duhovnicewti se cere ‘nyelepciune 
<duhovniceascq.>  Dumnezeu a ascuns anumite lucruri de <cei ‘nyelepyi wi 
pricepuyi> ai lumii acesteia, chiar dacq le-a awezat <la vedere>.

<Vouq v-a fost dat sq cunoawteyi tainele “mpqrqyiei lui 
Dumnezeu, dar celorlalyi li se vorbewte ‘n pilde, ca <mqcar cq vqd, 
sq nu vadq, wi cu toate cq aud, sq nu ‘nyeleagq> (Luca 8:10).

Un biruitor ‘n lanyuri

< Iatq de ce eu, Pavel, ‘ntemniyatul lui Isus Christos pentru voi, 
Neamurilor ...> (Efeseni 3:1).

De douq ori ‘n aceastq epistolq, apostolul Pavel le amintewte cititorilor 
sqi cq el este <’ntemniyat> (Efeseni 3:1; 4:1), iar ‘n finalul ei ‘wi acordq titlul 
de: <sol (ambasador) ‘n lanyuri> (Efeseni 6:20). Fqrq ‘ndoialq, cei din Efes se 
puteau ‘ntreba: <Cum de a ajuns Pavel ‘ntemniyat la Roma? De ce a ‘ngqduit 
Dumnezeu awa ceva?>

“n Efeseni 3:2-13, text pus ‘n traducerea lui Cornilescu ‘n parantezq, 
apostolul Pavel ‘wi ‘ntrerupe expunerea despre <lucrarea puterii ‘nvierii> 
pentru a face o mqrturisire personalq. “n cadrul acesteia, Pavel explicq unul 
din cele mai mari adevqruri ale acestei epistole, <taina> Bisericii. 

Awa cum am arqtat deja, ‘n limbajul Noului Testament, termenul <tainq> 
nu semnaleazq ceva magic sau imposibil de ‘nyeles, ci mai degrabq <un 
adevqr care a fost ascuns de Dumnezeu ‘n vremurile trecute wi descoperit 
acum celor din familia Sa.> O astfel de tainq este <un secret sfknt> pe care 
necredinciowii nu-l pot pricepe, dar care este ‘nyeles wi ‘nsuwit de cei din 
poporul lui Dumnezeu.

Pavel le explicq cititorilor sqi conyinutul acestei taine a Bisericii, anume 
cq Neamurile sunt acum unite cu evreii credinciowi ‘ntr-un singur organism 
spiritual al tuturor celor credinciowi:

<Dacq cel puyin ayi auzit de isprqvnicia harului lui Dumnezeu, 
care mi-a fost datq fayq de voi. Prin descoperire dumnezeiascq am 
luat cunowtinyq de taina aceasta, despre care vq scrisei ‘n puyine 
cuvinte. Citindu-le, vq puteyi ‘nchipui priceperea pe care o am 
eu despre taina lui Christos, care n-a fost fqcutq cunoscut fiilor 
oamenilor ‘n celelalte veacuri, ‘n felul cum a fost descoperitq acum 
sfinyilor apostoli wi prooroci ai lui Christos, prin Duhul. Cq adicq 
Neamurile sunt ‘mpreunq mowtenitoare cu noi, alcqtuiesc un singur 
trup cu noi wi iau parte cu noi la aceeawi fqgqduinyq ‘n Christos Isus, 
prin Evanghelia aceea, al cqrei slujitor am fost fqcut eu, dupq darul 
harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui> (Efeseni 
3:2-7).
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Taina necunoscutq ‘n Vechiul Testament nu este <Evanghelia>, dewi 
Evanghelia o include. Nu a fost un secret cq va veni Christos wi cq va purta 
pqcatele multora wi cq El va deveni un Domn al pqcii atkt pentru evrei, ckt wi 
pentru Neamuri. Nu a fost un secret nici cq Duhul Sfknt va fi turnat asupra 
oricqrei fqpturi, cq se va propovqdui iertarea pqcatelor wi cq Isus Christos 
va prelua tronul tatqlui squ David. Toate acestea fuseserq deja vestite ‘n 
Vechiul Testament. Taina <ascunsq ‘n Dumnezeu> a fost scopul divin de a 
face din evrei wi Neamuri un lucru cu totul nou, ne’ncadrat nicqieri ‘n tiparele 
Vechiului Testament, Biserica, trupul lui Christos, format prin botezul cu 
Duhul Sfknt:

<Cqci, dupq cum trupul este unul wi are multe mqdulare, wi dupq 
cum toate mqdularele trupului, cu toate cq sunt mai multe, sunt 
un singur trup, tot awa este wi Christos. Noi toyi, ‘n adevqr, am fost 
botezayi de un singur Duh, ca sq alcqtuim un singur trup, fie Iudei, 
fie Greci, fie robi, fie slobozi; wi toyi am fost adqpayi dintr-un singur 
Duh> (1 Corinteni 12:12-13).

Taina aceasta a fost vestitq de Christos, dar n-a fost explicatq de El:

<Wi Eu ‘yi spun: tu ewti Petru (Grecewte: Petros.), wi pe aceastq 
piatrq (Grecewte: petra.) voi zidi Biserica Mea, wi poryile Locuinyei 
moryilor nu o vor birui> (Matei 16:18).

Descoperirea acestei taine wi explicarea ei i-a fost ‘ncredinyatq apostolului 
Pavel. Doar ‘n scrierile lui putem afla despre ‘nvqyqtura, poziyia, mersul wi 
destinul Bisericii lui Christos.

Dacq vom citi cu atenyie, vom constata cq aceastq <tainq> este importantq 
pentru patru grupe de persoane.  

Taina Bisericii este importantq pentru Pavel (Efeseni 
3:1-7)

Poate cq cea mai bunq cale pentru a ne da seama ckt de importantq a fost 
aceastq <tainq> pentru Pavel este sq analizqm cele douq cuvinte prin care 
el se asociazq cu ea: <’ntemniyatul lui Isus Christos pentru voi, Neamurile> 
(Efeseni 3:1) wi <al cqrui slujitor am fost fqcut eu> (Efeseni 3:7).

Pavel a ajuns ‘n ‘nchisoare pentru credinya lui ‘ntr-un program nou al lui 
Dumnezeu, unirea credinciowilor dintre Neamuri wi dintre evreii  
‘ntr-un singur trup, Biserica. El menyionase deja aceastq lucrare nouq a lui 
Dumnezeu, awa cq cititorii erau deja familiarizayi cu acest concept (Efeseni 
1:10; 2:11, 22). 

Acum ‘nsq, Pavel explicq impactul formidabil pe care l-a avut aceastq 
<tainq sfkntq> asupra vieyii wi lucrqrii sale. Apostolul este inspirat sq facq o 
digresiune de la firul expunerii lui atunci cknd ajunge la cuvintele  < ... eu, 
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Pavel, ‘ntemniyatul lui Isus Christos pentru voi, Neamurilor ...> (Efeseni 3:1).   
Evreii ‘l aruncaserq pe Pavel ‘n ‘nchisoare din pricina ... Neamurilor. Pentru  
cei din Israel, cei dintre Neamuri erau <ckini necurayi> wi trebuie sq spunem 
cq mulyi evrei ‘ncrewtinayi ‘ntre timp nu-wi schimbaserq prea mult pqrerea ...

“nainte de a se ‘ntklni personal cu Christos pe drumul Damascului, Pavel 
fusese unul dintre cei mai ‘nverwunayi patrioyi israeliyi, un lider ‘n miwcarea 
evreilor evlaviowi (Galateni 1:11-24; Filipeni 3:1-11). Rkvna lui nebunq 
pentru legea wi obiceiurile strqmowewti era binecunoscutq tuturor. Totuwi, ‘n 
providenya Lui, Dumnezeu a avut altfel de planuri pentru Pavel. 

Ce s-a ‘ntkmplat ‘n acea memorabilq zi pe drumul Damascului? Iatq ce 
s-a ‘ntkmplat: Saul din Tars L-a vqzut pe Cel ce era viu dincolo de ‘nviere. 
Cel ce murise pentru ‘ntreaga lume L-a trimis atunci la lumea pentru care 
murise! Cel ‘nviat l-a trimis la lumea pentru care ‘nviase! Pavel a primit 
atunci dintr-o datq o pasiune pentru cei aflayi dincolo de zare. Toate limitqrile 
‘nguste ale prejudecqyilor lui evreiewti wi toate legqturile ‘nrobitoare ale 
superstiyiilor lui de fariseu au cqzut de pe el ca niwte lanyuri ‘mpreunq cu 
solzii care-i acoperiserq temporar ochii:

<Chiar ‘n clipa aceea, au cqzut de pe ochii lui un fel de solzi; 
wi el wi-a cqpqtat iarqwi vederea. Apoi s-a sculat, wi a fost botezat> 
(Faptele Apostolilor 9:18).

Lumea ‘ntreagq a devenit dintr-o datq ckmpul lui de misiune. De unul 
singur, bazkndu-se doar pe autoritatea pe care o primise de la Christosul cel 
‘nviat, Pavel a dat buzna peste cele mai mari centre de civilizayie ale vremii. 
Nici o dificultate nu l-a ‘nfricowat, nici un pericol n-a reuwit sq stea ‘n calea 
cqlqtoriilor lui ‘ndrqzneye. A navigat dintr-o mare ‘n alta, de la o insulq la 
alta, de pe un continent pe altul.

Flqmknd sq ajungq pknq la marginile pqmkntului, nici un yqrm nu i 
s-a pqrut prea ‘ndepqrtat, nici o colonie prea ne’nsemnatq.  S-a simyit la 
fel de dator wi grecilor wi barbarilor, wi celor liberi wi celor aflayi ‘n robie. 
A escaladat munyi, a trecut rkuri, a traversat continente, a fost bqtut cu 
nuielele, a stat ‘n ‘nchisoare, de ckteva ori a naufragiat, a fost bqtut cu 
pietre wi lqsat ca mort, wi-a riscat viaya de nenumqrate ori, mergknd mereu 
‘nainte din pasiunea neostoitq de a duce mesajul speranyei ‘nvierii ‘n orice 
viroagq wi pknq la orice coly al planetei. Omenirea n-a cunoscut niciodatq 
o aventurq mai spectaculoasq, mai plinq de eroism wi de consacrare ca 
aceasta. Pe drumul Damascului, Pavel s-a ‘ntklnit cu Cel ce ‘nviase pentru 
salvarea lumii wi asta l-a fqcut sq-wi cheltuiascq tot restul vieyii punkndu-se 
la dispoziyia extraordinarei puteri a ‘nvierii. Dumnezeu i-a schimbat wi inima 
wi viaya. El i-a rknduit sq-wi ‘nceapq lucrarea de predicator crewtin ‘n biserica 
din Antiohia, unde era un amestec de credinciowi evrei wi neevrei (Faptele 
Apostolilor 11:19-26). Cknd a trebuit sq fie convocatq marea adunare de la 
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Ierusalim, ca sq fie clarificat statutul Neamurilor ‘n Bisericq, Pavel a fost cel 
care a prezentat cel mai categoric harul lui Dumnezeu care unise Neamurile 
cu cei din Israel (Faptele Apostolilor 15; Galateni 2:1-10).

Pavel a aflat ‘ncq de la ‘nceputul slujirii sale cq Dumnezeu ‘l alesese 
pentru o misiune specialq, sq ducq Evanghelia la Neamuri wi nu s-a ‘mpotrivit 
‘n nici un fel acestei chemqri:

< “n Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis ‘ntr-o 
vedenie: <Anania!> <Iatq-mq Doamne> a rqspuns el. Wi Domnul i-a 
zis: <Scoalq-te, du-te pe uliya care se cheamq <Dreaptq> wi cautq 
‘n casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Cqci iatq, el se 
roagq; wi a vqzut ‘n vedenie pe un om, numit Anania, intrknd la el, wi 
punkndu-wi mkinile peste el, ca sq-wi capete iarqwi vederea.>  
 <Doamne> a rqspuns Anania <am auzit de la mulyi despre toate 
relele pe care le-a fqcut omul acesta sfinyilor Tqi ‘n Ierusalim; ba 
wi aici are puteri din partea preoyilor celor mai de seamq, ca sq lege 
pe toyi care cheamq Numele Tqu. Dar Domnul i-a zis: <Du-te, cqci 
el este un vas pe care l-am ales, ca sq ducq Numele Meu ‘naintea 
Neamurilor, ‘naintea ‘mpqrayilor, wi ‘naintea fiilor lui Israel; wi ‘i 
voi arqta tot ce trebuie sq sufere pentru Numele Meu> (Faptele 
Apostolilor 9:10-16).

<Te-am ales din mijlocul norodului acestuia wi din mijlocul 
Neamurilor, la care te trimit, ca sq le deschizi ochii, sq se ‘ntoarcq 
de la ‘ntuneric la luminq, wi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; wi 
sq primeascq, prin credinya ‘n Mine, iertare de pqcate wi mowtenirea 
‘mpreunq cu cei sfinyiyi. ... > 
 <Iatq de ce au pus Iudeii mkna pe mine ‘n Templu, wi au cqutat 
sq mq omoare. Dar, mulyumitq ajutorului lui Dumnezeu, am rqmas 
‘n viayq pknq ‘n ziua aceasta; wi am mqrturisit ‘naintea celor mici wi 
celor mari, fqrq sq mq depqrtez cu nimic de la ce au spus proorocii 
wi Moise cq are sq se ‘ntkmple; wi anume, cq Christosul trebuie sq 
pqtimeascq, wi cq, dupq ce va fi cel dintki din ‘nvierea moryilor, va 
vesti luminq norodului wi Neamurilor> (Faptele Apostolilor 26:17-
18, 21-23).

Pe oriunde a ajuns, Pavel a predicat Evanghelia wi a ‘nfiinyat adunqri 
crewtine alcqtuite din credinciowi evrei wi dintre Neamuri, ‘nvqykndu-i sq fie 
una ‘n Christos:

<Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici 
slobod; nu mai este nici parte bqrbqteascq, nici parte femeiascq, 
fiindcq toyi sunteyi una ‘n Christos Isus> (Galateni 3:28).

Pentru cq era <apostolul Neamurilor> (Romani 11:13; 15:15-16; Efeseni 



84

Daniel Branzai

3:8; 1 Timotei 2:7), Pavel a fost ‘nvinuit cq ar fi fost ‘mpotriva iudeilor, mai 
ales ‘mpotriva iudeilor din Ierusalim wi ‘mprejurimi. Ajutoarele pentru sfinyii 
sqrqci din aceste regiuni ar fi trebuit sq dovedeascq simpatia  wi bunqvoinya 
care exista ‘ntre bisericile ‘nfiinyate de Pavel wi sfinyii de la Ierusalim 
(Romani 15:25-33). Pavel a considerat cq este bine sq aducq aceste ajutoare 
personal (Fapte 12:17-19). Se pare cq gestul a avut efectul scontat asupra 
celor de la Ierusalim. Ca sq dovedeascq totala lui adeziune fayq de crewtinii 
iudei, Pavel a fost gata chiar sq se ducq wi la Templu, dar, awa cum am spus 
deja, prezenya lui acolo a produs o mare tulburare ‘n urma cqreia Pavel a fost 
arestat:

< Cknd am ajuns la Ierusalim, frayii ne-au primit cu bucurie. A 
doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov, wi toyi presbiterii s-au adunat 
acolo. Dupq ce le-a dat ziua bunq, le-a istorisit cu de-amqruntul ce 
fqcuse Dumnezeu ‘n mijlocul Neamurilor prin slujba lui. Cknd l-au 
auzit, au proslqvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis: <Vezi, frate, ckte 
mii de Iudei au crezut, wi toyi sunt plini de rkvnq pentru Lege. Dar 
ei au auzit despre tine cq ‘nveyi pe toyi Iudeii, care trqiesc printre 
Neamuri, sq se lepede de Moise, cq le zici sq nu-wi taie copiii 
‘mprejur, wi sq nu trqiascq potrivit cu obiceiurile. Ce este de fqcut? 
Negrewit, mulyimea are sq se adune, cqci vor auzi cq ai venit. Deci, 
fq ce-yi vom spune noi. Avem aici patru bqrbayi, care au fqcut o 
juruinyq. Ia-i cu tine, curqyewte-te ‘mpreunq cu ei, wi cheltuiewte tu 
pentru ei, ca sq-wi radq capul. Wi astfel vor cunoawte toyi cq nu este 
nimic adevqrat din cele ce au auzit despre tine, ci cq wi tu umbli 
‘ntocmai dupq rknduialq, wi pqzewti Legea. Cu privire la Neamurile, 
care au crezut, noi am hotqrkt wi le-am scris cq trebuie sq se fereascq 
de lucrurile jertfite idolilor, de sknge, de dobitoace sugrumate wi de 
curvie.>  
 Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curqyit, wi a intrat cu ei 
a doua zi ‘n Templu, ca sq vesteascq sfkrwitul zilelor curqyirii cknd 
se va aduce jertfq pentru fiecare din ei. Cqtre sfkrwitul celor wapte 
zile, Iudeii din Asia, cknd au vqzut pe Pavel ‘n Templu, au ‘ntqr’tat 
tot norodul, au pus mkinile pe el, wi au ‘nceput sq strige: <Bqrbayi 
Israeliyi, dayi ajutor! Iatq omul, care propovqduiewte pretutindeni wi 
‘n toatq lumea ‘mpotriva norodului, ‘mpotriva Legii wi ‘mpotriva 
locawului acestuia; ba, ‘ncq a vkrkt wi pe niwte Greci ‘n Templu, wi a 
spurcat acest locaw sfknt> (Faptele Apostolilor 21:17-28).

“n procesul care a urmat, iudeii l-au ascultat cu atenyie pknq ‘n momentul 
‘n care a pronunyat cuvkntul <Neamuri>:

<Wi mi s-a ‘ntkmplat cq, dupq ce m-am ‘ntors la Ierusalim, pe 
cknd mq rugam ‘n Templu, am cqzut ‘ntr-o rqpire sufleteascq; wi 
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am vqzut pe Domnul care-mi zicea: <Grqbewte-te, iewi iute din 
Ierusalim, cqci nu vor primi mqrturisirea ta despre Mine.> Wi am zis: 
<Doamne, ei wtiu cq eu bqgam ‘n temniyq wi bqteam prin sinagogi pe 
cei ce cred ‘n Tine: wi cq, atunci cknd se vqrsa skngele lui Wtefan, 
Martorul Tqu, eram wi eu de fayq, ‘mi uneam ‘ncuviinyarea mea cu a 
celorlalyi, wi pqzeam hainele celor ce-l omorau.> Atunci El mi-a zis: 
<Du-te, cqci te voi trimite departe la Neamuri..>  
 Ei l-au ascultat pknq la cuvkntul acesta. Dar atunci wi-au ridicat 
glasul, wi au zis: <Ia de pe pqmknt pe un astfel de om! Nu este 
vrednic sq trqiascq! Wi scoteau strigqte, ‘wi aruncau hainele, wi 
azvkrleau cu yqrknq ‘n vqduh > (Faptele Apostolilor 17:17-23).

De aici wi pknq la sfkrwit, cartea Faptele Apostolilor explicq cum a ajuns 
Pavel de la Ierusalim la Roma, ca <’ntemniyat al lui Isus Christos, pentru 
voi, Neamurilor ...> (Efeseni 3:1). Dacq Pavel ar fi acceptat un compromis 
doctrinal wi ar fi mqgulit puyin orgoliul wi prejudecqyile evreilor, probabil cq i 
s-ar fi dat drumul.

Apostolul n-a fost numai un <’ntemniyat> din pricina <tainei>, ci wi un 
<sol> al ei. Dumnezeu i-a hqrqzit aceastq misiune ‘n viayq:

< ... al cqrei slujitor am fost fqcut eu, dupq darul harului lui 
Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui> (Efeseni 3:7).

<Slujirea> despre care vorbewte Pavel aici a fost unicq ‘n generayia 
apostolicq. Apostolul a trebuit nu numai sq converteascq oameni dintre 
Neamuri wi sq formeze biserici locale, ci wi sq-i ‘nveye pe acewti credinciowi, 
care sunt privilegiile lor dobkndite prin faptul cq Dumnezeu i-a awezat 
‘mpreunq cu evreii ‘n trupul spiritual al lui Christos. Un adevqr de calibrul 
acesta nu fusese ‘ncq <descoperit> nimqnui pe vremea Vechiului Testament:

< Prin descoperire dumnezeiascq am luat cunowtinyq de taina 
aceasta, despre care vq scrisei ‘n puyine cuvinte. Citindu-le, vq puteyi 
‘nchipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Christos, care 
n-a fost fqcutq cunoscut fiilor oamenilor ‘n celelalte veacuri, ‘n 
felul cum a fost descoperitq acum sfinyilor apostoli wi prooroci ai lui 
Christos, prin Duhul> (Efeseni 3:3-5).

O astfel de cunowtiinyq despre planul profetic a venit de la Dumnezeu 
numai prin ‘nvqyqtura  datq de Duhul Sfknt prin <apostolii wi profeyii> 
Noului Testament (Efeseni 4:11). <Pavel a aflat despre <taina aceasta> prin 
descoperire directq de la Dumnezeu:

<Frayilor, vq mqrturisesc cq Evanghelia propovqduitq de mine, 
nu este de obkrwie omeneascq; pentru cq, n-am primit-o, nici n-am 
‘nvqyat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Christos> 
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(Galateni 1:11-12).

< ... Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pkntecele maicii mele 
wi m-a chemat prin harul Squ, a gqsit cu cale sq descopere ‘n mine 
pe Fiul Squ, ca sq-L vestesc ‘ntre Neamuri ...> (Galateni 1:15-16).

Aceasta a fost lucrarea specialq, <isprqvnicia> specificq la care l-a chemat 
Dumnezeu pe Pavel. Apostolul n-a ezitat nici o clipq, nu s-a abqtut nici la 
dreapta wi nici la stknga de la misiunea lui wi pentru credinciowia lui fayq de 
misiunea ‘ncredinyatq era acum <’ntemniyat> la Roma. Ca wi Iosif ‘n Vechiul 
Testament, credinciowia lui ‘n slujire l-a bqgat la bucluc, i s-a ‘nscenat un 
proces wi a ajuns la ‘nchisoare. Dar, ‘n final, toate acestea au dus, wi prin 
Iosif wi prin Pavel, la proslqvirea lui Dumnezeu wi la salvarea evreilor wi a 
Neamurilor.

Taina Bisericii este importantq pentru Neamuri (Efeseni 
3:6-8)

Awa cum am arqtat deja, ‘nvierea lui Christos a realizat mult mai mult 
deckt salvarea individualq a fiecqrui pqcqtos care crede. Ea i-a ‘mpqcat pe 
evrei cu Neamurile wi pe amkndoi cu Dumnezeu (Efeseni 2:11-22).  Pavel 
enumerq care sunt realizqrile acestei lucrqri:

<Cq adicq Neamurile sunt ‘mpreunq mowtenitoare cu noi, 
alcqtuiesc un singur trup cu noi wi iau parte cu noi la aceeawi 
fqgqduinyq ‘n Christos Isus, prin Evanghelia aceea, al cqrei slujitor 
am fost fqcut eu, dupq darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin 
lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sunt cel mai ne’nsemnat dintre 
toyi sfinyii, mi-a fost dat harul acesta sq vestesc Neamurilor bogqyiile 
nepqtrunse ale lui Christos> (Efeseni 3:6-8).

Pavel vorbewte despre faptul cq Neamurile sunt de acum <’mpreunq 
mowtenitori>, pqrtawi la bogqyiile spirituale pe care li le-a dat Dumnezeu prin 
Avraam:

<Wi dacq sunteyi ai lui Christos, sunteyi <sqmknya> lui Avraam, 
mowtenitori prin fqgqduinyq> (Galateni 3:29).

“n Christos, sq fii un evreu sau sq fii dintre Neamuri nu este nici 
un avantaj wi nici un dezavantaj, cqci amkndoi au acces la bogqyiile lui 
Dumnezeu.

Pavel vorbewte despre faptul cq Neamurile sunt de acum <mqdulare> 
‘mpreunq cu evreii <‘n acelawi trup>:

< ... alcqtuiesc un singur trup cu noi> (Efeseni 3:6).

Nawterea noastrq biologicq determinq deosebirile noastre rasiale, dar 
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<nawterea din nou> ne unewte pe toyi ca mqdulare ‘n trupul lui Christos            
(1 Corinteni 12:12-14). Christos este Capul trupului (Efeseni 5:22-23) wi 
fiecare mqdular contribuie individual la viaya trupului (Efeseni 4:10-13).

Al treilea lucru despre care vorbewte aici Pavel este <fqgqduinya> datq de 
Dumnezeu prin Christos:

< ... wi iau parte cu noi la aceeawi fqgqduinyq ‘n Christos Isus> 
(Efeseni 3:6).

“n Romani 11:13-15, apostolul Pavel explicq aceastq realitate:

<V-o spun vouq, Neamurilor: <”ntruckt sunt apostol al 
Neamurilor, ‘mi slqvesc slujba mea, wi caut, ca, dacq este cu putinyq, 
sq stkrnesc gelozia celor din neamul meu, wi sq mkntuiesc pe unii 
din ei. Cqci, dacq lepqdarea lor a adus ‘mpqcarea lumii, ce va fi 
primirea lor din nou, deckt viayq din moryi?> 

Asta nu ‘nseamnq ‘nsq cq toate fqgqduinyele fqcute de Dumnezeu lui 
Israel se ‘mplinesc ‘n Bisericq. Pavel explicq foarte clar aceasta ‘n Romani 
11:1-12. Biserica este astqzi pqrtawq la fqgqduinyele spirituale fqcute lui 
Israel, dar va veni o vreme ‘n care Dumnezeu va restaura poporul Squ wi va 
‘mplini fayq de el fqgqduinyele privind yara lor wi <’mpqrqyia.>

<Taina> propovqduitq de Pavel acordq Neamurilor nu numai o nouq 
relayie cu Dumnezeu, ci wi o nouq putere de viayq, <puterea ‘nvierii>:

< ... dupq darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea 
puterii Lui> (Efeseni 3:7).

Ceea ce le oferq Dumnezeu Neamurilor este exemplificat prin ceea ce s-a 
‘ntkmplat cu Pavel. Dumnezeu l-a salvat prin har, i-a ‘ncredinyat isprqvnicia 
unei slujiri speciale wi i-a pus apoi la dispoziyie wi puterea prin care sq o poatq 
duce pknq la capqt: <prin lucrarea puterii Lui.> Cuvkntul <lucrare> este ‘n 
original <energeia>, de unde avem wi noi termenul <energie>, iar termenul 
<putere> este <dunamis>, de unde avem derivayii <dinamic, dinamism, 
dinamitq.> Apostolul ne-a vorbit deja despre aceastq putere (Efeseni 1:19-23) 
wi o va mai face iar ‘n Efeseni 3:20 wi Efeseni 4:16. Crewtinii sunt energizayi 
de extraordinara putere a ‘nvierii, prin care Dumnezeu intenyioneazq sq facq 
pknq la urmq toate lucrurile noi.

“n sfkrwit, ultimul lucru despre care vorbewte Pavel ca o binecuvkntare 
pentru Neamuri sunt <bogqyiile nepqtrunse ale lui Christos>:

<Da, mie, care sunt cel mai ne’nsemnat dintre toyi sfinyii, mi-a 
fost dat harul acesta sq vestesc Neamurilor bogqyiile nepqtrunse ale 
lui Christos> (Efeseni 3:8).

Sunt oare ele oferite oricqrui credincios? Bine’nyeles cq da! Pavel are 
grijq ca nimeni sq nu-l creadq o excepyie de la regulq, un sfknt cu privilegii 
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unice. El se numewte pe sine < cel mai ne’nsemnat dintre toyi sfinyii.> Numele 
<Pavel> se poate traduce prin <cel mic> ‘n limba latinq wi s-ar prea putea ca 
Pavel, care era wi awa foarte mic de staturq, sq fi preferat acest nume-poreclq 
ca sq arate tuturor ckt de nesemnificativ ajunsese sq se creadq pe sine (Fapte 
13:9). El nu se numewte pe sine doar <cel mai ne’nsemnat dintre apostoli>, 
ci <cel mai ne’nsemnat dintre sfinyi> wi chiar <cel dintki dintre cei pqcqtowi> 
(1 Timotei 1:15). Cel ce  pqtrunde cu adevqrat adevqrurile adknci ale lui 
Dumnezeu n-ajunge un om cu capul mare, ci unul cu o inimq smeritq wi 
zdrobitq.

Taina Bisericii este importantq pentru ‘ngeri (Efeseni 
3:9-11).

Pasajul ne spune cq Dumnezeu a alcqtuit <un plan vewnic> (Efeseni 3:11) 
pe care-L cunoawte numai El ‘n ‘ntregime wi pe care-l descoperq ‘n scurgerea 
vremurilor ca pe o lecyie prin care ‘wi educq creaturile. Nu numai oamenii 
cunosc doar ‘n parte acest plan divin, ci wi ‘ngerii. Wi ei sunt tot fiinye create 
cu o cunoawtere limitatq la ceea ce le descoperq Dumnezeu.

Atkt profeyii prin care a vorbit Dumnezeu ckt wi fqpturile cerewti ‘nyeleg 
doar paryial ceea ce se ‘ntkmplq. Apostolul Petru ne vorbewte despre 
curiozitatea wi nerqbdarea cu care awteaptq ‘ngerii sq priceapq ceea ce face 
Dumnezeu ‘n istorie:

<Proorocii, care au proorocit despre harul care vq era pqstrat 
vouq, au fqcut din mkntuirea aceasta yinta cercetqrilor wi cqutqrii lor 
stqruitoare. Ei cercetau sq vadq ce vreme wi ce ‘mprejurqri avea ‘n 
vedere Duhul lui Christos, care era ‘n ei, cknd vestea mai dinainte 
patimile lui Christos wi slava de care aveau sq fie urmate. Lor le-a 
fost descoperit cq nu pentru ei ‘nwiwi, ci pentru voi spuneau ei 
aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovqduit 
Evanghelia, prin Duhul Sfknt trimis din cer wi ‘n care chiar ‘ngerii 
doresc sq priveascq> (1 Petru 1:10-12).

Apostolul Pavel spune cq <taina> este o ocazie pentru ca ‘ngerii 
<sq cunoascq, prin Bisericq, ‘nyelepciunea nespus de feluritq a lui 
Dumnezeu> (Efeseni 3:10). Gkndul acesta trebuie sq aweze asupra noastrq 
o responsabilitate deosebitq. “ngerii privesc ca la un <spectacol> ceea ce se 
‘ntkmplq ‘n Bisericq:

<Cqci ... am ajuns o priveliwte pentru lume, ‘ngeri wi oameni>    
(1 Corinteni 4:9).

Ordinea wi disciplina din Bisericq aratq ‘ngerilor cq oamenii nqscuyi din 
nou pot sq fie recuperayi din haosul decadent al pqcatului wi re’ncadrayi ‘n 
ascultarea de tiparele wi voia lui Dumnezeu:
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<De aceea femeia, din pricina ‘ngerilor, trebuie sq aibq pe cap un 
semn al stqpknirii ei> (1 Corinteni 11:10).

Ar trebui sq ne dqm seama cq, bqgayi sau nu ‘n seamq de noi, ‘ngerii sunt 
pe aproape wi wtiu ce facem wi cum ne comportqm. Autorul epistolei cqtre 
Evrei ne avertizeazq cq s-ar prea putea ca unii dintre noi sq fi fost vizitayi, 
fqrq sq wtie, de ‘ngeri care au luat pentru o vreme chip uman:

<Sq nu dayi uitqrii primirea de oaspeyi, cqci unii, prin ea au 
gqzduit, fqrq sq wtie, pe ‘ngeri> (Evrei 13:2).

Unul din wocurile pe care mi le-a produs ‘ntklnirea cu Richard 
{urmbrand a fost wi aceastq dimensiune a implicqrii ‘ngerilor ‘n viaya 
noastrq: 

<Sq nu uiyi niciodatq sq spui ckteva cuvinte frumoase despre ‘ngeri. 
Ei sunt mereu ‘n preajma noastrq wi ne slujesc. Uneori ne aduc energie 
spiritualq, alteori ne feresc de atacurile fulgerqtoare ale Satanei. Ei sunt mult 
mai aproape de noi deckt ne dqm noi seama. Dupq ce vom ajunge dincolo, 
eu cred cq Dumnezeu ne va face cunowtinyq cu ‘ngerii care ne-au ‘nsoyit ‘n 
timpul vieyii. Vom avea sq le mulyumim pentru multe. “n faya unora vom rowi 
pentru cq au auzit wi au vqzut multe din lucrurile pe care am crezut cq nu le 
wtie nimeni. Mulyumewte-i lui Dumnezeu pentru ‘ngerii pe care-i trimite ‘n 
viaya ta.>

Dayi-mi voie sq subliniez valabilitatea acestor cuvinte modificknd  
afirmayia din Efeseni 3:10 ‘n felul urmqtor:

<  ... pentru ca domniile wi stqpknirile din locurile cerewti sq 
cunoascq azi, prin Bisericq, ‘nyelepciunea nespus de feluritq a lui 
Dumnezeu ...>

< ... pentru ca domniile wi stqpknirile din locurile cerewti sq 
cunoascq azi, prin credinciowii din Biserica Bethel din Los Angeles, 
‘nyelepciunea nespus de feluritq a lui Dumnezeu ...>

< ... pentru ca domniile wi stqpknirile din locurile cerewti sq 
cunoascq azi, prin familia mea, ‘nyelepciunea nespus de feluritq a lui 
Dumnezeu ...>

< ... pentru ca domniile wi stqpknirile din locurile cerewti sq 
cunoascq azi, prin viaya mea, ‘nyelepciunea nespus de feluritq a lui 
Dumnezeu ...>

Fqpturile cerewti privesc cu uimire cum aceste <suflqri> ale lui Dumnezeu 
awezate ‘n yqrkna acestui pqmknt sunt <nqscute din nou> ‘ntr-o creayie nouq, 
destinatq sq se maturizeze ‘n statutul de fii ai lui Dumnezeu, fqpturi eterne 
mai presus deckt ‘ngerii:
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< Ba ’ncq, cineva a fqcut undeva urmqtoarea mqrturisire: <Ce 
este omul, ca sq-Yi aduci aminte de el sau fiul omului, ca sq-l 
cercetezi? L-ai fqcut pentru puyinq vreme mai prejos de ‘ngeri, l-ai 
‘ncununat cu slavq wi cu cinste, l-ai pus peste lucrqrile mkinilor 
Tale: toate le-ai supus sub picioarele lui> (Evrei 2:6-8).

“n Christos, prin moartea wi ‘nvierea Sa glorioasq, omul este fqcut astqzi 
<o fqpturq nouq>, awezatq colectiv ‘n <trupul Bisericii> wi destinat sq stea 
‘mpreunq cu Christos pe tronul ceresc wi sq aibq autoritatea lui Christos 
asupra tururor lucrurilor:

< ... cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare-
(vorbesc despre Christos wi despre Bisericq)> (Efeseni 31-32).

Chiar wi ‘ngerii cqzuyi au ce sq ‘nveye din experienya Bisericii. “n 
‘nyelepciunea nespus de feluritq a lui Dumnezeu, cei ce au experimentat 
amqrqciunea pqcatului wi suferinya dewertqciunii provocate de activitatea 
acestor ‘ngeri cqzuyi vor fi martorii acuzqrii la curtea dreptqyii divine:

<Nu wtiyi cq noi vom judeca pe ‘ngeri?> (1 Corinteni 6:3).

Taina Bisericii este importantq pentru crewtinii de azi 
(Efeseni 3:12-13).

<”n El avem, prin credinya ‘n El, slobozenia wi apropierea de 
Dumnezeu cu ‘ncredere> (Efeseni 3:12).

“n Isus Christos, toate barierele care ne ‘mpiedicau sq ajungem ‘mpreunq 
la Dumnezeu au fost ‘nlqturate. El este <uwa> prin care putem ajunge la Tatql. 
Nu existq nici un alt nume ‘n care sq putem fi salvayi. Nu existq nici o religie, 
nici o institiyie care sq poatq face aceasta!

Cknd l-a mkntuit pe Pavel, Dumnezeu i-a ‘ncredinyat tezaurul de adevqr 
al Evangheliei (1 Timotei 1:11). La rkndul squ, Pavel a ‘ncredinyat aceastq 
comoarq la oameni de ‘ncredere care sq o pqstreze wi sq o dea la rkndul lor 
mai departe:

<Tu, deci, copilul meu, ‘ntqrewte-te ‘n harul care este ‘n Christos 
Isus. Wi ce-ai auzit de la mine, ‘n faya multor martori, ‘ncredinyeazq 
la oameni de ‘ncredere, care sq fie ‘n stare sq ‘nveye wi pe alyii>       
(2 Timotei 2:1-2).

Spre sfkrwitul vieyii, apostolul a putut sq spunq cu conwtiinya 
curatq:

<M-am luptat lupta cea bunq, mi-am isprqvit alergarea, am pqzit 
credinya> (2 Timotei 4:7).
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Nu la fel se poate spune ‘nsq wi de cei care au urmat la conducerea 
Bisericii ‘n secolele care s-au scurs de atunci. Un studiu al istoriei va arqta cq 
adevqrurile de bazq ale Evangheliei au fost ‘nqbuwite wi ‘n locul lor au apqrut 
tot felul de <tradiyii> ale oamenilor. Importanya <nawterii din nou> ca moment 
al intrqrii ‘n Biserica ‘ntkilor nqscuyi a fost abandonatq. Botezul a ‘nceput 
sq fie aplicat copiilor, iar pocqinya personalq a fost ‘nlocuitq cu statutul de 
mijlocitor al preoyilor. A trebuit ca Dumnezeu sq ridice oameni ca Martin 
Luther care sq lupte pentru ‘ntoarcerea la adevqrul curat al Evangheliei. 
<Sola Scriptura> a devenit strigqtul de luptq al celor care au rupt lanyurile 
<tradiyiei> wi al Bisericilor istorice dominate de oameni wi de interese politice.

Pe vremea cuceririlor lui Napoleon, un francez numit Boussard a 
descoperit <Rosetta Stone>, un dicyionar scris ‘n piatrq prin care au putut fi 
iarqwi descifrate limbi strqvechi, iewite de mult din folosinyq. Awa s-au putut 
citi mesajele scrise cu hieroglife pe monumentele din Egipt.

“n mod asemqnqtor, numai cine se va ‘ntoarce la textul inspirat al 
Evangheliilor wi al epistolelor lui Pavel va putea sq descifreze cu adevqrat 
care este <planul lui Dumnezeu> pentru epoca actualq. 

Trqim ‘n <vremea Neamurilor>, cknd statutul de instrument al mkntuirii 
a fost ‘ndepqrtat de la Israel wi dat Bisericii. Ea trebuie sq ducq acum vestea 
bunq pknq la marginile pqmkntului. “n ea trebuie sq aibq loc acea formidabilq 
reuniune a tuturor celor ce wi-au pus nqdejdea ‘n Dumnezeu wi au fost nqscuyi 
din nou prin credinya ‘n ‘nvierea lui Isus Christos. “n aceastq Bisericq nu 
este loc pentru deosebiri de neam, de origine socialq, de rang sau de statut 
economic. 

Multe biserici de azi nu trqiesc aceastq realitate. Liderii lor nu <’mpart 
drept Cuvkntul adevqrului> (2 Timotei 2:15). Awa au apqrut tot felul de 
Biserici fragmentate, ‘n care nu mai au acces toyi credinciowii:

<”n El avem, prin credinya ‘n El, slobozenia wi apropierea de 
Dumnezeu cu ‘ncredere> (Efeseni 3:12).

Au apqrut <biserici nayionale, parohii teritoriale wi denominayii 
exclusiviste. Este datoria liderilor de azi sq se ‘ntoarcq la adevqrul 
Evangheliei wi sq-l trqiascq ‘n toatq frumuseyea lui.

Apostolul Pavel a traversat continente, a ‘nfiinyat biserici crewtine ‘n 
mai toate yqrile wi limbile de atunci, dar a vorbit despre o singurq Bisericq a 
lui Christos, Biserica celor nqscuyi din nou. Nici o barierq de limbq sau de 
nayionalitate n-a zdruncinat unitatea Bisericii Nou Testamentale!

Dar mai este ‘ncq un avantaj al unei bune ‘nyelegeri a Evangheliei. El este 
subliniat ‘n cuvintele:

<Vq rog iarqwi sq nu vq pierdeyi cumpqtul din pricina necazurilor 
mele pentru voi: aceasta este slava voastrq> (Efeseni 3:12).

Cine ‘nyelege <taina> formqrii Bisericii ‘n condiyiile actuale poate trece 



92

Daniel Branzai

cu uwurinyq peste circumstanyele aparent nefavorabile.  Suferinyele lui Pavel 
pentru Neamuri dau valoare oamenilor pentru care sunt ‘ndurate.

“n Vechiul Testament, cknd poporul lui Dumnezeu trqia ‘n ascultare, 
Dumnezeu ‘wi revqrsa asupra lui binecuvkntqrile Sale. Acestea erau de naturq 
materialq wi nayionalq (Deuteronom 28). Dacq poporul era neascultqtor, 
Dumnezeu ‘wi retrqgea binecuvkntqrile. Nu la fel stau lucrurile wi cu Biserica 
lui Dumnezeu. Binecuvkntqrile noastre sunt de naturq <spiritualq>, nu 
materialq (Efeseni 1:3). El ne-au fost dqruite ‘n ‘ntregime, ‘n Christos, iar 
noi ni le ‘nsuwim prin credinyq. Cu siguranyq, apostolul Pavel a fost un copil 
scump al lui Dumnezeu, plin de rkvnq, pe deplin consacrat ‘mplinirii voiei 
Sale. Acest om plin de Duhul Sfknt era totuwi ‘n ‘nchisoare! Iatq de ce el 
yine sq clarifice cq binecuvkntqrile lui Dumnezeu nu ‘nseamnq ‘ntotdeauna 
abundenyq materialq wi condiyii satisfqcqtoare:

<Comoara aceasta o purtqm ‘n niwte vase de lut, pentru ca 
aceastq putere nemaipomenitq sq fie de la Dumnezeu wi nu de la 
noi. Suntem ‘ncolyiyi ‘n toate chipurile, dar nu la strkmtoare; ‘n grea 
cumpqnq, dar nu deznqdqjduiyi; prigoniyi, dar nu pqrqsiyi; trkntiyi 
jos, dar nu omorkyi. Purtqm ‘ntotdeauna cu noi, ‘n trupul nostru, 
omorkrea Domnului Isus, pentru ca wi viaya lui Isus sq se arate ‘n 
trupul nostru. Cqci noi cei vii, ‘ntotdeauna suntem dayi la moarte 
din pricina lui Isus, pentru ca wi viaya lui Isus sq se arate ‘n trupul 
nostru muritor. Astfel cq, ‘n noi lucreazq moartea, iar ‘n voi viaya> 
(2 Corinteni 4:7-12).

Suferinyele lui Christos au produs Biserica, asemenea durerilor prin care 
o scoicq nawte perla de mare prey. Suferinyele slujitorilor lui Christos sunt 
doar o continuare a lucrqrii Lui, un prey care trebuie plqtit pentru ca oameni 
din toate Neamurile sq audq Evanghelia wi sq fie mkntuiyi:

<Mq bucur acum ‘n suferinyele mele pentru voi; wi ‘n trupul meu, 
‘mplinesc ce lipsewte suferinyelor lui Christos, pentru trupul Lui, 
care este Biserica> (Coloseni 1:24).

Secretul fericirii lui Pavel nu era ascuns ‘n circumstanyele favorabile, ci 
‘n tqria harului care lucra prin el:

<De aceea simt plqcere ‘n slqbiciuni, ‘n defqimqri, ‘n nevoi, ‘n 
prigoniri, ‘n strkmtorqri, pentru Christos; cqci cknd sunt slab, atunci 
sunt tare> (2 Corinteni 12:10).

A doua rugqciune - pentru ‘ntqrire - 3:14-21

Pknq acum am studiat despre trei lucruri: planul, puterea wi poziyia. 
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“nainte de a studia despre <purtarea> celor credinciowi din Bisericq avem 
interpusq ‘ntre primele trei capitole wi ultimele trei o rugqciune. 

< ... Iatq de ce, zic, ‘mi plec genunchii ‘naintea Tatqlui Domnului 
nostru Isus Christos, din care ‘wi trage numele orice familie, ‘n 
ceruri wi pe pqmknt, wi-L rog ca, potrivit cu bogqyia slavei Sale, sq vq 
facq sq vq ‘ntqriyi ‘n putere, prin Duhul Lui, ‘n omul dinquntru, awa 
‘nckt Christos sq locuiascq ‘n inimile voastre prin credinyq; pentru 
ca, avknd rqdqcina wi temelia pusq ‘n dragoste, sq puteyi pricepe 
‘mpreunq cu toyi sfinyii, care este lqrgimea, lungimea, adkncimea wi 
‘nqlyimea; wi sq cunoawteyi dragostea lui Christos, care ‘ntrece orice 
cunowtinyq, ca sq ajungeyi plini de toatq plinqtatea lui Dumnezeu.  
 Iar a Celui ce, prin puterea care lucreazq ‘n noi, poate sq facq 
nespus mai mult deckt cerem sau gkndim noi, a Lui sq fie slava 
‘n Bisericq wi ‘n Christos Isus, din neam ‘n neam, ‘n vecii vecilor! 
Amin.> (Efeseni 3:14-21)

Aceasta este cea de a doua rugqciune din cele pe care le gqsim ‘n epistola 
cqtre Efeseni. “n prima, aflatq ‘n Efeseni 1:15-23, apostolul s-a rugat pentru 
<iluminare>, care este o formq superioarq de cunoawtere prin acyiunea 
Duhului Sfknt ‘n mintea celui credincios (<Tatql slavei, sq vq dea un duh de 
‘nyelepciune wi de descoperire, ‘n cunoawterea Lui, wi sq vq lumineze ochii 
inimii). Cea de a doua rugqciune este pentru <’ntqrire ‘n omul dinquntru, 
prin Duhul Sfknt.>  Trebuie sq remarcqm cq ambele rugqciuni, ca wi celelalte 
rugqciuni fqcute cknd Pavel se afla ‘n ‘nchisoare (Filipeni 1:9-11; Coloseni 
1:9-12) se preocupq cu bunqstarea spiritualq a <omului dinlquntru> (Efeseni 
3:16), nu cu bunqstarea materialq a trupului. Firewte, nu este nimic rqu sq 
ne rugqm wi pentru <pkinea cea de toate zilele>, ‘mpreunq cu tot ceea ce 
ne trebuie pentru viayq, dar ‘n aceste douq petiyii accentul este pus pe viaya 
spiritualq. Pavel wtia cq dacq omul spiritual este ceea ce trebuie sq fie, 
Dumnezeu va purta de grijq wi pentru viaya lui exterioarq. Prea multe din 
rugqciunile noastre se concentreazq numai asupra confortului omului firesc wi 
mult prea puyine se preocupq de setea wi foamea omului nostru spiritual. Ce 
bine ar fi dacq Dumnezeu ar putea folosi exemplul acestor rugqciuni ale lui 
Pavel pentru ca sq ne conducq spre o stare duhovniceascq mai ‘naltq!

“n ultimii sqi ani de viayq, fratele Nicolae Tonoiu a frecventat biserica 
noastrq din Los Angeles. Predica din ce ‘n ce mai greu wi lua cuvkntul 
din ce ‘n ce mai rar. Ceea ce vorbea ‘nsq era ‘ntotdeuna plin de miez wi de 
maturitate. “mi aduc aminte cq a vorbit ‘ntr-o duminicq despre <sqrqcia 
jalnicq a celor fqrq credinyq>: 

<Trqim ca niwte sqrqntoci, cknd avem la dispoziyie toate bogqyiile cerului. 
Dumnezeu ne-a fqcut bogayi ‘n Christos, dar noi nu wtim sq ne hrqnim cu El. 
Slqbim duhovnicewte lkngq Christos, ca niwte copii bolnavi care nu au poftq 
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de mkncare ...>
Am putea numi aceastq a doua rugqciune a lui Pavel <un act de 

‘mproprietqrire.> Apostolul dorewte ca < Christos sq locuiascq ‘n inimile 
voastre ... ca sq ajungeyi plini de toatq plinqtatea lui Dumnezeu.>

“n lumea aceasta ‘nvechitq, Biserica este singura entitate care face 
parte din <noua creayie>, energizatq prin extraordinara putere declanwatq de 
Dumnezeu odatq cu ‘nvierea lui Christos!

Existq oare un ritual, un procedeu prin care putem ‘mplini aceastq 
<locuire> a lui Christos, ‘mpreunq cu toatq plinqtatea lui Dumnezeu ‘n noi? 
Bine’nyeles cq nu. Dacq ar exista, ar ‘nsemna cq noi L-am putea manipula pe 
Dumnezeu wi ne-am mkndri peste mqsurq de mult.

Singurul lucru pe care-l putem face este sq urmqrim detaliile rugqciunii 
‘nqlyate de Pavel spre Dumnezeu wi sq le punem fiecare dintre noi ‘n aplicare.

Awa cum vom vedea, avem de-a face cu o anumitq atitudine, un anume 
fel de adresare, cu credinyq, cu cunoawtere, cu o experimentare a dragostei lui 
Dumnezeu wi cu o abandonare totalq ‘n cqlquzirea wi puterea Duhului Sfknt. 
Toate acestea reprezintq rqspunsul nostru la iniyiativa prin care Dumnezeu 
vrea sq ne facq beneficiarii puterii ‘nvierii.

John MacArthur numewte aceastq rugqciune <cheia> care pornewte puterea 
din viaya crewtinului.

<”mi place sq mq gkndesc la epistola cqtre Efeseni ‘n termenii unui 
automobil. Pot sq wtiu totul despre mawina mea, sq fiu un mecanic desqvkrwit, 
dar nu voi rezolva mare lucru dacq mq voi aweza ‘n faya ei wi-i voi spune: 
<mqwinq, wtiu totul despre tine, du-mq la bisericq!> Mawina mea nici nu se va 
miwca din loc. Ce trebuie sq fac? Trebuie sq mq awez ‘n spatele volanului wi 
sq rqsucesc cheia ‘n contact. Fqrq aceastq miwcare a mea, nu va exista nici un 
fel de miwcare a mawinii. Miwcarea cheii ‘n contact este tot secretul. Aw putea 
sq fiu un ignorant total ‘n mecanicq, dar dacq wtiu sq ‘ntorc cheia ‘n contact, 
pot face mawina sq meargq! Primele trei capitole ale epistolei sunt o descriere 
a motorului mawinii crewtine. Ni se spune cq a existat un plan wi un maestru 
mecanic care l-a dus la ‘ndeplinire. Ni se spune cq avem la dispoziyie toatq 
puterea ‘nvierii care va miwca toate lucrurile din univers. Ni se spune chiar wi 
traseul pe care trebuie sq-l parcurgem ‘nspre destinayia noastrq eternq.

“n capitolul patru ‘ncepe descrierea drumurilor pe care trebuie sq le 
parcurgem. Apostolul Pavel ne spune: <Acum, cq avem la dispoziyie o 
asemenea minunqyie de mawinq, haidem sq mergem!>

“ntre descrierea din primele trei capitole wi itinerariile din capitolul patru 
se aflq aceastq micq, dar extraordinar de importantq <rugqciune-cheie.> 
Fqrq ea, nu vom putea pleca niciodatq de pe loc. Din nefericire, existq mulyi 
crewtini care se aflq chiar ‘n aceastq stare. Ei wtiu totul despre <mecanica> 
vieyii de credinyq, wtiu totul despre <strategia> umblqrii cu Dumnezeu, cunosc 
itinerariile, dar ... n-au pus niciodatq ‘ncq mkna pe cheie wi n-au rqsucit-o ‘n 
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contact. Iatq cum ne ‘nvayq apostolul Pavel s-o facem.

Atitudinea  (Efeseni 3:14-15)

<Iatq de ce, zic, ‘mi plec genunchii ‘naintea Tatqlui Domnului 
nostru Isus Christos, din care ‘wi trage numele orice familie, ‘n 
ceruri wi pe pqmknt ...>

Primul lucru care ne izbewte este poziyia lui Pavel ‘n rugqciune: <’mi plec 
genunchii>. Situayia trebuie sq fi fost foarte interesantq pentru soldatul roman 
care-l pqzea. Biblia nu ne poruncewte nicqieri sq avem o anumitq posturq 
atunci cknd ne rugqm lui Dumnezeu. Avraam a stat ‘n picioare ‘naintea lui 
Dumnezeu atunci cknd a mijlocit pentru Sodoma (Geneza 18:22). Solomon 
wi-a ‘nqlyat mkinile spre cer cknd a inaugurat Templul de la Ierusalim (1 Regi 
8:22). Domnul Isus, asemenea multora dinaintea Lui, <a cqzut cu faya la 
pqmknt> cknd S-a rugat ‘n Ghetsimani (Matei 26:39).

Dacq a fqcut-o ‘n realitate sau dacq este numai o figurq de stil, expresia 
subliniazq atitudinea inimii apostolului Pavel ‘naintea lui Dumnezeu. 

Dumnezeu stq ‘mpotriva celor mkndri wi nu dq har deckt celor smeriyi. 
Awa cum spunea colegul meu din Los Angeles, Liviu Yiplea: <Atitudinea 
determinq altitudinea spiritualq la care ajungi.>

Rugqciunea lui Pavel este adresatq < Tatqlui Domnului nostru Isus 
Christos.> “n Noul Testament, rugqciunea este adresatq de regulq Tatqlui, 
‘n Numele Domnului Isus wi prin Duhul Sfknt. Existq wi excepyii ‘n care 
‘ntklnim cereri adresate Fiului wi chiar Duhului Sfknt (1 Tesaloniceni 3:12-
13). Tatql este numit sursa de identitate pentru <orice familie ‘n ceruri wi pe 
pqmknt.> Aceastq expresie poate fi o aluzie la calitatea lui Dumnezeu de 
<originator> al tuturor vqzutelor wi nevqzutelor sau poate fi o referire strictq 
la Bisericq. Cei credinciowi se aflq astqzi ‘n numai douq locayii, cei care au 
murit sunt ‘n ceruri, iar cei care sunt ‘ncq ‘n viayq sunt pe pqmknt.

Credinya, cunoawterea, dragostea wi predarea totalq
Cele patru elemente pentru care se roagq Pavel ‘n continuare nu 

trebuie privite ca fiind separate, ci ca lentilele unui telescop. Fiecare este 
un precursor wi o precondiyie pentru urmqtoarele. Mai ‘ntki este credinya. 
Din aceasta derivq cunoawterea mentalq. Ea este pusq ‘n practicq prin 
experimentarea dragostei divine wi duce la o totalq ‘ncredere ‘n cqlquzirea lui 
Dumnezeu.

< ... wi-L rog ca, potrivit cu bogqyia slavei Sale, sq vq facq sq 
vq ‘ntqriyi ‘n putere, prin Duhul Lui, ‘n omul dinquntru, awa ‘nckt 
Christos sq locuiascq ‘n inimile voastre prin credinyq ...> (Efeseni 
3:16-17).
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<Fqrq credinyq este cu neputinyq sq fim plqcuyi Lui. Cqci cine se 
apropie de Dumnezeu trebuie sq creadq cq El este wi cq rqsplqtewte 
pe cei ce-L cautq> (Evrei 11:6). 

Credinya face posibile douq lucruri. Ea ne dq posibilitatea sq ajungem la 
Dumnezeu wi-L face pe Dumnezeu sq poatq locui ‘n inimile noastre. Orickt 
ar pqrea de necrezut, Cel pe care cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, are 
dorinya sq vinq sq locuiascq ‘n inima fiecqrui credincios. Dupq ce a ‘nviat din 
moryi, Domnul Isus Christos poate fi wi la dreapta mqririi wi ‘n fiinya fiecqrui 
om care wi-a deschis inima pentru El. Aceastq <locuire a lui Dumnezeu ‘n 
inima noastrq> este cea mai mare minune a istoriei wi ‘nceputul pregqtirii 
noastre pentru slava viitoare. Ceea ce s-a awezat ‘n noi prin <nawterea din 
nou> poate fi un mediu propice pentru ca Dumnezeu sq se simtq ca la El 
acasq ‘n fiinya celui credincios. Un crewtin este un ... Templu locuit de 
Dumnezeu! “nstrqinarea datoratq pqcatului a dispqrut! Avem ‘n noi sfinyirea 
necesarq pentru a fi deja o parte din lumea viitoare ‘n care <Dumnezeu va fi 
totul wi ‘n toyi>! “nvierea lui Christos a declanwat ‘n noi procesul de pregqtire 
pentru eternitate! Aleluia!

Cel care va umple Ierusalimul ceresc cu lumina prezenyei Sale a venit 
deja sq lumineze fiinyele noastre prin locuirea Lui ‘n inimile noastre 
(Apopcalipsa 21:23). Ca sq ajungem puternici, Isus Christos trebuie invitat 
prin credinyq sq locuiascq ‘n inima noastrq. El nu poate sta ‘n orice condiyii, 
iatq cam ce face El atunci cknd este invitat la noi acasq. Robert Munger, ‘n 
cartea sa <Inima mea, casa lui Christos>, aratq printr-un limbaj alegoric ce 
face Christos cknd intrq ‘n inima noastrq:

<El ‘ntrq rknd pe rknd ‘n toate ‘ncqperile din casa inimii mele wi 
face rknduialq.

1. Biblioteca - este echivalentul minyii ‘n care sunt stocate toate 
informayiile care ne programeazq viaya. Pe rafturile ei, Christos 
gqsewte tot felul de literaturq fqrq valoare, gknduri rele, porniri 
rqutqcioase, bkrfq, filosofii umaniste wi alte informayii nu numai 
rele, dar chiar dqunqtoare. Domnul le dq pe toate jos din rafturi, le 
aruncq la gunoi wi aweazq ‘n locul lor Cuvkntul lui Dumnezeu.

2. Bucqtqria - este camera apetitelor noastre, ale poftelor wi 
dorinyelor. “n ea, Domnul gqsewte un meniu lumesc ‘n care sunt 
trecute bogqyiile lumii, prestigiul lumii, poftele pqcqtoase ale 
trupului, pofta nesqyioasq a ochilor, etc. Domnul ‘l aruncq wi pe 
el la gunoi wi aweazq ‘n locul lui voia lui Dumnezeu. Ea poate fi 
foarte feluritq, dar cuprinde ‘n toate articolele ei ceea ce Dumnezeu 
a pregqtit deja pentru noi. “n inima locuitq de Christos va fi 
‘ntotdeauna o foame dupq ‘mplinirea voiei lui Dumnezeu - nu dupq 
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‘mplinirea poftelor trupewti. Aduceyi-vq aminte ce le-a spus Domnul 
Isus ucenicilor care se ‘ntorceau din oraw cu de-ale gurii: <Mkncarea 
Mea este sq fac voia Celui ce M-a trimis wi sq ‘mplinesc lucrarea 
Lui> (Ioan 4:34).

3. Sufrageria - Isus intrq ‘n aceastq camerq destinatq pqrtqwiei 
wi prieteniilor, dar vede cq mulyimea aceea de oameni nu-l bagq 
‘n seamq. Majoritatea sunt acolo numai ca sq piardq timpul. “ncet, 
‘ncet Domnul ‘i conduce spre uwq pe aceia care nu sunt o influenyq 
bunq wi-i aduce ‘n locul lor pe alyii care ‘ncep sq cknte imnuri de 
laudq wi sq aibq timp pentru rugqciune (Evrei 10:24-25).

4. Atelierul - este echivalentul ‘ndeletnicirilor noastre. Isus 
intrq acolo, vede atktea unelte wi dispozitive scumpe, dar se mirq cq 
singurul lucru pe care-l produce sunt niwte jucqrii. <Ai toate astea la 
dispoziyie wi faci numai jucqrii pentru copii?> ‘ntreabq El. Christos 
vrea sq folosewti toate abilitqyile, toate uneltele wi instrumentele 
pe care le ai ca sq produci ceva cu valoare eternq, ceva vrednic de 
“mpqrqyia lui Dumnezeu. <Dar eu nu wtiu sq fac awa ceva!> exclam 
eu. <Nu-i nimic>, mq liniwtewte El. <Le vom face ‘mpreunq.>

Cknd se mutq cu totul ‘n casa inimii mele, toate camerele aratq 
altfel: librqria este plinq de cqryi bune, bucqtqria miroase de aroma 
prezenyei Sale, ‘n sufragerie se ckntq wi se ‘mprietenesc prietenii 
Lui, iar ‘n atelier se pun la cale wi se realizeazq lucrqri extrem de 
durabile, de calitatea vewniciei.

Straniu, totul este curat wi frumos, dar de undeva mai vine parcq 
un miros greu, de mortqciune ... Toate camerele sunt curate ca wi 
cristalul, dar de undeva, ceva miroase! Domnul se ‘ndreaptq spre 
debara wi vrea sq o deschidq. Dar eu spun: <Aici nu! Te-am lqsat ‘n 
toatq casa. Ai fqcut ce-ai vrut ‘n fiecare camerq, dar aici nu vreau sq 
intri. Aici am eu ceva wi vreau sq rqmknq awa.> Domnul ‘mi spune: 
<Nu se poate, dragul meu. Infecyia de aici va contamina ‘ntreaga 
casq. Lasq-mq sq intru wi acolo.> “n debara sunt lucruri vechi, de 
care nu mq pot despqryi fqrq regrete. Sunt pqcate ascunse, lucruri 
fqcute pe ‘ntuneric, obiceiuri vechi, lucruri pe care nu le cunoawte 
nimeni .... Cknd este deschisq uwa de la debara, mq apucq ruwinea 
wi groaza. Cum de am putut yine la asemenea lucruri? Fqrq sq mq 
priveascq wi fqrq nici un reprow, Christos le apucq pe toate, le pune 
pe umqr wi le duce la gunoiul de afarq. Cknd vine ‘napoi spalq 
bine toatq podeaua wi pereyii; chiar wi tavanul. Acum nimic nu mai 
miroase urkt. Este un loc gol wi curat ‘n care pot pune alte lucruri, 
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mult mai folositoare.

Credinya vine ca <sq vq dea un duh de ‘nyelepciune wi de descoperire, 
‘n cunoawterea Lui, wi sq vq lumineze ochii inimii, ca sq pricepeyi care este 
nqdejdea chemqrii Lui, care este bogqyia slavei mowtenirii Lui ‘n sfinyi> 
(Efeseni 1:17-18).

Prin lucrarea de iluminare a credinyei ajungem la o formq superioarq de 
cunoawtere:

< ... pentru ca, avknd rqdqcina wi temelia pusq ‘n dragoste, sq 
puteyi pricepe ‘mpreunq cu toyi sfinyii, care este lqrgimea, lungimea, 
adkncimea wi ‘nqlyimea ...> (Efeseni 3:17b-18).

Comentatorii din toate secolele s-au strqduit sq lqmureascq natura acestor 
patru dimensiuni despre care vorbewte aici Pavel. Ele par a defini un anume 
spayiu, cu lungime, largime, adkncime wi ‘nqlyime. Care este natura acestui 
spayiu rqmkne deocamdatq pentru noi un mister. S-ar putea ca Pavel sq fi 
vorbit atunci ‘n termenii filosofiei vremii (toyi matematicienii wi geometrii 
erau wi preoyi ai cunoawterii divine). Dacq awa stau lucrurile, fraza lui Pavel 
s-ar putea traduce prin <sq cunoawteyi limitele realitqyii ‘n care putem 
pqtrunde acum prin credinyq.>

Cea mai importantq cunoawtere, ‘nlesnitq de credinyq, nu este ‘nsq cea 
asupra realitqyii, ci cea despre natura wi intenyiile lui Dumnezeu:

< ... wi sq cunoawteyi dragostea lui Christos, care ‘ntrece orice 
cunowtinyq, ca sq ajungeyi plini de toatq plinqtatea lui Dumnezeu> 
(Efeseni 3:19).

A cunoawte <despre> Dumnezeu este infinit mai puyin deckt a-L cunoawte 
pe Dumnezeu. Cea din urmq este o formq de cunoawtere intimq prin 
experienya personalq. Biblia spune cq <Fiii lui Eli erau niwte oameni rqi. Nu 
cunowteau pe Domnul> (1 Samuel 2:12). Oamenii acewtia care erau preoyi la 
Cortul ‘ntklnirii wtiau o sumedenie de lucruri <despre> Iehova, dar ei <nu-l 
cunowteau> pe Dumnezeu ‘n experienya lor personalq. Credinya “l aduce pe 
Domnul Isus sq locuiascq ‘n inimile noastre wi ne ‘nlesnewte o cunoawtere a 
<pqrtqwiei>, o experimentare prin care putem <gusta ce bun este Domnul> wi 
prin care intrqm deja ‘n prerogativele vieyii vewnice:

<Wi viaya vewnicq este aceasta: sq Te cunoascq pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevqrat wi pe Isus Christos pe care L-ai trimis Tu> (Ioan 
17:3).

Cine experimenteazq <dragostea lui Christos, care ‘ntrece orice 
cunowtinyq> capqtq o ‘ncredere totalq ‘n planul lui Dumnezeu wi rqspunde cu o 
predare absolutq. Ascultayi benedicyia de la sfkrwitul acestei rugqciuni:

<Iar a Celui ce, prin puterea care lucreazq ‘n noi, poate sq facq 
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nespus mai mult deckt cerem sau gkndim noi, a Lui sq fie slava 
‘n Bisericq wi ‘n Christos Isus, din neam ‘n neam, ‘n vecii vecilor! 
Amin.> (Efeseni 3:14-21)

Observayi cq cel care a cunoscut dragostea lui Dumnezeu se ‘ncrede 
‘n El dincolo de limitele propriei lui fiinye: <Mai mult deckt cerem sau 
gkndim noi.> Un crewtin este o fiinyq care nu se mai mqsoarq cu ceea ce wtie 
sau cu ceea ce crede el. Convingerea lui este cq Dumnezeul nemqrginit wi 
atotputernic trqiewte acum ‘n inima lui wi-l va face sq experimenteze lucruri 
extraordinare, de neimaginat. De altfel, toate acestea Dumnezeu le face 
<potrivit cu bogqyia slavei Sale> (Efeseni 3:16). Expresia aceasta este foarte 
importantq. Sq ne ‘nchipuim cq ai fi ‘n mare crizq financiarq wi te-ai duce 
la un om foarte bogat ca sq te ajute. El te-ar ‘ntreba: <Ckt ai nevoie? Eu pot 
sq-yi dau dupq nevoile tale sau potrivit cu bogqyia mea. Ce alegi?> Dacq vei 
alege sq-yi dea ckt ai tu nevoie, vei primi exact suma pe care ai cerut-o, dar 
dacq vei avea ‘nyelepciunea sq spui: <Dayi-mi dupq bogqyia dumneavoastrq>, 
vei avea wansa sq primewti mult mai mult deckt ai putut crede sau gkndi. 
Un exemplu despre o asemenea situayie ne este prezentat ‘n cazul vizitei 
‘mpqrqtesei din Seba la Ierusalim. La ‘ntoarcerea ei acasq, <”mpqratul 
Solomon a dat ‘mpqrqtesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut wi i-a mai dat 
wi pe deasupra daruri vrednice de un ‘mpqrat ca Solomon> (1 Regi 10:13).

“n Ioan 14:12, Domnul Isus ne promite cq vom face lucrqri mai mari 
deckt a fqcut El. Nu putem face lucrqri mai mari <’n calitatea lor>, pentru cq 
nici unul dintre noi nu poate aspira la lucrqrile fqcute ‘n dumnezeirea Sa, dar 
suntem asigurayi cq vom face lucrqri mai mari <’n cantitatea lor.>

Ca sq ne dqm seama despre ce vorbewte Pavel, putem alcqtui din Efeseni 
3:20 o <piramidq a puterii>:

El poate
El poate sq facq

El poate sq fqcq ce cerem noi
El poate sq facq ce cerem sau gkndim noi

El poate sq facq tot ce cerem sau gkndim noi
El poate sq facq mai mult deckt cerem sau gkndim noi

El poate sq facq mult mai mult deckt cerem sau gkndim noi
El poate sq facq nespus mai mult deckt cerem sau gkndim noi

Remarcayi cq benedicyia ne amintewte iar de <puterea care lucreazq 
‘n noi.> Este aceeawi putere (<dunamis>) care lucreazq (<energeia>) prin 
‘nvierea lui Christos pknq va reuwi sq ‘nnoiascq toate lucrurile (Efeseni 1:11, 
19; 2:2; 3:7; 4:16).

Dacq aceastq benedicyie este adevqratq, cum se face cq awa de mulyi 
crewtini sunt fqrq putere? Singura explicayie este cq undeva ‘ntre sursa 
de putere wi ei s-a produs o ‘ntrerupere. O dozq de necredinyq, un pqcat 
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nemqrturisit, un compromis cu lumea wi cu valorile ei, o dozq de mkndrie 
care face necesarq smerirea noastrq, toate acestea sunt piedici ‘n calea 
manifestqrii puterii divine prin noi. Cknd piedicile sunt luate din cale prin 
pocqinyq wi iertare, puterea este liberq iar sq inunde mecanismele vieyii 
noastre interioare. Care este scopul cu care lucreazq ea? Ca sq ne ajute pe 
noi sq construim biserici mari sau ca sq ne facq celebri ‘n ochii altora prin 
realizqrile noastre? Nu! Toate aceste lucruri pe care vrea sq le facq puterea 
lui Dumnezeu prin noi au un singur scop: ‘nqlyarea Numelui lui Dumnezeu wi 
proslqvirea Lui vewnicq:

< ... a Lui sq fie slava ‘n Bisericq wi ‘n Christos Isus, din neam ‘n 
neam, ‘n vecii vecilor! Amin.> (Efeseni 3:21)

Este uimitor sq wtim cq ceea ce face Biserica astqzi ‘l va glorifica pe 
Dumnezeu ‘n vecii vecilor! Cea mai importantq misiune a Bisericii este ‘ncq 
‘n viitor! Ce suntem wi ce facem aici wi acum ne pregqtewte pentru vremurile 
viitoare. Nu sta nepqsqtor! Intrq ‘n drepturile tale wi primewte de la Dumnezeu 
toatq oferta nemaipomenitq a binecuvkntqrilor Sale.

Unul din cele mai frumoase comentarii la epistola cqtre Efeseni a fost 
scris sub titlul: <Vezi, umblq wi luptq.> “n aceastq carte, autorul ({atchman 
Nee) sistematizeazq conyinutul teologic al cqryii ‘n aceste trei verbe. <Vezi> 
este awezarea crewtinului ‘n poziyia pe care i-a destinat-o Dumnezeu ‘n 
planul Squ cel vewnic. <Umblq> este consecinya poziyiei lui, datoria lui 
corespondentq chemqrii extraordinare care i-a fost fqcutq. <Luptq> este 
activitatea crewtinului ‘n contextul contemporan al ‘nfruntqrii cu entitqyile 
ostile “mpqrqyiei lui Dumnezeu.

Cum putem dobkndi extraordinara putere a ‘nvierii care sq ne facq ‘n 
stare sq <umblqm> wi sq <luptqm> ca niwte adevqrayi copii ai lui Dumnezeu?

Secretul este ‘n aceastq rugqciune din Efeseni 3:14-21. Ea ne descrie 
treptele prin care puterea lui Dumnezeu poate energiza viaya noastrq dincolo 
de orice limite pe care ni le ‘nchipuim astqzi.
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3. Ceea ce wtii  
‘yi poate da pacea 

  
 

“ndatoririle noastre ‘n Christos (4 - 6)

A. Strategia lui Christos ‘n Bisericq
 Umblayi ‘n unitatea trupului lui Christos
  
 Unitate ‘n diversitate - resursele 4:1-9
  Unitate ‘n slujire - metoda 4:10-12
  Unitate pentru crewtere - scopul 4:13-16
  Schimbarea hainelor, schimbarea vieyii  4:17-23
   <Umblarea ‘n adevqr> (4:24b-32)
   <Umblarea ‘n dragoste> (5:1-7)
   <Umblarea ‘n luminq> (5:8-14)
   <Umblarea ‘n ‘nyelepciune> (5:15-20)
   <Umblarea ‘n supunere> (5:21-6:9)

 Ceea ce wtii ‘yi poate da biruinya
 B. Strategia lui Christos ‘n luptq
  6. <Umblarea ‘n biruinyq> (6:10-20)

O purtare vrednicq de mqreyia chemqrii
Asemenea primei pqryi, cea de a doua jumqtate a epistolei debuteazq 

wi ea cu o declarayie emblematicq, cu un titlu general. Ea este ‘ntemeiatq 
pe autoritatea unui apostol care wi-a trqit el ‘nsuwi crezul ‘n cele mai mici 
amqnunte ale vieyii. “nvqyqtura lui Pavel se sprijinq solid pe viaya lui Pavel:
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<Vq sfqtuiesc, deci, eu, cel ‘ntemniyat pentru Domnul, sq vq 
purtayi ‘ntr-un chip vrednic de chemarea pe care ayi primit-o, ...> 
(Efes. 4:1).

Cititorul atent descoperq repede cq cea de a doua parte a epistolei 
rqspunde ca un ecou celei dintki. Doctrinele expuse ‘n partea ‘ntki se rqsfrkng 
‘n datoriile crewtine din partea a doua. Simetriile se succed unele dupq altele 
wi putem ckwtiga mult dacq le punem unele lkngq celelalte. De exemplu, ‘n 
partea ‘ntki ni  s-a spus despre <faptele bune pe care le-a pregqtit Dumnezeu 
pentru noi, ca sq umblqm ‘n ele> (Efeseni 2:10), ‘n partea a doua ni se aratq 
care sunt aceste fapte wi cum trebuie sq umblqm noi ‘n ele. “n Efeseni 1:13 
am gqsit doctrina despre Duhul Sfknt care-i pecetluiewte pe cei credinciowi, 
‘n partea a doua suntem ‘ndemnayi sq <nu ‘ntristqm pe Duhul Sfknt prin 
care am fost pecetluiyi pentru ziua rqscumpqrqrii.> Cine vrea sq facq un 
studiu profitabil despre Duhul Sfknt, poate extrage din textul epistolei cele 
douqsprezece pasaje ‘n care ni se vorbewte despre El, notknd cq ‘n prima 
parte a epistolei ni s-a spus ce este wi ce face Duhul Sfknt pentru noi, iar ‘n 
partea a doua ni se spune ce suntem wi ce trebuie sq facem noi pentru El.

Vocabularul folosit de apostolul Pavel ‘n partea a doua a epistolei este 
profund simbolic wi mistic:

<Wi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la 
Dumnezeu, ca sq putem cunoawte lucrurile pe care ni le-a dat 
Dumnezeu prin harul Squ. Wi vorbim despre ele nu cu vorbiri 
‘nvqyate de la ‘nyelepciunea omeneascq, ci cu vorbiri ‘nvqyate de la 
Duhul Sfknt, ‘ntrebuinyknd o vorbire duhovniceascq pentru lucrurile 
duhovnicewti. Dar omul firesc nu primewte lucrurile Duhului lui 
Dumnezeu, cqci, pentru el, sunt o nebunie; wi nici nu le poate 
‘nyelege, pentru cq trebuiesc judecate duhovnicewte> (1 Corinteni 
2:12-14).

“n cuvinte simple, grefate ‘nsq pe terminologia foarte sofisticatq a 
filosofiei wi moralei grecewti a vremii, apostolul Pavel ‘i sfqtuiewte pe 
credinciowi sq aibq o purtare pqtrunsq de <puterea ‘nvierii>. Cuvintele lui 
pot fi un fel de minighid duhovnicesc pentru comportamentul ‘n fiecare 
dintre cele patru sfere ‘n care-wi trqiewte viaya crewtinul: ‘n Bisericq el trebuie 
sq pqstreze wi sq ‘ntqreascq <unitatea>, ‘n societate el trebuie sq practice 
<curqyia>, ‘n familie sq manifeste <dragoste wi respect>, iar ‘n lupta spiritualq 
cu Satan wi cu domniile ‘ntunericului el trebuie sq fie <puternic wi biruitor>.

“n dinamica vieyii de ‘nviere, credinciosul trebuie sq umble corespunzqtor 
cu <chemarea care i-a fost fqcutq>. Verbul <a umbla> apare de wapte ori ‘n 
aceastq epistolq (2:2,10; 4:1, 17; 5:2, 8, 15). Remarcayi simetria dintre cele 
douq jumqtqyi ale epistolei:



103

Efeseni - Chemarea Bisericii

1-3 – Poziyia 4-6 – Purtarea
Chemayi prin har sq facem parte din 
trupul Squ (Cap.1)

Umblayi vrednici ‘n unitatea trupului 
Squ (4:1-16)

“nviayi din moryi (2:1-10)
Dezbrqcayi-vq de hainele vechi 
(4:17-5:17)

“mpqcayi (2:11-22) Umblayi ‘n armonie (5:18-6:9)

Taina biruinyei lui Christos asupra 
Diavolului (cap.3)

Umblayi ‘n biruinyq (6:10-24)

Reformulknd ‘ndemnurile date de Pavel, vom putea urmqri restul 
epistolei ‘mpqryindu-l ‘n patru subcapitole:

Umblayi ‘n  unitatea trupului Squ (4:1-16)
Umblayi ‘n curqyia vieyii noi (4:17-5:17)
Umblayi ‘n armonie (5:18-6:9)
Umblayi ‘n biruinyq (6:10-24)
Revenind la ilustrayia cu automobilul, dupq ce am vqzut planul, puterea wi 

poziyia noastrq ‘n Bisericq, vom vedea acum potecile pe care va trebui sq le 
parcurgem ca wi crewtini.
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Umblayi ‘n unitatea trupului lui Christos 

< ... sq vq purtayi ... cu toatq smerenia wi blkndeyea, cu ‘ndelungq 
rqbdare; ‘ngqduiyi-vq unii pe alyii ‘n dragoste, wi cqutayi sq pqstrayi 
unirea Duhului, prin legqtura pqcii> (Efeseni 4:1-3)

Cei care sunt chemayi sq umble ‘n unitatea crewtinq trebuie sq posede 
wapte trqsqturi de caracter rezultate prin lucrarea nawterii din nou: smerenia, 
blkndeyea, ‘ndelunga rqbdare, ‘ngqduinya, dragostea, unirea Duhului wi 
legqtura pqcii (4:1-3)

Despre fiecare dintre aceste virtuyi am putea sq scriem wi poate cq ar 
trebui sq scriem ckte o lqmurire individualq. Scopul wi spayiul acestei cqryi 
nu ne permite ‘nsq acest exerciyiu. Este suficient sq spunem aici cq nici unul 
dintre noi nu poate <crea> unitatea crewtinq despre care se vorbewte aici. Ea 
este ‘n ‘ntregime lucrarea Duhului Sfknt. Singurul lucru care ni se cere este 
sq nu o rupem, sq o pqstrqm!

Pentru awa ceva se cere multq smerenie wi blkndeye. A fi blknd nu 
‘nseamnq a fi bleg! Blkndeyea nu este semn de slqbiciune, ci de putere yinutq 
sub control. Moise, cel care a condus poporul lui Dumnezeu prin Marea 
Rowie wi prin pustie a fost considerat de Dumnezeu <cel mai blknd om de 
pe faya pqmkntului> (Numeri 12:3). Numai un om puternic poate fi blknd. 
Blkndeyea nu poate apare deckt ca o manifestare a mqrimii wi a puterii. 
Nimeni nu spune despre un purice sau despre un yknyar cq sunt blknzi. O 
rkmq nu este blkndq! Se spune ‘n schimb despre un elefant cq este blknd! Un 
urs poate fi blknd. Un leu poate fi blknd. Un uriaw poate fi blknd. Ce unitate 
de mqrime wi ce fel de comparayie a folosit Dumnezeu cknd l-a decretat pe 
Moise drept <cel mai blknd om de pe faya pqmkntului>? Blkndeyea lui a 
iewit ‘n evidenyq ‘n contextul poziyiei, puterii wi privilegiilor sale ‘naintea lui 
Dumnezeu. Pe vremea aceea, nici un alt om de pe faya pqmkntului nu s-a 
bucurat de poziyia, puterea wi privilegiile pe care i le-a acordat Dumnezeu lui 
Moise (12:6-8).
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Blkndeyea lui Moise s-a vqzut atunci cknd el nu wi-a folosit poziyia, 
puterea wi privilegiile pentru folosul personal, ci a mijlocit pentru ceilalyi. 
De douq ori l-a pus Dumnezeu la ‘ncercare wi i-a zis sq-L lase sq nimiceascq 
‘ntreaga nayiune, iar pe el sq-l facq ‘ntemeietorul unui nou popor. De fiecare 
datq Moise a mijlocit ‘naintea lui Dumnezeu pentru poporul Squ.

Blkndeyea lui a iewit ‘n evidenyq wi atunci cknd a mijlocit pentru sora wi 
pentru fratele lui care ‘l desconsideraserq wi au vrut sq-i ia locul ‘n fruntea 
poporului (Numeri 12).

Cel mai frumos exemplu de blkndeye wi smerenie este ‘nsq Domnul Isus. 
El ne-a ‘ndemnat sq ‘nvqyqm de la El pentru cq El este <Blknd wi smerit cu 
inima> (Matei 11:29). Cknd “l rqstigneau wi cknd avea la dispoziyie nu mai 
puyin de douqsprezece legiuni de ‘ngeri, El a ales sq nu se apere, ci S-a lqsat 
pironit pe cruce, rugkndu-se tot timpul pentru duwmanii Sqi: <Tatq, iartq-i 
cqci nu wtiu ce fac!> (Luca 23:34).

Apostolul Pavel ne ‘ndeamnq sq fim wi noi blknzi: <Blkndeyea voastrq 
sq fie cunoscutq de toyi oamenii. Domnul este aproape> (Filipeni 4:5). 
Blkndeyea noastrq se vede din felul ‘n care wtim sq renunyqm la poziyia, 
puterea wi privilegiile noastre, ca sq putem sq fim o binecuvkntare pentru 
cei din jurul nostru. Cel care este <grabnic la ascultare, ‘ncet la vorbire wi 
zqbavnic la mknie> este un om plin de blkndeye. Astfel de oameni <blknzi> 
vor mowteni ‘ntr-o bunq zi tot pqmkntul! (Matei 5:5).

Sora blkndeyei, smerenia este o calitate pe care atunci cknd ‘yi dai seama 
cq o ai, deja ai pierdut-o. Smerenia ‘nseamnq sq-L pui pe Domnul Isus pe 
locul ‘ntki, pe ceilalyi pe locul doi wi pe tine sq te lawi la urmq. 

Smerenia wi blkndeyea sunt izvoarele din care curge ‘ndelunga rqbdare. 
Un om mkndru n-are rqbdare wi nu va putea sq aibq pknq ce nu va deveni 
smerit wi blknd. Dacq ne vom lepqda ‘nsq de noi ‘nwine vom ajunge sq avem, 
awa cum spune Iacov, rqbdare, ‘ndelungq rqbdare wi rqbdarea sfinyilor (Iacov 
1:1-4; 5:7,8,10), o calitate absolut necesarq pentru cei care lucreazq ‘n 
Biserica lui Christos (2 Timotei 2:10; 3:10). “ndelunga rqbdare se manifestq 
‘n ‘ngqduinyq, acestea fiind doar douq aspecte din multiplele aspecte ale 
dragostei. De fapt, enumerknd aceste caracteristici, Pavel descrie roada 
Duhului Sfknt:

<Roada Duhului, dimpotrivq, este: dragostea, bucuria, pacea, 
‘ndelunga rqbdare, bunqtatea, facerea de bine, credinciowia, 
blkndeyea, ‘nfrknarea poftelor> (Galateni 5:22-23).

Despre acest proces al pregqtirii pentru lucrare prin transformarea 
caracterului vorbewte wi apostolul Petru:

<De aceea, dayi-vq wi voi toate silinyele ca sq uniyi cu credinya 
voastrq fapta; cu fapta, cunowtinya; cu cunowtinya, ‘nfrknarea; cu 
‘nfrknarea, rqbdarea; cu rqbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de 
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frayi; cu dragostea de frayi, iubirea de oameni> (2 Petru 1:6).

Temeiul unitqyii crewtine (4:4-6)

Este un singur trup, un singur Duh, dupq cum wi voi ayi fost 
chemayi la o singurq nqdejde a chemqrii voastre. Este un singur 
Domn, o singurq credinyq, un singur botez. Este un singur 
Dumnezeu wi Tatq al tuturor, care este mai presus de toyi, care 
lucreazq prin toyi wi care este ‘n toyi> (Efeseni 4:4-6).

Ecumenismul politic ‘ncearcq sq uneascq grupqrile religioase ‘ntr-un mod 
nebiblic. El diminueazq importanya doctrinelor, supralicitknd importanya 
dragostei. Ei spun: <Chistos n-a spus cq lumea ne va cunoawte prin doctrinele 
noastre, ci dacq vom avea dragoste unii pentru alyii.> 

“n epistola cqtre Efeseni, apostolul Pavel n-a vorbit nimic despre 
unitatea dragostei ‘n primele trei capitole, pknq ce nu a awezat acolo 
temelia doctrinarq. Comportamentul este influenyat ‘ntotdeauna de tqria 
convingerilor noastre. Nu toyi suntem de acord ‘n toate, dar trebuie sq existe 
un corp de convingeri comune, fqrq de care nu se poate vorbi de unitate. 
Cel pentru care unu plus unu fac ‘ntotdeauna doi poate colabora cu acela 
pentru care unu plus unu pot face ckteodatq wi trei! Orice unitate care nu este 
awezatq pe adevqrul Scripturii se aflq pe o temelie foarte fragilq. Apostolul 
Pavel enumerq wapte realitqyi de referinyq care delimiteazq unitatea tuturor 
crewtinilor adevqrayi: un trup, un duh, o nqdejde, un Domn, o credinyq, un 
botez wi un singur Tatq.

Trupul este adunarea credinciowilor ‘n Christos, nqscuyi din nou prin 
lucrarea Duhului. Fqrq nawtere din nou, nimeni nu poate face parte din 
Bisericq! 

Nqdejdea despre care amintewte Pavel este certitudinea revenirii lui 
Christos wi slava de care va fi urmatq ‘n instaurarea ‘mpqrqyiei Lui, ‘n care El 
va fi singurul Domn. Aceastq domnie viitoare a Lui trebuie sq fie anticipatq 
‘n cinstirea Lui ca wi Cap al Bisericii ‘ncq de pe acum. Biserica nu are 
astqzi nici o altq persoanq care sq-I yinq locul lui Christos. El este wi acum 
<Domnul> nostru.

Aflat ‘n vizitq ‘n Irlanda protestantq, un crewtin ortodox care vizita o 
bisericq de acolo, a ‘ntrebat: <Cine este capul Bisericii dumneavoastrq?> 
O femeie i-a rqspuns: <Nu poate fi deckt un singur Cap al Bisericii, Isus 
Christos! Oricine altcineva este un uzurpator neruwinat.> N-a fost rqspunsul 
pe care-l anticipase vizitatorul. El se gkndise la vreun mitropolit, patriarh sau 
Papq ...

Referirea la o singurq credinyq face aluzie la depozitul de informayii 
awezat ‘n textul Noului Testament <credinya datq odatq pentru totdeauna 
sfinyilor> (Iuda 3). Crewtinii primului secol aveau o sumq de ‘nvqyqturi pe 
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care le rqspkndeau, le pqzeau wi le transmiteau mai departe (2 Timotei 1:13; 
2:2).

Botezul amintit aici nu este o stare de plinqtate spiritualq care trebuie 
atinsq dupq convertire, ci actul prin care Duhul Sfknt ‘l altoiewte pe cineva ‘n 
trupul lui Christos (1 Corinteni 12:13).

Lui Pavel ‘i place sq sublinieze cq Dumnezeu este Tatql (Efeseni 1:3, 
17; 2:18; 3:14; 5:20). Unitatea crewtinq nu poate fi extinsq celor care nu fac 
parte din familia Dumnezeului Bibliei. Biserica este teritoriul exclusiv al 
prezenyei, lucrqrii wi autoritqyii lui Dumnezeu: <care este mai presus de toyi, 
care lucreazq prin toyi wi care este ‘n toyi> (Efeseni 4:6).

Instrumentele unitqyii crewtine (4:7-11)
Pavel merge mai departe spunkndu-ne cq Dumnezeu lucreazq la unitatea 

wi crewterea spiritualq a celor credinciowi prin intermediul unor instrumente 
umane dqruite Bisericii wi ‘nzestrate ‘n mod special wi specific pentru o 
anumitq lucrare. Categoriile de lucrqtori enumerate ‘n mod cronologic de 
apostolul Pavel sunt : apostoli, profeyi, evangheliwti, pqstori wi ‘nvqyqtori.

< Dar fiecqruia din noi harul i-a fost dat dupq mqsura darului 
lui Christos. De aceea este zis: <S-a suit sus, a luat robia roabq wi 
a dat daruri oamenilor.> Wi acest: <S-a suit> ce ‘nseamnq deckt cq 
‘nainte Se pogorkse ‘n pqryile mai de jos ale pqmkntului? Cel ce s-a 
pogorkt, este acelawi cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, 
ca sq umple toate lucrurile. Wi El a dat pe unii apostoli; pe alyii, 
proroci; pe alyii, evangheliwti; pe alyii, pqstori wi ‘nvqyqtori, pentru 
desqvkrwirea sfinyilor, ‘n vederea lucrqrii de slujire, pentru zidirea 
trupului lui Christos ...> (Efeseni 4:7-12).

“n Bisericq existq unitate ‘n diversitate! Fiecqruia dintre credinciowi i 
s-a dat cel puyin un dar spiritual care-l face folositor celorlalyi (1 Corinteni 
12:1-12). Pavel ne spune cq aceste daruri ne-au fost dqruite de Duhul, prin 
lucrarea lui Christos, care <S-a suit sus, a luat robia roabq wi a dat daruri 
oamenilor>. Noul Testament are trei pasaje care ne vorbesc despre darurile 
spirituale pentru slujirea ‘n trupul lui Christos (1 Corinteni 12: 4-11; 27-31; 
Romani 12:3-8 wi Efeseni 4:11. Listele nu sunt identice, ceea ce ‘nseamnq 
cq Pavel n-a vrut sq ne dea o enumerare a tuturor darurilor posibile. Existq 
‘nsq niwte daruri pe care Christos le-a plasat ‘n Bisericq pentru formarea, 
‘ntreyinerea wi crewterea ei specificq. Diversitatea ‘nseamnq competenyq ‘n 
domenii diferite.

Pentru cq vorbim despre lucrare este bine sq folosim imaginea unei 
mkini. Ea este principalul instrument de activitate al trupului. Dupq cum 
mkna trupului are cinci degete wi Biserica are cinci categorii de lucrqtori 
principali: apostolii, proorocii, evangheliwtii, pqstorii wi ‘nvqyqtorii.
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Apostolii reprezintq singura categorie de slujitori ai Bisericii care are 
autoritate ‘n toate timpurile wi ‘n toate locurile. Categoria corespunde 
degetului mare de la mknq, singurul care este <opozabil>, awezat fayq ‘n fayq 
cu celelalte patru degete. Degetul mare este singurul care le poate atinge pe 
celelalte. Domnul Isus a avut o mulyime de ucenici, dar a pus deoparte dintre 
ei doar doisprezece apostoli (Matei 10:1-4). Un ucenic este un adept al unor 
‘nvqyqtori sau al unui ‘nvqyqtor. Un apostol este un om ‘mputernicit cu putere 
de reprezentare, un ambasador. Apostolii au fost <martori ai ‘nvierii> (Fapte 
1:15-22), oameni care L-au vqzut ‘n mod personal pe Christos (1 Corinteni 
9:1-2). Apostolii au aparyinut lucrqrii lui Dumnezeu din primul veac, ei au 
pus <temelia> Bisericii (Efeseni 2:20). Nici o clqdire nu are nevoie de mai 
multe temelii. Lucrarea apostolilor a fost unicq wi irepetabilq.

Prorocii sunt oameni care proclamq adevqrul divin, fie cq acesta este 
despre trecut, prezent sau viitor (Fapte 11:28; Efeseni 3:5). Credinciowii 
primului veac nu au avut Biblii pe care sq le citeascq. Evangheliile nu 
fuseserq scrise wi nu se aflau ‘ncq ‘n circulayie. Din aceastq cauzq, Dumnezeu 
a inspirat prin Duhul Squ pe anumiyi oameni din Bisericq sq vorbeascq 
<spre zidire, sfqtuire wi mkngkiere> (1 Corniteni 14:3). Astqzi, textul Noului 
Testament este complet prin ceea ce ne-au lqsat apostolii wi proorocii 
primului veac. Nimeni nu are voie sq scoatq sau sq adauge ceva la el. Acest 
fel de activitate profeticq s-a ‘ncheiat cu slujirea prorocilor din primul veac.

Oficiul de prooroc corespunde degetului indicator al mknii. Un astfel de 
om, comunicq, nu comenteazq, iewind ‘naintea poporului cu degetul indicator 
ridicat wi cu cuvintele: <Awa vorbewte Domnul!>

Evangheliwtii sunt deschizqtorii de drumuri, oameni care pleacq cu 
Evanghelia ‘n teritorii noi.  Dacq ‘ntindeyi degetele mkinii, veyi vedea 
repede cq degetul al treilea este cel mai ‘nalt wi cq el ajunge cel mai ‘nainte. 
Evangheliwii sunt oameni care <merg din loc ‘n loc ca sq le vorbeascq altora  
despre Christos (Fapte 8:26-40; 21:28). Toyi slujitorii Domnului trebuie <sq 
facq lucrul unui evanghelist> (2 Timotei 4:5), dar aceasta nu ‘nseamnq cq 
toyi lucrqtorii lui Dumnezeu sunt evangheliwti! Apostolii wi prorocii au pus 
temelia, iar evangheliwtii merg sq vorbeascq despre ea celor din teritoriile 
‘ncq neexplorate. 

Pqstorii sunt lucrqtori cu mandat ‘ntr-o singurq bisericq localq. Ei 
corespund degetului patru de la mknq. Pe el este awezatq o ... <verighetq> 
care-i anunyq pe toyi din jur cq purtqtorul ei este cqsqtorit cu o anumitq 
persoanq. “n mod similar, pqstorul nu este pqstor deckt ‘n biserica localq care 
l-a pus deoparte pentru aceastq slujire. Cknd merge ‘n alte biserici, pqstorul 
este doar un ... musafir.

Pqstorii, asemenea bqrbayilor cqsqtoriyi, wi asemenea <ciobanilor> de oi, 
sunt responsabili sq hrqneascq wi sq cqlquzeascq Biserica, turma Marelui 
Pqstor:
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<Pqstoriyi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastrq, nu de 
silq, ci de bunqvoie, dupq voia lui Dumnezeu; nu pentru un ckwtig 
mkrwav, ci cu lepqdare de sine. Nu ca wi cum ayi stqpkni peste cei ce 
v-au cqzut la ‘mpqryealq, ci fqckndu-vq pilde turmei. Wi cknd Se va 
arqta Pqstorul cel mare, veyi cqpqta cununa, care nu se poate vewteji, 
a slavei> (1 Petru 5:1-4).

“nvqyqtorii sunt rqspunzqtori cu pqstrarea wi transmiterea adevqrului 
crewtin din generayie ‘n generayie wi din loc ‘n loc. Bisericile formate prin 
lucrarea evangheliwtilor, awezate pe temelia apostolilor wi prorocilor wi plasate 
sub ‘ngrijirea pqstorilor trebuiesc edificate wi educate ‘n ‘nvqyqtura crewtinq.

Categoria ‘nvqyqtorilor corespunde degetului mic de la mknq, cu care ne 
scqrpinqm adesea ‘n ureche. “nvqyqtorul ‘ndeasq <’nvqyqturq peste ‘nvqyqturq>, 
cqlquzind wi corectknd viaya crewtinilor.

Unii comentatori sunt de pqrere cq <pqstor wi ‘nvqyqtor> s-ar putea aplica 
unei singure persoane. Eu wtiu ‘nsq destui <’nvqyqtori> care nu sunt neapqrat 
chemayi sq fie wi pqstori. De asemenea, cunosc pqstori foarte buni care nu 
sunt neapqrat wi cei mai strqluciyi ‘nvqyqtori din Bisericq.

De unde wtii dacq ewti chemat sq fii evanghelist sau pqstor? Te poyi 
verifica singur. Dacq te simyi mai bine atunci cknd mergi din loc ‘n loc wi 
vorbewti mereu la feye noi ewti probabil chemat sq fii evanghelist. Dacq te 
simyi stknjenit cknd ewti chemat sq vorbewti ‘n alte adunqri locale, dacq te 
simyi bine doar cknd te uiyi ‘n ochii unor oameni pe care-i cunowti wi wtii cu 
cine ai de-a face ewti chemat probabil sq fii pqstor.

De unde wtii dacq ewti ‘nvqyqtor, nu pqstor? Wi aici situayia este simplq.
Dacq yi-e greu sq te apropii de oameni, sq le asculyi pqsurile, dacq nu-yi este 
uwor sq-yi faci prieteni, dar ‘yi vine foarte uwor sq le abordezi problemele <’n 
mod teoretic>, ewti fqcut sq fii ‘nvqyqtor, nu pqstor. Un pqstor este ‘n primul 
rknd o <clowcq>, o <doicq> cum se numewte pe sine Pavel (1 Tesaloniceni 2:7) 
wi numai ‘n al doilea rknd un crainic, un cocow care le spune celorlalyi <ckt 
este cesasul>.

Crewterea ‘n unitatea crewtinq (4:12-16)

< ... pentru desqvkrwirea sfinyilor, ‘n vederea lucrqrii de slujire, 
pentru zidirea trupului lui Christos, pknq vom ajunge toyi la unirea 
credinyei wi a cunowtinyei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, 
la ‘nqlyimea staturii plinqtqyii lui Christos; ca sq nu mai fim copii, 
plutind ‘ncoace wi ‘ncolo, purtayi de orice vknt de ‘nvqyqturq, prin 
viclenia oamenilor wi prin wiretenia lor ‘n mijloacele de amqgire; ci, 
credinciowi adevqrului, ‘n dragoste, sq crewtem ‘n toate privinyele, 
ca sq ajungem la Cel ce este Capul, Christos. Din El tot trupul, 
bine ‘nchegat wi strkns legat, prin ceea ce dq fiecare ‘ncheieturq, ‘wi 
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primewte crewterea, potrivit cu lucrarea fiecqrei pqryi ‘n mqsura ei wi 
se zidewte ‘n dragoste> (Efeseni 4:12-16).

Care este scopul Bisericii? Care este dinamica lucrqrii crewtine ‘n lume wi 
care este dinamica lucrqtorilor crewtini? 

De douq mii de ani, Biserica face un singur lucru: vestewte Evanghelia, 
strknge ‘n <adunare> oamenii care o cred, ‘i crewte spre maturizarea 
duhovniceascq, ‘i ajutq sq-wi descopere specificul lucrqrii crewtine individuale 
wi-i trimite apoi iar ‘n lume ca sq vesteascq Evanghelia. Toate acestea se 
fac <ca pentru Domnul>, ‘ntr-o atmosferq de totalq wi profundq ‘nchinare.
Mqrturie, membralitate, maturizare, misiune ‘n lume pentru ca alyii sq 
urmeze apoi acelawi proces: mqrturie, membralitate, maturitate, misiune ‘n 
lume ...

Apostolii, prorocii, evangheliwtii, pqstorii wi ‘nvqyqtorii sunt <antrenorii> 
sfinyilor din Bisericq. La ‘ntrebarea: <Cine este lucrqtorul bisericii voastre?> 
fiecare trebuie sq rqspundq: <Wi eu sunt unul dintre ei>.

Apostolii, prorocii, evangheliwtii, pqstorii wi ‘nvqyqtorii lucreazq Biserica 
pentru ca Biserica sq poatq sq lucreze! Apostolul Pavel vede aici douq nivele 
de activitate ‘n Bisericq: crewterea Bisericii spre desqvkrwirea trupului cosmic 
al lui Christos wi crewterea fiecarui credincios ‘n parte. Aceastq crewtere 
trebuie sq se producq ‘n perimetrul interacyiunii dintre mqdularele Bisericii, 
<prin ceea ce dq fiecare ‘ncheieturq>. Un crewtin adevqrat nu poate sta 
departe de pqrtqwia bisericii locale. Awa a rknduit Dumnezeu.

Un misionar <independent> l-a vizitat pe un pqstor de bisericq localq wi 
i-a cerut suport financiar. 

<Cu ce grup ewti asociat?> , l-a ‘ntrebat pqstorul.
<Fac parte din Biserica invizibilq a lui Christos>, a venit rqspunsul.
<Wi eu>, a insistat pqstorul, <dar din ce bisericq faci parte?>
<Din Biserica invizibilq.>
Devenind suspicios, pqstorul l-a ‘ntrebat: <Wi unde se ‘ntklnewte aceastq 

bisericq a ta? Cine o pqstorewte?>
Misionarul i-a rqspuns wi el tqios: <Pretutindeni! Biserica ta nu este 

adevqrata Bisericq. Pe asta o pqstorewti tu. Eu fac parte din biserica invizibilq 
pe care o pqstorewte Domnul Isus ‘nsuwi.>

<Atunci, ‘yi dau wi eu niwte bani invizibili pentru biserica ta invizibilq>, i-a 
spus pqstorul.

Adevqrul este cq Biserica invizibilq este doar o invenyie a celor incapabili 
sq stea ‘ntre <oameni ‘n carne wi oase>, cu slqbiciunile wi cu problemele lor. 
Cknd ewti bolnav ‘nsq wi cknd te afli pe un pat de spital ai nevoie de frayi 
wi surori ‘n carne wi oase, de un pqstor ‘n carne wi oase wi de o manifestare 
vizibilq a pqrtqwiei crewtine.

Yelul slujirii pqstorilor wi ‘nvqyqtorilor din biserica localq este maturizarea 
credinciowilor wi echiparea lor <’n vederea lucrqrii de slujire> (Efeseni 4:4).
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Yinta crewterii este asemqnarea cu Christos (Efeseni 4:13).
Metoda de crewtere este slujirea reciprocq (Efeseni 4:16). Este mult mai 

uwor sq-L slujewti pe Christos, deckt sq-i slujewti pe cei din Bisericq. A spune 
‘nsq cq-L iubewti pe Dumnezeu, fqrq sq demonstrezi aceastq dragoste fayq 
de cei din familia Lui este o ... minciunq (1 Ioan 4:20). Cel ce se separq de 
trupul comun al bisericii locale pqcqtuiewte de douq ori; odatq cq se lipsewte 
pe sine de ceea ce ar putea sq-i dea alyii wi a doua oarq cq ‘i lipsewte pe ceilalyi 
de ceea ce Dumnezeu le-a rknduit sq primeascq prin el.

Maturizarea ‘n unitate
Care sunt semnele maturizqrii ‘n biserica localq?
Apostolul ne vorbewte despre <asemqnarea cu Christos> (Efeseni 4:13), 

stabilitate ‘n credinyq wi purtare (Efeseni 4:14), echilibru ‘ntre adevqr 
wi dragoste (Efeseni 4:15), wi implicare personalq ‘n lucrarea de slujire 
reciprocq (Efeseni 4:16). Credinciowii trebuie cqlquziyi spre o viayq de 
sfinyenie, de certitudine ‘n problema mkntuirii, de respect fayq de ceilalyi wi de 
preocupare pentru bunqstarea individualq wi colectivq a bisericii. 

Dinamica Bisericii
… ‘n lume

Lucrarea sfinyilor

Evangheliwti, Pqstori wi “nvqyqtori

TEMELIA 
Apostolilor wi Profeyilor
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Umblayi ‘n curqyia vieyii noi

Unele cqryi sunt pentru informarea sau inspirarea noastrq, dar Biblia 
este pentru transformarea noastrq. Este o mare diferenyq ‘ntre cqryi fqcute 
de oameni wi CARTEA care face oameni. Se spune cq I.L.Caragiale putea 
fi vqzut ‘n cqlqtorii purtknd cu sine un <Mers al trenurilor> wi o Biblie. 
“ntrebat de cineva <cum stq chestiunea>, marele dramaturg, adknc cunoscqtor 
al problemelor umane, ar fi explicat: <Vezi matele, eu folosesc <Mersul 
trenurilor> ca sq ajung cu bine la destinayia doritq aici pe pqmknt, iar Biblia 
mq ajutq sq ajung acolo unde doresc ‘n viaya de dincolo.>

Expresia care ne aratq cq ‘ntre doctrinele din prima parte wi 
comportamentul din partea a doua este o relayie de la cauzq la efect este, ‘n 
traducerea romknq, <de aceea> (Efeseni 4:8; 4:25; 5:14, 17, 24). “n originalul 
din limba greacq, expresia mai apare wi ‘n Efeseni 4:1, 17; 5:1,7.

Dumnezeu ne iubewte awa cum suntem, dar ne iubewte prea mult ca sq ne 
lase awa cum suntem. Partea a doua a epistolei este <ecoul> doctrinelor din 
prima parte. Cel ce a fost <’nviat ‘mpreunq cu Christos>, trebuie acum <sq 
trqiascq <viaya de ‘nviere> despqryindu-se din ce ‘n ce mai mult de obiceiurile 
pqcqtoase ale vieyii vechi.

<Iatq, deci, ce vq spun wi mqrturisesc eu ‘n Domnul: sq nu mai 
trqiyi cum trqiesc pqgknii, ‘n dewertqciunea gkndurilor lor, avknd 
mintea ‘ntunecatq, fiind strqini de viaya lui Dumnezeu, din pricina 
newtiinyei ‘n care se aflq ‘n urma ‘mpietririi inimii lor. Ei wi-au 
pierdut orice pic de simyire, s-au dedat la desfrknare wi sqvkrwesc cu 
lqcomie orice fel de necurqyie. 

Dar voi n-ayi ‘nvqyat awa pe Christos; dacq, cel puyin, L-ayi 
ascultat wi dacq, potrivit adevqrului care este ‘n Isus, ayi fost ‘nvqyayi, 
cu privire la felul vostru de viayq din trecut, sq vq dezbrqcayi de 
omul cel vechi care se stricq dupq poftele ‘nwelqtoare; wi sq vq 
‘nnoiyi ‘n duhul minyii voastre, wi sq vq ‘mbrqcayi ‘n omul cel nou, 
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fqcut dupq chipul lui Dumnezeu, de o neprihqnire wi sfinyenie pe 
care o dq adevqrul> (Efeseni 4:17-24).

Asemenea lui Iacov, apostolul Pavel ne ‘ndeamnq sq nu teoretizqm steril, 
ci sq trqim practic o viayq ‘nnoitq prin puterea ‘nvierii:

< Fiyi ‘mplinitori ai Cuvkntului, nu numai ascultqtori, ‘nwelkndu-
vq singuri> (Iacov 1:22).

<Noi deci, prin botezul ‘n moartea Lui, am fost ‘ngropayi 
‘mpreunq cu El, pentru ca, dupq cum Christos a ‘nviat din moryi, 
prin slava Tatqlui, tot awa wi noi sq trqim o viayq nouq> (Romani 6:4).

Metafora pe care o folosewte Pavel este <’mbrqcarea wi dezbrqcarea>, 
<sq vq dezbrqcayi de omul cel vechi> wi <sq vq ‘mbrqcayi ‘n omul cel nou>. 
Wtiam cq existq haine de ‘nmormkntare. Pavel ne spune cq existq wi haine de 
‘nviere! Nu trebuie sq rqmknem cu cele vechi, care ne ‘mpiedicau miwcarea 
‘n neprihqnire. Aduceyi-vq aminte cq, dupq ce l-a ‘nviat din moryi pe Lazqr, 
Domnul Isus a spus: <Dezlegayi-l wi lqsayi-l sq meargq!> Lucrarea lui 
Dumnezeu cu cei credinciowi presupune mult mai mult deckt iertarea iniyialq 
wi ‘noirea nawterii din nou.

Un simbol al acestei ‘mbrqcqri ‘n hainele ‘nvierii este purtarea de haine 
noi cu ocazia Pawtelor ‘n Romknia. Instinctiv sau intenyionat, crewtinii din 
yara noastrq mqrturisesc credinya cq Pawtele este o sqrbqtoare a ‘noirii vieyii.

“n pasajul din Efeseni 4:17-32, apostolul Pavel expune aceastq realitate 
‘n trei pawi consecutivi, el ne dq un avertisment, urmat de un argument wi o 
aplicayie practicq.

Avertismentul

<Iatq de ce vq spun wi mqrturisesc eu ‘n Domnul: sq nu mai trqiyi 
cum trqiesc pqgknii> (Efeseni 4:17).

Dacq ewti crewtin, tu nu trebuie sq imiyi felul de viayq al pqcqtowilor din 
jurul tqu. Ei sunt <moryi ‘n grewelile wi ‘n pqcatele> lor (Efeseni 2:1). Tu ai 
‘nviat wi experimentezi deja ceva din calitatea vieyii vewnice. 

Pavel ne dq apoi ckteva diferenye dintre un mkntuit wi un nemkntuit.
“n primul rknd, un cerwtin gkndewte altfel deckt un nemkntuit. Remarcayi 

mulyimea de termeni care fac referinyq la gkndire: <dewertqciunea gkndurilor 
lor> (Eseseni 4:17, 23), <minte ‘ntunecatq> (4:18), <newtiinyq> (4:18), <dar 
voi n-ayi ‘nvqyat awa ...> (4:20).

Salvarea noastrq ‘ncepe cu pocqinya (metanoia), care este o <’nnoire a 
minyii>. Cknd cineva crede ‘n Christos i se schimbq concepyia lui despre 
lume wi viayq, i se schimbq sistemul valoric, i se schimbq idealurile.
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Ce-i rqu cu omul care nu L-a primit ‘ncq pe Christos? “n esenyq, el  
trqiewte ‘n <dewertqciunea gkndurilor lui> wi este strqin de realitatea existenyei 
lui Dumnezeu.  Pentru cq nu-L cunoawte pe Dumnezeu, el nu poate ‘nyelege 
realitatea wi nu se poate ‘nyelege nici pe el ‘nsuwi.  Aceastq realitate tristq 
este descrisq de Pavel ‘n Romani 1:21-25. Lumea contemporanq are o uriawq 
cantitate de cunowtinye, dar foarte puyinq ‘nyelepciune. Un filosof modern a 
exprimat-o foarte bine atunci cknd a zis: <Am ‘mbunqtqyit metodele, dar nu 
ne-am schimbat scopurile>. Cain a trebuit sq iasq la ckmp pentru a-l ucide pe 
fratele squ, iar un om din evul mediu trebuia sq fie deosebit de <harnic> ca sq 
poatq omor’ ckteva sute de persoane. Astqzi, putem sta ‘n confortul fotoliului 
wi, apqsknd doar pe un buton sau pe clapele unui computer, putem ucide 
aproape instantaneu milioane de oameni.

Mintea omului nesalvat este <’ntunecatq>.  El se crede <iluminist> pentru 
cq a lepqdat crewtinismul wi credinya ‘n Dumnezeu, dar s-a prqbuwit de fapt ‘n 
‘ntuneric. <Fiindcq, cu toate cq au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslqvit 
ca Dumnezeu, nici nu I-au mulyumit; ci s-au dedat la gkndiri dewarte wi inima 
lor fqrq pricepere s-a ‘ntunecat. S-au fqlit cq sunt ‘nyelepyi wi au ‘nnebunit> 
(Romani 1:21-22). Satan le-a ‘ntunecat minyile (2 Corinteni 4:3-6) pentru cq 
el nu vrea sq-i lase sq ‘nyeleagq cine este wi ce este Christos. Omul nemkntuit 
nu poate gkndi clar ‘n problema lucrurilor spirituale.

Pavel ne spune cq aceastq stare este o consecinyq a <’mpietririi inimii 
lor>. Refuzarea Evangheliei duce la decadenyq. Cine se ‘mpotrivewte 
adevqrului, va ajunge foarte repede sq creadq wi sq trqiascq o ... minciunq (2 
Tesaloniceni 2:11).

Ca wi crewtin, tu nu poyi sq-yi mai modelezi viaya dupq astfel de oameni. 
Moda wi <celebritqyile zilei> nu trebuie sq mai aibq influenyq asupra ta. Tu wtii 
cine este Christos, wtii cq El a ‘nviat, cq viaya are un sens wi un scop, cunowti 
Cuvkntul lui Dumnezeu wi yi-ai adus trupul ca o jertfq plqcutq ‘naintea 
Domnului, pentru a trqi ‘n neprihqnirea unei vieyi de ‘nviere (Rom. 6:13; 
12:1).

Avertismentul exprimat de Pavel ne spune cq n-avem voie sq ne mai luqm 
dupq exemplul pqcqtowilor nemkntuiyi. Faptul cq apostolul ne dq un astfel de 
avertisment ne spune cq o astfel de posibilitate existq, dar ea nu trebuie sq fie 
o probabilitate pentru tine wi pentru mine.

Argumentul
“mpotriva unei astfel de posibilitqyi, Pavel ne dq un argument legat de 

<educayia crewtinq>: <Dar voi n-ayi ‘nvqyat awa pe Christos> (4:20).
Noi n-am ‘nvqyat <despre Christos>, ci L-am ‘nvqyat <pe Christos>. 

Expresia aceasta, aparent incorectq, subliniazq necesitatea unei relayii 
personale dintre noi wi Christos. Poyi sq ‘nveyi tot ce se poate wti <despre 
Christos> wi sq nu fii niciodatq mkntuit. 
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Pot sq ‘nvqy <despre Napoleon>, dar nu-l pot ‘nvqya pe Napoleon, pentru 
cq el nu mai trqiewte. Nu este tot awa wi cu Christos! Isus Christos este viu wi 
putem sq ne apropiem de El ca sq fim fqcuyi pqrtawi gkndurilor wi idealurilor 
Lui. Pqrtqwia aceasta se clqdewte pe conyinutul Cuvkntului Squ. “ntreaga 
Biblie este o descoperire a lui Dumnezeu wi a Domnului Isus Christos (Luca 
24:27; Ioan 5:39). Cunoawterea pe care ne-o oferq ea, mijlocitq de lucrarea 
supranaturalq a Duhului Sfknt, ne oferq posibilitatea schimbqrii interioare 
a minyii wi a caracterului. Pasajul din Efeseni 4:22-24 este un rezumat al 
unei demonstrayii descrise ‘n Romani 5 - 8, unde Pavel explicq identificarea 
credinciosului cu Christos ‘n moartea, ‘ngroparea wi ‘nvierea Sa glorioasq. 
Ca wi crewtini, noi nu ne-am schimbat numai gkndirea, ci wi cetqyenia. Suntem 
cetqyeni ai cerului pentru cq am ajuns <o nouq creayie> (2 Corinteni 5:17). 
Toate cele vechi s-au dus wi n-avem de ce sq ne mai conformqm lumii 
pierdute din societatea contemporanq.

Pavel spune: <Sq vq ‘nnoiyi ‘n duhul minyii voastre> (Efeseni 4:23). 
Schimbarea interioarq se face prin familiarizarea cu Cuvkntul lui Dumnezeu. 
Este foarte important sq-l citewti wi sq ‘nveyi sq gkndewti ‘n armonie cu el. 
Dacq din punct de vedere material <noi suntem ceea ce mkncqm>, din punct 
de vedere spiritual <noi suntem aceea ce gkndim>, iar ce gkndim depinde 
foarte mult de ceea ce ascultqm wi citim. 

Aplicayia
Apostolul Pavel nu s-a mqrginit doar sq enunye un principiu teoretic, 

ci l-a aplicat imediat la viaya practicq ‘n domeniile care intrq sub incidenya 
lui. Pavel nu s-a sfiit sq spunq lucrurilor pe nume wi sq vorbeascq ‘mpotriva 
pqcatului. El enumerq cinci lucruri pe care trebuie sq le evitqm wi ne spune wi 
de ce.

Nu minyiyi!

<De aceea, lqsayi-vq de minciunq: <Fiecare dintre voi sq spunq 
aproapelui squ adevqrul> pentru cq suntem mqdulare unii altora> 
(Efeseni 4:25).

O minciunq este o afirmayie care nu corespunde cu situayia realq, fqcutq 
cu intenyia de a induce ‘n eroare. Dacq mq ‘ntrebi ckt e ceasul wi eu ‘yi spun 
o orq, iar apoi descopqr cq ceasul meu nu mergea bine, nu te-am minyit, dewi 
yi-am spus un neadevqr. A fost o grewealq neintenyionatq. Minciuna este un 
act premeditat sqvkrwit cu bunq wtiinyq. 

Satan este mincinos (Ioan 8:44) wi vrea sq ne convingq cq Dumnezeu ne 
ascunde adevqrul (Gen. 3:1). Ori de ckte ori spunem un adevqr suntem de 
partea lui Dumnezeu. Cknd spunem o minciunq, suntem <de la diavolul>. 
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Ne place sq credem cq minciuna ‘i ajutq uneori pe cei din jurul nostru, dar 
aceasta nu este adevqrat. Pknq la urmq se va vedea cq nici un bine nu vine 
printr-o minciunq. <Nici o minciunq nu vine din adevqr> (1 Ioan 2:21).  Iadul 
este deja pregqtit pentru <oricine iubewte minciuna wi trqiewte ‘n minciunq!> 
(Apocalipsa 22:15).

Observayi motivul pentru care ne ‘ndeamnq Pavel sq evitqm minciuna: 
<pentru cq suntem mqdulare unii altora>. Cknd ‘l ‘nwel pe un frate al meu, 
mq ‘nwel wi pe mine ‘nsumi! Transpuneyi aceastq realitate la viaya trupului. 
Cknd ochiul ‘ntreabq mkna dacq un anumit obiect este fierbinte, mkna, dewi 
‘l pipqie wi vede cq este fierbinte, i-ar rqspunde: <Este rece!> Cine pierde? 
Pierde tot trupul wi mai ales ... mkna, pentru cq creierul ‘i va spune: <Apucq-l 
wi yine-l bine.>

Ce s-ar ‘ntkmpla cu trupul nostru dacq mqdularele s-ar minyi unele pe 
celelalte? Medicina numewte boala aceasta <fenomen de respingere>. Viaya 
trupului n-ar mai putea continua. El s-ar autodistruge. Motivayia datq de 
Pavel este foarte puternicq.

Nu vq mkniayi!

< Mkniayi-vq wi nu pqcqtuiyi>. Sq n-apunq soarele peste mknia 
voastrq, wi sq nu dayi prilej diavolului> (Efes. 4:26-27).

Mknia este o iritare sentimentalq produsq de ceva care nu ne place. “n 
ea ‘nsqwi, mknia nu este ceva pqcqtos. Biblia ne spune cq wi Dumnezeu se 
mknie (Deut. 9:8), 20; Ps. 2:12). Textul Scripturii folosewte expresia <mknia 
lui Dumnezeu> (Num. 25:4; Ier. 4:8; 12:13). Mknia divinq este un element 
al judecqyii lui Dumnezeu fayq de pqcat, ilustratq de ‘ntkmplarea ‘n care 
Domnul Isus a <curqyit Templul> (Mat. 21:12-13). Mknia se poate asemqna 
cu un foc care mistuie. Biblia ne spune cq mknia <se aprinde> (Num. 11:10; 
Deut. 29:27).

Emoyile sunt reale, dar ele nu reflectq neapqrat realitatea. Emoyiile 
sunt mai degrabq <interpretarea> pe care o dqm fiecare din noi <realitqyii> 
din jurul nostru. Aceastq interpretare poate fi corectq sau incorectq, ca 
‘n situayiile ‘n care avem o teamq nejustificatq. Nouq ne este foarte greu 
sq rqmknem ‘n limitele acestei <mknii sfinte> pentru cq trqim ‘n firea 
pqmknteascq wi suntem ‘nclinayi spre pqcat. Judecata noastrq nu poate fi 
deckt paryialq pentru cq nu cunoawtem toate lucrurile ca Dumnezeu. Numai 
Dumnezeu cunoawte totul. Ceea ce ne iritq pe noi s-ar prea putea sq fie 
ceva care sq nu ne placq din pricina egoismului sau a comoditqyii noastre. 
Biblia ne spune cq emoyiile sunt un fel de barometru al spiritului. Dacq 
avem dragoste, bucurie, pace este pentru cq trqim awa cum vrea Dumnezeu. 
Dacq ‘nsq avem, duh de ceartq, pizmq, mknie este semn cq trqim la nivelul 
pornirilor rqutqcioase ale firii noastre pqmkntewti.
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Pavel ne spune cq este cu putinyq sq ne mkniem fqrq sq pqcqtuim. 
Principiul biblic ar fi sq ne mkniem pe pqcat, dar sq continuqm sq iubim pe 
pqcqtos. Cknd ne mkniem, trebuie sq cqutqm sq rezolvqm problema foarte 
repede. <Sq nu apunq soarele peste mknia voastrq.> Asta ‘nseamnq cq ne 
putem mknia ‘n fiecare an, ‘n fiecare lunq, ‘n fiecare sqptqmknq wi chiar ‘n 
fiecare ... zi. Cautq ‘nsq sq rezolvi foarte repede conflictul ‘n care ai intrat. 
Altfel, focul mkniei te va pkrjoli wi pe tine wi pe cei din jurul tqu. 

Cknd mknia cuiva mocnewte ea este numitq rqutate, cknd dq ‘n clocot, ea 
se transformq ‘n urq. Nu ‘ngqdui mkniei tale sq ajungq la urq. Du-te la cel ce 
yi-a grewit wi cautq sq rezolvi totul ckt se poate de repede. Cknd focul mkniei 
nu este stins cu iertarea dragostei el poate face prqpqd. Mknia este primul 
pas cqtre crimq (Mat. 5:21-26). <Nu dayi prilej diavolului> ! El ‘i urqwte pe 
copiii lui Dumnezeu wi cknd gqsewte unul care este aprins de mknie cautq sq-l 
foloseascq pentru a incendia toqtq biserica.

Una din statisticile americane ne spune cq una din treizeci wi cinci de 
crime sunt datorate mkniei wi majoritatea se petrec ‘ntre persoane care sunt 
prieteni sau rude apropiate. Cearta pornewte de la te miri ce wi se terminq 
cu o crimq. Horayiu avea dreptate cknd a spus: <Mknia este o nebunie de 
moment>. Nu ‘ncerca sq o justifici. Cautq sq o stqpknewti. Wi mai bine, cautq 
sq o eviyi. Oricine se poate mknia, dar sq te enervezi numai cknd trebuie, 
numai atkt ckt trebuie, numai pe cine trebuie wi numai awa cum trebuie nu stq 
la ‘ndemkna oricui. Numai Dumnezeu poate folosi mknia ‘ntr-un mod corect.

Iatq ckteva maxime despre mknie pe care le-am adunat de-a lungul anilor:

<Mknia este un acid care deterioreazq mult mai mult vasul ‘n 
care este yinut deckt substanyele peste care este turnat.>

<Cu ckt un om wtie mai puyin, cu atkt este mai uwor de convins cq 
wtie totul.>

<Cel care nu se mknie pe rqu, n-are nici un fel de entuziasm 
pentru bine.>

<Oricine a reuwit sq te enerveze, a reuwit sq te biruiascq.>

<Mknia, ca wi focul, pknq la urmq se stinge; dar ce facem cu ... 
cenuwa?>

<Cu fiecare minut ‘n care te enervezi pierzi 60 de secunde 
de fericire. Data viitoare cknd simyi cq te enervezi, ‘ntreabq-te: 
<Meritq acest lucru sq-mi obosesc nervii din cauza lui wi sq-mi stric 
sqnqtatea? Meritq sq-i jignesc pe ceilalyi wi sq mq port acum ca un 
caraghios? S-ar putea sq pierd un prieten sau sq rqnesc pe cineva pe 



119

Efeseni - Chemarea Bisericii

care-l iubesc?> Yine mereu ‘n minte ce zicea Seneca: <Cea mai bunq 
curq pentru vindecarea stqrilor de nervi este amknarea>.

<Mknia este o piatrq aruncatq ‘ntr-un cuib de viespi.>

<Mknia este o anomalie ’n care limba lucreazq mai repede deckt 
mintea.>

<Cei mai nervowi oameni pe care i-am ‘ntklnit au fost aceia care 
wtiau cq nu au dreptate.>

<Mknia este un vknt care stinge flacqra rayiunii.> Solomon avea 
dreptate: <Un rqspuns blknd potolewte mknia, dar o vorbq asprq aykyq 
mknia> (Prov. 15:1).

“n definiyia apostolului Iacov: <Mknia este o revqrsare de rqutate> (Iac. 
1:19-21). Problema nu este de comportament, ci de conyinut. Numai <ce ai ‘n 
tine> se revarsq wi <‘n afarq> ...

Nu mai furayi!

<Cine fura, sq nu mai fure; ci mai degrabq sq lucreze cu mkinile 
lui la ceva bun, ca sq aibq ce sq dea celui lipsit> (Efes. 4:28).

<Sq nu furi> este una din cele zece porunci wi atunci cknd a dat-o, 
Dumnezeu a instituit dreptul la proprietatea privatq. Pe vremea lui Pavel, ca 
wi pe vremea noastrq, hoyia era foarte <la modq>. Bogayii furau pentru cq se 
credeau deasupra legilor, iar sqrqcii furau pentru cq erau <lipsiyi> nu numai 
de cele trebuincioase, ci wi de cineva care sq le apere drepturile. Hoyia era 
felul lor de a-wi face singuri dreptate.

Primul lucru pe care l-au fqcut primii doi oameni ‘n grqdina Edenului a 
fost sq <fure> ceea ce Dumnezeu le-a spus sq nu ia.  De atunci wi pknq astqzi, 
omenirea este o familie de hoyi, mai mult sau mai puyin <patentayi>. Cum a 
rezolvat Dumnezeu aceastq problemq?

Pe crucea de la Golgota, Isus Christos a fost rqstignit ‘ntre doi <tklhari> 
(hoyi prinwi asupra faptului, dovediyi wi condamnayi la moarte. Celui care s-a 
pocqit, Dumnezeu i-a spus: <Astqzi vei fi cu mine ‘n rai> (Luca 23:43).

Am pirdut raiul din cauza hoyiei noastre, dar am recqpqtat dreptul de a 
intra acolo prin moartea ispqwitoare a Domnului Isus.

Urmqriyi motivayia pe care o ataweazq Pavel acestei interdicyii. El ne-a 
spus sq nu mai minyim pentru cq <suntem mqdulare unii altora>, sq nu ne 
mkniem  ca sq nu <dqm prilej diavolului>, iar acum ne spune sq nu mai 
furqm ca sq iewim din universul nostru deformat wi egoist wi sq intrqm ‘n 
circuitul bunqtqyii divine: <ci mai degrabq sq lucreze cu mkinile lui la ceva 
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bun, ca sq aibq ce sq dea celui lipsit>. Te-ai fi awteptat ca Pavel sq spunq: 
<ci mai degrabq sq lucreze cu mkinile lui ca sq aibq de ajuns wi sq nu mai 
fie ispitit sq fure>, dar el merge dincolo de aceastq recomandare, spqrgknd 
lanyurile egoismului wi proiectkndu-ne ‘n lumea altruismului wi al ajutorqrii 
reciproce. Cknd furam, fqceam rqu celor din jurul nostru. Acum, trebuie sq 
fim preocupayi sq le facem bine.

Apostolul Pavel a ridicat munca la rang de necesitate wi de virtute: <Dacq 
cineva nu vrea sq munceascq, nici sq nu mqnknce> (2 Tesal. 3:10). Un crewtin 
lenew  se furq pe el ‘nsuwi, ‘i furq pe cei din jurul lui wi ‘l furq pe Dumnezeu. 

Pavel a fost el ‘nsuwi un om  harnic. Cknd planta biserici, pknq ce putea fi 
suportat material de colaboratori, se ‘ntreyinea singur din facerea corturilor. 
Fiecare rabin evreu trebuia sq cunoascq cel puyin o meserie, pentru cq se 
spunea cq <cel care nu-wi ‘nvayq copilul sq munceascq, crewte un hoy. Oamenii 
pe care i-a chemat Dumnezeu au fost oameni harnici. Moise pqwtea oile, 
Ghedeon bqtea grkul ‘ntr-un teasc, David ‘ngrijea oile tatqlui squ; cei dintki 
ucenici au fost pescari; Domnul Isus a fost cunoscut ca fiu <al tkmplarului>.

Nu vorbiyi urkt!

<Nici un cuvknt stricat sq nu vq iasq din gurq; ci unul bun, 
pentru zidire, dupq cum e nevoie, ca sq dea har celor ce-l aud> 
(Efes. 4:29).

Existq o legqturq directq ‘ntre gurq wi inimq: <Din prisosul inimii 
vorbewte gura> (Mat. 12:34). O convertire a inimii trebuie sq fie ‘nsoyitq wi 
de o convertire a limbajului. Este interesant sq urmqrim cum este folosit 
cuvkntul <gurq> ‘n descrierea procesului de mkntuire din textul epistolei cqtre 
Romani. Gura celui pqcqtos este < plinq de blestem wi de amqrqciune> (Rom. 
3:14), dar cknd se ‘ntoarce la Dumnezeu mqrturisewte cq <Isus Christos este 
Domnul> (Rom. 10:9-10). Cel pqcqtos <va amuyi> ‘naintea scaunului de 
judecatq al lui Dumnezeu (Rom. 3:19), dar, dacq vine la credinyq, gura lui 
<”l slqvewte pe Tatql> (Rom. 15:6). Schimbarea inimii produce o schimbare a 
limbajului. Chiar wi Pavel a avut parte de aceastq experienyq. Cknd era numai 
un tknqr rabin fqrq Christos, el <sufla ameninyarea wi uciderea ‘mpotriva 
ucenicilor Domnului> (Fapte 9:1). Cknd s-a ‘ntklnit cu Christos s-a petrecut 
o schimbare ‘n atitudinea lui: <Iatq cq el se roagq> (Fapte 9:11). Credinya ‘n 
Christos l-a trecut pe Pavel de la rqutate la rugqciune!

Calificativul <cuvknt stricat> este o aluzie la vorbirea decadentq. Un 
cuvknt nu trebuie sq fie o insultq pentru a fi <stricat>. Vorbirea lumii este 
plinq de astfel de termeni. Aduceyi-vq aminte cq atunci cknd a vrut sq treacq 
drept <unul din mulyime>, Petru a simyit nevoia sq vorbeascq ca un om de 
lume. Biblia ne spune cq <el a ‘nceput sq se blesteme wi sq se jure, zicknd: 
<Nu cunosc pe omul acesta!> (Mat. 6:74). Din cknd ‘n cknd, wi eu wi tu 
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suntem ispitiyi sq folosim limbajul pqcqtowilor (Col. 3:8). Trebuie sq yinem 
minte cq ‘nainte de ‘ntoarcerea noastrq la Dumnezeu <eram moryi ‘n pqcat 
wi fqrqdelege> (Efes. 2:1).  Vorbirea noastrq era atunci, dar nu mai trebuie 
sq fie acum, vorbirea care rqspkndewte moarte wi <miroase greu> asemenea 
cadavrului lui Lazqr. Nu-i de mirare cq apostolul Pavel spune  urmqtoarele 
lucruri despre astfel de oameni:

< Gktlejul lor este un mormknt deschis; se slujesc de limbile 
lor ca sq ‘nwele; sub buze au venin de aspidq; gura le este plinq de 
blestem wi de amqrqciune> (Rom. 3:13-14).

Pe vremea lui Spurgeon, cineva a spus: <Acum, cq toyi au ’nceput sq se 
exprime ca birjarii, mq ’ntreb cum or vorbi ... birjarii>.

Ca wi awternutul, limbajul aratq frumos cktq vreme este curat. Gura 
este megafonul inimii.  Dacq vrei sq-yi ‘mbunqtqyewti limbajul, lasq-L pe 
Dumnezeu sq-yi schimbe inima. Medicul se uitq la limbq wi vede dacq suntem 
sqnqtowi ‘n trup. Dumnezeu se uitq la ce ne iese de pe limbq wi vede dacq 
suntem sqnqtowi ‘n suflet.

Cei ne’nyelepyi vorbesc fqrq sq se gkndeascq; oamenii mediocri se 
gkndesc la ceea ce au spus, cei ‘nyelepyi la ceea ce vor spune. Un alt sfat 
pe care ni-l dq Pavel ‘n privinya limbajului este: <Vorbirea voastrq sq fie 
‘ntotdeauna cu har, dreasq cu sare, ca sq wtiyi cum trebuie sq rqspundeyi 
fiecqruia> (Col. 4:6). Nu uita cq existq o putere formidabilq ‘n cuvintele tale. 
Ele pot sq ‘i atragq pe oameni la Dumnezeu sau pot sq-i ‘mpingq cqtre iad. 
Dacq vrei sq-yi amintewti ckt de importantq este problema limbajului recitewte 
capitolul trei din epistola lui Iacov.

Nu produceyi amqrqciune!

<Sq nu ‘ntristayi pe Duhul Sfknt al lui Dumnezeu, prin care ayi 
fost pecetluiyi pentru ziua rqscumpqrqrii. Orice amqrqciune, orice 
iuyime, orice mknie, orice strigare, orice clevetire wi orice fel de 
rqutate sq piarq din mijlocul vostru. Dimpotrivq, fiyi buni unii cu 
alyii, milowi wi iertayi-vq unul pe altul, cum v-a iertat wi Dumnezeu pe 
voi ‘n Christos> (Efes. 4:30-32).

Nu cunosc bisericq care sq fi dispqrut din cauza unei crime. Nu wtiu 
biserici care sq se fi rupt din cauza curviei. Wtiu ‘nsq o sumedenie de  biserici 
crewtine care nu mai sunt sau s-au fqcut yqndqri din cauza <amqrqciunii> 
rqspkndite ‘n jur de ckyiva membri ne’nyelepyi ai lor.

Cu toate acestea, continuqm sq disciplinqm wi sq excludem pe cei ce 
comit crime sau curvesc wi nu luam nici o mqsurq disciplinarq ‘mpotriva celor 
ce <dospesc toatq plqmqdeala> bisericii prin <drojdia> comportamentului lor.

Sunt semne cq ‘ncepem sq ne dewteptqm din aceastq amoryealq. Biserici 
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mari din America au ‘nceput sq stipuleze ‘n Statutul lor disciplinarea celor 
care <bkrfesc, vorbesc de rqu wi au comportamente necorespunzqtoare ‘n 
relayiile lor cu ceilalyi credinciowi din adunare>.

“n versetele 32-33, apostolul Pavel ne avertizeazq despre ckteva pqcate 
de atitudine, amplificknd ceea ce ne-a spus deja atunci cknd a scris despre 
mknie. <Amqrqciunea> despre care vorbewte Pavel este o stare prelungitq de 
conflict datorate lipsei de iertare wi lipsei de dragoste. 

Existq situayii ‘n care fiecare dintre noi putem fi fqcuyi prizonieri ai 
amqrqciunii. Autorul epistolei cqtre Evrei ne avertizeazq:

<Luayi seama bine ca nimeni sq nu se abatq de la harul lui 
Dumnezeu, pentru ca nu cumva sq dea lqstari vreo rqdqcinq de 
amqrqciune, sq vq aducq tulburare wi mulyi sq fie ‘ntinayi de ea> 
(Evrei 12:15).

Pavel scrie ‘n altq parte: <Bqrbayilor, iubiyi-vq nevestele wi nu yineyi necaz 
pe ele> (Col. 3:19).

Un pqstor a primit vizita unui bqtrkn ‘ncq foarte chipew care l-a ‘ntrebat 
dacq ar binevoi sq oficieze cqsqtoria lui. Pqstorul i-a rqspuns cq nu face 
niciodatq acest lucru pentru strqini, dar cq este dispus sq stea de vorbq cu 
amkndoi wi sq afle mai amqnunyit despre ce este vorba.

<”nainte sq vin cu ea, vreau eu sq vq spun ckteva lucruri>, a spus omul.
<Vino ‘nquntru, ia loc wi povestewte-mi> l-a ‘ndemnat pqstorul.
<Vedeyi, cqsqtoria asta a noastrq este mai ... specialq. Amkndoi am mai 

fost cqsqtoriyi odatq ... unul cu celqlalt.  Acum mai bine de treizeci de ani, ne-
am certat ... Nici eu nu mai yin minte pentru ce. Ea a spus ceva, eu am spus 
ceva, ne-am enervat wi ... ne-am despqryit. Dupq aceasta, ne-am ‘ncqpqyknat 
fiecare wi am divoryat.  A fost o mare prostie. Fiecare a fost prea mkndru ca 
sq-wi cearq iertare. De atunci, nici unul dintre noi nu ne-am mai recqsqtorit. 
Am trqit singuri. Amqrqciunea noastrq ne-a furat cei mai frumowi ani din 
viayq. De curknd ne-am revqzut wi ne-am zkmbit unul altuia. Acum vrem 
sq ne recqsqtorim. Poate cq Dumnezeu ne va mai dqrui mqcar ckyiva ani de 
fericire ‘mpreunq.> 

Amqrqciunea, manifestatq prin iuyime, mknie, strigare wi clevetire poate 
distruge cele mai bune Biserici, familii sau prietenii. 

Apostolul Pavel ne dq trei motive pentru care trebuie sq evitqm 
<amqrqciunea>. “n primul rknd, pentru cq-L ‘ntristeazq pe Duhul Sfknt>.  
Amqrqciunea este contrariul stqrii pe care dorewte El sq o aweze ‘n inima celui 
credincios. Roada Duhului Sfknt este dragostea, bucuria, pacea, ... Mulyi 
credinciowi sunt triwti pentru cq poartq ‘n inima lor un Duh Sfknt trist. Dacq 
cel care ne poate da bucuria este ‘ntristat, atunci de unde ne mai poate veni 
fericirea ?

“n al doilea rknd, amqrqciunea “l ‘ntristeazq pe Isus Christos, Cel care 
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a murit pentru iertarea tuturor oamenilor. “n al treilea rknd, amqrqciunea “l 
‘ntristeazq pe Dumnezeu Tatql, care ne-a iertat pe toyi, pentru cq a fost bun 
cu toyi wi plin de milq.

Pavel pune degetul pe ranq. Noi trqim ‘n amqrqciune pentru cq nu putem 
ierta. Ne-a grewit cineva wi nu putem sq uitqm nedreptatea care ni s-a fqcut. 
O inimq care nu iartq este terenul pe care se joacq diavolul.  Lipsa de iertare 
ne face repede sq-i privim pe ceilalyi cu ochii cu care-i vede Satan. Dacq 
ajungem ‘ntr-o asemenea stare, umblqm printre sfinyii lui Dumnezeu ca o 
bombq gatq oricknd sq explodeze, ca un buboi plin de puroi gatq sq infecteze 
toate mqdularele din jur.

Ar trebui sq ne dqm seama cq noi nu-i iertqm pe ceilalyi <pentru cq 
suntem noi buni> sau <pentru cq ei ne-au promis cq se vor face mai buni>, ci 
pentru ceea ce a fqcut deja Domnul Isus Christos. Iertarea crewtinq este unul 
din secretele care ne pot descuia poarta spre fericire. 



124

Daniel Branzai



125

Efeseni - Chemarea Bisericii

Umblarea ‘n armonie

 
 
 
Lqmurirea unei terminologii

Evanghelia a fost dqruitq de Dumnezeu oamenilor care au gkndit-o wi au 
exprimat-o verbal wi ‘n scris  ‘n terminologia primului secol. Lumea modernq 
a schimbat paradigma discuyiilor social filosofice. Termenii pe care-i folosim 
astqzi sunt mult mai abstracyi, robi ai concretului imediat wi miopi fayq de 
dimensiunea destinului nostru etern.Ca sq ‘nyelegem mesajul epistolei lui 
Pavel trebuie sq ne refamiliarizqm cu terminologia societqyii din secolul ‘ntki. 
Departe de a fi o lume ignorantq ‘n analizele ei, lumea de atunci vorbea ‘n 
termenii ‘n care renumiyii filosofii greci descriau realitatea. Astfel, pentru cei 
din secolul ‘ntki, omenirea se afla la o alunecoasq intersecyie ‘ntre douq lumi, 
lumea superioarq a divinitqyii wi lumea inferioarq a materiei wi a instinctelor 
animalice. Acest concept a dat nawtere unor terminologii specifice. Omul 
putea sq <se ‘nalye> sau <sq coboare>, putea sq fie iluminat cu adevqr sau 
sq rqmknq un prizonier al minciunii, putea trqi neprihqnirea spiritualq a 
moralitqyii divine sau putea rqmkne ‘n lanyurile instinctelor din lumea cqrnii.

Intersecyia era definitq ca locul de ‘ntklnire ‘ntre tendinye contradictorii 
wi adversative. Omul putea sq fie <’n luminq> sau <’n ‘ntuneric>, <’n 
adevqr> sau <’n minciunq>, <‘n dragoste> sau <‘n urq>, <‘n ‘nyelepciune> 
sau <‘n newtiinyq.> Apostolul Pavel, ca om al vremii sale, preia toatq aceastq 
terminologie wi o folosewte pentru a explica realitqyi spirituale legate de 
transformqrile wi traiectoria omului care a fost scos prin Evanghelie din 
lumea cqzutq ‘n pqcat wi dus ‘n lumea prezenyei divine.

“n capitolul 4 din epistola cqtre Efeseni, apostolul Pavel vorbewte 
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despre transformqrile petrecute ‘n viaya celui credincios. El vorbewte despre 
<dezbrqcarea de omul cel vechi> wi despre <’mbrqcarea cu omul cel nou, 
fqcut dupq chipul lui Dumnezeu> (Efes. 4:20-24). 

Caracteristicile vieyii noi ‘n care a intrat cel credincios sunt: <adevqrul> 
(4:24b-32), <dragostea> (5:1-7), <lumina> (5:8-14), <’nyelepciunea> (5:15-
20), <supunerea> (5:21-6:9) wi <biruinya> (6:10-20).

Umblarea ‘n dragoste

<Urmayi, deci, pilda lui Dumnezeu ca niwte copii preaiubiyi> 
(Efeseni 5:1).

“n original, expresia <urmayi dar pilda lui Dumnezeu> este <imitayi pe 
Dumnezeu>, faceyi ceea ce-L vedeyi pe El fqcknd. Apostolul stabilewte astfel 
tema secyiunii care urmeazq. Copiii calcq de obicei pe urmele pqrinyilor lor. 
Asta este o ‘ncurajare, dar wi un avertisment. Sunt sigur cq ayi vqzut copii 
stknd la volan wi fqckndu-se cq fac  wi ei ceea ce l-au vqzut pe tata fqcknd. 
Dar tot awa de sigur sunt wi cq ayi vqzut copii fqckndu-se cq trag din yigarq 
<ca tata> sau dknd paharul pe gkt cum l-au vqzut pe tata fqcknd. Pe copii ‘i 
‘nvqyqm cu mult mai multq putere prin fapte deckt prin cuvinte. 

Dacq suntem copii ai lui Dumnezeu trebuie sq cqutqm wi noi sq facem 
ceea ce-L vedem pe Dumnezeu fqcknd. Apostolul Pavel aplicq acest adevqr 
‘n trei domenii diferite. Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8); prin urmare 
noi trebuie sq umblqm ‘n dragoste (Efeseni 5:1-2). Dumnezeu este luminq 
(1 Ioan 1:5), deci noi trebuie sq umblqm ca wi copii ai luminii (Efeseni 
5:3-14). Dumnezeu este adevqr ( 1 Ioan 5:6), deci noi trebuie sq umblqm 
cu ‘nyelepciune (Efeseni 5:15-17).  Toate aceste ‘ndemnuri sunt grupate ‘n 
‘ndemnul generic: Umblayi ‘n curqyia vieyii noi (4:17-5:17).

Cum se manifestq puterea ‘nvierii ‘ntr-o viayq trqitq ‘n 
dragoste? 

<Trqiyi ‘n dragoste, dupq cum wi Christos ne-a iubit wi s-a dat 
pe Sine pentru noi <ca un prinos wi ca o jertfq de bun miros> lui 
Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurqyie sau lqcomia de 
avere, nici sq nu fie pomenite ‘ntre voi, awa cum se cuvine unor 
sfinyi. Sq nu se audq nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, 
nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabq 
cuvinte de mulyumire. Cqci wtiyi bine cq nici un curvar, nici un 
stricat, nici un lacom de avere, care este un ‘nchinqtor la idoli, n-are 
parte de mowtenire ‘n ‘mpqrqyia lui Christos wi a lui Dumnezeu. 
Nimeni sq nu vq ‘nwele cu vorbe dewarte; cqci din pricina acestor 
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lucruri vine mknia lui Dumnezeu peste oamenii neascultqtori. Sq nu 
vq ‘ntovqrqwiyi, deci, deloc cu ei> (Efeseni 5:2-7).

Iatq un exemplu:
<Am fost yinut singur ‘n celulq ‘n urmqtorii doi ani. N-am avut 

nimic de citit wi nici cele trebuincioase scrisului; nu mi-au yinut 
tovqrqwie deckt gkndurile mele, iar eu nu fusesem o naturq meditativq, 
ci un suflet care rareori a cunoscut liniwtea. 

 Am pus la punct un procedeu de care m-am yinut ‘n urmqtorii doi ani. 
Rqmkneam treaz toatq noaptea. La zece seara, cknd se dqdea semnalul 
stingerii, eu ‘mi ‘ncepeam programul. Uneori eram trist, uneori vesel, dar 
nopyile nu erau destul de lungi pentru tot ceea ce aveam de fqcut.

 Mai ‘ntki spuneam o rugqciune, ‘n care adesea nu lipseau lacrimile de 
recunowtinyq. Rugqciunile, ca wi semnalele radio, sunt auzite mai clar ‘n 
timpul nopyii: atunci se dau marile bqtqlii spirituale. Apoi, ca wi cum aw fi fost 
‘n bisericq, yineam o predicq, ‘ncepknd cu <Iubiyi frayi ‘ntru credinyq>, ‘ntr-o 
woaptq pe care nici un gardian n-ar fi putut sq o audq, wi sfkrwind cu <Amin.> 

 Comuniwtii cred cq fericirea se ‘ntemeieazq pe satisfacyii materiale; dar 
eu, singur ‘n celula mea, ‘ngheyat, ‘nfometat wi ‘mbrqcat ‘n zdrenye, dansam 
de bucurie ‘n fiecare noapte. 

 Cuvintele singure n-au fost ‘n stare niciodatq sq exprime ce simte omul 
cknd se apropie de Dumnezeu.  Uneori eram atkt de plin de bucurie, cq n-aw 
fi rezistat dacq n-o exprimam prin dans. “mi amintesc cuvintele lui Isus: 
<Ferice de voi cknd oamenii vq vor ur’, vq vor izgoni dintre ei, vq vor ocqr’ wi 
vor lepqda numele vostru ca pe ceva rqu din pricina Fiului Omului! Bucurayi-
vq ‘n ziua aceea wi sqltayi de veselie!> Mi-am spus: <Am ‘ndeplinit altqdatq 
aceastq poruncq numai pe jumqtate. M-am bucurat, dar asta nu e destul. Isus 
spune cq trebuie sq wi sqltqm.>

 Tocmai atunci gardianul s-a uitat prin vizor wi m-a vqzut yopqind prin 
celulq. Trebuie cq i se poruncise sq-i liniwteascq pe deyinuyii care dqdeau 
semne de ‘nceput de nebunie, fiindcq s-a retras tiptil wi s-a ‘ntors curknd cu 
ceva de-ale gurii: o bucatq de pkine, niwte brknzq wi zahqr. Pe c’nd le luam, 
mi-am reamintit versetul din Sfkntul Luca: <Bucurayi-vq ‘n ziua aceea wi 
sqltayi de veselie pentru cq rqsplata voastrq este mare ‘n cer.> Era o bucatq de 
pkine foarte mare: mai mult deckt rayia pe o sqptqmknq.

 De atunci, rareori lqsam sq treacq o noapte fqrq sq dansez. Cu toate cq 
niciodatq n-am mai fost rqsplqtit pentru asta, am compus melodii, le-am 
ckntat ‘ncetiwor wi am dansat pe propria mea muzicq. Gardienii s-au obiwnuit. 
Eu nu tulburam tqcerea, iar ei vqzuserq multe alte lucruri stranii. 

 Interogatoriul meu a fost reluat. De obicei mq chestiona locotenentul 
Grecu, un tknqr dur, inteligent wi sigur de sine, care fusese ‘ndoctrinat cu 
convingerea cq ‘n felul acesta contribuia la fqurirea unei lumi mai bune.  
<Uite niwte hkrtie. Wtim cq ai comunicat codificat cu alyi deyinuyi, inclusiv 
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cu Mihalache. Acum vrem sq wtim exact ce-a spus fiecare din ei. Vrem sq 
mai wtim wi ce alte ‘ncqlcqri ale regulamentului ‘nchisorii ai comis. Wi spune 
adevqrul. Dacq nu…> Wi a lovit cu matraca pe birou. <Ai o jumqtate de orq>, 
a zis el wi a iewit din camerq.

 M-am awezat sq scriu. Primul cuvknt trebuia sq fie <Declarayie!> Am 
‘nceput greu. Trecuserq doi ani de cknd nu mai yinusem un toc ‘n mknq. Am 
recunoscut cq ‘ncqlcasem regulamentul. Trimisesem pasaje din Evanghelie 
prin ziduri. Adunasem niwte pilule cu gkndul sq mq sinucid. Fqcusem un 
cuyit dintr-o bucatq de tinichea, ascuyind-o pe piatrq, modelasem piese de 
wah din pkine wi cretq, comunicasem cu alyi deyinuyi, dar nu le cunowteam 
numele. (N-am menyionat cq primisem spovedanii wi chiar adusesem pe unii 
la credinyq prin alfabetul Morse.) Am mai scris: <N-am vorbit niciodatq 
‘mpotriva comuniwtilor. Eu sunt un ucenic al lui Cristos, care m-a ‘nvqyat 
sq-i iubim wi pe duwmanii nowtri. Pe duwmani ‘i ‘nyeleg wi mq rog pentru 
convertirea lor, ca sq devinq frayii mei ‘ntru credinyq. Mq hqryuiesc cu 
comunismul, fiindcq-i ateu, nu cu comuniwtii. Nu pot sq dau nici o declarayie 
referitor la ceea ce mi-au transmis alyii prin pereyi, pentru cq un pastor nu 
poate fi niciodatq un martor al acuzqrii. Vocayia mea este sq apqr, nu sq 
acuz.>

 Grecu a revenit la vremea hotqrktq, legqnkndu-wi matraca. Bqtuse niwte 
deyinuyi.

 A luat declarayia mea wi a ‘nceput sq citeascq. Dupq un timp, a pus 
matraca deoparte. Cknd a ajuns la sfkrwit, m-a privit cu ochi tulburi. A 
spus: <Domnule {urmbrand (’n Securitate, nu mi se mai adresase nimeni, 
niciodatq, cu <domnul>), de ce ziceyi cq mq iubiyi? Asta e una dintre 
poruncile voastre crewtinewti, pe care nu o poate respecta nimeni. Eu, unul, 
n-aw putea iubi pe cineva care m-a ‘nchis singur ‘n celulq ani de zile, m-a 
‘nfometat wi m-a bqtut.>

 I-am rqspuns: <Aici nu e vorba de respectarea unei porunci. Cknd am 
devenit crewtin, a fost ca wi cum aw fi fost renqscut, ‘nzestrat cu o fire plinq de 
iubire. Awa cum dintr-un izvor nu poate curge deckt apq, tot awa numai iubire 
poate izvor’ dintr-o inimq iubitoare.>

 Timp de douq ore am vorbit despre crewtinism wi despre legqtura lui cu 
doctrina marxistq, ‘n care se formase el. Grecu a fost surprins cknd i-am spus 
cq prima lucrare a lui Marx a fost un comentariu asupra Evangheliei lui Ioan. 
Nici nu wtia cq Marx, ‘n prefaya la Capitalul, a afirmat cq crewtinismul – ‘n 
special ‘n forma sa protestantq – este <religia idealq pentru regenerarea unor 
vieyi ruinate de pqcat.> Deoarece wi viaya mea fusese tulburatq de pqcat, am 
zis, devenind un crewtin protestant nu fqceam deckt sq urmez sfatul lui Marx.

 Dupq aceastq ‘ntklnire, Grecu ceru sq fiu adus ‘n biroul squ aproape ‘n 
fiecare zi pentru o orq sau douq. Citatele ‘i fuseserq confirmate. Acestea 
au devenit punctul de pornire al unor lungi discuyii despre crewtinism, ‘n 
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care am apelat insistent la spiritul democratic wi revoluyionar al bisericii la 
‘nceputurile ei.

Dupq douq sqptqmkni, ‘n uniforma lui \a\i wi cu insignele Securitqyii 
pe guler, Grecu s-a spovedit ‘n faya mea, care eram ‘n zdrenyele peticite de 
puwcqriaw. Am devenit frayi ‘ntru credinyq.>

(Richard {urmbrand, Cu Dumnezeu ‘n subteranq, Editura Casa 
Wcoalelor, Bucurewti, 1993 / In God^s Underground, 1968)

 Experienya lui Richard {urmbrand nu este unicq. Ea poate fi ‘nmulyitq la 
nesfkrwit wi aplicatq tuturor acelora care au trqit minunea ‘nvierii prin nawterea 
din nou wi au primit dragostea cea adevqratq.

Apostolul Pavel continuq sq ne vorbeascq despre umblarea ‘n dragoste 
amintindu-ne de primejdia <curviei, a avariyiei wi a imoralitqyii.>  “n relayiile 
dintre noi, Dumnezeu ne-a dat lucruri pe care sq le folosim wi oameni pe 
care sq-i iubim. Pqcatul a inversat ordinea normalq a acestei realitqyi, ne-a 
pervertit ‘n egoism wi am ajuns sq iubim lucrurile wi sq-i folosim pe oameni 
pentru obyinerea lor.

“n confuzia actualq din societate, trebuie ca sq lqsam Cuvkntul lui 
Dumnezeu sq facq luminq. Awa cq Pavel continuq prin a ne vorbi despre 
umblarea ‘n luminq.

Umblarea ‘n luminq

<Sq nu se audq nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, 
nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabq 
cuvinte de mulyumire. Cqci wtiyi bine cq nici un curvar, nici un 
stricat, nici un lacom de avere, care este un ‘nchinqtor la idoli, n-are 
parte de mowtenire ‘n ‘mpqrqyia lui Christos wi a lui Dumnezeu. 
Nimeni sq nu vq ‘nwele cu vorbe dewarte; cqci din pricina acestor 
lucruri vine mknia lui Dumnezeu peste oamenii neascultqtori. Sq nu 
vq ‘ntovqrqwiyi, deci, deloc cu ei. Odinioarq erayi ‘ntuneric; dar acum 
sunteyi luminq ‘n Domnul. Umblayi, deci, ca niwte copii ai luminii. 
Cqci roada luminii stq ‘n orice bunqtate, ‘n neprihqnire wi ‘n adevqr. 
Cercetayi ce este plqcut ‘naintea Domnului, wi nu luayi deloc parte la 
lucrqrile neroditoare ale ‘ntunericului, ba ‘ncq mai degrabq oskndiyi-
le. Cqci e ruwine numai sq spunem ce fac ei ‘n ascuns. Dar toate 
aceste lucruri, cknd sunt oskndite de luminq, sunt date la ivealq; 
pentru cq ceea ce scoate totul la ivealq, este lumina. De aceea zice: 
<Dewteaptq-te tu, care dormi, scoalq-te din moryi wi Christos te va 
lumina> (Efeseni 5:4-14).

<Vestea pe care am auzit-o de la El wi pe care v-o propovqduim 
este cq Dumnezeu este luminq wi ’n El nu este ’ntuneric>  (1 Ioan 
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1:5).

Spre deosebire de Vechiul Testament, care vorbewte despre un neam 
pqmkntesc (Israel) wi despre lucruri legate de destinul lui terestru, Noul 
Testament ne vorbewte despre un neam cu <cetqyenie cereascq> (Biserica), un 
popor aflat la intersecyia divinului cu umanul. Din aceastq cauzq, limbajul 
Noului Testament este uneori abstract, simbolic wi purtqtor de duble sau chiar 
triple semnificayii.

Unul dintre acewti termeni folosiyi simbolic ’n Noul Testament este 
<lumina.> Ea este folositq pentru a ilustra natura divinq ’mpreunq cu tot 
ceea ce o caracterizeazq. Din punct de vedere fizic, lumina scapq de sub 
puterea noastrq de cercetare. Natura ei a fost definitq cknd <materialq>, cknd 
<energie>, cknd o formq particularq a undelor <ckmpului electromagnetic.> 
Indispensabilq vieyii, lumina ne fascineazq wi ne coplewewte totodatq.

Noyiunile de <luminq> wi <’ntuneric> aparyin limbajului universal al 
simbolisticii religioase fiind, ‘n general, folosite cu aceleawi corespondenye 
semantice. “n Biblie, ele sunt folosite de ckteva ori wi ‘n sens metaforic 
(Exod. 40:34-38, Ps. 104:2, 1 Tim. 6:16, 1 Petru 2:9, Iacov 1:17, Apoc. 
21:23, cf. Apoc. 22:5, Matei 8:12, 22:13, 25:30). Simbolismele acestor douq 
noyiuni sunt de o dublq importanyq: 

Din punct de vedere intelectual, lumina corespunde adevqrului wi 
cunoawterii, iar ‘ntunericul, ignoranyei sau erorii. Revelayia lui Dumnezeu 
prin Lege wi prin profeyi este caracterizatq ’n termeni care fac parte din sfera 
<luminii>:

< ... sfatul Tqu este o candelq, ‘nvqyqtura Ta este o luminq.> 
(Proverbe 6:23)

<Cuvkntul Tqu este o candelq pentru picioarele mele wi o luminq 
pe cqrarea mea.> (Psalm 119:105)

<Descoperirea cuvintelor Tale dq luminq.> (Psalm 119:130)

< ... cuvkntul proorociei fqcut wi mai tare ... este <o luminq care 
strqlucewte ‘ntr-un loc ‘ntunecos.> (2 Petru 1:19)

“n Noul Testament, Dumnezeu declarq cq ‘l va face pe Fiul Squ sq fie: 
<lumina neamurilor> wi <sq ducq mkntuirea pknq la marginile pqmkntului>, 
iar aceste fraze sunt aplicate de bqtrknul Simeon pruncului Isus (Luca 
2:30,32; cf. Luca 1:79).

“n Faptele Apostolilor, Pavel wi Barnaba folosesc simbolul luminii pentru 
a numi propria lor slujire Fapte 13:46,47; cf. Fapte 26:18,23). 

Apostolul Pavel le scrie corintenilor despre <lumina Evangheliei slavei 
lui Christos, care este chipul lui Dumnezeu> wi despre <lumina cunowtinyei 
slavei lui Dumnezeu pe faya lui Christos> care trebuie sq <le lumineze 
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inimile> (2 Cor. 4:4,6).
Din punct de vedere moral, lumina este puritate wi sfinyenie, iar 

‘ntunericul corespunde rqului wi nelegiuirii. Iatq ckteva exemple:
Isaia 5:20 ne spune cq locuitorii lui Iuda erau awa de pervertiyi moral ‘nckt 

ajunseserq sq numeascq <rqul bine wi binele rqu.> Apostolul Pavel folosewte 
acest simbolism ‘n sfaturile pe care le dq pentru pqstrarea unei etici cu 
adevqrat crewtine: 

<Sq ne dezbrqcqm dar de faptele ‘ntunericului wi sq ne ‘mbrqcqm 
cu armele luminii> (Rom. 13:12).

<Sq trqim frumos ca ‘n timpul zilei...> (Rom. 13:13).

<Odinioarq erayi ‘n ‘ntuneric; dar acum sunteyi luminq ‘n 
Domnul. Umblayi deci ca niwte copii ai luminii. Cqci roada luminii 
stq ‘n orice bunqtate, ‘n neprihqnire wi ‘n adevqr> (Efes. 5:8,9).

< ... nu luayi deloc parte la lucrqrile neroditoare ale ‘ntunericului> 
(Efes. 5:11).

Dintre toyi scriitorii cqryilor Noului Testament, Ioan este cel mai bogat 
’n limbaj simbolic. Vocabularul scrierilor lui pare foarte sqrac. Comentatorii 
au ajuns la concluzia cq Ioan se exprima cu vocabularul unui copil de 
treisprezece ani. Din cauza aceasta, scrierile lui sunt uwor accesibile 
wi plqcute la citit. Totuwi, ’n spatele aparentei simplitqyi se ascunde o 
extraordinarq bogqyie de idei, plasatq ’n semnificayii wi mesaje simbolice. 
Dublul simbolism al luminii wi ‘ntunericului este folosit de Ioan de patru 
ori ‘n Evanghelia sa. “n trei dintre ele, fqrq nici o ‘ndoialq este folositq 
drept simbol al revelayiei adevqrului: <”n El era viaya wi viaya era lumina 
oamenilor>, <Lumina lumineazq ‘n ‘ntuneric wi ‘ntunericul n-a biruit-o>, 
<Lumina aceasta era adevqrata Luminq, care lumineazq pe orice om venind 
‘n lume> (Ioan 1:4,5-9). 

“n cel de al patrulea pasaj, Ioan folosewte lumina drept simbol al puritqyii 
wi neprihqnirii: 

<Wi judecata aceasta stq ‘n faptul cq, odatq venitq Lumina ’n 
lume, oamenii au iubit mai mult ‘ntunericul deckt lumina, pentru cq 
faptele lor erau rele. Cqci oricine face rqul urqwte lumina, wi nu vine 
la luminq ca sq nu i se vqdeascq faptele. Dar cine lucreazq ’n adevqr, 
vine la lumninq, pentru ca sq i se arate faptele, fiindcq sunt fqcute ‘n 
Dumnezeu> (Ioan 3:19-21).

Aici omul neprihqnit este prezentat ca unul <care lucreazq adevqr>, 
cqci adevqrul, ca wi lumina are ‘n Biblie un profund caracter moral. Nu 
numai cq omul trebuie sq cunoascq adevqrul, dar el trebuie sq lucreze 
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comform adevqrului, tot awa cum ‘n Ioan 12:35 ucenicii trebuiau nu numai 
sq primeascq lumina, ci sq wi <umble ‘n ea.> Iatq de ce nu este de mirare cq 
uneori, ‘n Biblie <adevqrul> este folosit nu numai ca antitezq pentru <eroare>, 
ci wi pentru <nelegiuire>:

<Mknia lui Dumnezeu se descoperq din cer ‘mpotriva oricqrei 
necinstiri a lui Dumnezeu wi ‘mpotriva oricqrei nelegiuiri a 
oamenilor, care ‘nqduwq adevqrul ‘n nelegiuirea lor> (Romani 1:18).

< ... pentru ca cei ce n-au crezut adevqrul, ci au gqsit plqcere ’n 
nelegiuire, sq fie oskndiyi> (2 Tesalonicieni 2:12).

Acelawi limbaj plin de simbolisme apare wi ’n epistolele lui Ioan. “n cea 
dintki dintre ele, simbolul moral al luminii apare ‘n capitolul 2:8-11: 

<Totuwi vq scriu o poruncq nouq, lucru care este adevqrat atkt cu 
privire la El, ckt wi cu privire la voi: cqci ‘ntunericul se ‘mprqwtie, wi 
lumina adevqratq wi rqsare chiar. 

Cine zice cq este ‘n luminq wi urqwte pe fratele squ, este ’ncq ‘n 
‘ntuneric pknq acum. Cine iubewte pe fratele squ, rqmkne ‘n luminq, 
wi ‘n el nu este nici un prilej de poticnire. Dar cine urqwte pe fratele 
squ este ‘n ‘ntuneric, umblq ‘n ‘ntuneric, wi nu wtie ‘ncotro merge, 
pentru cq ‘ntunericul i-a orbit ochii.>

“n acest text, porunca este datq pentru cq <lumina adevqratq rqsare chiar>, 
iar aceastq luminq radiazq neprihqnire wi, ‘n particular, dragoste. Dumnezeu 
ne-a awezat sq fim <lumina lumii> (Mat. 5:14-16).

Un om care pretinde a se afla <’n luminq> poate fi verificat. Faptele 
exterioare, atitudinea fayq de fratele squ wi umblarea printre ceilalyi vor 
atesta sau vor contrazice afirmayiile sale. Este evident cq Ioan asociazq peste 
tot lumina cu natura dumnezeiascq wi cu manifestqrile vieyii celor <nqscuyi 
din Dumnezeu> (1 Ioan 3:9; 5:18)  Pentru Ioan, lumina este caracteristica 
dumnezeirii, wi trebuie sq devinq izvorul, mediul wi rezultatul trqirii crewtine.

Pasajul din Efeseni 5:1-14 ne dq trei motivayii pentru separarea noastrq de 
‘ntunericul pqcatului:

Noi suntem sfinyi (Efes. 5:3-4). Suntem separayi de lume, recuperayi din 
‘ntinqciunea ei:

<Curvia sau orice altfel de necurqyie sau lqcomia de avere, nici 
sq nu fie pomenite ‘ntre voi, awa cum se cuvine unor sfinyi> (Efes. 
5:3-4).

Noi suntem ‘mpqrayi (Efes. 5:5-6). Credinciowii sunt parte integrantq 
din “mpqrayia pe care o va instaura Christos. Apostolul spune foarte clar wi 
rqspicat cq acela care trqiewte deliberat wi sistematic ‘n pqcat nu va intra ‘n 
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‘mpqrqyia viitoare (Gal. 5:21).
Noi suntem luminq (Efes. 5:7-14). Apostolul Pavel aweazq umblarea ‘n 

luminq pe temelia ‘nvierii. Prin nawterea din nou, noi am fost fqcuyi pqrtawi 
naturii divine. Notayi cq apostolul trece dincolo de expresia <voi sunteyi ‘n 
luminq>, la afirmayia extraordinarq: < ... acum sunteyi luminq ‘n Domnul> 
(Efeseni 5:8). Mqrturia noastrq izvorqwte astqzi din natura noastrq de copii ai 
lui Dumnezeu: <Umblayi deci ca niwte copii ai luminii> (Efeseni 5:8).

<Cqci roada luminii stq ‘n orice bunqtate, ‘n neprihqnire wi 
‘n adevqr. Cercetayi ce este plqcut ‘naintea Domnului, wi nu luayi 
deloc parte la lucrqrile neroditoare ale ‘ntunericului, ba ‘ncq mai 
degrabq oskndiyi-le. Cqci e ruwine numai sq spunem ce fac ei ‘n 
ascuns. Dar toate aceste lucruri, cknd sunt oskndite de luminq, sunt 
date la ivealq; pentru cq ceea ce scoate totul la ivealq, este lumina. 
De aceea zice: <Dewteaptq-te tu, care dormi, scoalq-te din moryi wi 
Christos te va lumina> (Efeseni 5:9-14).

Apariyia luminii marcheazq sfkrwitul nopyii wi ‘nceputul unei zile noi. 
Apostolul Pavel citeazq aici din Isaia 60:1. Aceeawi imagine mai apare wi 
‘n Rom. 13:11-13 wi 1 Tesal. 5:1-10. “n glorioasa dimineayq a ‘nvierii lui 
Christos au ‘nceput zorii unei zile noi pentru ‘ntreaga omenire. Crewtinii 
nu mai trqiesc ‘n noaptea pqcatului wi a moryii. Am fost aduwi la viayq prin 
credinya ‘n El. Bezna mormkntului a rqmas ‘n urmq wi umblqm acum ‘n 
lumina mkntuirii. <Lazqre, vino afarq!>

Umblarea ‘n ‘nyelepciune (Efeseni 5:15-20)
“nyelepciunea este inteligenyq aplicatq. Fqrq o coborkre ’n viaya de fiecare 

zi, inteligenya rqmkne o sclipire sterilq wi ineficientq. Adevqrata ’nyelepciune 
este mult mai mult deckt o acumulare de cunowtinye. Ea este mqsuratq ‘n felul 
creator ‘n care poate folosi cunowtinyele acumulate. Unul care gkndewte ‘ncet, 
dar care wtie sq ajungq la niwte concluzii proprii folositoare este cu mult mai 
inteligent deckt acele <enciclopedii ambulante> care plutesc ‘n derivq pe 
marea vieyii. 

< Luayi seama, deci, sq umblayi cu bqgare de seamq, nu ca niwte 
ne’nyelepyi, ci ca niwte ‘nyelepyi. Rqscumpqrayi vremea, cqci zilele 
sunt rele> (Efes. 5:15-16).

Necazul cu o sumedenie de oameni este cq sunt interesayi mai mult de 
viteza cu care ‘nainteazq, deckt cu direcyia ‘n care se duc.

<De aceea nu fiyi nepricepuyi, ci ‘nyelegeyi care este voia 
Domnului> (Efes. 5:17)

“nyelepciunea este capacitatea de a anticipa consecinyele.
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<Nu vq ‘mbqtayi de vin, aceasta este destrqbqlare. Dimpotrivq, 
fiyi plini de Duh> (Efes. 5:18) 

“nyelepciunea adevqratq este sq ajungi sq privewti viaya din punctul de 
vedere  a lui Dumnezeu.

<Vorbiyi ‘ntre voi cu psalmi, cu ckntqri de laudq wi cu ckntqri 
duhovnicewti wi ckntayi wi aduceyi din toatq inima laudq Domnului. 
Mulyumiyi ‘ntotdeauna lui Dumnezeu Tatql, pentru toate lucrurile, ‘n 
Numele Domnului nostru Isus Christos> (Efes. 5:19-20).

Adevqrata ‘nyelepciune ‘nseamnq a wti ce sq faci, cum sq faci, cknd sq faci 
wi, mai ales, ce sq nu faci!

Pentru cq wtim sq Dumnezeu are o anumitq <voie> pentru viaya noastrq, 
fiecare dintre noi vrea sq o cunoascq. Firesc ar fi ca El sq ne-o descopere ‘n 
revelayia Sa cqtre noi, ‘n Cuvkntul Squ, Biblia. Wi awa wi este! Iatq ce citim ‘n 
ea ...

Voia lui Dumnezeu este ca noi sq fim ... 

1. Salvayi - <Lucrul acesta este bun wi bine primit ‘naintea lui 
Dumnezeu, Mkntuitorul nostru, care voiewte ca toyi oamenii sq 
fie mkntuiyi wi sq vinq la cunowtinya adevqrului> (1 Tim. 2:3-4) < 
Domnul nu ‘ntkrzie ‘n ‘mplinirea fqgqduinyei Lui, cum cred unii; 
ci are o ‘ndelungq rqbdare pentru voi wi dorewte ca nici unul sq nu 
piarq, ci toyi sq vinq la pocqinyq> (2 Petru 3:9).

2. Plini de Duhul Sfknt - <De aceea nu fiyi nepricepuyi, ci 
‘nyelegeyi care este voia Domnului. Nu vq ‘mbqtayi de vin, aceasta 
este destrqbqlare. Dimpotrivq, fiyi plini de Duh> (Efes. 5:17-18).

3. Sfinyiyi - < Voia lui Dumnezeu este sfinyirea voastrq ...> (1 
Tesal. 4:3a).

4. Supuwi - <Fiyi supuwi oricqrei stqpkniri omenewti, pentru 
Domnul: atkt ‘mpqratului, ca ‘nalt stqpknitor, ckt wi dregqtorilor, ca 
unii cari sunt trimiwi de el sq pedepseascq pe fqcqtorii de rele wi sq 
laude pe cei ce fac bine. Cqci voia lui Dumnezeu este...> (1 Petru 
2:13-15a).

5. Gata sq suferim pentru Numele Lui - <Cqci este mai bine, 
dacq awa este voia lui Dumnezeu, sq suferiyi pentru cq faceyi binele 
deckt pentru cq faceyi rqul!> (1 Petru 3:17).

6. Mulyumitori - < Mulyumiyi lui Dumnezeu pentru toate 
lucrurile; cqci aceasta este voia lui Dumnezeu, ‘n Christos Isus, cu 
privire la voi> (1 Tesal. 5:18).
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Poate cq zici: <Textele acestea sunt bune wi frumoase ‘n principiu, dar ele 
nu-mi spun nimic despre cum sq aleg la ce wcoalq sq merg sau cu ce persoanq 
sq mq cqsqtoresc.> Am o veste bunq pentru tine: <Dacq ewti mkntuit, dacq ewti 
plin de Duhul Sfknt, dacq ewti sfinyit pentru Dumnezeu, dacq ewti supus, gata 
sq suferi wi dacq wtii sq fi mulyumitor pentru toate lucrurile, poyi sq faci apoi 
absolut orice vrei. 

Poate cq nu-yi vine sq crezi: <Cum orice? Chiar orice vreau?>
Am sq-yi rqspund: <Chiar orice vrei. Cqci acest <orice pe care-l vei dori> 

va fi exact ceea ce dorewte wi Dumnezeu pentru tine: Psalmistul spune: 
<Domnul sq-yi fie desfqtarea wi El ‘yi va da tot ce-yi dorewte inima> (Ps. 34:7). 
Dacq te ‘ncadrezi ‘n cele wase condiyii de mai sus, ai ajuns sq-yi gqsewti 
plqcerea ‘n Domnul wi El ‘yi va ‘mplini dorinyele noi pe care le ai ‘n inima ta. 
Dacq ‘mi vei spune: <Dar acelea vor fi de fapt dorinyele Lui, nu ale mele> 
am sq-yi spun cq aici ai dreptate. Dumnezeu este suveran ‘n toate lucrurile wi 
atunci cknd ne aliniem cu evlavia, El ne aweazq ‘n inimq anumite dorinye pe 

care apoi ... le wi ‘mplinewte.

Umblarea ‘n supunere (Efes. 5:21 - 6:9)
Acesta este un pasaj obiwnuit pentru nunyi. Totuwi, la o privire mai atentq, 

el ne vorbewte despre o realitate care transcende nunta wi se reflectq asupra 
‘ntregii lumi a <relayiilor> dintre credinciowi: soy wi soyie, pqrinyi wi copii, 
robi wi stqpkni. Pavel ne introduce ‘ntr-o altq realitate a umblqrii vrednice de 
chemarea cereascq: viaya de supunere reciprocq. Ea este opusul egoismului 
wi se manifestq ‘n capacitatea de a ne dqrui unul altuia wi de a ne sluji unul pe 
celqlalt.

Este bine sq subliniem cq atunci cknd ajunge la <umblarea ‘n supunere>, 
Pavel spune cq ea trebuie aplicatq fiecqruia dintre noi. Toyi trebuie sq trqim 
o viayq de supunere. Aici nu este vorba de supunerea pe care o datorqm 
Domnului (Iacov 4:7), ci de supunerea reciprocq, pe care ne-o datorqm 
unul altuia: <Supuneyi-vq unii altora> (Efes. 6:21). Sq zqbovim puyin asupra 
acestei realitqyi ‘n care vrea sq ne ducq Domnul. Stqpknirea ne dq iluzia unei 
lumi ‘n care totul este mai puyin valoros deckt noi ‘nwine.

Viaya de supunere ‘nnobileazq caracterul wi-i dqltuiewte devenirea. 
Supunerea ne ‘nfrqyewte cu toyi wi ne scoate la ivealq diamantele inimii. Ea ne 
transformq pe toyi ‘n samariteni milostivi care wi atunci cknd trec prin <valea 
plkngerii, o prefac ‘ntr-un loc plin de izvoare> (Ps. 84:6).

DEFINIYIA SUPUNERII
<A te supune> ‘nseamnq a-l considera pe altul mai presus deckt tine 

‘nsuyi wi a te subordona lui. “n limbajul folosit de Pavel: <Fiecare din voi 



136

Daniel Branzai

sq se uite nu la foloasele lui, ci wi la foloasele altora> (Fil.2:4). “n pasajul 
din care a fost luatq aceastq definiyie, Pavel continuq dkndu-ne un exemplu 
suprem de supunere ‘n persoana Domnului Isus: <El, mqcar cq avea chipul 
lui Dumnezeu, totuwi n-a crezut ca un lucru de apucat sq fie deopotrivq cu 
Dumnezeu, ci s-a dezbrqcat de Sine ‘nsuwi wi a luat un chip de rob, ...> (Fil. 
2:6-7)

Supunerea ‘n structurile tradiyionale
Dumnezeu este un Dumnezeu al <rknduielii> (1 Cor. 14:33) wi El a 

rknduit ‘n lume structuri care sq garanteze pacea wi stabilitatea. “n cadrul 
acestor structuri rknduite de Dumnezeu, ni se cere tuturor o viayq de 
supunere: <Oricine sq fie supus stqpknirilor celor mai ‘nalte, cqci nu este 
stqpknire care sq nu vinq de la Dumnezeu> (Rom. 13:1). Ca structuri 
tradiyionale rknduite de Dumnezeu putem enumera: statul, dregqtoriile, 
familia wi Biserica.

Caracterul general al supunerii
Spre deosebire de pqrerea celor ce cred cq supunerea este o fayetq 

negativq a vieyii de exploatare, Biblia ne spune cq supunerea este o constantq 
a vieyii divine wi cq cine intrq ‘n pqrtqwia lui Dumnezeu intrq ‘ntr-o viayq de 
supunere. Dumnezeu vrea ca toyi oamenii sq trqiascq o viayq de supunere. 
<Supuneyi-vq unii altora> este norma cerului. Dacq pe pqmknt visul firii 
pqmkntewti este sq stqpkneascq, ‘n cer dorinya celori ajunwi acolo este sq se 
supunq. “ntr-un sens pe care-l vom vedea imediat, acolo nu se mai poate 
vorbi despre cine stqpknewte wi cine se supune, cqci toyi copiii lui Dumnezeu 
se supun <unii altora>. “n Bisericq, noi trebuie sq ne familiarizqm ‘ncq de pe 
acum cu o astfel de viayq. Fiecare din noi trebuie sq ‘nvqyqm sq ne supunem.

Dublul caracter al supunerii: supunerea “N ASCULTARE 
wi supunerea “N SLUJIRE

“n toate structurile rknduite de Dumnezeu existq douq poziyii 
caracteristice: poziyia dominantq, care se supune celorlalyi printr-o viayq de 
slujire, wi poziyia dominatq, chematq sq se supunq celei dintki printr-o viayq 
de ascultare.

    EXEMPLUL STATULUI
Prin vot, cetqyenii Statului aleg un prewedinte pe care fqgqduiesc sq-l 

asculte. Cu prilejul instalqrii ‘n funcyie, prima declarayie pe care o face cel 
ales este cq <se va consacra slujirii poporului wi cq nu va da odihnq ochilor 
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lui pknq ce ... etc., etc.>
Poporul ‘l considerq pe prewedinte <important> wi-l ascultq, wi reciproc, 

prewedintele considerq poporul <important> wi se jertfewte pe altarul slujirii. 
Nimeni nu a auzit despre un prewedinte care sq slujeascq doar 8 ore pe zi. 
El nici nu este plqtit cu ora. “n mod paradoxal, cu ckt este ‘nqlyat mai mult 
cineva ‘n autoritate, cu atkt i se pretinde o mqsurq mai mare de renunyare de 
sine wi de consacrare.

Dublul caracter al supunerii nu altereazq cu nimic egalitatea dintre cel 
ales, ‘n faya Legii. Din acest punct de vedere, wi prewedintele wi cetqyenii sunt 
egali. Nimeni nu are statut de excepyie. Valoarea lor este aceeawi chiar dacq 
poziyia wi responsabilitqyile lor sunt deosebite.

EXEMPLUL FAMILIEI
Pasajul din Efeseni 5:21 pknq la 6:9 ne vorbewte despre supunerea din 

cadrul vieyii de familie. El ‘ncepe cu declarayia: <Supuneyi-vq unii altora ‘n 
frica lui Christos> (5:21) wi continuq cu lqmurirea vieyii de supunere dintre 
soy wi soyie wi dintre pqrinyi wi copii.

“n cqsnicie, soyul are poziyia dominantq wi este chemat la o viayq de slujire 
‘n timp ce soyia are poziyia dominatq wi este chematq la o viayq de ascultare. 
Pentru a transmite mai bine aceste realitqyi, Pavel folosewte exemplul lucrqrii 
lui Christos cu Biserica. Ca wi cap al Bisericii wi Domn al ei, Christos, 
din poziyia dominantq, S-a aplecat sq slujeascq wi <S-a dat pe Sine pentru 
ea> (5:25). Din poziyia ei, ca parte dominatq, Biserica este chematq sq-L 
<asculte> pe Christos ‘n totul.

La fel este ‘n viaya de familie: dewi ‘ntre cei doi soyi nu existq deosebiri 
valorice, Dumnezeu i-a awezat ‘n poziyii diferite ‘n cadrul tiparului vieyii de 
familie. “ntrebarea clasicq: <Cine se supune wi cui?> trebuie eliminatq. “n 
sensul biblic, wi soyul wi soyia sunt chemayi la umblarea ‘n supunere. Soyia 
trebuie sq se supunq ‘n ascultare, iar soyul trebuie sq se supunq ‘n slujire.

Aceastq exprimare sunq mult mai corect deckt ceea ce se predicq 
deobicei la nunyi, wi anume cq <soyia trebuie sq se supunq, iar soyul trebuie 
sq iubeascq>. Lucrurile nu stau chiar awa. Amkndoi sunt chemayi la iubire wi 
tot amkndoi sunt chemayi la supunere. Iubirea trebuie arqtatq ‘nsq prin fapte. 
Christos a iubit awa de mult Biserica ‘nckt <S-a dat pe Sine pentru ea.>

Un soy crewtin este chemat sq se dedice 24 de ore pe zi slujirii soyiei 
sale, iar ea este chematq sq-l asculte <’n toate lucrurile> (5:24). Necazul 
este cq Diavolul ne-a ‘nvqyat sq inversqm tiparul awezat de Dumnezeu wi am 
ajuns astqzi ca soyia sq pretindq sq fie ascultatq, iar soyul sq pretindq sq i se 
slujeascq (!!!)

Teoretic ‘nsq, niciodatq n-a fost vorba despre awa ceva! Legqmkntul 
solemn depus cu ocazia cununiei i-a spus soyiei sq se supunq wi soyului sq 
slujeascq. Chiar wi declarayiile de dragoste, atunci cknd sunt izvorkte dintr-o 
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inimq curatq, ‘i aweazq intuitiv pe cei doi ‘n ordinea stabilitq de Dumnezeu. 
Cknd iubewte, fata este gata sq asculte wi sq meargq oriunde cu iubitul ei, ‘n 
timp ce bqiatul este gata, ‘ntr-o atitudine de slujire, sq-i aducq pknq wi ... luna 
de pe cer (!)

Cine wi-ar putea ‘nchipui un schimb de cuvinte ‘n care bqiatul sq se 
angajeze cq va fi ascultqtor toatq viaya, iar fata cq ‘i va purta de grijq ‘n toate 
lucrurile ?!

Femeia nu-wi pierde din valoare atunci cknd ascultq. Ea se ‘mplinewte pe 
sine, urmkndu-wi destinul pe care i l-a fixat Dumnezeu. Nici bqrbatul nu se 
dezonoreazq atunci cknd ‘wi slujewte nevasta. Dumnezeu i-a arqtat ‘n Christos 
ckt de frumoasq wi ‘nqlyqtoare este o astfel de misiune.

Tot ‘n familie se manifestq wi cealaltq formq de supunere reciprocq: aceea 
dintre pqrinyi wi copii. Pavel spune: <Copii ascultayi ‘n Domnul de pqrinyii 
vowtrii, cqci este drept> (6:1). De data aceasta poziyia dominantq este ocupatq 
de pqrinyi, iar cea dominatq de copii. “n acest tipar, copiii sunt chemayi 
la o viayq de supunere prin ascultare, iar pqrinyii la una de supunere prin 
slujire wi sacrificii. Probabil cq cele mai mari exemple de sacrificiu personal 
sunt prezente ‘n viaya de crewtere a copiilor. Nopyile nedormite, oboseala, 
renunyqrile nenumqrate wi adesea nemqsurate sunt tot atktea fapte eroice 
sqvkrwite din dragoste.

<Meseria> de pqrinte se ‘ntinde pe ‘ntreaga duratq a zilei. Este adevqrat 
cq mai existq wi <tatq de duminicq>, dar aceasta este o ‘ncqlcare a tiparului 
lui Dumnezeu pentru viaya de familie. De multe ori, rebeliunea copiilor nu 
este altceva deckt deghizarea unui strigqt disperat dupq un drept acordat 
de Dumnezeu prin creayie: dreptul de a fi yinta preocupqrilor majore ale 
pqrinyilor. Printr-o foarte naturalq reacyie, cknd preocuparea pqrinyilor pentru 
copii scade, se micworeazq wi uwurinya cu care copiii acceptq sq li se supunq.

<Wi voi, pqrinyilor, nu ‘ntqrktayi la mknie pe copiii vowtri> (6:4) spune 
Pavel. Supunerea copiilor fayq de pqrinyi rqmkne ‘nsq o ‘mplinire a datoriei 
lor fayq de Domnul: <Copii ascultayi ‘n Domnul de pqrinyii vowtri.>

EXEMPLUL BISERICII
Acelawi tipar al dublei supuneri existq wi ‘n viaya Bisericii. Dewi toyi 

suntem egali ‘n valoare wi dewi toyi suntem chemayi ‘n aceeawi lucrare de 
slujire a lui Christos, existq poziyii diferite pe care suntem chemayi sq le 
ocupqm ‘n Bisericq. Pavel spune cq: <sunt felurite daruri, dar este acelawi 
Duh; sunt felurite slujbe>, ...wi <sunt felurite lucrqri> (1 Cor. 12:4,5).

Unora li s-a ‘ncredinyat slujba <privegherii> peste turma lui Christos. 
Acewtia sunt cei ce <se ostenesc ‘ntre voi>, <care vq ckrmuiesc ‘n Domnul 
wi care vq sfqtuiesc> (1 Tes. 5:12). Petru se considerq un astfel de slujitor (1 
Petru 5:1-4). Credinciowii din categoria celor chemayi la astfel de slujiri devin 
pentru Bisericq <mai marii vowtri care v-au vestit Cuvkntul lui Dumnezeu> wi 
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cei <care privegheazq peste sufletele voastre> (Evrei 13:7,17). Putem numi 
poziyia lor dominantq. Fayq de ei, cei din adunare sunt ‘ndemnayi sq accepte 
poziyia dominatq, adicq sq asculte, <sq le fie supuwi> wi <sq-i preyuiascq 
nespus de mult, ‘n dragoste, din pricina lucrqrii lor> (Evrei 13:17, 1 Tes. 
5:13).

Bine’nyeles cq wi ‘n Bisericq, ca wi ‘n familie sau societate, tiparul stabilit 
de Dumnezeu poate fi pervertit wi transformat ‘n ocazii de ceartq. Deosebirile 
poziyionale pot fi interpretate fals drept deosebiri valorice. Christos nu a 
hotqrkt ‘nsq awa. Cknd ucenicii se certau pentru ‘ntkietate, Domnul Isus le-a 
spus: <wtiti cq cei priviyi drept ckrmuitori ai neamurilor, domnesc peste ele, wi 
mai marii lor le poruncesc cu stqpknire. Dar ‘ntre voi sq nu fie awa. Ci oricare 
va vrea sq fie mare ‘ntre voi, sq fie slujitorul vostru; wi oricine va vrea sq fie 
cel dintki ‘ntre voi, sq fie robul tuturor. Cqci Fiul omului n-a venit ca sq I se 
slujeascq, ci El sq slujeascq wi sq-Wi dea viaya rqscumpqrare pentru mulyi> 
(Marcu 10:43-45).

Ordinea awezatq de Christos ‘n Bisericq este diferitq de dezordinea 
existentq ‘n lume. Pqcatul a fqcut ca <domnitorii> neamurilor sq-wi uite 
menirea wi sq trqiascq mai mult pentru ei ‘nwiwi. “n Bisericq nu trebuie sq se 
‘ntkmple awa ceva. Cei din poziyia dominantq n-au voie sq uite cq ei sunt 
chemayi sq se supunq celorlalyi printr-o viayq de slujire. Apostolul Pavel a 
fost o ilustrare a slujirii ‘n Bisericq. El <s-a fqcut robul tuturor> ca sq-i poatq 
conduce la Christos (1 Cor. 9:19-23). Osteneala wi necazurile slujirii lui ‘l 
‘ndreptqyesc sq fie considerat un <slujitor cu autoritate> (2 Cor. 11:23-31).

Caracterul dublu al supunerii ‘i face pe <presbiteri> sq nu <stqpkneascq 
peste frayi>, ci mai degrabq sq ‘i slujeascq cu tot devotamentul. Slujitorii 
Bisericii sunt chemayi sq-wi subordoneze interesele lor intereselor Bisericii. 
Pqstorul adevqrat este acela care-wi pawte turma, nu acela care se pawte pe sine 
‘nsuwi. Grqsimea oilor, nu grqsimea lui ‘i va aduce lauda ‘naintea Domnului!

La rkndul lor, credinciowii sunt ‘ndemnayi sq-wi arate supunerea printr-o 
viayq de ascultare fayq de <presbiteri>. Nimeni n-are voie sq trqiascq ‘n 
Bisericq <cum vrea el>. Supunerea fayq de Dumnezeu nu trebuie sq fie 
folositq ca scuzq pentru o viayq scoasq de sub controlul celor din Bisericq. 
<Presbiterii> trebuie sq se consacre slujirii, iar credinciowii trebuie sq accepte 
autoritatea <presbiterilor>. “mpreunq, ei trebuie <sq vegheze unii asupra 
altora> (Evrei 10:24) wi sq <se supunq unii altora>.

NECESITATEA SUPUNERII
Dewi pare paradoxal wi invers deckt am vrea noi, viaya trqitq ‘n supunere 

este superioarq tuturor celorlalte feluri de vieyuire. Ca sq dovedim aceastq 
afirmayie ar fi suficient sq spunem cq Dumnezeu ‘nsuwi a ales-o ca formq de 
convieyuire ‘n “mpqrqyia Lui cereascq. Totuwi, la o analizq mai atentq, chiar wi 
pentru pqmkntul acesta pqcqtos viaya trqitq ‘n supunere este singura variantq 
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care se meritq trqitq.
Supunerea este o formq a dqruirii de sine motivatq de dragoste. 

Stqpknirea este pornitq din urq wi din disprey. Ea ne aweazq ‘ntr-o lume ‘n 
care tot ceea ce ne ‘nconjoarq are valoare. <”n cinste, fiecare sq dea ‘ntkietate 
celuilalt> (Rom. 12:10).

Cele trei arii de conflict alese de Pavel ‘n aceastq epistolq sunt: conflictul 
dintre soy wi soyie, dintre pqrinyi wi copii wi dintre robi wi stqpknii lor. Din 
punct de vedere uman, aceste conflicte sunt inevitabile. Cktq vreme vom trqi 
‘n firea pqmknteascq vom avea parte de ele; fqrq excepyie wi fqrq posibilitate 
de rezolvare. Numai nawterea din nou wi strqmutarea ‘n ‘mpqrqyia dragostei 
divine pot rezolva astfel de conflicte. 

Supunere ‘ntre copii wi pqrinyi
Dupq ce au vqzut la televizor un reportaj despre <tknqra generayie rebelq>, 

bqrbatul wi-a ‘ntrebat soyia: <Oare unde am grewit noi cq s-a ajuns aici?> Soyia 
i-a rqspuns calmq: <Am fqcut copii.>

Scena aceasta este un exemplu de <conflict ‘ntre generayii.> “ntr-o formq 
sau alta, el a existat wi s-a manifestat de cknd e lumea. El poartq ‘n sine niwte 
realitqyi intrinsece wi inevitabile. Conflictul se nawte din dorinya fiecqrei 
pqryi de a o nedreptqyi pe cealaltq. Pe de o parte, pqrinyii ajung uneori sq-i 
priveascq pe copiii lor doar ca pe niwte <bunuri> pe care wi le-au achiziyionat 
de-a lungul vremii wi ‘wi exerseazq asupra lor <dreptul de proprietate>. Pe de 
altq parte, copiii se manifestq ckteodatq de parcq lumea a ‘nceput odatq cu ei 
wi-wi privesc pqrinyii doar ca pe un obstacol ‘n calea propriei lor dezvoltqri. 
“n felul acesta, pqrinyii ‘wi considerq copiii ca pe un <rqu inevitabil> ‘n logica 
cqminului wi a perpetuqrii rasei umane, ‘n timp ce copiii ‘wi privesc pqrinyii ca 
pe <un rqu necesar> doar pknq la pragul mult doritei lor independenye.

Oare nu se poate sq fie wi ... <altfel>? Apostolul Pavel ne propune pentru 
fiecare generayie o ... regenerare. Numai nawterea din nou ne poate scoate din 
acest cerc vicios al conflictelor egoiste wi ne poate muta ‘n lumea dragostei wi 
a slujirii reciproce. Iatq cum aratq <normalul> descris de apostolul Pavel.

Copiii crewtini ascultq de pqrinyii lor pentru cq ... sunt crewtini: < Copii, 
ascultayi ‘n Domnul de pqrinyii vowtri> (Efes. 6:1a). Copiii trebuie crescuyi ‘n 
atmosfera unei familii care, ‘n totalitatea ei, ascultq <de Domnul>. Pknq la 
vkrsta la care pot ‘nyelege wi pot deveni ei ‘nwiwi crewtini, copiii trebuie <yinuyi 
‘n supunere cu toatq cuviinya> (1 Tim. 3:4). Orice copil nevkrstnic trebuie 
sq creascq sub autoritatea wi protecyia pqrinyilor. Dupq maturitate, copiii 
deveniyi crewtini ‘nyeleg ‘n mintea lor ‘nnoitq cq familia este o rknduialq de 
la Dumnezeu wi cq ea are reguli wi presupune disciplinq.  “n felul acesta, 
copiii crewtini ascultq de pqrinyi <pentru cq este drept> (Efes. 6:1b). Plantele 
au nevoie de grija grqdinarului, iar copiii au nevoie de ‘ngrijirea pqrinyilor. 
Acestea sunt lucruri <normale> ‘nscrise ‘n felul ‘n care a rknduit Dumnezeu 
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lumea. Neascultarea de pqrinyi riscq sq tulbure ordinea creayiei wi complicq 
mecanismul pe care l-a rknduit Dumnezeu ‘n viaya familiei. 

Copiii crewtini trebuie sq asculte de pqrinyii lor pentru cq <este o poruncq> 
wi ‘ncq una <’nsoyitq de o fqgqduinyq: ca sq fii fericit wi sq trqiewti multq 
vreme pe pqmknt> (Efes. 6:2-3). Pavel citeazq cea de a cincea poruncq din 
Decalog (Ex. 20:12; Deut. 5:16). Neprihqnirea cerutq ‘n Vechiul Testament 
ca o ilustrare a caracterului divin nu este desfiinyatq ‘n Noul Testament. 
De fapt, toate cele zece porunci sunt repetate ‘ntr-o formq sau alta ‘n Noul 
Testament, cu excepyia celei de a patra: < Adu-yi aminte de ziua de odihnq, ca 
s-o sfinyewti>. 

<Sq cinstewti pe tatql tqu wi pe mama ta> ‘nseamnq mult mai mult deckt sq 
‘i asculyi. Termenul vorbewte de o anumitq atitudine a inimii, de un anumit 
caracter al tuturor acyiunilor noastre. Absenya acestui tip de relayii dintre 
membrii unei familii pune ‘n pericol nu numai bunqstarea individualq, ci pe 
cea a societqyii. Dumnezeu wtie cel mai bine lucrul acesta wi de aceea existq 
aceastq poruncq. Importanya ei este subliniatq ‘n contextul judecqyii divine:

<El va ‘ntoarce inima pqrinyilor spre copii wi inima copiilor 
spre pqrinyii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, sq lovesc yara cu 
blestem!> (Mal. 4:6).

Doi tineri au venit la pqstorul bisericii ca sq facq pregqtirile pentru 
cqsqtoria lor. <Ce spun pqrinyii vowtri despre planurile voastre>, i-a ‘ntrebat 
pqstorul. Dupq ce s-au privit unul pe celqlalt, tinerii au rqspuns: <Am sperat 
cq nu ne veyi pune aceastq ‘ntrebare>. Pqstorul a petrecut atunci ckteva ore 
bune ca sq le vorbeascq despre <ordinea binecuvkntqrii ‘n viaya de familie>. 
El le-a spus: <Chiar wi cknd pqrinyii nu sunt crewtini, copiii crewtini tot au 
datoria sq-i consulte wi sq se supunq sfaturilor lor pentru cqsqtorie. Ckt sunteyi 
acasq la pqrinyi, trebuie sq-i ascultayi, iar dupq ce veyi pleca de la ei de acasq, 
va trebui sq-i cinstiyi toatq viaya. Ca adulyi, s-ar putea sq aveyi familia voastrq 
wi sq nu mai faceyi tot ce vq vor spune pqrinyii vowtri, dar va trebui sq gqsiyi wi 
atunci o cale sq le arqtayi cq-i respectayi wi cq-i iubiyi.>

Nunta a trebuit sq fie amknatq, dar atunci cknd s-a fqcut, toatq familia a 
fost invitatq wi toatq lumea a fost mulyumitq. Dacq n-ar fi fqcut awa, tinerii ar 
fi fqcut rudelor lor rqni foarte greu de vindecat wi ar fi fracturat poate pentru 
toatq viaya armonia familiei lor. Neascultarea de pqrinyi este o ‘mpotrivire 
fayq de Dumnezeu.

Copiii crewtini ascultq de pqrinyi pentru cq wtiu cq aceasta este calea 
binecuvkntqrii. Aduceyi-vq aminte ce important era ‘n Vechiul Testament 
sq primewti <binecuvkntarea pqrinyilor>. Iacov nu l-a pqgubit pe Esau doar 
atunci cknd i-a cumpqrat <dreptul de ‘ntki nqscut>, ci wi atunci cknd i-a furat 
binecuvkntarea (Gen. 27:36).  Pavel scrie: <ca sq fii fericit wi sq trqiewti multe 
zile pe pqmknt>. Iniyial, aceastq promisiune a fost fqcutq evreilor wi menyiona 
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fericirea <’n yara Canaan>. Pavel o extinde aici la toyi copiii lui Dumnezeu wi 
schimbq domeniul de aplicayie: <pe pqmknt>. 

Promisiunea vorbewte atkt despre cantitatea vieyii, ckt wi despre calitatea 
ei: <sq trqiewti mult wi sq fii fericit>. “ntotdeauna, pqcatul sqvkrwit ne 
pqgubewte, dar ascultarea ne ‘mbogqyewte. Firea pqmknteascq este egoistq, dar 
Duhul Sfknt ne poate da puterea sq ascultqm wi sq ne supunem unii altora.

Dacq aceasta este partea copiilor, care este datoria pqrinyilor? 

< Wi voi, pqrinyilor, nu ‘ntqrktayi la mknie pe copiii vowtri, ci 
crewteyi-i, ‘n mustrarea wi ‘nvqyqtura Domnului> (Efes. 6:4).

“n primul rknd, datoria lor este sq nu se enerveze. Un american extenuat a 
spus: <Pe lumea aceasta s-au inventat tot felul de ‘ntrerupqtoare, dar nimeni 
nu s-a gkndit sq inventeze unul wi pentru copii. Ar trebui sq existe un buton 
de unde sq-i putem opri wi porni dupq voie>.

Biblia ne pune ‘nainte tristele urmqri ale pqrinyilor care n-au wtiut cum 
sq-wi creascq copiii. Ei, sau i-au alintat prea mult, sau nu le-au fost exemple 
demne de urmat. David l-a rqsfqyat prea mult pe Absalom wi nu i-a dat un 
exemplu bun. Rezultatele au fost tragice. Eli nu wi-a mustrat awa cum trebuia 
copiii wi asta nu numai cq le-a cauzat moartea, dar a adus ruwine peste toatq 
familia lui wi ‘nfrkngere peste toatq nayiunea. La bqtrkneye, chiar wi Isaac 
l-a rqsfqyat pe Esau, iar soyia lui l-a rqsfqyat pe Iacov. Rezultatul a fost o 
familie dezbinatq wi urmawi care nu s-au mai ‘nyeles niciodatq. Iacov a arqtat 
favoritism pentru Iosif wi numai Dumnezeu a fqcut ca mezinul sq nu fie ucis 
wi sq ajungq un om adevqrat ‘n Egipt. Apostolul Pavel ne spune cq pqrinyii au 
ckteva responsabilitqyi foarte serioase fayq de copiii lor.

Pqrinyii crewtini nu trebuie sq-wi <’ntqrkte> copiii la mknie> (Efes. 6:4a). 
“n zilele lui Pavel, un tatq avea autoritate deplinq asupra familiei sale. 

Cknd se nqwtea un copil ‘ntr-o familie romanq, de exemplu, el era dus 
‘naintea tatqlui squ. Dacq tatql lua ‘n braye copilul ‘nsemna cq ‘l primea ‘n 
familie. Dacq nu-l lua ‘n braye, copilul era socotit o lepqdqturq; putea fi 
crescut ca sclav sau putea fi vkndut altora. Probabil cq dragostea pqrinteascq 
fqcea astfel de cazuri foarte rare, dar exista wi aceastq posibilitate legalq. Nu 
este de mirare cq Pavel le spune pqrinyilor: <Nu faceyi abuz de autoritatea 
pe care o aveyi. Folosiyi-o doar spre binele copilului>. Celor din Colose le-a 
scris: 

<Pqrinyilor, nu ‘ntqrktayi pe copiii vowtri, ca sq nu-wi piardq 
nqdejdea> (Col. 3:21).

Firewte cq pqrinyii pot wi trebuie sq fie <prieteni> cu copiii lor, sq wtie sq se 
joace cu ei wi sq se <copilqreascq> cu ei din cknd ‘n cknd. Asta nu ‘nseamnq 
‘nsq cq un copil poate sq-l trateze pe pqrintele squ ca pe orice <puwti> cu care 
se joacq pe maidan. Copiii trebuie ‘nvqyayi sq-wi <cinsteascq pqrinyii>, adicq 



143

Efeseni - Chemarea Bisericii

sq-i trateze cu ascultare wi respect. Pqrinyii sunt <’nvqyqtorii> copiilor lor, 
‘nvqyqtori pentru toatq viaya. “n poporul lui Dumnezeu, relayia copil-pqrinte 
este foarte clarq wi teribil de importantq. Responsabilitatea pqrintelui este sq 
‘nveye, sq educe. Cuvkntul ebraic pentru pqrinte <horim> vine din aceeawi 
rqdqcinq cu acela pentru profesor <moreh>. Mama wi tata rqmkn primii wi cei 
mai importanyi ‘nvqyqtori din viaya copiilor.  Un pqrinte nu trebuie sq uite nici 
o clipq cq responsabilitatea lui este sq ‘nveye, sq cqlquzeascq, sq fie o pildq 
demnq de urmat.

Spre deosebire de ‘nvqyqtorul de la wcoalq, al cqrui scop este sq transmitq 
informayii, fapte, wi date, pqrinyii au datoria sq formeze caracterul, sq imprime 
o anumitq scarq de valori, sq transmitq idealuri wi sq dea copilului un etalon 
moral care-l va cqlquzi ori de ckte ori se va confrunta cu probleme ‘n viayq. 
Acest fel de educayie are loc, ‘n cuvintele Bibliei, oricknd wi oriunde: <Sq le 
‘ntipqrewti ‘n mintea copiilor tqi wi sq vorbewti de ele cknd vei fi acasq, cknd 
vei pleca ‘n cqlqtorie, cknd te vei culca wi cknd te vei scula> (Deut. 6:7).

Copiii nu sunt niwte mecanisme uwor de manevrat, dar faptul cq nu avem 
un control total asupra lor nu este o scuzq ca sq abandonqm responsabilitatea 
de pqrinte. Acelawi Pavel care-i ‘ndeamnq pe copii sq-wi cinsteascq pqrinyii, 
le spune pqrinyilor sq se strqduiascq sq fie <vrednici de cinste>. Cel mai bun 
lucru pe care-l poyi face pentru copiii tqi este sq fi felul de om care vrei ca 
ei sq ajungq.  Dacq vrei ca ei sq facq un anumit lucru ‘n viitor, fq-l tu astqzi.  
Existq o poveste evreiascq despre un evreu care a venit la rabin cu copilul 
squ ca sq-l ‘nscrie la un curs de <Tora> (Biblie). Rabinul l-a ‘ntrebat: <De 
ce vrei tu ca el sq ‘nveye Tora?> Tatql a rqspuns: <Ca sq o wtie wi ca atunci 
cknd va crewte mare sq-wi aducq wi copilul lui sq o ‘nveye>. Rabinul i-a spus: 
<Atunci, cel mai bun lucru pe care-l poyi face este sq te ‘nscrii tu la cursurile 
de Tora wi cknd te va vedea pe tine studiind, va dori wi el s-o facq>.

Supunere ‘ntre stqpkni wi robi
Aceasta este o a treia relayie ‘n care conflictele se pot rezolva numai 

prin binecuvkntqrile disciplinei nawterii din nou. “n mod firesc, relayia dintre 
stqpkn wi rob, actualizatq azi ‘n relayia dintre patron wi angajat, este una de 
conflict total.

Stqpknul (patronul) vrea sq scoatq wapte piei de pe robul (angajatul) squ, 
iar robul (angajatul) ar vrea sq ducq o viayq bunq muncind ckt se poate mai 
puyin. Pe patron ‘l intereseazq <profitul>, pe angajat ‘l intereseazq <salariul>.

Apostolul Pavel scrie cq wi robii (angajayii) wi stqpknii (patronii) trebuie 
sq-wi schimbe optica odatq intrayi ‘n marea familie a copiilor lui Dumnezeu.

Trqind ‘n America, am avut de multe ori ocazia sq vizitez companii ‘n 
care wi patronul wi angajayii erau membrii bisericii Bethel. Wi unii wi alyii mi-
au mqrturisit cq tensiunile menyionate de apostolul Pavel ‘n acest text existq.  
La una din companii, patronul a ales sq institue o disciplinq a relayiilor. 
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El le-a cerut angajayilor sq respecte urmqtoarea regulq: <La Bisericq nu 
discutqm lucruri de la companie, iar la companie nu discutqm lucruri de la 
Bisericq>. Nu-i de mirare cq, ‘ntre asemenea <frayi> tensiunile au continuat sq 
mocneascq. La o altq companie, patronul a ales o altq variantq: el a hotqrkt ca 
sq aibe un timp de rugqciune ‘n fiecare zi cu frayii lui din companie. Ckt timp 
au reuwit sq facq asta, tensiunile dintre ei au fost yinute sub control. Cknd s-a 
rqcit rugqciunea, tensiunile au apqrut din nou. Cheia rezolvqrii tensiunilor 
inerente relayiei dintre stqpkni (patroni) wi robi (angajayi) este datq de Pavel wi 
constq ‘n introducerea unei a treia entitqyi care sq mijloceascq aceastq relayie, 
Dumnezeu.

Robii (angajayii) sunt sfqtuiyi de Pavel sq lucreze cu rkvnq wi sq se supunq 
cu smerenie:

<Robilor, ascultayi de stqpknii vowtri pqmkntewti, cu fricq wi 
cutremur ‘n curqyie de inimq, ca de Christos. Slujiyi-le nu numai 
cknd sunteyi sub ochii lor, ca wi cum ayi vrea sq plqceyi oamenilor, ci 
ca niwte robi ai lui Christos, care fac din inimq voia lui Dumnezeu. 
Slujiyi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, cqci wtiyi cq 
fiecare, fie rob, fie slobod, va primi rqsplatq de la Domnul, dupq 
binele pe care-l va fi fqcut> (Efes. 6:5-8).

Un rob al lui Christos este deprins cu ascultarea wi cu supunerea, spune 
Pavel, awa cq ascultarea lui de stqpkn va fi cu atkt mai bunq cu ckt relayia lui 
cu Christos este mai corectq!

Pentru stqpkni, apariyia lui Dumnezeu ‘n ecuayia relayiei cu robii lui, dq 
nawtere la o realitate nouq:

<Wi voi, stqpknilor, purtayi-vq la fel cu ei; feriyi-vq de ameninyqri, 
ca unii care wtiyi cq Stqpknul lor wi al vostru este ‘n cer, wi cq ‘naintea 
Lui nu se are ‘n vedere faya omului> (Efes. 6:9).

Pavel le atrage stqpknilor atenyia cq vor fi judecayi de Stqpknul ceresc cu 
aceeawi mqsurq cu care se poartq ei fayq de robii lor. Iatq un argument ‘n stare 
sq facq pe oricine sq fie ... foarte ‘ngqduitor wi atent.
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4. Ceea ce wtii 
 ‘yi poate da biruinya

Umblarea ‘n biruinyq

 B. Strategia lui Christos ‘n luptq
  6. <Umblarea ‘n biruinyq> (6:10-20)

Dupq ce a tratat ckteva arii de conflicte <evitabile>, Pavel trece la cele 
<inevitabile>. Cine s-a dat de partea lui Dumnezeu va avea de acum de 
‘nfruntat duwmanii Lui. Ultima dimensiune a umblqrii vrednice de chemarea 
primitq de crewtini prin Christos este <umblarea ‘n biruinyq>. Noi nu suntem 
chemayi sq luptqm ca sq biruim, ci luptqm de pe poziyia de biruitori. Lupta a 
fost deja ckwtigatq de Christos. El ne poartq acum ‘n <carul Squ de biruinyq>. 
Iatq de ce ‘ndemnul lui Pavel este sq ne ancorqm strawnic ‘n Persoana wi 
lucrarea lui Christos:

<”ncolo, frayilor, ‘ntqriyi-vq ‘n Domnul wi ‘n puterea tqriei Lui> 
(Efes. 6:10).

“n pasajul din Efeseni 6:10-12, apostolul Pavel ne spune ckteva lucruri 
despre umblarea ‘n biruinyq. “n primul rknd, victoria ‘ncepe printr-o 
bunq identificare a inamicului. “n al doilea rknd, victoria se pregqtewte 
corespunzqtor. Pavel folosewte expresii sugestive: <‘ntqriyi-vq>, <‘mbrqcayi-
vq>, nu vq lqsayi amqgiyi de <uneltirile diavolului>.

Apariyia wi evoluyia Bisericii nqscute prin puterea ‘nvierii lui Christos 
a fost o lecyie pentru ‘ngerii buni (Efes. 3:10-11) wi un motiv de duwmqnie 
pentru ‘ngerii cqzuyi ‘n neascultare (Efes. 6:10). Adevqrata luptq a crewtinilor 
nu este cu prigonitorii ‘n carne wi sknge care nu sunt deckt niwte pioni, 
niwte instrumente ale duwmanului. Pavel identificq pentru crewtini cine este 
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adevqratul duwman, care este poziyia wi care ‘i este lucrarea, ‘n contextul larg 
al eternitqyii:

<”mbrqcayi-vq cu toatq armura lui Dumnezeu, ca sq puteyi yine 
piept ‘mpotriva uneltirilor diavolului. Cqci noi n-avem de luptat 
‘mpotriva cqrnii wi skngelui, ci ‘mpotriva cqpeteniilor, ‘mpotriva 
domniilor, ‘mpotriva stqpknitorilor ‘ntunericului acestui veac, 
‘mpotriva duhurilor rqutqyii care sunt ‘n locurile cerewti> (Efes. 6:11-
12).

Despre <armura> ‘n care este sfqtuit sq se ‘mbrace crewtinul s-au scris 
nenumqrate cqryi. Iatq o schiyq a unuia dintre ele:

Pregqtit pentru luptq - de James R. Davis

Motto: Cqci armele cu care ne luptqm noi nu 
sunt supuse firii pqmkntewti, ci sunt puternice, 
‘ntqrite de Dumnezeu, ca sq surpe ‘ntqriturile (sq 
dqrkme fortqreyele> (2 Corinteni 10:4)

 
I. Centura adevqrului
- Menyionatq prima deoarece prezenya ei semnaleazq cq soldatul este gata 

echipat wi de ea sunt fixate alte piese ale armurii.
- Puterea vine de la Dumnezeu. Dq ‘ncredere - 1 Cor. 16:13; Efes. 4:14-

15; 1 Sam. 17:48
- Adevqrul trebuie sq locuiascq ‘n inimq - 1 Cor. 5:8; Ps. 51:6

II. Platowa neprihqnirii
- Protejeazq organele vitale - Ga. 5:22, 23; Mat. 5:8; Evrei 12:14
- Protejeazq de mknia divinq - 1 Tesal. 5:9
- Protejeazq inima - Iacov 4:7

III. “ncqlyayi cu rkvna Evangheliei pqcii
- Protecyie de aramq ‘mpotriva capcanelor - 1 Petru 5:8; 2 Cor. 11:14; 

Luca 10:19
- Talpq pentru rezistenya la drum - Rom. 8:35-39

IV. Scutul credinyei
- Absolut necesar - Evrei 11:6
- “mpotriva sqgeyilor arzqtoare - 1 Cor. 10:13
- Uns cu ulei ca sq-l facq alunecos - 1 Ioan 2:20
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V. Coiful Mkntuirii
- Pe mqsura capului - Apoc. 3:11
- Nqdejdea mkntuirii - 1 Tesal. 5:8
- Asigurq o gkndire duhovniceascq - Isaia 26:3

VI. Sabia Duhului
- Biblia wi credinya biruiesc ispitele - Mat. 4:1-11
- Biruiewte pqcatul - Ps. 119:11
- Omoarq gkndurile wi poftele firii pqmkntewti - Rom. 8:13; Evrei 4:12

“n spayiul acestui studiu este suficient sq spunem cq fiecare element 
este necesar datoritq unei anumite caracteristici a duwmanului cu care avem 
de luptat. Astfel, coiful Mkntuirii este ‘ndreptat ‘mpotriva lui Satan ca 
‘nwelqtor, platowa neprihqnirii este ‘ndreptatq ‘mpotriva lui Satan ca acuzator, 
scutul credinyei este ‘ndreptat ‘mpotriva lui Satan ca ispititor, trebuie sq fim 
‘ncinwi cu adevqrul pentru cq Satan este mincinos, din acelawi motiv trebuie 
sq purtqm wi sabia Duhului. Trebuie sq fim ‘ncqlyayi cu rkvna Evangheliei 
deoarece Satan ne atacq asemenea unui warpe viclean care se tkrqwte pe 
pqmknt.

Stott ‘wi intituleazq comentariul squ asupra epistolei cqtre Efeseni <Noua 
societate a lui Dumnezeu>.{achman Nee vede ‘n aceastq epistolq dinamica 
vieyii crewtine wi-wi intituleazq comentariul <Vezi, umblq wi luptq>  marcknd 
astfel cele trei etape ale maturizqrii sfinyilor lui Dumnezeu.

Imaginea luptqtorului ‘mbrqcat cu <toatq armura lui Dumnezeu> din 
finalul epistolei este un tablou cum nu se poate mai nimerit pentru ‘ncheierea 
epistolei. “n faya a tot ceea ce a fqcut Dumnezeu pentru noi credinciowii,  nu 
trebuie sq ne culcqm pe perna moale a delqsqrii, ci trebuie sq veghem wi sq ne 
apqrqm ‘mpotriva atacurilor Diavolului.

Dupq ce amintewte echipamentul de luptq, Pavel zqbovewte puyin asupra 
<tacticii de luptq> a crewtinilor: propovqduirea Cuvkntului wi rugqciunea.

< Faceyi ‘n toatq vremea prin Duhul, tot felul de rugqciuni wi 
cereri. Vegheayi la aceasta, cu toatq stqruinya, wi rugqciune pentru 
toyi sfinyii ...> (Efes. 6:18).

Cum de a rezistat timp de douq mii de ani Biserica ‘mpotriva atacurilor 
teribile ale lui Satan? Care a fost secretul biruinyei ei? Orickt aw vrea, nu 
pot sq vq rqspund cq secretul a fost ‘n calitatea wi caracterul slujitorilor pe 
care i-a avut Biserica. Nici papii, nici patriarhii, nici episcopii, nici preoyii, 
nici pqstorii wi nici predicatorii nu sunt secretul biruinyei Bisericii. Taina 
biruinyei din fiecare veac a fost Cuvkntul propovqduit wi rugqciunea sincerq 
wi fierbinte. Oriunde au existat acestea douq, Biserica a fost victorioasq. 
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Oriunde acestea douq au fost ignorate, Biserica, ‘mpreunq cu toyi papii, 
patriarhii, mitropoliyii wi pqstorii ei a fost ‘nfrkntq.

Singura autoritate din Bisericq este Cuvkntul lui Dumnezeu. Pqrerile 
oamenilor, orickte ar fi ele wi orickyi ar fi ei, n-au nici o autoritate ‘n afarq de 
ceea ce spune Scriptura.

Aceastq putere care ‘i este caracteristicq Scripturii este evidenyiatq de 
faptul cq, dintre operele oamenilor, orickt de artistic alcqtuite, nu este nici 
una care sq se compare cu ea ‘n ce priveste capacitatea ei de a ne influenya. 
Citiyi-l pe Demostene sau pe Cicero, citiyi-l pe Platon, pe Aristotel sau pe 
alyii din aceeawi pleiadq. Vq vor atrage, sunt de acord, vq vor delecta, vq 
vor miwca, vq vor fermeca ‘ntr-un mod minunat. “nsq ‘ntoarceyi-vq de la ei 
la aceste scrieri sfinte. “n ciuda propriei voastre voinye, ele vq vor cerceta 
atkt de profund, vq vor penetra inima atkt de tare, vq vor pqtrunde pknq ‘n 
mqduvq, ‘nckt, comparat cu impresia puternicq a acestora, vigoarea oratorilor 
wi a filozofilor aproape cq se va risipi. Scripturile Sfinte, care de departe 
depqwesc toate darurile wi toate harurile spre care nqzuiesc oamenii, respirq 
un aer divin. 

Cuvkntul este sabia iar metoda de luptq este rugqciunea.
Trebuie sq spunem acest lucru cu toatq tqria! Biserica va sta ‘n picioare wi 

va birui numai ‘n mqsura ‘n care wtie sq se roage!
Pe alocuri, existq astqzi biserici evanghelice ‘n care rugqciunea a fost 

scoasq din viaya colectivq de ‘nchinare. Ea nu mai este <la modq> pentru cq 
oamenii de azi <se plictisesc> la rugqciune.  Duminica avem numai <laudq> 
wi <propovqduire>. Serviciile religioase s-au transformat ‘n spectacole 
de divertisment ieftin ‘n care firea pqmknteascq se simte bine wi se vrea 
<gkdilatq> ... De aici nu mai este deckt un pas pknq la decadenya finalq. Multe 
miwcqri numite <de trezire> din Biserici alunecq ‘n bezmetice scqlkmbqieli 
care transformq casele de rugqciune ‘n spectacole pentru mass-media. Este 
vremea ca cineva sq se ridice, sq punq mkna pe un bici wi sq spunq rqspicat: 
<Casa Mea se va chema o casq de rugqciune pentru toate popoarele, dar voi 
ayi fqcut din ea o pewterq de tklhari.> Noi am uitat cq atunci cknd Christos a 
declarat cq <“wi va zidi Biserica Sa>, El avea ‘n minte o casq de rugqciune.

Apostolul Pavel ne spune ckt de importantq este rugqciunea ‘n tactica de 
luptq a Bisericii. Remarcayi termenii ‘n care a pus Pavel problema: Faceyi ‘n 
TOATQ vremea prin Duhul, TOT felul de rugqciuni wi cereri. Vegheayi la 
aceasta, cu TOATQ stqruinya, wi rugqciune pentru TOYI sfinyii>. 

Nimic wi nimeni nu poate sta ‘n picioare fqrq rugqciune! Orice om care 
este prea ocupat ca sq se roage, este mai ocupat deckt ‘l vrea Dumnezeu. Cei 
care neglijeazq astqzi rugqciunea fac o mare grewealq. Faptul cq rugqciunea 
nu se face awa cum ar trebui nu este o motivayie serioasq. Lipsa de intensitate 
nu trebuie sq ducq la abandonare, ci la o trezire spiritualq.

Ce-ar fi dacq wi sportivii ar face ca noi? Ce-ar fi dacq fotbaliwtii n-ar 



149

Efeseni - Chemarea Bisericii

mai trage la poartq pentru cq unul din ei a tras ‘n barq? Ce-ar fi dacq 
baschetbaliwtii ar refuza sq mai arunce mingea la cow pentru cq unii din 
ei au cam dat-o pe alqturi? Lipsa de eficienyq a sportivilor se rezolvq 
prin antrenamente wi perseverenyq. La fel este wi cu viaya de rugqciune a 
crewtinilor. Trebuie sq ne rugqm cknd avem o stare bunq pentru rugqciune, 
cqci ar fi pqcat sq pierdem o astfel de ocazie, dar trebuie sq ne rugqm wi cknd 
nu avem chef de rugqciune, cqci ar fi prea periculos sq acceptqm sq rqmknem 
‘ntr-o astfel de stare.

Rugqciunea este locul de muncq al sufletului. Ea este cea mai intensq 
formq de eliberare a energiei vitale de care este capabil spiritul uman.

Dacq Diavolul te poate ‘nfrknge ‘n problema rugqciunii zilnice, atunci te 
poate birui ‘n oricare altq problemq. Dacq tu ‘l ‘nvingi acolo, ‘l vei ‘nvinge 
probabil wi ‘n oricare altq problemq.

S-a spus adeseori cq Reforma s-a nqscut ‘n cqmqruya de rugqciune a lui 
Luther. De fapt, orice reformq, colectivq sau individualq, trebuie sq ‘nceapq 
mai ‘ntki ‘n cqmqruya de rugqciune. Puterea rugqciunilor lui Luther wi a 
tovarqwilor lui a frknt lanyul tradiyiilor seculare wi a eliberat nayiunile de sub 
blestemul formalismului, duckndu-le la picioarele crucii lui Isus.

Iatq ce au declarat ckyiva din crewtinii care au trqit ‘naintea noastrq:
<Rugqciunile noastre aweazq winele pe care va veni spre noi puterea lui 

Dumnezeu. Asemenea unei locomotive, puterea divinq este irezistibilq, dar 
nu poate veni deckt dacq au fost awezate mai ‘ntki winele>  - {atchman Nee

John |nox era awa de celebru pentru puterea rugqciunilor lui, cq pknq wi 
regina Angliei a ajuns sq spunq cq se teme de rugqciunile lui mai mult deckt 
de toate armatele Europei.  {hitefield, dupq un ‘ndelungat timp de rugqciune 
‘nfocatq ‘n ascuns, a iewit ‘n arena socialq a timpului wi a smuls <din ghiara 
leului> mai mult de o sutq de suflete ‘ntr-o singurq zi.

Unele biserici de astqzi sunt prea mkndre ca sq se mai prowtearnq ‘naintea 
lui Dumnezeu ‘n rugqciune, prea ‘ncrezute pentru a mai agoniza ‘n ceasuri de 
stqruinyq.

Una din cele mai bune ilustrayii ale acestei tragedii este o epopee din 
Evul Mediu, cunoscutq sub numel de <Ckntecul lui Roland>:

<Chanson de Roland> vorbewte despre un eveniment din viaya lui Carol 
cel Mare, marele ‘mpqrat european. Acesta avea ‘n slujba sa o seamq de 
cavaleri vestiyi, printre care era wi Roland. Ckntecul povestewte cum oastea 
lui Carol cel Mare se ‘ntorcea din Spania ‘n Franta, printr-un foarte ‘ngust 
defileu din Munyii Pirinei. “mpqratul wi-a lqsat ariergarda sub comanda lui 
Roland. Maurii (arabii) l-au atacat ‘nsq pe Roland wi pe oamenii sqi. “n lupta 
crkncenq care a urmat, Roland wi alyi cavaleri, ‘mpreunq cu o sumedenie de 
ostawi au cqzut pe ckmpul de luptq.

Ceea ce este tragic ‘n aceastq ‘ntkmplare, fqcknd din ea o epopee plinq de 
‘nvqyqminte, este cq motivul ‘nfrkngerii a fost mkndria lui Roland. El avea 
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la brku un corn mare, numit olifant wi dacq ar fi sunat din corn, Carol cel 
Mare ar fi avut timp sq se ‘ntoarcq wi sq-i vinq ‘n ajutor. Roland a fost ‘nsq 
prea mkndru ca sq facq lucrul acesta. Cknd era deja prea tkrziu, cknd aproape 
toyi din jurul squ fuseserq masacrayi fqrq milq, Roland a sunat din corn wi 
‘ntoarcerea lui Carol i-a pus pe mauri pe fugq. Este foarte uwor sq aplicqm 
aceastq poveste la experienya de luptq a multor biserici din ziua de azi. Fie 
cq este vorba de mkndrie, fie cq este vorba de indiferenyq, multe biserici nu 
mai sunq din cornul rugqciunii wi ajutorul ‘ntkrzie sq vinq. Nu-L chemqm pe 
Dumnezeu ‘n ajutor ‘n toate problemele pe care le ‘ntkmpinqm. Apostolul 
Iacov a spus: <Nu aveyi pentru cq nu cereyi.>

Orickt de mare wi de priceput era apostolul Pavel, nici el n-ar fi conceput 
cq se poate descurca wi fqrq rugqciune. Lui nu i-a fost ruwine sq cearq suport 
‘n rugqciune:

<(Rugayi-vq) wi pentru mine, ca ori de ckte ori ‘mi deschid 
gura, sq mi se dea cuvknt, ca sq fac cunoscutq cu ‘ndrqznealq taina 
Evangheliei> (Efes. 6:19).

Cinci studenyi la teologie au petrecut un sfkrwit de sqptqmknq ‘n Londra 
wi erau foarte curiowi sq asculte ckyiva predicatori care se bucurau de 
popularitate ‘n vremea aceea. “n drumurile lor, au ajuns ‘ntr-o dimineayq 
cqlduroasq wi la clqdirea ‘n care predica Charles Spurgeon. Cum awteptau 
afarq sq se deschidq uwile bisericii, s-a apropiat de ei un necunoscut wi i-a 
‘ntrebat: <N-ayi vrea sq vedeyi sistemul de ‘ncqlzire a Bisericii noastre?> Dewi 
nu erau prea curiowi sq afle despre awa ceva ‘n Duminica aceea de Iulie, din 
politeye, au acceptat invitayia. Strqinul i-a cqlquzit pe treptele care coborau 
spre o salq de la subsol, a deschis uwurel o uwq wi le-a zis woptit, emoyionat: 
<Iatq domnilor, sistemul nostru de ‘ncqlzire!>. Cu uimire, cei cinci studenyi 
au privit o mulyime de peste 700 de suflete care erau ‘ngenuncheate la 
rugqciune, cerknd binecuvkntare wi har pentru serviciul care avea sq urmeze. 
Necunoscutul care-i invitase sq vadq minunea nu era altul deckt Spurgeon 
‘nsuwi. Sq ne mai mirqm cq predicile lui mai sunt ‘n circulayie wi astqzi?

Dispoziyii finale
O epistolq mqreayq ca aceasta meritq o ‘ncheiere pe mqsurq wi apostolul 

Pavel i-o dq. Fiecare cuvknt din aceastq ‘ncheiere este ckntqrit, mqsurat wi 
awezat cu grijq.

Din versetul 21 aflqm despre grija reciprocq ce exista ‘ntre Pavel wi cei 
din Efes. Ca sq-i liniwteascq ‘n privinya situayiei sale din ‘nchisoarea de la 
Roma, apostolul li-l trimite pe Tihic:

<Acum, ca sq wtiyi wi voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate 
wi slujitor credincios ‘n Domnul vq va face cunoscut totul. Vi l-am 
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trimis ‘nadins, ca sq luayi cunowtinyq despre starea noastrq wi sq vq 
‘mbqrbqteze inimile> (Efes. 6:21-22).

Necazurile nu trebuie privite ca obstacole, ci ca oportunitqyi pe care le 
folosewte Dumnezeu pentru a ne face wi mai eficienyi ‘n lucrarea noastrq 
(Filip. 1:12-19). Apostolul vrea <sq le ‘mbqrbqteze inimile>. Iatq un mesaj 
‘n care cel din ‘nchisoare este mai curajos wi mai liniwtit deckt cei aflayi ‘n 
libertate!

Cele patru dimensiuni cardinale ale crewtinismului
Ultimele douq versete sunt o capodoperq de conyinut wi simplitate:

<Pace, frayilor, wi dragoste ‘mpreunq cu credinya, din partea lui 
Dumnezeu Tatql, wi din partea Domnului Isus Christos! Harul sq 
fie cu toyi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Christos ‘n curqyie. 
Amin.> (Efes. 6:23-24).

Pace, dragoste wi credinyq, iar peste toate o poryie nemqsuratq de har! 
Pacea mqsoarq calitatea relayiei noastre cu Dumnezeu (Efes. 2:14, 17-18; wi 
pacea lui Dumnezue care ‘ntrece ...> (Fil 4:7). <Vq las pacea Mea...> (Ioan 
14:27)

Dragostea mqsoarq calitatea relayiei noastre cu ceilalyi din Bisericq. 
Dragostea este semnul prin care sunt identificayi urmawii lui Christos ‘n lume: 
<Prin aceasta vor cunoawte cq sunteyi ucenicii Mei> (Ioan 13:35).

Credinya mqsoarq calitatea luptei noastre ‘mpotriva duwmanilor lui 
Dumnezeu wi ai nowtri. <Ceea ce ckwtigq biruinya asupra lumii este credinya 
noastrq> (1 Ioan 5:4).

Peste acestea trei, apostolul Pavel aweazq magistral caracterul unic al 
crewtinismului, elementul suprem care ne ajutq sq fim ceea ce suntem wi 
sq ajungem aceea ce vom fi: harul divin. Nici o altq religie din lume nu 
cunoawte acest termen wi nu are o asemenea doctrinq. 

Ce este harul? 
Cuvkntul este prea plin de semnificayii ca sq le expunem mulyumitor aici. 

Ne vom limita sq menyionqm doar trei din ele.
Harul este bunqvoinya divinq fayq de noi. Mila lui Dumnezeu “l determinq 

sq nu ne dea ceea ce meritqm, adicq pedeapsa. Harul lui Dumnezeu ‘l face 
sq ne dea ceea ce nu meritqm. Harul este deci bunqvoinya lui Dumnezeu care 
dincolo de milq, este activq ‘ntr-o abundentq dqrnicie fayq de noi.

O altq componentq a harului a fost exprimatq de Bill Gothard ‘n felul 
urmqtor: <Harul este dorinya wi puterea de a face voia lui Dumnezeu cu ... 
bucurie!>

“ntr-adevqr, apostolul Pavel le scrie crewtinilor de atunci despre acest <har 
care lucra ‘n el>:
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<Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Wi harul Lui fayq de mine 
n-a fost zadarnic; ba ‘ncq am lucrat mai mult deckt toyi; totuwi, nu 
eu, ci harul lui Dumnezeu, care este ‘n mine> (1 Cor. 15:10).

Din harul acesta s-a nqscut rkvna lui wi neobosita lui activitate apostolicq. 
Apostolul vrea sq ne convingq de faptul cq suntem wi noi pqrtawi aceluiawi 
har. Puterea ‘nvierii face ca harul sq se poatq manifesta din plin wi ‘n viaya 
noastrq. “n ‘nyelepciunea Lui nemqrginitq, Dumnezeu a plqnuit de la ‘nceput 
partea pe care trebuie sq o luqm fiecare la lucrarea Bisericii. 

<El ne-a ‘nviat ‘mpreunq, wi ne-a pus sq wedem ‘mpreunq ‘n 
locurile cerewti, ‘n Christos Isus, ca sq arate ‘n veacurile viitoare 
nemqrginita bogqyie a harului Squ, ‘n bunqtatea Lui fayq de noi 
‘n Christos Isus. Cqci prin har ayi fost mkntuiyi, prin credinyq. Wi 
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, 
ca sq nu se laude nimeni. Cqci noi suntem lucrarea Lui, wi am fost 
zidiyi ‘n Christos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregqtit 
Dumnezeu mai dinainte, ca sq umblqm ‘n ele> (Efes. 2:6-10).

<Cqci Dumnezeu este Acela care lucreazq ‘n voi, wi vq dq dupq 
plqcerea Lui, wi voinya wi ‘nfqptuirea> (Filipeni 2:13).

Wi pentru noi este tot cum era la el: <De la Domnul vine wi dorinya wi 
‘nfqptuirea>.

Aceastq epistolq de excepyie se ‘ncepe wi se terminq simetric cu <harul> 
(Efes. 1:2; 6:24).

Acceptq harul lui Dumnezeu prin credinyq wi dovedewte harul lui prin 
fapte.

Dumnezeu este un Tatq cqruia ‘i pasq, cu mult mai mult deckt un Creator 
care a ‘ntors universul la ‘nceput cu cheia wi-l lasq acum sq se desfqwoare. 
Harul wi intervenyiile Lui miraculoase sunt prezente ‘n orice circumstanyq a 
vieyii noastre cotidiene.

Ce mare har!



153

Efeseni - Chemarea Bisericii

Anexe

1. Tainele Noului Testament    155

2. <Viayq> wi <Moarte> ‘n Biblie    157

3. John {esle]       161

4. Jonathan Ed[ards     169

5. Schiyq alternativq      171

6. Bibliografie      179



154

Daniel Branzai



155

Efeseni - Chemarea Bisericii

Tainele Noului Testament

Totuwi ceea ce propovqduim noi printre cei desqvkrwiyi, este o 
‘nyelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntawilor veacului 
acestuia, care vor fi nimiciyi. Noi propovqduim ‘nyelepciunea 
lui Dumnezeu, cea tainicq wi yinutq ascunsq pe care o rknduise 
Dumnezeu, spre slava noastrq, mai ‘nainte de veci, wi pe care n-a 
cunoscut-o nici unul din fruntawii veacului acestuia; cqci, dacq ar fi 
cunoscut-o, n-ar fi rqstignit pe Domnul slavei. Dar, dupq cum este 
scris: <Lucruri pe care ochiul nu le-a vqzut, urechea nu le-a auzit, wi 
la inima omului nu s-au suit, awa sunt lucrurile pe care le-a pregqtit 
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc> (1 Corinteni 2:6-9).

<Iatq cum trebuie sq fim priviyi noi: ca niwte slujitori ai lui 
Christos, wi ca niwte ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu> (1 
Corinteni 4:1).

Pentru unii, o tainq este un secret, ‘nvqluit ‘ntr-un mister, o enigmq. “n 
Biblie, cknd ni se vorbewte despre o <tainq> este vorba de obicei de o ofertq 
pentru lqrgirea ariei de cunoawtere, o informayie yinutq pknq atunci ascunsq, 
dar oferitq acum celor care au devenit prin credinyq cetqyeni ai ‘mpqrqyiei 
lui Dumnezeu. “n textul Noului Testament, o <tainq> este ‘n general o <uwq 
deschisq>, nu una <’nchisq.> (vezi anexa: <Tainele Bisericii.>)

Dewi descoperitq, conyinutul unei taine poate fi primit doar prin 
credinyq. Iatq ckteva taine din Noul Testament: ‘ntruparea Fiului lui 
Dumnezeu (1 Timotei 3:16), prezenya ‘mpqrqyiei ‘n lume (Matei 13:11), 
lepqdarea paryialq wi temporarq a Israelului ( Romani 11:25), prezenya lui 
Christos ‘n credinciowii Bisericii (Coloseni 1:27), semnificayia wi scopul 
Bisericii (Efeseni 3:9), ‘nvierea viitoare (1 Corinteni 15:51) wi poziyia 
eternq a Bisericii ‘n raport cu Christos (Efeseni 5:28), judecata de la urmq 
(Apocalipsa 14:7).
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Iatq o culegerea locurilor ‘n care apare termenul <tainq> ‘n textul Noului 
Testament:

Marcu 4:11  <Vouq> le-a zis El <v-a fost dat sq cunoawteyi taina “mpqrqyiei 
lui Dumnezeu; dar pentru cei ce sunt afarq din numqrul vostru, toate lucrurile 
sunt ‘nfqyiwate ‘n pilde>.

Romani 11:25  <Frayilor, ca sq nu vq socotiyi singuri ‘nyelepyi, nu vreau sq 
nu wtiyi taina aceasta: o parte din Israel a cqzut ‘ntr-o ‘mpietrire, care va yine 
pknq va intra numqrul deplin al Neamurilor>.

1 Corinteni 2:1  <Ckt despre mine, frayilor, cknd am venit la voi, n-am 
venit sq vq vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau ‘nyelepciune 
strqlucitq>.

Efeseni 1:9  <Cqci a binevoit sq ne descopere taina voiei Sale, dupq 
planul pe care-l alcqtuise ‘n Sine ‘nsuwi>.

Efeseni 3:3  <Prin descoperire dumnezeiascq am luat cunowtinyq de taina 
aceasta, despre care vq scrisei ‘n puyine cuvinte>.

Efeseni 3:4  <Citindu-le, vq puteyi ‘nchipui priceperea pe care o am eu 
despre taina lui Christos>.

Efeseni 5:32  <Taina aceasta este mare (vorbesc despre Christos wi despre 
Bisericq)>.

Efeseni 6:19  <...wi pentru mine, ca, ori de ckte ori ‘mi deschid gura, sq mi 
se dea cuvknt, ca sq fac cunoscut cu ‘ndrqznealq taina Evangheliei>.

Coloseni 1:26  <Vreau sq zic: taina yinutq ascunsq din vewnicii wi ‘n toate 
veacurile, dar descoperitq acum sfinyilor Lui>.

1 Corinteni 15: 51  <Iatq, vq spun o tainq: nu vom adormi toyi, dar toyi 
vom fi schimbayi>.
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<Viayq> wi <Moarte> ‘n Biblie

Pentru a pqtrunde semnificayia unor concepte biblice foarte importante ca: 
‘nvierea, nawterea din nou, moartea a doua, este strict necesar sq ’nyelegem cum sunt 
definite, ’n terminologia Bibliei, <Viaya> wi <Moartea>.

“n limbajul Bibliei, moarte nu ‘nseamnq primordial desfiinyare, anihilare, 
dispariyie, ci, departe de a numi o stare, ea descrie o situayie, un raport.  

“n lumea lui Dumnezeu, oamenii nu ‘nceteazq niciodatq sq existe. “n 
rai sau ‘n iad, ei vor continua sq dqinuie vewnic. “n sens cantitativ, toyi 
oamenii au viaya vewnicq.  Calitativ ‘nsq, este wi va fi o mare diferenyq ‘ntre 
situayia celor care sunt destinayi raiului wi celor care sunt destinayi iadului. “n 
terminologia Scripturii, <Viaya> wi <Moartea> poartq o semnificayie aparte: 
Viaya desemneazq starea de pqrtqwie, de comuniune, de trqire ‘mpreunq, ’n 
timp ce <Moartea> descrie condiyia de despqryire, de separare, de absenyq.

Sq luqm ca punct de plecare ‘n studiul nostru pasajul din Luca 15:11- 32. 
Ne vom opri doar la ckteva versete care ne vor ajuta sq ‘nyelegem cu ce sens 
a folosit Domnul Isus cuvintele <moarte> wi <viayq>. 

Toatq ‘ntkmplarea descrie modificarea unor raporturi ‘ntre un tatq wi 
fiul lui mai mic.  Plecarea fiului risipitor wi starea de despqryire fayq de 
tatql squ este numitq de Domnul Isus:  moarte, ‘n timp ce ‘ntoarcerea acasq 
este numitq  <’nviere>: <Sq mkncqm wi sq ne veselim; cqci acest fiu al meu 
era mort wi a ‘nviat; era pierdut wi a fost gqsit>. (Luca 15:23-24) Aceastq 
corespondenyq ‘ntre moarte (despqryire) wi viayq (trqire ‘mpreunq, pqrtqwie) 
se vede wi mai clar din succesiunea versetelor 31 wi 32: <Fiule>, i-a zis tatql, 
<tu ‘ntotdeauna ewti cu mine, wi tot ce am eu este al tqu.  Dar trebuia sq ne 
veselim wi sq ne bucurqm, pentru cq acest frate al tqu era mort wi a ‘nviat, era 
pierdut wi a fost gqsit>. Fiul cel mare nu <murise> pentru cq rqmqsese acasq 
cu tatql squ (<tu ‘ntotdeauna ewti cu mine>) ‘n timp ce mezinul fusese mort, 
nu pentru cq ‘wi ‘ncetase existenya, ci pentru cq fusese <pierdut>.  Gqsirea, 
echivalentq cu ‘ntoarcerea lui acasq ‘n pqrtqwia cqminului, este numitq 
<’ntoarcere la viayq> sau <’nviere>. 
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Cuvintele viayq wi moarte sunt folosite ‘n Biblie ‘n trei sensuri 
diferite.  Altfel spus, Scripturile ne vorbesc despre trei tipuri de viayq wi, 
corespunzqtor, trei tipuri de moarte.

Sq le luqm pe rknd: 

 1. Viayq wi Moarte ‘n sens fizic. “n Geneza 2:7 ni se descrie facerea 
omului prin contopire a douq elemente distincte:  trup din yqrkna pqmkntului 
wi suflet sau suflare divinq. <Domnul Dumnezeu a fqcut pe om din yqrkna 
pqmkntului, i-a suflat ‘n nqri suflare de viayq wi omul s-a fqcut astfel un suflet 
viu>. (Geneza 2:7) Atkt timp ckt aceste douq elemente stau ‘mpreunq, se 
poate spune cq omul este viu, are viayq.  Moartea apare atunci cknd intervine 
despqryirea, separarea ‘ntre suflet wi trup. O astfel de eventualitate este 
descrisq ‘n Eclesiastul 12:7:  <... pknq nu se ‘ntoarce yqrkna ‘n pqmknt, cum a 
fost, wi pknq nu se ‘ntoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat>. Notayi cq nu ni se 
spune cq duhul omului este desfiinyat sau cq-wi ‘nceteazq ‘n vreun fel existenya. 

Dacq sufletul rqmkne ‘n trup, se poate spune despre un om cq, fizic, este 
‘ncq ‘n viayq. Cazul cel mai elocvent este cazul tknqrului Eutih, relatat ‘n 
Faptele Apostolilor 20:7-12: <”n ziua dintki a sqptqmknii, eram adunayi laolaltq 
ca sq frkngem pkinea.  Pavel, care trebuia sq plece a doua zi, vorbea ucenicilor, 
wi wi-a lungit vorbirea pknq la miezul nopyii.  “n odaia de sus, unde eram 
adunayi, erau multe lumini. Wi un tknqr, numit Eutih, care wedea pe fereastrq, a 
adormit de-a binelea ‘n timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a cqzut 
jos din catul al treilea wi a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorkt, s-a repezit 
spre el, l-a luat ‘n braye, wi a zis: <Nu vq tulburayi, cqci sufletul lui este ‘n el>...  
Flqcqul a fost adus viu, wi lucrul acesta a fost pricina unei mari mkngkieri>. 

 2. Viayq wi Moarte ‘n sens spiritual. “n Geneza 2:17 ni se spune 
cq pedeapsa pentru cel ce mknca din pomul cunowtinyei binelui wi rqului 
trebuia sq fie moartea (<...cqci ‘n ziua ‘n care vei mknca din el, vei muri 
negrewit>.) Mulyi cititori ai Bibliei wi-au pus ‘ntrebarea: <Ei bine, a murit sau nu 
a murit Adam atunci cknd a mkncat din pomul oprit?> 

Unii comentatori au ‘ncercat sq spunq cq, ‘ntr-un sens, Adam a murit, sau 
mai bine zis, atunci a ‘nceput sq moarq, pentru cq atunci a intrat pentru prima 
datq ‘n lume moartea (Vezi Romani 5:12).  Alyi comentatori spun cq pentru 
Dumnezeu, care locuiewte ‘n afara timpului wi spayi

ului, Adam a murit chiar ‘n clipa ‘n care a cqlcat porunca pe care o 
primise. 

Pqrerea noastrq este cq, ‘ntr-adevqr, Adam wi Eva au murit chiar <’n ziua> 
‘n care au mkncat din fructul oprit.  Wtim, ei au continuat sq existe din punct 
de vedere fizic ‘ncq multe sute de ani, dar ‘n momentul neascultqrii ei au trqit 
o altfel de moarte, Moartea Spiritualq. Pqcatul lor a distrus pqrtqwia minunatq 
care domnise pknq atunci ‘ntre Creator wi Creaturq.  “n <rqcoarea zilei> 
(Geneza 3:8), Dumnezeu nu s-a mai ‘ntklnit ca de obicei cu omul. <Unde ewti 
Adame?>  a chemat Dumnezeu, iar omul a rqspuns: <Mi-a fost fricq, pentru cq 
eram gol, wi m-am ascuns> (Geneza 3:10). Pqcatul l-a despqryit pe primul om de 
Dumnezeu wi a adus ‘n lume o moarte mult mai teribilq deckt moartea fizicq: 
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moartea spiritualq. De atunci, toyi urmawii lui Adam se nasc moryi din punct de 
vedere spiritual. David spune ‘n Psalmul 51:5: <Iatq cq sunt nqscut ‘n nelegiure 
wi ‘n pqcat m-a zqmislit mama mea>. 

Isaia descrie aceastq existenyq ‘n moarte spiritualq astfel: <...nelegiuirile 
voastre pun un zid de despqryire ‘ntre voi wi Dumnezeul vostru; pqcatele 
voastre vq ascund Faya Lui wi-L ‘mpiedicq sq vq asculte>. <...Bkjbkim ca niwte orbi 
de-a lungul unui zid, bkjbkim ca cei ce n-au ochi, ne poticnim ziua namiaza 
mare, ca noaptea, ‘n mijlocul celor sqnqtowi, suntem ca niwte moryi>  (Isaia 
59:2,10). 

Miliarde de oameni care trqiesc azi pe pqmknt sunt spiritual moryi ‘n pqcat.  
Singura lor nqdejde rqmkne lucrarea rqscumpqrqtoare a lui Christos.  Cum o 
spune tot Isaia: <Totuwi ‘ntunericul nu va ‘mpqrqyi vewnic pe pqmkntul ‘n care 
acum este necaz, ...  Poporul care umbla ‘n ‘ntuneric, vede o mare luminq; 
peste cei care locuiau ‘n yara umbrei moryii rqsare o luminq>   (Isaia 9:1,2).  

Venirea Domnului Isus ‘n lumea noastrq a ‘nsemnat o ofensivq a vieyii.  
<Am venit sq caut wi sq mkntuiesc ce era pierdut>  (Luca 19:10).  Primirea 
Domnului Isus prin credinyq este echivalentq cu trecerea din moartea 
spiritualq la viaya spiritualq.  <Eu sunt Pkinea vie, care s-a pogorkt din cer.  Dacq 
mqnkncq cineva din pkinea aceasta, va trqi ‘n veac; wi pkinea pe care o voi 
da Eu, este trupul Meu, pe care “l voi da pentru viaya lumii>. (Ioan 6:51) <”n 
adevqr, dupq cum Tatql ‘nviazq moryii, wi le dq viayq, tot awa wi Fiul dq viayq cui 
vrea>. <Adevqrat, adevqrat vq spun, cq cine ascultq cuvintele Mele, wi crede ‘n 
Cel ce M-a trimis, are viaya vewnicq, wi nu vine la judecatq, ci a trecut din moarte 
la viayq>  (Ioan 5:21,24). Apostolul Pavel ne explicq procesul acestei treceri 
din moarte la viayq ‘n Efeseni 2:13,19: <Dar acum, ‘n Christos Isus, voi, care 
odinioarq erayi depqrtayi, ayi fost apropiayi prin skngele lui Christos>. <Awadar 
voi nu mai sunteyi nici strqini, nici oaspeyi ai casei, ci sunteyi ‘mpreunq cetqyeni 
cu sfinyii, oameni din casa lui Dumnezeu>.

“n Adam, noi toyi am murit spiritual, dar ‘n Christos ne putem ‘ntoarce la 
Dumnezeu, ca sq cqpqtqm iarqwi viaya. 

3. Viaya wi Moartea ‘n sens vewnic. Ckt timp trqim fizic, existq 
posibilitatea mkntuirii, adicq se poate trece din moarte spiritualq la viayq 
spiritualq.  Dupq despqryirea sufletului de trup starea spiritualq a celui mort 
nu mai poate fi schimbatq.  Ea primewte un caracter vewnic. Cknd vom sta cu 
toyii ‘n faya scaunului de judecatq al lui Dumnezeu, vom auzi vocea divinq 
care va pecetlui destinul nostru vewnic. “ncq o datq, limbajul Scripturii este 
foarte semnificativ, vorbind despre Viayq wi despre Moarte vewnicq ca despre 
o Apropiere, respectiv Depqrtare definitivq ‘ntre om wi Creatorul squ. <Atunci 
“mpqratul va zice celor de la dreapta Lui:  <Veniyi binecuvkntayii Tatqlui Meu 
de mowteniyi “mpqrqyia, care v-a fost pregqtitq de la ‘ntemeierea lumii>. <Apoi 
va zice celor de la stknga Lui:  <Duceyi-vq de la Mine, blestemayilor, ‘n focul cel 
vewnic, care a fost pregqtit diavolului wi ‘ngerilor lui !> (Matei 25:34,41) <Atunci 
le va zice curat:  <Niciodatq nu v-am cunoscut; depqrtayi-vq de la Mine, voi toyi 
care lucrayi fqrqdelege> (Matei 7:23). 

De data aceasta, ‘ntre Viaya vewnicq wi Moartea vewnicq nu mai existq nici 
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o punte de trecere.  “n istoria cu bogatul wi Lazqr, Domnul Isus ne descrie 
aceastq realitate astfel: <... Cu vremea sqracul a murit; wi a fost dus de ‘ngeri 
‘n sknul lui Avraam.  A murit wi bogatul wi l-au ‘ngropat.  Pe cknd era el ‘n 
Locuinya moryilor, ‘n chinuri, wi-a ridicat ochii ‘n sus, a vqzut de departe pe 
Avraam wi pe Lazqr ‘n sknul lui wi a strigat:  Pqrinte Avraame, fie-yi milq de mine 
wi trimite pe Lazqr sq-wi moaie vkrful degetului ‘n apq wi sq-mi rqcoreascq limba; 
cqci grozav sunt chinuit ‘n vqpaia aceasta. <Fiule>, i-a rqspuns Avraam, <adu-yi 
aminte cq, ‘n viaya ta, tu yi-ai luat lucrurile bune wi Lazqr wi-a luat pe cele rele; 
acum aici, el este mkngkiat, iar tu ewti chinuit. Pe lkngq toate acestea, ‘ntre noi 
wi voi este o prqpastie mare, awa cq cei ce ar vrea sq treacq de aici la voi, sau de 
acolo la noi, sq nu poatq>  (Luca 16:22-26). 

 Este bine sq ne reamintim cq la crucea Golgotei, Domnul Isus a fost ‘ntre 
viayq wi moarte ‘n toate cele trei aspecte ale lor, descrise ‘n Scripturq. El a 
ales sq poarte pqcatele noastre asupra Lui wi sq fie pedepsit de Dumnezeu ‘n 
locul nostru (Isaia 53:4-6). Din cauza aceasta, El a fost despqryit de Dumnezeu 
pentru o clipq, trqind moartea spiritualq. Din aceastq situayie, el a strigat: 
<Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai pqrqsit?> (Matei 27:46). 

Despqryirea aceasta de Tatql, L-a fqcut sq simtq wi ceva din chinurile 
moryii vewnice. Atkrnknd de lemn, El s-a perpelit ‘n flqcqrile iadului strigknd: 
<Mi-e sete !> (Ioan 19:28). 

“n finalul suferinyei, El a trecut wi prin moartea fizicq. <Isus a strigat cu 
glas tare:  Tatq, ‘n mkinile Tale “mi ‘ncredinyez duhul !  Wi cknd a zis aceste 
vorbe, Wi-a dat duhul> (Luca 23:46). 

Domnul Isus a ‘nfruntat moartea ‘n toatq complexitatea wi hidowenia ei.  
Biruinya Lui de la cruce, ne-a adus nouq viaya.

<Wi pe muntele acesta, nimicewte moartea pe vecie.> (Isaia 25:7,8) 
<Moartea a fost ‘nghiyitq de biruinyq. Unde ‘yi este biruinya moarte?  Unde 
‘yi este boldul moarte? Boldul moryii este pqcatul...  Dar mulyumiri fie 
aduse lui Dumnezeu, care ne dq biruinya prin Domnul nostru Isus Christos 
!> (1 Corinteni 15:54-57) <Astfel dar, deoarece copiii sunt pqrtawi skngelui 
wi cqrnii, tot awa wi El ‘nsuwi a fost deopotrivq pqrtaw la ele, pentru ca prin 
moarte, sq nimiceascq pe cel ce are puterea moryii, adicq pe diavolul wi sq 
izbqveascq pe toyi aceia, care prin frica moryii, erau supuwi robiei toatq viaya 
lor> (Evrei 2:14,15).

Neascultarea lui Adam ‘n grqdina Edenului a adus oamenilor moartea wi 
a fqcut necesarq jertfirea lui Christos ‘n locul nostru pentru a ne ‘mpqca cu 
Tatql, wi pentru a ne aduce Viaya.

<De aceea, dupq cum printr-un singur om a intrat pqcatul ‘n lume wi prin 
pqcat a intrat moartea wi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din 
pricinq cq toyi au pqcqtuit... > <Astfel dar, dupq cum printr-o singurq grewealq, 
a venit o oskndq, care a lovit pe toyi oamenii, tot awa, printr-o singurq hotqrkre 
de iertare a venit peste toyi oamenii o hotqrkre de neprihqnire care dq viaya> 
(Romani 5:12-18). <Cqci Dumnezeu a vrut ca toatq plinqtatea sq locuiascq ‘n 
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El wi sq ‘mpace totul cu Sine prin El, atkt ce este pe pqmknt ckt wi ce este ‘n 
ceruri, fqcknd pace, prin skngele crucii Lui> (Coloseni 1:19,20).

Noi ckntqm cu toyii ‘n ziua de Pawti: 

<Christos a ‘nviat din moryi, 
Cu Moartea pe Moarte cqlcknd 
Wi celor din morminte 
Viayq dqruindu-le.>
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John {esle]

John {esle] a fost fondatorul <Metodismului>. Biserica oficialq a 
Angliei (Biserica Anglicanq) l-a dat afarq pentru cq era <prea entuziast.> 
Atunci, el a ‘nceput sq predice la diverse ‘ntruniri ale societqyilor de literaturq 
ale vremii. La sugestia lui George {hitefield, a ‘nceput sq predice ‘n aer 
liber ‘n locurile unde se adunau oamenii. “n cqlqtoriile lui, a mers pe cal 
adesea 25-35 de \ilometri, predicknd de ckte patru ori pe zi. “ntr-unele locuri, 
mulyimi de 10.000 pknq la 30.000 de oameni erau adunate wi-l awteptau sq 
vinq sq predice. Se spune cq ar fi cqlqtorit peste 400.000 de \ilometri ‘n 
drumurile prin insulele britanice, predicknd ‘ntre 40.000 wi 50.000 de predici.

Metodiwtii americani au ‘nceput prin 1784, iar prin 1850 deveniserq cea 
mai numeroasq bisericq protestantq din America. “n ceasul moryii, {esle] 
avea peste 120.000 de urmawi ‘n Anglia. Textul squ favorit a fost: <Isus 
Christos a venit ‘n lume ca sq-i mkntuiascq pe cei pqcqtowi, dintre care cei 
dintki sunt eu> (1 Timotei 1:15).

John {esle] a fost unul din factorii determinanyi ‘n istoria Angliei. 
<Nu-l poyi scoate din viaya nayiunii noastre>, a spus Augustine Berrell. 
<Dacq l-ai scoate, lipsa dureroasq s-ar resimyi la fel de gigantic ca atunci 
cknd ai rqsturna statuia amiralului Nelson din piaya Trafalgar S`uare sau ca 
atunci cknd ai scoate vkrful Everest din munyii Himalaiei>. Pentru Lec\], 
care este un specialist ‘n analiza marilor curente sociale wi ale obkrwiilor lor, 
convertirea lui John {esle] a produs una din cele mai importante epoci din 
istoria Angliei. Remarcayi cq Lec\] pomenewte despre <convertirea> lui John 
{esle]! Acesta a fost momentul cheie care a produs ‘n Anglia o revoluyie 
mai mare deckt toate victoriile ei navale luate la un loc. Lec\] nu spune cq 
<nawterea> lui {esle] a fost importantq, ci <renawterea> lui. Nawterea lui din 
nou este ceea ce conteazq!

Ca sq aflqm cum s-a petrecut acel eveniment epocal, vom arunca o 
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privire ‘n paginile jurnalului lui personal. Era 24 Mai 1738. Pe atunci, 
{esle] era angajat ‘ntr-o pasionantq cqutare dincolo de Atlantic. Ajunsese 
acolo ca misionar, dar avusese surprizq sq descopere cq propria sa inimq era 
deznqdqjduit de rea wi de ‘nwelqtoare. <Ce am aflat?> se ‘ntreabq el retoric ‘n 
paginile jurnalului dupq ce s-a ‘ntors pe pqmkntul Angliei. <Ce am aflat? Ei, 
am aflat ceea ce n-aw fi crezut niciodatq cq voi afla wi anume, cq eu, care am 
plecat ‘n America ca sq-i convertesc pe indieni n-am avut niciodatq parte de 
o adevqratq ‘ntoarcere la Dumnezeu!>

“ntr-o zi, cam pe la ‘nceputul anului 1738, John stqtea de vorbq cu 
trei prieteni. Discuyia a alunecat fqrq ca ei sq-wi dea seama cqtre problema 
credinyei, acea credinyq care duce la primirea iertqrii, credinya care-l face pe 
cineva sq se ‘ntklneascq ‘n mod personal cu Dumnezeu, credinya care are ca 
rezultat imediat bucuria wi pacea. {esle] simte cq wi-ar da pknq wi cea din 
urmq picqturq de sknge ca sq dobkndeascq wi el o asemenea nemaipomenitq 
comoarq.

Sincer, {esle] wi-a ‘ntrebat prietenii cum ar putea dobkndi wi el o astfel 
de credinyq.  Ei i-au rqspuns ‘ntr-un glas cq o asemenea credinyq este un dar, 
un dar gratuit de Dumnezeu, care o dq cu bucurie oricqrui suflet care o cautq 
din toatq inima. {esle] wi-a propus atunci sq nu se dea bqtut pknq ce nu o va 
afla wi a cqutat-o cu toatq fiinya sa, scrie el ‘n jurnalul squ <pknq pe 24 Mai 
1738.> “n ziua aceea a primit-o! “n dimineaya aceea de miercuri, ‘nainte de 
a pleca de acasq, a deschis Biblia la ‘ntkmplare wi un text i-a sqrit imediat 
‘n ochi: <Tu nu ewti departe de ‘mpqrqyia lui Dumnezeu!> “n mod ciudat, 
asigurarea aceea pqrea acum o promisiune pentru el.

<”mpqrqyia lui Dumnezeu!>
<Departe de ‘mpqrqyia lui Dumnezeu!>
Nu ewti departe de ‘mpqrqyia lui Dumnezeu!>

Ckt de departe? Nu prea departe, cqci ‘n seara aceleiawi zile el a gqsit-o wi 
a intrat ‘n ea!

<Seara>, scrie el ‘ntr-o ‘nsemnare de jurnal care a devenit celebrq 
‘n literatura englezq, <seara m-am dus cam fqrq sq vreau la ‘ntrunirea 
Societqyii literare din strada Alldersgate, unde era programatq o lecturq din 
prefaya lui Luther la epistola cqtre Romani. Cam un sfert de orq ‘nainte de 
ora nouq, ‘n timp ce era descrisq schimbarea pe care o face Dumnezeu prin 
Isus Christos ‘n inima omului, am simyit o cqldurq ciudatq cuprinzkndu-mi 
inima. Am simyit cq am ‘ncredere ‘n Christos, numai ‘n Christos, pentru 
mkntuire. Am primit chiar ‘n clipa aceea siguranya cq El a luat asupra Lui 
toate pqcatele mele, chiar wi pe ale mele, salvkndu-mq astfel de sub legea 
pqcatului wi a moryii.>

Iatq un marinar! El se trezewte dintr-o datq departe de port, fqrq hartq, fqrq 
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compas, fqrq busolq, fqrq nqdejde sq poatq ajunge ‘n cerul pe care-l dorewte 
awa de mult! Dupq o vreme, el pune mkna streawinq la ochi wi privewte ‘n zare 
wi ‘ntrezqrewte promotoriul care marcheazq intrarea ‘n port. “wi dq seama cq 
nu este departe de mult dorita sa yintq. “nainteazq cu curaj wi iatq-l trecknd 
dincolo de promotoriu wi aruncknd ancora la mult visatul mal.

Awa s-a ‘ntkmplat cu John {esle]. Cknd s-a ‘ntors din Georgia, era ‘ncq 
departe, foarte departe de ‘mpqrqyia lui Dumnezeu. Cknd a deschis Biblia ‘n 
dimineaya aceea, el nu era departe de ‘mpqrqyia lui Dumnezeu. Wi ‘n aceeawi 
zi, seara, el a pqwit pe poryi ‘n lumina wi libertatea ‘mpqrqyiei.

Awa departe de ‘mpqrqyie!
Nu departe de ‘mpqrqyie!
“mpqrqyia! “mpqrqyia! “mpqrqyia lui Dumnezeu!

Este minunat sq fii adus aproape de ‘mpqrqyia lui Dumnezeu. Au existat 
multe influenye care l-au ‘mpins pe {esle] ‘ntr-acolo. Cea dintki a fost 
acea a mamei lui, una din cele mai extraordinare femei ale Angliei. Suzana 
{esle] a fost o minunqyie de femeie, un adevqrat miracol al harului. Mai 
‘ntki, ea a fost unul din cei douqzeci wi wapte de copii ai tatqlui ei. Apoi, ea 
a fost cea care a dat nawtere la rkndul ei altor nouqsprezece copii. Minune 
a fost wi faptul cq a wtiut sq gqseascq timp ca sq se ocupe de fiecare dintre 
ei. “ntr-una din scrisorile ei, ea mqrturisewte ckt de impresionatq a fost de 
istoria misionarilor olandezi ‘n India. <M-am gkndit imediat>, mqrtutrisewte 
ea, <cq wi eu aw putea face mai mult deckt fac wi m-am hotqrkt sq ‘ncep cu 
proprii mei copii. Pun deoparte, ‘n mqsura ‘n care pot, ckte un anumit timp 
pe care-l petrec separat ‘n discuyii personale cu ckte unul din copiii mei.> 
Peste ani, oamenii s-au minunat cum de a reuwit ea sq aibq o influenyq awa 
de puternicq asupra copiilor ei. <Nu-i nici un secret la mijloc>, a rqspuns ea. 
<”n fiecare luni searq am luat-o ‘n camera mea pe Moll] ca sq stqm de vorbq, 
pe Hett] am luat-o maryea, pe Nanc] am luat-o miercurea, pe Jac\] joia wi 
awa mai departe; asta a fost tot!> Da, asta a fost tot, dar vedeyi ce rezultate 
extraordinare au urmat? <Nu-mi amintesc,> spune John {esle], <nu-mi 
amintesc sq fi ascuns vreodatq vreun gknd fayq de mama mea; ea a fost inima 
spre care m-am ‘ndreptat ‘ntotdeauna cu o ‘ncredere absolutq wi totalq din cei 
dintki ani ai copilqriei wi pknq ‘n ziua ‘n care ea a murit.> 

Suzana {esle], mamq a nouqsprezece copii, n-a fqcut wcoalq de 
pedagogie, dar a educat pe unii din cei mai de seamq oamenii ai Americii. 
Dewi vechi de douq sute de ani, regulile ei sunt la fel de valabile pentru 
crewterea copiilor din ziua de azi wi pentru a-i face sq <plkngq fqrq gqlqgie>:

1. Nu ‘ngqdui sq se mqnknce ‘ntre mesele zilnice.
2. Pune copiii la culcare la ora opt seara.
3. Cere-le sq ia medicamentele fqrq mofturi.
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4. Frknge ‘ncqpqyknarea capriciilor wi vei lucra ‘mpreunq cu Dumnezeu la 
mkntuirea sufletului.

5. “nvayq-i sq se roage de ‘ndatq ce ‘nvayq sq vorbeascq.
6. Cere-le tuturor sq stea cuminyi la ‘nchinqciune.
7. Nu le da nimic cknd plkng isteric, dq-le doar atunci cknd vorbesc 

frumos wi politicos.
8. Ca sq nu ‘ncurajezi minciuna, nu pedepsi o grewealq recunoscutq 

‘nsoyitq de pqrere de rqu.
9. Nu lqsa niciodatq nepedepsit un pqcat.
10. Nu pedepsi niciodatq un copil de douq ori pentru aceeawi grewealq.
11. Laudq wi ‘ncurajeazq buna purtare.
12. Orice ‘ncercare de a face ceva bun, orickt de nereuwitq ar fi, trebuie 

lqudatq.
13. Respectq dreptul la proprietate, chiar wi ‘n cele mai mici amqnunte.
14. Yine-te ‘ntotdeauna de cuvknt.
15. Nu cere nici unei fete sq munceascq, ‘nainte ca ea sq wtie sq citeascq 

bine.
16. “nvayq-i pe copii sq se teamq de nuia.
Regulile bune dau nawtere unor obiceiuri bune, iar obiceiurile bune sunt 

secretul unui caracter sqnqtos. Este firesc ca o asemenea influenyq sq fi reuwit 
sq-wi aducq fiul aproape de ‘mpqrqyia lui Dumnezeu.

  Apoi a fost focul! John n-a putut uita niciodatq noaptea aceea teribilq. 
Avea numai wase ani. S-a trezit buimac wi a vqzut casa ‘n flqcqri. Printr-o 
inexplicabilq neglijenyq, uitaserq de el cknd i-au luat wi i-au tkrkt pe toyi 
ceilalyi afarq din clqdirea cuprinsq de incendiu. “n ultima clipq, chiar ‘naintea 
momentului ‘n care acoperiwul s-a prqbuwit cu zgomot ‘n interiorul clqdirii, 
un vecin urcat pe umerii altui vecin l-a smuls pe copilul ‘ngrozit care urla la 
una din ferestre. John a pqstrat pknq la capqtul zilelor sale un desen mai mult 
schiyat al acelei scene sub care a awezat inscripyia: <Nu este el un tqciune scos 
din foc?> (Zaharia 3:2).

“ntkmplarea l-a marcat adknc, awa cum o scqpare asemqnqtoare l-a marcat 
wi pe Clive. <Cu siguranyq, Dumnezeu avea ceva mqrey pregqtit pentru mine 
cq m-a izbqvit prin minunea aceea>, a spus omul care avea sq adauge apoi 
India la imperiul britanic. Pe cknd era un adolescent de optsprezece ani, 
Richard Baxter a fost aruncat de un cal nqrqvaw chiar sub royile calewii. Fqrq 
nici o explicayie rayionalq, calul s-a oprit apoi parcq ‘ngheyat wi royile n-au 
trecut peste Richard. <Am scqpat ca prin minune>, avea sq povesteascq el 
mai tkrziu, <wi m-am hotqrkt sq-mi dedic viaya ‘n slujirea altora.> “n cartea sa, 
<Grace Abounding>, John Bun]an povestewte ckt de mult la afectat moartea 
unui coleg care i-a luat locul ‘n patrulare wi a fost ucis instantaneu de un 
glonte rqtqcit. Astfel de experienye au darul de a-i aduce pe oameni aproape 
de ‘mpqrqyia lui Dumnezeu. {esle] n-a putut sq uite niciodatq focul acela.
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Este foarte important sq spunem cq wi atunci cknd cineva este foarte 
aproape de ‘mpqrqyie el este totuwi ‘ncq <afarq>. 

Sir James Simpson, descoperitorul cloroformului, obiwnuia sq spunq cq 
cea mai mare descoperire pe care a fqcut-o el a fost sq descopere cq Domnul 
Isus este Salvatorul de care avea nevoie. Wi John {esle] ar fi putut sq spunq 
la fel. Deosebirea este cq ‘n timp ce James Spencer a putut sq spunq cu 
certitudine cknd i s-a ‘ntkmplat aceasta, cu John {esle] lucrurile nu sunt 
chiar awa de clare. El povestewte cq se afla ‘n Georgia cknd a ‘nceput sq-wi dea 
seama cq, plecat sq-i ‘ntoarcq pe alyii la Dumnezeu, n-avusese el ‘nsuwi parte 
de o awa experienyq. Existq chiar wi o scrisoare adresatq unui prieten ‘nainte 
de a fi plecat din Anglia spre America, ‘n care mqrturisewte cq principalul 
scop al cqlqtoriei era salvarea propriului squ suflet. De ‘ndatq ce a ajus pe 
celqlalt mal al Atlanticului, el a fqcut cunowtinyq cu Augusrt Spangenberg, un 
pastor moravian. Una din conversayiile avute cu acesta l-a impresionat destul 
de mult ca sq o noteze ‘n jurnalul squ de cqlqtorie.

<Fratele meu>, i-a spus omul acela simplu wi nesofisticat cqruia venise 
sq-i cearq o pqrere, <fratele meu, trebuie sq-yi pun mai ‘ntki o ‘ntrebare sau 
douq. “l cunowti pe Domnul Isus Christos?>

<Wtiu>, i-a rqspuns John dupq ckteva clipe de stknjenitoare tqcere, <wtiu cq 
El este Salvatorul lumii ‘ntregi.>

<Adevqrat>, i-a rqspuns moravianul, <dar ewti convins cq te-a salvat wi pe 
tine?>

<Nqdqjduiesc cq moartea Lui mq va salva wi pe mine>, a rqspuns {esle].
Total nemulyumit de aceste rqspunsuri vage, moravianul i-a mai pus ‘ncq 

o ‘ntrebare.
<Dar pe tine te cunowti?>
<M-am grqbit atunci sq-i spun cq mq wtiu,> avea sq noteze John ‘n jurnal, 

<dar tare mq tem cq au fost doar cuvinte goale.>
“i vqzuse pe alyii bucurowi, ne’nfricayi chiar ‘n faya moryii, ‘ntqriyi de o 

credinyq care pqrea cq le transformase ‘ntreaga viayq. Ce aveau ei wi nu avea 
el ‘ncq? <Wtiu ei filosofie?>, ‘ntreba el retoric. <Filosofie wtiu wi eu. Wtiu ei 
limbile vechi. Le wtiu wi eu. Au studiat ei teologie? Am studiat-o wi eu ani de 
zile. Pot ei sq vorbeascq competent despre lucruri spirituale? Wi eu pot face la 
fel. Au dat ei la sqraci? Iatq eu mi-am dat totul la sqraci! Am lucrat mai mult 
ca ei. Sunt ei gata sq sufere pentru ceilalyi? Eu am renunyat la prietenii mei, 
la reputayia mea, la confortul meu wi chiar la patria mea wi am plecat aiurea 
spre yinuturi necunoscute; am riscat sq pier ‘ntr-un naufragiu, sq pier ‘n arwiyq 
sau sq mq prqpqdesc de ostenealq wi lipsuri. Toate acestea nu mq pot face 
oare sq fiu acceptat wi eu de Dumnezeu? Nu mq fac ele sq fiu wi eu crewtin?  
Nicidecum! Despre mine nu pot spune deckt cq am pqcqtuit wi sunt lipsit 
de slava lui Dumnezeu. Sunt strqin de viaya lui Dumnezeu. Sunt un copil al 
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mkniei. N-am nici o nqdejde.> Este mare lucru pentru cineva sq-wi dea seama 
cq dewi este atkt de aproape de ‘mpqrqyia lui Dumnezeu este totuwi ‘ncq <’n 
afara> ei.

 Este wi mai bine pentru cel care-wi dq seama cq este afarq din ‘mpqrqyia 
lui Dumnezeu sq intre ‘n ea.

“n cartea <Ceapside to Arcad]>, Arthur Scammell descrie figura tragicq 
a unui bqtrkn pe care l-a zqrit adesea ‘n cartierul cerwetorilor din Londra. 
<Iewise probabil dintr-o pivniyq mizerabilq wi, tkrkndu-se ‘ntr-o ckrjq stqtea 
lkngq un zid al unui gang murdar wi ‘ntunecos ‘n timp ce, la numai ckyiva pawi 
se afla un parc ‘nsorit, cu iarbq wi cu flori, cu un rkuley wi cu aer curat wi, mai 
ales, cu bqnci atkt de confortabile ... Nenorocitul nu se uita ‘nsq niciodatq ‘n 
direcyia aceea. L-am vqzut adesea de atunci, mereu awezat ‘n acelawi coly wi 
de fiecare datq mi-a venit sq mq duc la el wi sq-l ‘ntreb de ce alesese sq stea 
‘n aerul acela pestilenyial, cknd awa o lume ‘nmiresmatq ‘l awtepta la numai 
cinsprezece metri distanyq.>

Awa de aproape de lumea ‘nmiresmatq!
Awa de aproape de ‘mpqrqyia lui Dumnezeu!

Spre deosebire de bqtrknul lui Scammell, John {esle] a fqcut marea 
mutare din ‘ntunerec la luminq, de la groapa de gunoi la gura raiului.

<Crezi tu>, ‘ntreba, Staupitz, bqtrknul cqlugqr, <crezi tu ‘n iertarea 
pqcatelor?>

<Cred>, rqspundea Luther, recitknd cu familiaritate una din strofele 
credeului oficial al Bisericii, <cred ‘n iertarea pqcatelor!>

<Ah>, exclama bqtrknul, <Nu este suficient sq crezi cq doar pqcatele 
lui David wi ale lui Petru au fost iertate. Asta wi dracii wtiu. Porunca lui 
Dumnezeu este sq credem cq wi pqcatele noastre au fost iertate! Crezi tu 
asta?>

<Din clipa aceea,> spune D^Aubigne, <din clipa aceea s-a fqcut luminq ‘n 
inima tknqrului cqlugqr din Erfurt.>

<Cred>, a strigat Luther, <cred cq pqcatele mele, chiar wi pqcatele mele, 
au fost iertate!>

<Mi-am pus toatq ‘ncrederea ‘n Christos, numai wi numai ‘n Christos, 
pentru mkntuire>, spune wi {esle] ‘n istoricul lui jurnal. <Cknd am ‘nyeles cq 
El a murit wi pentru mine, pentru pqcatele mele am primit ‘n sfkrwit siguranya 
mkntuirii!>

Providenya a fqcut ca tocmai introducerea lui Luther la epistola cqtre 
Romani sq fie cititq atunci cu voce tare ‘n adunarea de searq din strada 
Aldersgate.
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<Pqcatele mele, chiar wi pqcatele mele> a spus Luther.
<Pqcatele mele, chiar wi pqcatele mele> a spus {esle].

Peste patruzeci wi cinci de ani, {esle] s-a ‘mbolnqvit wi era ‘n pericol sq 
moarq. Chemkndu-l pe Bradford la patul squ, el i-a zis: <M-am gkndit bine 
la trecutul meu. Am rqtqcit ‘ntr-o parte wi ‘n alta, ‘n sus wi ‘n jos, toyi anii 
acewtia, ‘ncercknd, pe ckt am putut eu, sq fac puyin bine oamenilor din jurul 
meu. Acum sunt la numai ckyiva pawi de moarte. Pe ce ‘mi bazez salvarea 
sufletului meu? Nu gqsesc nimic ce aw fi fqcut sau ce aw fi suferit vrednic de 
luat ‘n considerayie. Nu pot deckt sq spun ‘mpreunq cu Pavel: <Sunt cel dintki 
dintre cei pqcqtowi, dar Christos a murit wi pentru mine.>

Opt ani mai tkrziu, la cincizeci wi trei de ani de la schimbarea petrecutq 
‘n strada Aldergate, {esle] era chiar ‘n pragul moryii. Prietenilor care erau 
adunayi ‘n jurul patului squ le-a zis: <N-am nimic de adqugat. Am spus ce 
am avut de spus atunci, la Bristol.> Wi murmurknd doar cu glasul squ slab 
a repetat: <Sunt cel dintki dintre cei pqcqtowi, dar Christos a murit wi pentru 
mine.>

<Poate inima ta sq spunq aceste cuvinte tot atkt de sincer ca atunci?> l-a 
‘ntrebat unul din cei prezenyi.

<Da>, a spus bqtrknul muribund.
Aceasta a fost temelia extraordinarei lui lucrqri timp de cincizeci wi trei 

de ani. Ea i-a fost mkngkiere ‘n viayq wi ‘n moarte. Ea i-a fost primul gknd de 
dimineayq wi ultimul ‘nainte de culcare. Ea i-a fost suflarea din nqri, lumina 
din ochi wi ckntecul din inimq.  Ea a fost <vestea cea bunq> care i-a schimbat 
‘ntreaga existenyq, <vestea cea bunq> care a schimbat apoi faya ‘ntregii 
Anglii.  <John {esle[>, scrie Birrell, <a schimbat mai multe potcoave deckt 
oricare om care a cqlqrit vreodatq pe cai. Timp de ani de zile, el a fqcut anual 
cam doisprezece mii de \ilometrii. Nici un om n-a fost mai echilibrat ca el. 
Nici un altul n-a influenyat mai multe minyi wi nici o altq voce n-a atins mai 
multe inimi. Nici un alt om n-a ‘nfqptuit mai mult ‘n timpul vieyii lui pentru 
Anglia. <Secolul optsprezece>, a spus prewedintele {ilson, <striga cu glas 
tare dupq libertate wi luminq. Dumnezeu l-a pregqtit pe John {esle] ca sq 
arate lumii puterea wi mqreyia mkntuirii oferitq de El.>

Ce pqcat cq John {esle] a awteptat pknq la vkrsta de treizeci wi cinci de 
ani ca sq intre ‘n ‘mpqrqyia lui Dumnezeu! Anii de vigoare wi de elan de pknq 
atunci au fost irosiyi zadarnic. A venit tkrziu la Christos. Treizeci wi cinci de 
ani! “nainte de a ajunge la treizeci wi cinci de ani, oameni mari ai vremii ‘wi 
scriseserq deja lucrqrile, ‘wi terminaserq slujirea wi erau deja ‘n mormknt. 

De ce s-a convertit {esle] awa de tkrziu? Toatq vina, a fost el de pqrere, 
a fost numai a sa. A bkjbkit prin ‘ntuneric timp de ani de zile wi nici un om al 
lui Dumnezeu, nici chiar preoyii, n-au fost preocupayi de starea lui. Unul din 
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acewti neglijenyi preoyi a fost {illiam La[. Peste ani, John {esle] avea sq-i 
scrie:

<Cum “i vei explica dumneata Domnului nostru cq timp de ani de zile 
n-ai fqcut nimic ca sq mq aduci la luminq? Nu te-am auzit aproape niciodatq 
sq rostewti mqcar numele Isus Christos? De ce nu m-ai ‘ndemnat niciodatq 
sq-mi pun credinya ‘n skngele Lui? Nu este Christos Cel dintki wi Cel de pe 
urmq? Dacq vei spune cq ai crezut cq sunt deja credincios, vei da pe fayq, 
domnule, cq ‘ntr-adevqr, n-ai wtiut nimic despre mine. Te implor domnule, 
pentru ‘ndurarea lui Dumnezeu, sq verifici dacq nu cumva adevqratul motiv 
pentru care nu m-ai ‘mpins niciodatq spre mkntuire a fost cq niciodatq n-ayi 
avut-o nici dumneavoastrq!>

Iatq o scrisoare de la un om ca {esle] pentru un om ca La[! Mulyi alyi 
preoyi au citit aceastq scisoare pe genunchi wi s-au rugat ca nu cumva sq 
ajungq wi ei sq primeascq o asemenea mustrare.

 l
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Jonathan Ed[ards    

Oricine cunoawte ckt de ckt istoria trezirilor religioase din America a auzit 
de numele lui Jonathan Ed[ards. A fost un mare predicator, un om folosit 
de Dumnezeu ‘ntr-un mod cu totul extraordinar. Ca rezultat al vizitelor wi 
predicilor sale, ‘n multe locuri s-au ‘nchis ckrciumile wi puwcqriile din ... 
lipsq de clienyi. Aceasta nu a fost ‘nsq la ‘ntkmplare. Jonathan Ed[ards a 
fost gata sq plqteascq preyul mare al uceniciei. A existat un ceas ‘n care acest 
copil al lui Dumnezeu wi-a fqcut bine socotelile wi ... s-a predat ‘n ‘ntregime 
Domnului. Jonathan s-a pus singur ca jertfq pe altarul consacrqrii, devenind 
astfel unul din acei puyini care nu wi-au dorit pentru ei ‘nwiwi nimic altceva 
deckt ceea ce le-a hqrqzit Dumnezeu. Iatq ce a ‘nsemnat el ‘n jurnalul squ 
personal dupq momentul crucial al predqrii:

    <Renuny la orice drept de posesiune asupra mea - nu-mi mai aparyin 
nici ‘nyelepciunea, nici voinya, nici sentimentele care sunt ‘n mine; am ‘ncetat 
sq mai fiu cel ce are drept asupra acestui trup al meu cu mqdularele lui -  
nu-mi mai aparyine limba, nu mai sunt ale mele nici mkinile, nici picioarele, 
nici urechile wi nici ochii.>

   <M-am dqruit Domnului ‘n ‘ntregime wi am renunyat de bunqvoie la 
toate. Azi dimineayq m-am predat lui Dumnezeu wi I-am declarat solemn 
cq sunt ‘n ‘ntregime al Squ. Mi-am pus ‘n slujba Lui toate energiile, awa cq 
de-acum ‘nainte nu-mi mai aparyin ‘n nici un fel mie ‘nsumi. M-am promis 
Lui wi, prin harul Squ, doresc sq-mi duc pknq la capqt predarea. Fac din 
Dumnezeu mowtenirea wi bucuria mea, renunyknd la orice alt lucru care m-ar 
putea face fericit. Legea Lui va fi de-acum mqsura ascultqrii mele.>

    <Ckt voi trqi, mq voi ‘mpotrivi cu toatq ardoarea ‘mpotriva lumii, a 
cqrnii wi a diavolului. Voi fi de partea credinyei din Evanghelie, orickt de 
periculoasq wi dificilq ar putea deveni proclamarea wi practicarea ei ...>

    <“l rog pe Dumnezeu ca, de dragul celor din jur, sq primeascq aceasta 
auto-dedicare a mea wi sq mq ia ‘n totul ‘n stqpknirea Lui. De acum ‘nainte, 
nu voi mai face nimic de capul meu. Voi refuza sistematic sq ‘ndeplinesc 
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orice lucru care nu este spre slava lui Dumnezeu wi mq voi strqdui sq fac din 
proslqvirea Lui scopul central al tuturor activitqyilor mele.>

   <Cel mai mic murmur ‘n suferinyq, cea mai micq lipsq de milq fayq de 
alyii, orice dorinyq de a mq rqzbuna singur, orice micq ‘ncercare de a face 
ceea ce-mi place sau orice refuz de a face ceva ce mi-ar cere sacrificiu; orice 
‘ncredere ‘n mine ‘nsumi, orice acceptare a laudei pentru un bine pe care 
Christos “l va face prin mine, orice urmq de mkndrie va dovedi de acum 
‘nainte cq ‘ncq ‘mi mai aparyin mie ‘nsumi, nu Domnului. Eu m-am hotqrkt 
‘nsq sq fiu ‘n mod absolut al Squ.> 



173

Efeseni - Chemarea Bisericii

Schiyq alternativq la Efeseni

J. Vernon McGee

EPISTOLELE DIN “NCHISOARE 

Patru bqrbayi au pqrqsit Roma ‘n anul 62 d. Hr. ‘ndreptkndu-se spre 
provincia romanq a Asiei care era localizatq ‘n ceea ce pe atunci se numea 
Asia Minor (Turcia de astqzi). Acewti patru bqrbayi luaserq cu ei patru din 
cele mai frumoase compoziyii despre credinya crewtinq. Dacq ar mai exista 
astqzi aceste documente, ‘n original, ar avea o valoare inestimabilq. Roma nu 
a ‘nyeles la vremea aceea semnificayia scrierilor unui prizonier oarecare. Dacq 
le-ar fi wtiut valoarea, acewti patru bqrbayi ar fi fost reyinuyi wi documentele 
le-ar fi fost confiscate.

Fiecare dintre acewti patru bqrbayi primise o scrisoare din partea 
apostolului Pavel cqtre o anumitq comunitate. Aceste patru scrisori se gqsesc 
‘n Cuvkntul lui Dumnezeu wi sunt numite <Epistolele din ‘nchisoare ale 
apostolului Pavel>. Au fost reunite sub acest titlu pentru cq au fost scrise 
‘n timp ce Pavel era ‘nchis ‘n Roma. El awtepta sq fie judecat de Nero, care 
era Cezar ‘n vremea aceea. “n calitate de cetqyean roman, Pavel ceruse sq fie 
judecat de ‘mpqrat wi awtepta sq fie primit de acesta.

Cine sunt cei patru bqrbayi wi de unde erau ei? Iatq de unde putem afla 
aceste detalii: 

(1) Epafrodit era din Filipi wi lui i-a fost ‘ncredinyatq Epistola cqtre 
Filipeni (vezi Filipeni 4:18). 

(2) Tihic era din Efes wi el avea Epistola cqtre Efeseni (vezi Efes. 6:21); 
(3) Epafra era din Colose wi avea Epistola cqtre Coloseni (vezi Col. 4:12). 
(4) Onisim era un sclav fugar din Colose; el avea Epistola cqtre Filimon, 

care era stqpknul lui (vezi Fil. 10). 
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Aceste epistole prezintq o imagine completq a lui Christos, a bisericii, 
a vieyii crewtine wi a relayiei dintre acestea. Prin toate aceste aspecte, viaya 
crewtinq este prezentatq la nivelul cel mai ‘nalt. 

Epistola cqtre Efeseni prezintq Biserica – trupul lui Christos. Aceasta 
este Biserica adevqratq al cqrei Cap este Christos.

Epistola cqtre Coloseni “l prezintq pe Christos drept Cap al trupului, 
care este Biserica. Accentul este pus pe Christos, nu pe Bisericq. “n Efeseni, 
accentul este pus pe trup, spre deosebire de Coloseni, unde accentul este pus 
pe Capul care este Christos.

Epistola cqtre Filipeni prezintq viaya wi trqirea crewtinq cu Christos ca 
putere wi sursq de putere. <Pot totul ‘n Christos care mq ‘ntqrewte> (Filip. 
4:13). 

Epistola cqtre Filimon prezintq viaya crewtinq ‘n acyiune ‘n mijlocul unei 
societqyi pqgkne. Pavel ‘i scria lui Filimon, un crewtin, stqpknul sclavului 
Onisim: <Dacq mq socotewti dar ca prieten al tqu, primewte-l ca pe mine 
‘nsumi. Wi dacq yi-a adus vreo vqtqmare sau ‘yi este dator cu ceva, pune 
aceasta ‘n socoteala mea.> (Fil. 17, 18).

“n EFESENI Christos este ‘nqlyat mai presus de toate lucrurile; <El I-a 
pus totul sub picioare>. Christos este centrul cercului iar la periferia acestui 
cerc este Biserica.

“n COLOSENI Christos este plinqtatea lui Dumnezeu (pleroma). El este 
periferia cercului ‘n care trqirea crewtinq este centrul (Coloseni 2:9, 10). 

“n FILIPENI Christos este ‘n centrul cercului, iar trqirea crewtinq este la 
periferie. Frumuseyea imnului cristologic din 2.5-11.

“n FILIMON Christos este atkt centrul, ckt wi circumferinya cercului: 
<pentru cq am auzit despre credinya pe care o ai ‘n Domnul Isus wi dragostea 
fayq de toyi sfinyii> (v. 5).

AUTORUL: Pavel (1:1)
DATA: Probabil 62 d. Hr. 
Pavel a sosit la Roma ‘n anul 61 d. Hr. ca prizonier; timp de 2 ani a trqit 

‘ntr-o casq ‘nchiriatq unde ‘i putea primi pe cei care veneau sq-l viziteze 
(Fapte 28:16, 30).

TEMA:

“n Epistola cqtre Efeseni Biserica este descrisq ca fiind lucrarea 
mkinilor lui Dumnezeu (poema), vezi Efeseni 2:10; o tainq ce nu este 
revelatq ‘n Vechiul Testament. Este cu mult mai minunatq deckt orice templu 
construit de mkna omului wi este alcqtuitq din pietre vii wi locuitq de Duhul 
Sfknt. Biserica este trupul lui Christos pe pqmknt wi ar trebui sq aibq o viayq 
awa cum a fost cea trqitq de El aici, printre oameni, wi sq lupte ‘mpotriva 
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uneltirilor Diavolului. Va veni o zi ‘n care Biserica v-a pqrqsi acest pqmknt wi 
va fi ‘nfqyiwatq ca mireasq ‘naintea lui Christos. 

Dr. Arthur T. Pierson a numit Epistola cqtre Efeseni <Epistola lui Pavel 
din al treilea cer>! Altcineva i-a dat numele de <Alpii Noului Testament>. 
Aceasta este Epistola Bisericii.

TITLUL:

Precizarea <‘n Efes> este omisq din unele manuscrise; se presupune 
cq Epistola cqtre Efeseni a fost o epistolq-circularq adresatq mai multor 
comunitqyi, printre care se numqra wi Efesul. Awa se explicq inserarea 
precizqrii <‘n Efes> ‘n unele manuscrise. De asemenea, unii cercetqtori 
sunt de pqrere cq aceastq epistolq este cea adresatq Bisericii laodicenilor, 
la care se face referire ‘n Coloseni 4:16. Conyinutul Epistolei cqtre Efeseni 
corespunde mai degrabq stqrii ‘n care se afla Biserica din Efes deckt situayiei 
din Biserica din Laodicea, dupq cum este descrisq aceasta ‘n Apocalipsa. 

John Eadie trage concluzia cq aceasta este epistola lui Pavel cqtre 
Biserica din Efes. El citeazq mqrturia bisericii primare care vine sq sprijine 
aceastq tezq (Ireneu, Clement din Alexandria, Origen, Tertulian, Ciprian). 

Epistola cqtre Efeseni este o epistolq pentru Bisericq, o epistolq pentru 
toate bisericile din toate colyurile lumii, pentru cq Biserica este un trup wi 
coordonatele sale se aflq ‘n <locurile cerewti>.

PAVEL WI EFESUL:

Duhul Sfknt nu i-a permis lui Pavel sq intre ‘n provincia Asia – unde 
Efesul era un centru de primq mqrime – ‘n cea de-a doua cqlqtorie misionarq. 

<Fiindcq au fost opriyi de Duhul Sfknt sq vesteascq Cuvkntul ‘n Asia, au 
trecut prin yinutul Frigiei wi Galatiei.> (Fapte 16:6). 

Duhul Sfknt a pus un obstacol ‘n calea lui Pavel wi i-a spus: <Nu poyi sq te 
duci acolo acum.> Atunci drumul squ a continuat spre vest prin Macedonia, 
pknq la Filipi, la Berea, apoi la Atena, la Corint wi pe drumul de ‘ntoarcere 
abia s-a oprit wi ‘n Efes. Acolo el a considerat cq a gqsit un prilej extraordinar 
de rqspkndire a Evangheliei. 

<Au ajuns ‘n Efes; wi Pavel a lqsat acolo pe ‘nsoyitorii lui. A intrat ‘n 
sinagogq wi a stat de vorbq cu iudeii> (Fapte 18:19).

Pavel a fost atkt de impresionat de ocaziile extraordinare pentru lucrarea 
misionarq ‘nckt a promis cq se va ‘ntoarce, ceea ce a wi fqcut ‘n cea de-a 
treia cqlqtorie misionarq. El a descoperit cq un alt misionar, pe nume Apolo, 
fusese ‘n Efes ‘n timpul scurs ‘ntre a doua wi a treia cqlqtorie misionarq a 
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apostolului. Apolo predicase numai botezul lui Ioan, nu wi Evanghelia harului 
Domnului Isus Christos. La vremea aceea, Apolo nu-L cunowtea pe Domnul 
Isus Christos, dar ulterior el a devenit un mare predicator al Evangheliei.

Pavel a iniyiat ‘n Efes o lucrare cu implicayii majore ‘n zona respectivq. 
Vreme de doi ani el a predicat ‘n wcoala lui Tiran. Evanghelia a pqtruns 
astfel ‘n fiecare centru al provinciei romane a Asiei. “n perioada aceasta au 
fost ‘ntemeiate, prin lucrarea lui Pavel, bisericile la care se face referire ‘n 
capitolele 2 wi 3 din Apocalipsa.

<“n urmq, Pavel a intrat ‘n sinagogq, unde vorbea cu ‘ndrqznealq. 
Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la “mpqrqyia 
lui Dumnezeu wi cquta sq ‘nduplece pe cei ce-l ascultau. Dar fiindcq unii 
rqmkneau ‘mpietriyi wi necredinciowi, wi vorbeau de rqu Calea Domnului 
‘naintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despqryit pe ucenici de ei, wi 
a ‘nvqyat ‘n fiecare zi pe norod ‘n wcoala unuia numit Tiran. Lucrul acesta 
a yinut doi ani, awa cq toyi cei ce locuiau ‘n Asia, Iudei wi Greci, au auzit 
Cuvkntul Domnului.>  (Fapte 19:8-10)

Probabil cq aceasta a fost cea mai mare lucrare misionarq a apostolului 
Pavel. Aici el a fost ascultat de foarte mulyi oameni ‘n timp ce predica 
Evanghelia wi tot aici a stat cel mai mult. Locuitorii Efesului au ascultat 
mai multe predici ale apostolului Pavel deckt orice alt oraw vizitat de el. 
Acesta este wi motivul pentru care Pavel le putea scrie adevqrurile profunde 
conyinute de aceastq Epistolq. 

Pavel le scria corintenilor: 
<Voi mai rqmkne totuwi ‘n Efes pknq la Cincizecime, cqci mi s-a deschis 

aici o uwq mare wi largq wi sunt mulyi potrivnici.> (1 Cor. 16:8-9).

Pavel s-a lovit de o mare ‘mpotrivire, dar Dumnezeu l-a ocrotit ‘n chip 
miraculos, fapt care l-a ‘ncurajat wi mai mult pe apostolul Pavel sq continue 
lucrarea (vezi Fapte 19:23-41). Pavel a iubit foarte mult Biserica din Efes. 
Ultima sa ‘ntklnire cu bqtrknii Bisericii din Efes a fost una de o tandreye 
iewitq din comun pentru cq atunci Pavel ‘wi lua rqmas-bun de la ei (vezi Fapte 
20:17-38).

Efesul a fost orawul principal din Asia Minor (sau Asia Micq) wi probabil 
chiar din ‘ntreaga secyiune rqsqriteanq a Imperiului Roman. Numai Roma 
‘l ‘ntrecea. Cetatea Efes a fost ‘ntemeiatq ‘n jurul anului 2000 ‘.Cr. de cqtre 
hitiyi. A fost o cetate orientalq, asiaticq, pknq ‘n anul 1000 ‘.Cr. cknd au venit 
grecii. Acesta era locul ‘n care puteai gqsi o combinayie perfectq de orient wi 
occident. 

De-a lungul a 25 de secole, Efesul a fost unul din cele mai mari orawe 
ale lumii. Un drum impunqtor, lat de 11 m, avknd pe margini coloane, 
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trecea prin oraw pknq la portul care servea atkt ca centru important de export 
aflat la capqtul drumului de caravane din Asia, ckt wi ca un punct natural 
de debarcare ‘n timpul cqlqtoriilor de la Roma. “n prezent, marea este la o 
depqrtare de 10 \m din cauza depunerilor aluvionare care au continuat ‘n 
cursul secolelor. 

Templul zeiyei Diana din Efes a fost una din cele wapte minuni ale lumii 
antice. Era cel mai mare templu construit vreodatq de greci, cu o bazq de 
125 x 78 m. A fost construit pe un teren mlqwtinos, folosindu-se o fundayie 
artificialq din piei wi cqrbune de lemn astfel ‘nckt construcyia nu era afectatq 
de cutremure.

<Carierele din Muntele Prion furnizaserq marmura; arta wi averea 
cetqyenilor efeseni wi bijuteriile doamnelor din Efes contribuiserq din belwug 
la ‘nfrumuseyarea templului: cele 127 de coloane grayioase, dintre care unele 
sculptate wi colorate intens, erau daruri ale regilor; uwile, tavanul, scqrile 
erau fqcute din lemn de chiparos wi cedru; templul avea un altar realizat de 
Praxiteles wi o picturq fqcutq de Apelles; ‘n cuferele sale erau yinute mare 
parte din marile averi ale Asiei de Vest. Astfel, Xenofon ‘wi depozitase aici 
suma stabilitq la Atena din vknzarea sclavilor la Cerasus… “n acest templu 
era veneratq o zeiyq a cqrei statuie din lemn ‘nfqyiwa o femeie cu mai mulyi 
skni, un idol rudimentar ca un fetiw african. “n acest idol de lemn era inseratq, 
‘n unele poryiuni, o piatrq meteoricq despre care se spunea cq este <imaginea 
care a cqzut de pe Jupiter>. Pe lkngq templu ‘nflorise comeryul cu statuete din 
argint care ‘nfqyiwau templul sau poryiuni din templu. La acestea fac referire 
foarte mulyi autori antici wi se pare cq puyini erau strqinii care sq pqrqseascq 
Efesul fqrq a lua cu ei o astfel de amintire. Aceastq afacere awa-zis artisticq 
aducea un ckwtig mare mewtewugarilor. Dar rqspkndirea crewtinismului 
‘ncepea sq distrugq superstiyiile materiale wi idolatria imoralq, ‘ntruckt una 
din primele sale lecyii era, awa cum declarase Dimitrie, aceea cq <zeii fqcuyi 
de mkini nu sunt dumnezei>.      John Eadie – Comentariu asupra Epistolei 
cqtre Efeseni

SCHIYA CQRYII:

I. Secyiunea doctrinarq 
 – Chemarea cereascq a Bisericii (Enunyarea) –Cap. 1-3
A. Biserica este un Trup – capitolul 1
 1. Introducere – cap. 1:1-2
 2. Dumnezeu Tatql a ‘ntocmit planul Bisericii – cap. 1:3-6
 3. Dumnezeu Fiul a plqtit preyul pentru Bisericq – cap. 1:7-12  

  (Rqscumpqrarea prin skngele Lui)
 4. Dumnezeu Duhul Sfknt ocrotewte Biserica – cap. 1:13-14  

 (Printr-un singur Duh suntem toyi botezayi ‘ntr-un singur trup)
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 5. Rugqciune pentru cunoawtere wi putere – cap. 1:15-23

B. Biserica este un Templu – capitolul 2
 1. Materialul pentru construcyie – cap. 2:1-10  

 (Cei moryi ‘n greweli sunt preschimbayi ‘ntr-un templu viu)
 2. Metoda folositq la construcyie – cap. 2:11-18
 3. Semnificayia construcyiei – cap. 2:19-22  

 (<Crewte ca sq fie un Templu sfknt ‘n Domnul>)

C. Biserica este o Tainq – capitolul 3
 1. Explicarea tainei – cap. 3:1-4  

 (Nu este revelatq ‘n Vechiul Testament)
 2. Definirea tainei – cap. 3:5-13 
 (Iudeii wi Neamurile fac parte din acelawi Trup – Biserica)
 3. Rugqciune pentru putere wi cunoawtere – cap. 3:14-21  

 (<’ntqriyi ‘n putere> wi <sq cunoawteyi dragostea lui Christos>)

II. Secyiunea practicq, purtarea Bisericii pe pqmknt 
 (Menirea sau chemarea) – cap. 4-6

A. Biserica este un Om Nou – cap. 4
 1. Prezentarea Omului Nou – cap. 4:1-6  

 (<cqutayi sq pqstrayi unirea Duhului prin legqtura pqcii>)
 2. Ce trebuie sq facq Omul Nou – cap. 4:7-16 
 (<sq nu mai fim copii>, <sq crewtem ‘n toate privinyele> pknq la 
 <starea de om mare, la ‘nqlyimea staturii plinqtqyii lui Christos>)
 3. Ce ‘i este interzis Omului Nou – cap. 4:17-32  

 (<Sq nu mai trqiyi cum trqiesc pqgknii>; <fiyi buni unii cu alyii>)

B. Biserica va fi Mireasq – capitolul 5
 1. Logodna Bisericii – cap. 5:1-17 
 (<cqci v-am logodit cu un bqrbat, ca sq vq ‘nfqyiwez ‘naintea  

 lui Christos ca pe o fecioarq curatq>)
 2. Experienya Bisericii – cap. 5:18-24  

 (<Fiyi plini de Duh>)
 3. Awteptarea Bisericii – cap. 5:25-33 
 (<ca sq ‘nfqyiweze ‘naintea Lui aceastq Bisericq slqvitq>)

C. Biserica este un Ostaw – capitolul 6
 1. Relayiile ostawului – cap. 6:1-9 
 (<Nici un ostaw nu se ‘ncurcq cu treburile vieyii>)
 2. Duwmanul ostawului – cap.6:10-12 
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 (<uneltirile Diavolului>)
 3. Protecyia ostawului – cap. 6:13-18 
 (<‘ntreaga armurq a lui Dumnezeu>)
 4. Exemplul ostawului – cap.6:19-22
 – Pavel, un bun ostaw al lui Isus Christos 
 5. Binecuvkntarea ostawului – cap. 6:23-24.
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