
3 

INVIATI IMPREUNA CU CRISTOS ,, 

Efeseni 2:1-10 

Ma gindesc dteodata daca oamenii buni ~i serio~i au fost vreodata mai 
deprimati dedt astazi privind la situatia omului. Desigur, fiecare epoca este 
sortita sa aiba o viziune neclara asupra problemelor ei, fiindca ele sint prea 
aproape de cei ce traiesc in ea pentru ca ei sa le vada clar. $i fiecare generatie 
na~te noi profeti ai "nenorocirii. Cu toate acestea, mijloacele de informare in 
masa ne ajuta sa intelegem in ce masura s-a extins in lume raul contemporan, 
~i acest fapt face ca scena moderna sa para am de intunecata. Aceasta se 
datoreaza in parte problemelor economice cresdnde (cre~terea populatiei, 
epuizarea resurselor naturale, inflatia, ~omajul, foametea), in parte extinderii 
conflictului social (rasism, tribalism, lupta de clasa, dezintegrarea vietii de 
familie), ~i in parte lipsei unor principii morale care sa fie general acceptate 
(ceea ce duce la violenta, necinste, promiscuitate sexuala). Omul pare incapabil 
de a-~i conduce propriile lui afaceri sau de a crea o societate dreapta, libera, 
umanitara ~i lini~tita. Pentru ca omul insu~i este strimb. 

Pe .fundalul sumbru al lumii noastre de astazi, Efeseni 2: 1-10 se evidentiaza 
printr-o ~ocanta relevanta. Pavel, privind omul, sondeaza in primul rind 
adincimile pesimismului, ~i apoi, privindu-L pe Dumnezeu, se ridica pe 
inaltimile 'optimismului. Aceasta combinatie de pesimism ~i optimism, de 
disperare ~i credinta, este ceea ce constituie realismul inviorator al Bibliei. 
Pentru ca ceea ce face Pavel in acest pasaj este sa creioneze un viu contrast intre 
ceea ce este omul prin natura sa ~i ceea ce poate el deveni prin har. 

Voi erati morti fn gre$eli/e $i fn pacatele uoastre, 2fn care traiati odinioara, 
dupa m_ersul lumii acesteia, dupa domnul puterii uazduhului, a duhului care 
lucreaza acum (n fiii neascultarii. 3[ ntre ei eram ~i noi toti odinioara, cfnd traiam 
fn poftele firii noastre pamfnt~ti, cfnd faceam voile firii pamfnt~ti $i ale 
gfndurilor noastre, $i eram din fire copii ai mfniei, ca ~i ceilaJti. 4Dar 
Dumnezeu, care este bogat fn fndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a 
iubit, 5macar ca eram mor{i fn gre$eli/e noastre, ne-a adus la uiata fmpreuna cu 
Cristos {prin har sfnteti mfntui(i} . 6E/ ne-a fnuiat fmpreuna ~i ne-a pus sci 
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~edem fmpreuna fn /ocurile cere~ti, fn Cristos [sus, 
7ca so ar~te veac~ri~e 

viitoare nemarginita boga(ie a harului Sau, fn bunat~te~ L~1 Jata de no1. rn 
Cristos Jsus. scaci prin har ati Jost mfntui(i, prin credrn(a. $1 aceasta nu vine 
de /a voi; ci este darul Jui Dumnezeu. 9Nu prin Japte. ca sa nu se /aude nimeni. 
JOCaci noi sfntem /ucrarea Lui, $i am Jost ziditi fn Cristos lsus pentru Japte/e 
bune pe care le-a pregatit Dumnezeu mai dinainte, ca sa umblam fn ele. 

Este important sa incadram acest paragraf in contextul sau. Am reflectat la 
rugaciunea lui Pavel ( 1: 15-23) ca ochii launtrici ai cititorilor sai sa fie iluminati de 
Duhul Sfint, pentru ca ei sa poata cunoa~te implicatiile pe care le are pentru ei 
chemarea lui Dumnezeu, bogatia mo~tenirii Lui care a~teapta in ceruri ~i. mai 
presus de toate, nemarginita marime a puterii Sale. de care ei pot beneficia in 
acest interval. Dumnezeu a facut o demonstratie istorica suprema a acestei 
puteri prin faptul ca L-a inviat pe Cristos din morti ~i L-a inaltat mai presus de 
orice puteri ale celui rau. Dar El a mers cu demonstratia mai departe prin faptul 
ca ne-a inviat ~i ne-a inaltat ~i pe noi impreuna cu Cristos. ~i astfel ne-a 
eliberat din legatura mortii ~i a celui rau. Acest paragraf deci este cu adevarat o 
parte a rugaciunii lui Pavel ca ei (~i noi) sa poata pricepe dt de puternic este 
Dumnezeu. Primele lui cuvinte subliniaza aceasta: ,,Voi erati morti. .. " in fraza 
din limba greaca, pina la versetul 5 nu exista nici un verb principal care sa arate 
aqiunea lui Dumnezeu (,,[El] ne-a.adus la viata impreuna cu Cristos"). in orice 
caz, succesiunea ideilor este clara: ..Isus Cristos a fost mort. dar Dumnezeu L-a 
inviat ~i L-a inaltat. De asemenea. ~i voi erati morti. dar Dumnezeu v-a 
inviat ~i v-a inaltat impreuna cu Cristos". 

I. OM PRIN FIRE SAU CONDITIA UMANA (v. 1-3) 
inainte de a privi in detaliu la aceasta de~astatoare descriere a conditiei omufui 
despartit de Dumnezeu. trebuie sa ne fie clar ca este o descriere a tuturor 
oamenilor. Pavel nu ne ofera imaginea unui oarecare trib decadent sau a unei 
grupari degradate a societatii. ~i nici chiar a unui paginism extrem de corupt al 
zilelor lui. Nu, acesta este diagnosticul biblic al omului cazut in societatea cazuta 
de pretutindeni. Este adevarat ca Pavel incepe cu un autoritar voi. aratind in 
primul rind spre cititorii sai dintre neamuri din Asia Mica. dar foarte repede trece 
mai departe ~i scrie (v. 3a) ca noi toti odinioara ... traiam in acela~i mod (astfel 
incluzindu-se pe sine ~i pe ceilalti iudei) . ~i el incheie cu o referire la toti 
ceila4i (restul omenirii) (v. 3b). Aici deci avem evaluarea pe care o face apostolul 
fiecarui om care este fara Dumnezeu. conditiei umane universale. Ea este o 
condensare in trei versete a primelor trei capltole din Romani. in care trateaza 
cazul pacatului ~i vinovatiei. in primul rind ale paginilor. apoi ale iudeilor, ~i 
astfel ale intregii omeniri. Aici el scoate in evidenta trei inspaimintatoare 
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adevaruri despre fiintele umane nerascumparate, intre care am fost inclu~i ~i 
noi pina in clipa in care Dumnezeu S-a indurat de noi. 

A. Noi eram morf i. Voi erati morti fn gr~e/ile $i fn pacate/e voastre, fn 
care traiati odinioara (v.1-2a). Moartea la care se refera Pavel,nu este o figura de 
stil ca ~i in cazul pildei fiului risipitor: ,,Acest fiu al meu era mort"; este o 
afirmatie faptica referitoare la conditia spirituala a fiecaruia care este in afara lui 
Cristos. $i ea este cauzata de gre$elile $i pacatele lor. Se pare ca aceste doua 
cuvinte au fost alese cu grija pentru ca sa ofere o prezentare clara a raului uman. 
O ,,gre~eala" (paraptoma) este un pas rau, implicind fie o calcare a unor limite 
cunoscut~. fie abaterea de la o cale dreapta. Un ,,pacat" (hamartia) insa 
inseamna mai degraba neatingerea tintei, falimentarea in fata unui standard. 
impreuna, cele doua cuvinte acopera aspectul pozitiv ~i negativ, eel activ ~i 
pasiv al rautatii umane, in alte cuvinte pacatele noastre de comitere ~i cele de 
omitere. inaintea lui Dumnezeu noi sintem atit rebeli cit ~i falimentari. Ca 
rezultat, noi sintem ,,morti" , sau ,,straini de viata lui Dumnezeu" (4:18). Pentru 
ca adevarata viata (viata ve~nica) inseamna parta~ie cu Dumnezeul eel viu, 
iar moarte spiri.tuala inseamna separarea de EI, pe care pacatul o aduce in mod 
inevitabil: ,,Nelegiuirile voastre pun un zid de despartire intre voi ~i Dumnezeul 
vostru; pacatele voastre va ascund fata Lui ~i-L impiedica sa va asculte!" 1 

Aceasta afirmatie biblica despre ,,moartea" celor necredincio~i ridica 
probleme pentru multi, pentru ca nu pare sa se potriveasca cu faptele 
experientei de zi cu zi. Multi oameni care nu au facut nici o declaratie de 
credinta, care in mod deschis ii resping pe lsus Cristos, par sa fie foarte vii. Unul 
are trupul viguros al unui atlet, altul mintea vioaie a unui carturar, un al treilea 
personalitatea vivace a unei stele de cinema. Vrem noi sa spunem ca asemenea 
oameni; daca n-au fost salvati de Cristo~. sint morti? Da, intr-adevar, noi 
trebuie s~ spunem, ~i spunem tocmai acest lucru. Pentru ca in sfera care are 
importanta suprema (care nu este nici trupul, nici mintea~ nici personalitatea, ci 
sufletul), ei nu au viata. $i aceasta se poate observa. Ei sint orbi fata de gloria 
Jui Isus Cristos, ~i surzi fata de vocea Duhului Sfint. Ei nu au dragoste fata de 
Dumnezeu, nici con~tiinta realitatii Lui personale, nu Ii se inalta duhul spre EI 
in ace) strigat ,Abba, Tata", nu au dorinta de parta~ie cu poporul Sau. Sint la 
fel de insensibili fata de El ca ~i un cadavru. Astfel, nu trebuie sa ezitam sa 
afirmam ca o viata fara Dumnezeu (oricit de sanatoasa ar fi o persoana din 
punct de vedere fizic, ~i oricit de alerta din punct de vedere mintal) este de fapt 
moarte, ~i ca cei ce o traiesc sint morti in timp ce traiesc. 2 A afirma acest 
paradox inseamna a fi con~tienti de tragedia fundamentala a existentei umane 
cazute. Ea consta din faptul ca oamenii care au fost creati de Dumnezeu ~i 
pentru Dumnezeu lraiesc acum fara Dumnezeu. intr-adevar, aceasta a fost starea 
noastra pina in clipa i'n care Pastorul eel Bun ne-a gasit. 
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B. Nol eram inrobif I. Pavel nu se multume~te sa spuna ca oda~a umb/am 
(in versiunea romaneasca ,,traiam") fn gre~e/i ~i pacate. Expres1a este un 
ebraism, indidnd vechea noastra comportare sau stil de viata. Dar o ,,umblare" 
sugereaza 

O 
plimbare placuta la tara, avfnd tihnita libert~~e de a ~e bucu:a d: 

frumusetile fmprejurimilor. Cu toate acestea, ,,:umblarea noastra de altadata 
,.rn gre~eli ~i pacate" a fost cu totul diferita. In ea nu era de fapt adevarata 
Jibertate, ci mai degraba o teribila dependenta de fortele asupra carora nu 
avem nici un control. Ce anume erau ele? Daca fn spatele mortii sta pacatul. ce 
se ascunde fn spatele pacatului, care ne tine fntr-o astfel de captivitate? 
Raspunsul Jui Pavel, atunci dnd mai tfrziu ii pune intr-o terminologie eclesiastica, 
este ,Jumea, carnea ~i diavolul". Pentru ca el spune ca aceste trei influente 
controlau ~i dirijau viata noastra inainte de a deveni cre~tini. 

in primul rfnd, el ne descrie pe noi ca traind dupa mersu/ lumii acesteia (ca 
urmfnd cursul acestei lumi). Expresia din limba greaca este ,,conform veacului 
acestei lumi". Ea aduna laolalta cele doua concepte: ,,acest veac" al raului ~i al 
fntunericului (In contrast cu ,,veacul viitor" , concept introdus de lsus) ~i 
,.aceasta lume" , societatea organizata fara a-L include pe Dumnezeu sau - am 
putea spune - desacralizata (in contrast cu lmparatia lui Dumnezeu, care este 
noua Sa societate sub conducerea Sa). Deci ambele cuvinte, ,,veac" ~i ,.lume" . 
exprima un fntreg sistem de valori sociale care este instrainat de Dumnezeu. El 
patrunde, ba mai mult, el domina societatea necre~tina ~i ii tine pe oameni in 
captivitate. Oriunde sint dezumanizate fiintele umane - prin oprimari politice 
sau prin tirania birocratiei. printr-o conceptie care este desacralizata (care-L 
respinge pe Dumnezeu). imorala (care respinge absoluturile) sau materialista 
(care glorifica pia\a de consum), prin saracie. foamete sau ~omaj. prin 
discriminari rasiale sau prin orice alta forma de nedreptate - acolo noi putem 
detecta valorile subumane ale ,,acestui veac" ~i ,.ale acestei lumi". lnfluenta lor 
patrunde peste tot. Oamenii tind sa renunte la o gfndire independenta ~i sa se 
subordoneze culturii programelor de televiziune si a revistelor luxoase. Aceasta 
este o sclavie culturala. Eram toti la fel pina in ciipa in care lsus ne-a eliberat. 
Noi ,,pluteam purtati de curentul felului de viata al acestei lumi" (JBP). 

A doua captivitate a noastra a fost fata de diavolul care aid este numit 
domnul puterii uazduhului sau ,,domnul i~paratiei vazd~hului" (AG). Cuvintul 
,.vazduh" poate fi tradus ,.atmosfera cetoasa". indidnd intunericul pe care 
diavolul ii prefera in locul luminii. Dar este suficient daca semnificatia intregii 
fraze est: :a el are comanda acelor ,.domnii ~i stapiniri" deja mentionate. care 
~pereaza ~n lumea nevazuta. Astazi in Biserica este demodat (de~i satanismul 
mflore~_te m afara ei) sa crezi am intr-un diavol personal di ~i in inteligentele 
demomce personale care sint sub comanda lui. Dar nu exista nici un moliv 
~vi~ent in baza caruia teologia sa fie dirijata de moda Biseridi. deoarece 
mvatatura curata a lui lsus ~i a apostolilor Sai (nu ne referim aid la Biserica 
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secolelor imediat urmatoare) a dat fn vileag existenta lor du~manoasa. 
0 alta expresie este: a duhului care lucreaza acum fn /iii neascultarii. Din 

moment ce cuvintele a duhului sint la genitiv, ele nu sint o apozi\ie a cuvfntului 
domnu/ (acuzativ) . Dimpotriva, trebuie sa fn\elegem ca ,,domnul puterii 
vazduhului" este de asemenea domnul duhului care lucreaza in oamenii 
neascultatori. ,,Duhul" deci devine o forta impersonala sau o stare care este in 
mod activ la lucru in necre~tini. $i pentru ca Scriptura ii identifica pe diavol nu 
numai drept sursa ispitelor ~i a pacatului, ci ~i drept un ,,leu" ~i un ,,ucigaf, in 
final putem lini~titi sa -i atribuim Jui tot raul, gre~elile ~i violenta. Cind se 
spune ca el ~i starea produsa de el sint la lucru in fiintele umane, verbul 
(energeo) este identic cu eel folosit cu privire la puterea lui Dumnezeu (1 :20) care 
L-a inviat pe Isus din morti. Numai acea energie sau actiune divina ne-a putut 
salva de sub puterea diavolului. 

A treia influenta care ne tine legati sint poftele carnii (in limba romana este 
folosit cuvintul ,,fire") (v. 3a), unde carnea nu se refera la materialul viu care 
imbraca scheletul trupului nostru, d la natura noastra umana decazuta ~i 
egoista. Poftele sint definite ca dorinte ale trupului ~i ale mintii (in traducerea 
romaneasca ,,voile .firii paminte~ti ~i ale gindurilor noastre" ). Aceasta adaugare 
este in mod deosebit importanta pentru ca arata cit de gre!iila este punerea 
semnului egalitatii intre ,,poftele carnii" ~i ceea ce in limbaj popular se cheama 
,,pacatele carnii", Se cer doua clarificari aid. In prifT\ul rind, nu este nimic rau in 
dorintele naturale ale trupului, fie pentru hrana, fie pentru somn sau sex, pentru 
ca Dumnezeu a intocmit in acest fel trupul omenesc. Numai cind apetitul pentru 
hrana devine imbuibare, pentru somn lene, ~i pentru sex pofta, numai atunci 
aceste dorinte naturale au fost pervertite in dorinte pacatoase. in al doilea rind, 
,,poftele carnii' i includ dorintele rele ale mintii ~i ale trupu/ui, de pilda pacate 
ca mindria intelectuala, ambi!iile false, respingerea adevarului cunoscut, 
gindurile rele de razbunare. Intr-adevar, conform expunerii lui Pavel din Filipeni 
3:3-6, ,,carnea" acopera toate formele increderii in sine, chiar ~i mindria 
privitoare la obi~ie, neam, rasa, religie ~i indreptatire. In orice lucru in care 
,,eul" i~i inalta capul hidos impotriva lui Dumnezeu sau impotriva omului, de 
fapt responsabila este ,,carnea" . Dupa cum F.F. Bruce comenteaza pe drept 
cuvint, ea ,,se poate manifesta in forme respectabile la fel ca ~i in indeletnidrile 
pacatoase ale paginismului primului veac". 3 $i orice infati~are respectabila 
(sau prefacuta) ar adopta ea, neclintitul nostru egocentrism este o sclavie teribila. 

Astfel ded, inainte ca Isus Cristos sa ne fi eliberat, am fost supu~i unor 
influente opresive venite am dinauntru cit ~i din afara. Afara era ,,lumea" 
(cultura predominant desacralizata) . inauntru era ,,carnea" (natura noastra 
cazuta impletita cu egocentrismul): ~i deasupra lor. lucrfnd in mod activ in 
amindoua era ace! duh rau. diavolul, ,.domnul impara\iei intunerjcului' '. care 
ne-a tinut in captivitate. Aceasta nu inseamna ca acum putem sa aruncam tot 
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blamul sclaviei noastre pe ,.Iume, pe carne $i pe diavolul", ~i-sa _nu accepta~ 
noi in$ine responsabilitatea pentru ea. Dimpotriva, este semrnhcativ faptul_ ca m 

I 
ete voi" <i ,,noi" nu sint identiflcati cu aceste forte, c1 clar 

aces e vers .. -, d · ·1· J"' deosebiti de ele. de$i sint inrobi\i de ele. Noi 1n$ine eci smtem num1 ,I 111 
neascultarii (v. Zb) . adica ,.supu$ii razvrati\i impotriva lui Dumnezeu" (NEB) . 
Noi ne-am razvratit in mod con$1ient $i voluntar impotriva autorita\ii pline de 
dragoste a lui Oumnezeu $i astfel am cazut sub staptnirea lui Satan. 

C. Noi eram condamnafi. Pavel nu a terminal tnca descrierea starii 
noastre dinainte de a deveni cre$1ini. El mai are sa ne spuna tnca un adevar 
neplacut cu privire la noi in$ine. Noi eram nu numai morti $i inrobiti, spune 
el, ci eram $i condamna\i: eram din fire copii ai mfniei, ca $i ceilalti (v. 3b). Ma 
indoiesc ca in intreaga Epistola catre efeseni sa existe vreo alta expresie care sa fl 
provocat mai multa ostilitate decit aceasta. Unii comentatori fac putine incercari 
de a o in\elege $i nici nu se gindesc sa o apere: ei o resping considerind ca nu 
mai poate fl sus\inuta in ziua de astazi. Sint trei cauze ale ostilitatii !or. Ele 
privesc cuvintele ,.minie", ,.copii" $i ,,din fire". Acum trebuie sa consideram cu 
grija ceea ce Pavel a vrut sa ne spuna prin ele $i sa le punem intr-o lumina clara. 

In primul rind, sa ne referim la minia lui Dumnezeu. Minia lui Dumnezeu nu 
este ca $i a oamenilor. Nu este o pierdere a cumpatului. care sa-L faca sa ,.sara 
din \i\ini" in orice clipa. Ea nu este ·nici du$manie, nici rautate, nici ura, nici 
razbunare. Ea nu este niciodata arbitrara, din moment ce ea este reac\ia divina 
la o singura situa\ie. $i anume raul. De aceea ea este total previzibila $i nu este 
la bunul plac ale unei stari. toane sau al unui capriciu. Mai departe, ea nu este o 
lucrare impersonala de pedepsire in societate, ,,un proces inevitabil de cauze $i 
efecte intr-un univers moral". fie prin dezintegrarea sociala, fie prin 
administrarea drepta\ii de catre o curte de judecata, fie in vreun alt mod, dupa 
cum argumenteaza C.H. Dodd in faimosul comentariu Moffat al Epistolei catre 
romani. 4 Faptul ca .. minie" (orge) sau ,,minia" (he orge) apare fara a avea 
ata~te cuvintele .Jui Dumnezeu'I nu o face cu nimic mai impersonala decit ar fi 
harul Sau atunci cind el a pare fara precizarea Jui Dumnezeu" , ca $i in versetele 
5 $i 8 ale acestui capitol ( .. prin har sinteti mintuiti"). Nu. atit mfnia care judeca. 
cit $i harul care mintuie$1e sint amindoua personale. Ele sint m1nia si harul lui 
Dumnezeu. · 

Deci. ce este minia Sa. daca nu este o reactie arbitrara si nici un proces 
im~ersonal? Este ostilitatea personala. dreapta ~i constanta ·a lui Dumnezeu 
fata de rau. refuz~l ?au _clar fa\a de orice compromis cu el. $i hotar1rea Sa de 
a-1 condamn_a. Mm1a lui Dumnezeu nu este incompatibila cu dragostea Lui. 
C~n_tr~Slu

0
l d

0
mtre versetele 3 $i 4 este remarcabil: noi eram din fire copii ai 

m1rne1... ar umnezeu care este b t . • d . · oga m m urare. pentru dragostea cea mare 
cu care ne-a ,ubit .. . Astfel Pavel trece de la m1nia lui Dumnezeu la harul $i 
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dragostea lui Dumnezeu fara eel mai mic sentiment de stinjeneala. El este in stare 
sa le puna una linga alta in mintea lui, pentru ca el crede ca ele sint amindoua 
parte din caracterul lui Dumnezeu. Eu cred ca noi trebuie sa-1 fim mai 
recunoscatori lui Dumnezeu pentru minia Sa, $i sa ne inchinam Lui pentru ca 
dreptatea Lui fiind perfecta El intotdeauna reac\ioneaza fa\a de rau in acela$i 
fel , predictibil $i fara compromisuri. Fara aceasta constanta morala a lui 
Dumnezeu, noi nu ne-am putea bucura de pace. 

A doua problema pe care o gasesc oamenii este 1n expresia copii ai mfniei. 
Pentru ca cuvintele ne aduc 1n fa\a ochilor tabloul unor copila$i, ba chiar al 
unor copii nou-nascu\i, care se afla sub minia lui Dumnezeu, $i oamenilor 
maturi nu le place ceea ce vad 1n mintea lor. Dar este absolut sigur ca aid nu 
exista nici o aluzie la copila$i. Expresia este un alt ebraism, ca $i ,,fii ai 
neascultarii" din versetul 2, $i se refera la oameni de toate virstele. NEB 
substituie cu succes afirma\ia cu: ,,noi zaceam sub 1ngrozitoarea judecata a lui 
Dumnezeu". 

A treia problema este 1n locu\iunea adverbiala din fire. In ce sens eram ,,din 
fire" obiectul miniei $i judecatii lui Dumnezeu? Pentru inceput, putem fi in totul 
de acord cu faptul ca Pavel pune 1n mod deliberat 1n contrast ceea ce noi eram 
,,din fire" (fusei , v. 3) $i ceea ce am devenit ,,prin har" (chariti , v. 5). Este un 
contrast intre trecut $i prezent, 1ntre ceea ce am fost atunci cind am fost lasa\i 
de capul nostru $i. ceea ce am devenit din pricina faptului ca Dumnezeu a 
intervenit , 1n folosul nostru, $i deci este un contrast 1ntre judecata $i salvare: 
,,Prin fire noi eram sub m1nia lui Dumnezeu, prin har s1ntem m1ntui\i". P1na aici 
lucrurile s'1nt dare $i necontroversate. 

Dar Jusei, ,.din fire", pare sa descrie ceva mai mult dedt starea noastra 
,.naturala~', atunci cind s1ntem lasa\i de capul nostru. Pare de asemenea sa arate 
spre originea starii noastre ,.ca membri ai unei rase cazute".5 $i astfel ridica 
1ntrebari dificile cu privire la mo$tenirea noastra genetica $i responsabilitatea 
·noastra morala. Este oare expresia lui Pavel o stenograma pentru ceva mult mai 
cuprinzator, ca de pilda faptul ca prin na$tere avem 1n noi tendin\a de a pacatui, 
ca de aceea noi pacatuim $i ca pacatele noastre ne aduc sub judecata lui 
Dumnezeu? Sau spune el ca 1nsa$i fiin\a noastra umana este din na$tere sub 
judecata lui Dumnezeu? Nu am gasit o respingere mai categorica a acestei ultime 
interpretari dedt cea cuprinsa 1n urmatoarele cuvinte ale lui R. W. Dale. Fara 
1ndoiala. el vorbe$1e 1n numele multora: ,Aceasta expresie este citata dteodata 
ca $i cum ar fl inten\ionat sa afirme 1nspaim1ntatoarea doctrina conform careia 
prin insa$i na$terea noastra atragem asupra noastra m1nia divina $i ca dincolo 
de orice act voluntar de comitere a raului noi s1ntem sub blestemul divin. Aceasta 
1nfrico$atoare teorie nu este aprobata 1n nici un fel nici de Vechiul Testament nici 
de Noul Testament".6 $i totu$i. R.W. Dale $1ia ca aceasta doctrina pe care a 
respins-o am de categoric este sustinuta de marile confesiuni reformate. cum 
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C I T 
· · · N " de Arti·cole c:i Confesiunea Westminster. Iata Articolul 

sint e e re1zec1 ~1 oua -, . . __ 

9 I
. . P"catul originar nu consta in calcarea pe urmele lui Adam (ad1ca m 

ang 1can. ,. a . .. f" _ . · ·t I ·) c
1
· este insac:i grec:eala sau corupt1a naturu 1ecaru1 om. care este 

1m1 area u1 . . . " " I f mo~tenita in mod natural de urma~ii lui Adam: prin. care ?m~ este oa:te 
departe de dreptatea originara, ~i prin insa~i nat~ra lu1 este_ m~lmat spre ra~, 
astfel indt carnea pofte~te intotdeauna impotnva duhulu1: ~1 de aceea m 
fiecare persoana nascuta in aceasta lume, ea merita minia ~i condamnarea lui 
Dumnezeu ... " Cu alte cuvinte, insa~i natura noastra umana mo~tenita merita 
minia ~i judecata lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce Pavel pare sa ne invete 

aici: cum ii putem intelege? Probabil ca eel mai bun comentariu este comentariul Jui Pavel insu~i din 
Romani. Oupa cum aceste versete sint versiunea condensata a Jui Romani 1-3. 
tot a~a expresia ,,din fire copii ai miniei" este un rezumat al Jui Romani 5:12-14. 
Acolo argumentul sau prin care spune ca ,,moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor, din pricina ca toti au pacatuit" nu este ca toti au mo~tenit o natura 
pacatoasa care i-a fa.cut sa pacatuiasca ~i astfel sa moara, ci ca toti oamenii au 
pacatuit in ~i cu Adam. Vechiul Testament are un puternic simt al solidaritatii 
rasei umane. El vorbe~te despre generatia urmatoare ca fiind deja ,,in 
coapsele" generatiei prezente, un adevar despre care se poate spune ca este 
subliniat de genetica moderna. Pavel spune deci ca noi nu putem face din Adam 
tapul nostru ispa~itor ~i nu putem sa-1 blamam pe el pentru pacatul, vinovatia 
~i condamnarea noastra. Pentru ca noi in~ine am fost in Adam. Pe drept cuvint 
se poate spune ca noi am pacatuit in Adam. ~i ca in ~i cu el noi am atras vina 
asupra noastra ~i am murit. Oare nu in acest sens putem fl descri~i ca fiind ,,din 
fire" pacato~i ~i supu~i dreptei judecati a Jui Dumnezeu? Marea majoritate a 
teologilor protestanti au dorit intotdeauna sa adauge (chiar daca riumai cu titlu 
de incercare) faptul ca ei cred ca harul Jui Dumnezeu ~i ispa~irea Jui Cristos 
acopera anii copilariei pina la virsta responsabilitatii. ~i cei din traditia 
reformata au atras atentia asupra dovezilor biblice privind faptul ca acei copii 
care au parinti cre~tini sint nascuti in cadrul legamintului:7 Totu~i. nici acest 
important calificativ • nu schimba faptul pacatului ~i vinovatiei noastre 
mo~tenite sau eel al judecatii pe care o meritam. 

Moarte. robie ~i condamnare: acestea sint cele trei concepte la care apeleaza 
~vel pe~tru a ilustra starea noastra umana pierduta. Este ea prea pesimista? Ei 
bme, no~ trebuie sa cadem de acord (a~a cum de fapt am ~i facut-o) ca acesta 
nu ~ste 1~tregul adevar cu privire la omenire. Aici el nu spune nimic despre 
,.ch1pu_l lui Du~nezeu" . dupa care au fost create fiintele umane ~i pe care -
acum m mod mgrozitor deteriorat - ii mai pastreaza inca. de~i cu siguranta· el 
crede_ ~cest lucru ~i vorbe~te dE!spre rascumpararea noastra in termenii unei 
recrean dupa chipul lui Dumnezeu (vers 10 c:1· 4·24) El · · · · d . · -, • . nu spune mm1c mc1 

espre diferitele grade de decadere umana. de~i poate ca a acceptat existenta 
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lor. Pentru ca doctrina biblica privind ,,totala decadere" nu inseamna ca toate 
fiintele umane sint in acela~i grad decazute, nici faptul ca nimeni nu este capabil 
de vreun bine, ci mai degraba ca nici una din partile unei persoane umane 
(minte, emotii, con~tiinta, vointa etc.) nu a ramas neatinsa de cadere. Totu~i, 
in ciuda acestui calificativ necesar care afirma continuitatea demnitatii omului 
pusa in socoteala chipului divin pe care el nu I-a pierdut de tot, diagnosticul Jui 
Pavel ramine. In afara Jui Cristos omul este mort din pricina pacatelor ~i 
faradelegilor, inrobit de lume, de came ~i de diavol ~i condamnat sub minia Jui 
Dumnezeu. 

Faptul ca oamenii nu recunosc gravitatea conditiei umane explica credinta 
naiva a oamenilor in remedii superficiale. Educatia universala este foarte de 
dorit. La fel ~i legile drepte, administrate cu dreptate. Ambele Ii sint placute Jui 
Dumnezeu, care este Creatorul ~i Judecatorul drept al intregii omeniri. Dar nici 
educatia nici legislatia nu pot sea.pa fiintele umane de la moarte spirituala, 
captivitate sau condamnare. 0 boala radicala cere un remediu radical. In baza 
celor de mai sus, nu vom renunta sa urmarim nici o mai buna educatie nici o 
societate mai dreapta. Dar vom adauga la aceste lucruri o noua dimensiune fata 
de, care necre~tinii sfnt straini, ~i anume cea a evangheli.zarii. Pentru ca 
Dumnezeu ne-a incredintat \.m mesaj al ve~tii bune, care ofera viata celor 
morti, eliberare celor captivi ~i iertare celor condamnati. 

II. OM PRIN HAR SAU COMPASIUNEA DIVINA (4-10) 
Versetul 4 fncepe cu o categorica afirmatie adversativa: Dar Dumnezeu ... 
Aceste doua cuvinte pun in fata disperatei conditii a omenirii cazute initiativa 
plina de har ~i actiunea suverana a Jui Dumnezeu. Noi am fost obiectul miniei 
Lui, dar Dumnezeu, care este bogat fn fndurare, pentru dragostea cea mare cu 
care ne-a iubit, a avut mila de noi. Noi eram morti, ~i oamenii morti nu mai 
invie, dar Dumnezeu ne-a adus la viata impreuna cu Cristos. Noi eram robi, 
fntr-o situatie de dezonoare ~i neputinta, dar Dumnezeu ne-a adus la viata 
fmpreuna cu Cristos ~i ne-a a~ezat la dreapta sa fntr-o pozitie de onoare ~i 
putere. Astf~I a. actionat Dumnezeu pentru a reversa conditia noastra 
pacatoasa. Este esential sa pastram fmpreuna ambele aspecte ale acestui 
contrast, ~i anume ceea ce sintem prin fire ~i ceea sfntem prin har, conditia 
umana ~i compasiunea divina, mfnia Jui Dumnezeu ~i dragostea Lui. Cre~tinii 
sfnt criticati uneori pentru ca sint preocupati de pa.cat ~i vinovatie fntr -un 
mod de-a dreptul bolnavicios. Critica aceasta nu este justificata atunci dnd se 
refera la faptul ca ne confruntam cu faptele ce ne privesc pe noi (pentru ca nu 
este niciodata nesanatos sa privim realitatea in fatal. ci numai atunci cind nu 
pa~im mai departe in glorie prin mila ~i harul Jui Dumnezeu. 

Acum noi trebuie sa ne informam exact ce a fa.cut Dumnezeu, ~i de asemenea 
care este motivul pentru care a fa.cut acele lucruri. 
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A. Ce a fiicut Dumnezeu. lntr-un cuvint, El ne-a mfntuit. Aceea~i 
afirma\ie este facuta i'n versetul 5 ~i i'n versetul 8: Prin har sfnteti mfntuiti. Unii 
comentatori au sugerat ca versetele 4-10 sint un fel de imn, celebri'nd gloria 
salvarii ~i a singurului har, imn i'ntrerupt de doua ori de aclamatia liturgica ,,Prin 
har si'nteti mintuiti" . ,,Mintui\i" este un participiu trecut (sesosmenoi) . El 
subliniaza consecintele trainice ale actiunii de mi'ntuire a lui Dumnezeu facuta 
i'n trecut, ca ~i cum Pavel ar fi spus: ,,Si'nteti oameni care ati fost mintuiti ~i 
care veti rami'ne pururea mintuiti" . Totu~i, foarte multi si'nt astazi aceia care 
spun ca ei gasesc lipsit de sens limbajul traditional al mi'ntuirii. Astfel ca noi 
trebuie sa cercetam ceea ce scrie Pavel. 

De fapt, el formeaza trei verbe care exprima ceea ce a facut Dumnezeu Jui 
Cristos, ~i apoi (prin adaugarea prefixului syn , ,,'impreuna cu") ne leaga de 
Cristos i'n aceste evenimente. Astfel, in primul ri'nd Dumnezeu ne-a adus la viatd 
fmpreunQ cu Cristos (v. 5) , apoi ne-a fnviat fmpreunQ cu El (v. 6a) , ~i i'n al treil~a 
rind ne-a pus SQ ~edem fmpreunQ fn locurile cer~ti, fn Cristos Isus (v. 6b). 
Aceste verbe (,,ne-a adus la viata" , ,,ne-a inviat" ~i ,,ne-a pus sa ~edem" ) se 
refera la trei evenimente istorice succesive din lucrarea de mi'ntuire a lui Isus, care 
in mod normal sint numite invierea, inaltarea ~i a~ezarea. Atunci dnd spunem 
Credeul noi declaram credinta noastra in ele: ,A inviat din morti a treia zi, S -a 
inaltat la cer ~i ~de la dreapta lui Dumnezeu Tata!" . Ceea ce treze~te uimirea 
noastra este faptul ca acum Pavel nu scrie despre Cristos, ci despre noi. El afirma 
nu faptul ca Dumnezeu L-a inviat, L-a inaltat ~i L-a pus pe Cristos sa ~ada la 
dreapta Sa, ci faptul ca El ne-a inviat, ne-a inaltat ~i ne-a a~ezat pe noi 
impreuna cu Cristos. 

Pentru cre~tinismul nou-testamental este fundamental acest concept al unirii 
poporului lui Dumnezeu cu Cristos. Ce anume constituie trasatura distinctiva a 
membrilor noii societati a lui Dumnezeu? Nu numai faptul ca ei ii admira pe Isus 
~i chiar I se inchina Lui, nu numai faptul ca ei sint de acord cu dogmele Bisericii. 
nici chiar faptul ca traiesc dupa anumite standarde morale. Nu, ceea ce Ii distinge 
este noua lor solidaritate ca ~i popor care este ,Jn Cristos" . in virtutea unirii lor 
cu Cristos, ei au imparta~it cu adevarat invierea. inaltarea ~f a~ezarea la 
dreapta lui Dumnezeo. in ,.locurile cere~ti" , lumea nevazuta a realitatii 
spirituale, in care opereaza domniile ~i stapinirile (3: 10: 6:12) ~i in care 
suprema domnie este a lui Cristos (1:20). acolo a binecuvintat Dumnezeu pe 
poporul Sau in Cristos (1 :3) ~i acolo i-a a~ezat pe ei impreuna cu Cristos (2:6) . 
Pentru ca daca sintem a~ezati impreuna cu Cristos in locurile cere~ti. nu poate 
fi nici o indoiala-ca ~i noi ~edem pe tronuri! Ba mai mult. aceasta vorbire despre 
solidaritatea noastra cu Cristos in invierea si inaltarea Sa nu este doar un 
element de misticism cre~tin- fara sens. Ea po~rta m·arturia unei experiente vii. 
privind faptul ca Cristos ne-a dat pe de o parte viata noua (cu o sensibila 
con~tienta a realitatii lui Dumnezeu. ~i o dragoste pentru El ~i pentru poporul 
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Sau), ?i pe ~e alta parte o noua biruinta (i'n care raul ajunge tot rnai rnult biruit d: no!)_- ~01 ~m fos~ morti din punct de vedere spiritual, dar am fost readusi la 
v1ata ~1 facut1 alert1. Eram i'n captivitate, dar am fost i'naltati pe tron. · 

B. _D~ ce a /iicut-o Dumnezeu. Pavel trece dincolo de simpla descriere a 
act1~n11 sal~a~oare a lui Dumnezeu; el ne ajuta sa i'ntelegem cite ceva din 
~ohvele Lu1. ln:r-adevar, accentul major al i'ntregului paragraf este pus pe faptul 
ca ceea ce L-a mdemnat pe Dumnezeu sa actioneze in favoarea noastra nu a 
fost ceva ce tinea de noi (vreun presupus merit), ci ceva ce tinea de El (favorul 
Sau nemeritat). Pavel pune laolalta patru cuvinte ca sa exprime originea 
ini\iativei salvatoare a lui Dumnezeu. El scrie despre ,,i'ndurarea" lui Dumnezeu 
(Dumnezeu care este bogat fn fndurare, v. 4a), despre ,,dragostea" lui 
Dumnezeu (pentru dragastea cea mare cu care ne-a iubit, v. 4b), despre ,,harul" 
lui Dumnezeu (prin har ati Jost mfntuifi, v. 5 ~i 8) ~i despre ,,bunatatea" lui 
Dumnezeu ( ... bunatatea Lui Jato de noi fn Cristos Isus, v. 7). Noi eram rnorti, 
~i deci neputincio~i-in a ne mi'ntui pe noi i'n~ine: numai ,,i'ndurarea" a putut 
sa-1 ajunga pe eel neputincios, pentru ca ,,indurarea" este iubire pentru eel de jos 
~i pentru eel de afara. Noi eram sub minia lui Dumnezeu: numai ,,dragostea" a 
putut triumfa in fata mi'niei. Noi nu meritam nimic altceva din partea lui 
Dumnezeu dedt judecata, i'n baza pacatelor ~i gre~elilor noastre: numai 
,,harul" a putut sa ne scape din pustietatea noastra, pentru ca harul este un favor 
nemeritat. De ce a ac\ionat atunci Dumnezeu? Datorita i'ndurarii, iubirii, harului 
~i bunatatii Lui curate. • 

Mai mult deci't am. El ne-a mintuit pentru ca SQ orate fn veacurile viitoare 
nemQrginita bogafie a harului Sau (v. 7) . In invierea ~i inaltarea lui Cristos, El a 
demonstrat ,,nemarginita putere a maririi Sale" (v. 19-20); dar prin invierea ~i 
fnaltarea noastra a mai demonstrat ~i ,,nemarginita boga\ie a harului Sau", ~i 
va continua sa o faca in ve~nicie. Pentru ca noi, ca ~i dovezi vii ale bunatatii 
Lui, vom fndrepta privirile oamenilor dincolo de noi spre Acela caruia ii datoram 
salvarea noastra. 

Eram spre sffr~itul studiilor mele ca student la colegiul Ridley Hall, 
Cambridge, dnd s-a pensionat pastorul Paul Gibson. El fusese directorul ~colii, 
~i cu ocazia pensionarii a fost inaugurat portretul sau. Exprimindu-~i 
multumirea i-a adresat artistului un binemeritat compliment. El a spus ca el 
crecle ca fn viitor oamenii care vor privi spre tablou in loc sa i~trebe ,,Cine este 
acest om?", vor intreba: ,,Cine a pictat acest portre_t?" In cazul nost':1· 
Dumnezeu a 'dovedit mai mult dedt maiestrie. Un pac1ent dupa o operat1: 
dificila este O dovada vie a maiestriei chirurgului sau. ~i un condamnat dupa 
gratiere este dovada indurarii suveranului sau. Noi sint~m amfndoua -
exponate ale maiestriei lui Dumnezeu ~i trofee ale harul.Ul S~u~ . • . · 

Versetele 8-10 dezvolta subiec.tul harului lui Dumnezeu, ~1 exphca de ce 1~1 va 
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arata in veacurile viitoare fata de noi harul ~i bunatatea Sa in Cristos Isus. 0 va 
face din pricina mintuirii ~oastre. Dumnezeu l~i va arata harul fa\a de noi 
pentru ca ne-a mintuit prin harul Sau: Caci prin har ati fost mintui(i prin 
credinta. Aici exista trei cuvinte de baza ale Evangheliei cre~tine - mintuire , 
har ~i credinta. ,,Mintuirea" este mai mult decit iertare. Este o eliberare din 
moartea, robia ~i minia descrise in versetele 1-3. intr-adevar, ea include 
totalitatea vietii noastre noi in Cristos, Ce! cu care am fost adu~i la via\a, 
inalta\i ~i facuti sa ~edem in locurile cere~ti. ,,Harul" este 'indurarea 
nemeritata, oferita noua in dar de Dumnezeu, ~i ,,credin\a" este increderea 
smerita cu care o primim noi in~ine. 

Pentru a sublinia aceasta aflrma\ie hotarita ca noi am fost mintui\i numai 
datorita harului lui Dumnezeu prin increderea in Cristos, Pavel adauga doua 
nega\ii pentru echilibru: prima - ~i aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu (v. 8b) ~i a doua - nu prin fapte , ca sa nu se laude nimeni. Unii 
comentatori au luat cuvintul ,,acesta", din prima dintre cele doua nega\ii, ca 
referindu-se la credin\a (adica ,,voi a\i fost mintuiti... prin credin\a, ~i pina ~i 
aceasta credinta prin care a\i fost mintui\i este darul lui Dumnezeu"). Din 
punct de vedere teologic, acest lucru este adevarat. Noi nu trebuie sa ne gindim 
niciodata la mintuire ca la un fel de tranzac\ie intre Dumnezeu ~i noi, in care El 
contribuie cu harul ~i noi contribuim cu credin\a. Pentru ca noi eram mof\i, ~i 
a trebuit sa flm adu~i la via\a inainte ca sa fl putut crede. Nu, apostolii lui Cristos 
in alta parte dau o inva\atura clara asupra faptului ca ~i credin\a mintuitoare 
este darul plin cfe har al lui Dumnezeu. 8 Cu toate acestea, aici Pavel nu aflrma in 
mod direct acest lucru pentru ca ,,aceasta" (touto) este neutru, pe cind credin\a 
este un substantiv de genul feminin. De aceea trebuie sa luam cuvintul ,,aceasta" 
ca referindu-se la intreaga fraza anterioara: ,,Prin harul lui Dumnezeu voi sinte\i 
oameni care a\i fost m'intui\i prin credin\a, ~i toata aceasta experien\a este ... 
darul fara plata al lui Dumnezeu pentru voi". El nu este nici realizarea voastra (nu 
vine de la voi) , nici o rasplata pentru faptele voastre religioase sau filantropice 
(nu prin fapte) . Deci, din moment ce mi este loc pentru meritul uman, nu este loc 
nici pentru lauda umana. M'intuirea este·darul lui Dumnezeu, pentru ca nimeni so 
nu se laude. Cre~tinii se simt totdeauna stingheri\i in prezen\a mindriei, 
pentru ca ei simt absurditatea ei. Nu vom putea sa umblam \an\o~i prin cer ca 
!1i~te pauni. Cerul va fl plin de ispravile lui Cristos ~i de lauda lui Dumnezeu. 
lntr-adevar, in cer se va face o etalare. Nu etalarea eului, ci mai degraba a 
nemarginitei boga\ii a harului. 'indurarii ~i bunata\ii lui Dumnezeu prin Isus 
Cristos. · 

Cineva ~i-ar putea imagina ca Pavel a incheiat de-acum acest subiect ~i este 
gata sa treaca la altul. Dar nu. el este hotarit sa nu lase aceasta tema pina cind 
prin expunere nu avea sa elimine orice posibilitate de interpretare gre~ita. A~a 
ca adauga inca o aflrma\ie pozitiva. decisiva ~i glorioasa (v. 10): Caci noi 
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sintem lucrarea Lui, ~i am Jost ziditi in Cristos Isus pentru Japte/e bune pe care 
le -a pregatit Dumnezeu mai dinainte, ca sa umblam in ele. Primul cuvint emfatic 
al frazei este autou, ,,al Lui". Pavel a declarat deja ca mintuirea nu este realizarea 
noastra. Acum el nu afirma numai opusul, ~i anume ca ea este realizarea Jui 
Dumnezeu, ci merge mai departe. El lasa in urma lui gindul ca mintuirea este 
dincolo de noi ~i in afara noastra. El este preocupat de noi, fiintele umane vii 
care am fost moarte. Ce sintem noi acum? Noi sintem lucrarea lui Dumnezeu 
(poiema, ,,lucrarea Lui de aria, capodopera Lui")9 zidifi (ktisthentes) in Cristos 
Isus. Ambele cuvinte grece~ti vorbesc despre crea\ie. P'ina aici Pavel descrisese 
mintuirea in termenii unei invieri din morti, ai unei eliberari din sclavie ~i ai 
unei scapari de sub condamnare. $i flecare declara ca lucrarea este a lui 
Dumnezeu, pentru ca oamenii morti nu se pot aduce pe ei in~i~i din nou la 
via\a. nici cei captivi ~i condamnati nu se pot elibera. Dar acum el pune 

· lucrurile dincolo de orice umbra de indoiala. Mintuirea inseamna crea\ie, 
recreare, o facere din nou. $i limbajul crea\iei nu are sens daca nu exista un 
Creator; autocrearea este o flagranta contradic\ie in termeni. ,,Vedeti deci," 
scrie Calvin, ,,ca acest cuvint 'crea\i' (in traducerea romaneasca 'zidi\i' ) este 
suficient pentru a inchide gurile ~i a pune capat trancanelilor acelora care se 
lauda ca au vreun merit. Pentru ca atunci cind ei spun aceasta, ei presupun ca au fost propriii lor creatori. " 10 

Aceasta nu inseamna insa ca noi raminem pasivi ~i inerti. Unii critici 
intotdeauna au gindit a~a. ~i au presupus ca doctrina lui Pavel privind 
mintuirea numai prin har, de fapt, incurajeaza raminerea in continuare in pacat. 
Ei sint total gre~i\i. Faptele bune sint indispensabile mintuirii - nu ca baza sau 
mijloc al ei, ci ca o consecin\a ~i ct1 _o dovada a ei. Noi nu sintem mintui\i prin 
Japte (v. 8-9), ci noi am fost zidi\i in Cristos lsus pentru faptele bune (v. 10), 
fapte bune pe care le-a pregatit Dumnezeu mai dinainte, pe care El le-a planuit 
din ve~nicia trecuta ~i pentru care El ne-a format, astfel incit noi sa putem 
umbla in ele in mod continuu. 

Astfel paragraful se termina dupa cum a ~i inceput, cu ,,umblarea" noastra 
umana. o expresie ebraica pentru felul nostru de via\a. Mai inainte noi umblam 
in gre~eli/e ~i fn faradelegi/e noastre, in capcana carora ne-a prins diavolul; 
acum noi umblam in faptele bune pe care Dumnezeu le-a planuit din ve~nicie 
ca noi sa le facem. Contrastul este total. Este un contrast intre doua feluri de 
via\a (rau ~i bun), ~i dincolo de ele intre doi stapini (diavolul ~i Dumnezeu). 
Ce anume a putut face posibila o asemenea schimbare? Doar aceasta: o noua 
creatie prin harul ~i puterea lui Dumnezeu. Desigur, expresiile cheie ale 
paragrafului sint dar Dumnezeu (v. 4) ~i prin har (v. 5, 8). _ 

Pavel nu avea nici o iluzie cu privire la decaderea omenirii. El a refuzat sa 
infrumuseteze situatia, pentru ca aceasta 1-ar fl putut face sa propuna solu\i! 
superficiale. Dimpotriva, el incepe acest paragraf cu un portret fide! al omulu1 
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subjugat de trei forte groaznice, ~i anume ,.pacatul" , ,.moartea" ~i ,.minia". 
Totu~i. el a refuzat sa cada in disperare, pentru ca a crezut in Dumnezeu. 
Adevarat, singura nadejde pentru oamenii morti este invierea. Dar atunci 
Dumnezeul eel viu este Dumnezeul fnuierii. El este chiar mai mult decit atit: El 
este Dumnezeul creatiei. Ambele metafore arata necesitatea indispensabila a 
harului divin. Pentru ca invierea este din moJ"\i, ~i crearea este din nimic. 
Acesta este adevaratul inteles al ,.mintuirii". 

NOTE 

1. lsaia 59:2. 
2. Comparati cu 1 Timotei 5:6. 
3. Bruce, p. 49. 
4. (Hodder & Stoughton, 1932). p. 23. 
5. F.F. Bruce intr-o nota de subsol, Simpson, p. 46. 
6. Dale, p. 162. 
7. Comparati cu 1 Corinteni 7:14. 
8. De ex., Faptele 18:27; Filipeni 1:29. 
9. Bruce, p. 52. 

10. Calvin, p. 162. 
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