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0 RUGACIUNE PENTRU 
CRESTEREA IN CUNOASTERE , , 

Efeseni 1:15-23 

De aceea ~i eu, de dnd am auzit despre credinta fn Domnul Isus care este fn 
uoi, ~i despre dragostea uoastra pentru toti sf int ii , 16nu fncetez so aduc 
mu4umiri pentru uoi, dnd ua pomenesc fn rugaciuni/e mele. 17$i ma rog ca 
Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tata/ slauei, sa ua dea un duh de 
fntelepciune ~i de descoperire, fn cunoa~terea Lui, 18~i so ua lumineze ochii 
inimii, ca so pricepeti care este nadejdea chemarii Lui, care este bogatia slauei 
mo~tenirii Lui fn sfinp, 19~i care este fata de noi, credincio~ii, nemarginita 
marime a puterii Sale, dupa lucrarea puterii tariei Lui, 20pe care a desf~urat-o fn 
Cristos, prin faptul ca L-a fnuiat din moyti :j'i L-a pus sa ~ada la dreapta Sa, fn 
locurile cer~ti, 21mai presus de orice domnie, de orice stapfnire, de orice putere, 
de orice dregatorie ~i de orice nµme, care se poate numi, nu numai fn ueacul 
acesta, ci ~i fn eel uiitor. 22EI I -a pus totul sub picioare, ~i L-a dat capetenie peste 
toate lucrurile Bisericii, 23care este Trupul Lui, p/inatatea Celui ce fmp/ine~te 
totul fn toti. 

De~i Pavel se ginde~te desigur la cititorii sai din Asia carora le scrie, totu~i. 
de-a lungul primului capitol din epistola sa el se adreseaza mai mult lui 
Dumnezeu decit lor. El incepe cu o benedictie mareata (1:3-14) ~Lcontinua cu 
o mijlocir_e mareata (1 : 15-23). _ Efeseni 1 este de fapt impartit in aceste doua 
sectiuni. In primul rind. Pavel II binecuvinteaza pe Dumnezeu pentru ca ne-a 
binecuvintat in Cristos: apoi se roaga ca Dumnezeu sa deschida ochii no~tri ca 
sa pricepem plinatatea binecuvintarii Lui. 

Pentru o viata cre~tina sanatoasa astazi este de cea mai mare importanta sa 
urmarim exemplul lui Pavel ~i sa pastram lauda cre~tina ~i rugaciunea 
cre~tina impreuna. Totu~i. multi nu reu~esc sa pastreze acest echilibru. Unii 
cre~tini nu par sa faca altceva decit sa se roage ca sa primeasca noi binecuvintari 
duhovnice~ti. de parca ar fi uitat faptul ca Dumnezeu i-a binecuvintat deja in 
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Cristos cu toate binecuvintarile spirituale. Altii pun atita accent pe adevarul 
neindoielnic ca absolut totul este deja al lor in Cristos incit devin nemultumiti 
de ei in~i~i ~i par sa nu mai doreasca sa cunoasca s~u sa experimentez~ m~i 
adinc privilegiul de a fi cre~tini. Ambele grupuri trebuie declarate lipsite de 
echilibru. Ele au creat o polarizare pe care Scriptura nu o tolereaza. in Efeseni 1 
Pavel face un lucru pe care ne fncurajeaza sa-1 facem ~i noi. El continua sa-L 
laude pe Dumnezeu ca in Cristos toate binecuvintarile spirituale sint ale noastre, 
dar se ~i roaga ca noi sa putem cunoa~te plinatatea a ceea ce El ne-a dat. Daca 
pastram fmpreuna lauda ~i rugaciunea, benedictia !ji cererea, este putin 
probabil sa ne pierdem echilibrul spiritual. 

Pe masur:!i ce continuam sa comparam cele doua jumatati ale primului capitol 
din Efeseni, vom fi ~ocati de o alta trasatura a lor: ambele sfnt in mod esential 
trinitariene. Pentru ca ambele Ii sint adresate lui Dumnezeu Tata!: benedicti~ Ii 
este adresata lui ,,Dumnezeu, Tata! Domnului nostru lsus Cristos" (v. 3), iar 
mijlocirea Ii este adresata ,,Dumnezeului Domnului nostru lsus Cristos" (v. 17), 
care mai este numit ~i ,,Tata! slavei" sau (in NEB) ,,Tata! Cel atotslavit". Apoi, se 
refera in mod specific la lucrarea lui Dumnezeu in ~i prin Cristos, pentru ca pe 
de o parte El ,,ne-a binecuvfntat in Cristos" (v. 3), ~i pe de alta parte, El ,,a 
desfa~urat fn Cristos" o mare lucrare a puterii cind L-a inviat ~i L-a intronat (v. 
20). $i in al treilea rind, ambele sectiuni ale capitolului se refera - chiar daca 
in mod indirect - la lucrarea Duhului Sfint, din moment ce binecuvintarile pe 
care Dumnezeu le revarsa asupra noastra in Cristos sint binecuvintari 
,;spirituale" (v. 3), !?i numai printr-un ,,duh (sau Duh) de intelepciune ~i de 
descoperire" putem ajunge sa le cunoa~tem (v. 17). Nu cred ca cere un efort 
prea mare ca sa recunoa!jtem aceasta structura trinitariana. Credinta cre!jtina 
!ji viata cre!jtina sint amindoua in mod fundamental trinitariene. $i una este 
un raspuns dat celeilalte. Din pricina faptului ca Tata! s-a apropiat de noi 
binecuvintindu-ne in Fiul !ji prin Duhul, ~i noi putem sa ne apropiem de El in 
rugaciune adresqta prin Fiul !ji prin Duhul (comparati cu 2:8). 

Ceea ce-1 determina pe Pavel sa se lanseze in rugaciune pentru cititorii sai este 
ceva ce el a auzit despre ei. In paragraful precedent el scrisese in termeni destul 
de generali despre faptul ca el ~i semenii lui cre~tini iudei au ,,nadajduit in 
Cristos" mai intii (v.12) ~i despre faptul ca cititorii lui, care erau credincio!ji 
dintre neamuri, au ,,auzit cuvintul adevarului" ~i ,,au crezut" in Cristos (v. 13). 
Acum el devine mai personal: Am auzit despre credinta fn Domnu/ Isus care este 
in uoi, ~i despre dragostea uoastra pentru toti sfinW Este ciudat faptul ca cele 
mai bune manuscrise omit cuvintele ,,dragostea voastra". Fara ele, ,,Domnul 
Isus" ~i toti sfintii devin deopotriva obiectul credintei efesenilor. Atit de 
neobi~nuit este acest concept al credintei in cre~tini la fel , ca ~i in Cristos, !ji 
atit de diferit de tot ceea ce a scris Pavel in alta parte, incit noi sintem pu~i in 
fata unei alegeri. Fie ca trebuie sa-1 urmam pe Mqrkus Barth, care a tradus 
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cuvintul ,,credin\a" cu ,,credincio~ie" sau ,,loialitate". ceea ce este .,ceva 
asemani:llor dragostei" 1 ~i poate avea ca obied a tit pe Cristos cit ~i pe cre~tini, 
fie ca trebuie sa concludem, in ciuda dovezilor puternice ale manuscriselor. ca 
cele doua cuvinte, ,,dragostea voastra", au fost cu adevar?t dictate de Pavel. dar 
au fost cumva omise de catre unul din primii copi~li. In al doilea caz avem 
familiarul cuplet al credintei in Cristos ~i al dragostei pentru cei ce sint ai Lui , 
ceea ce regasim intr-o perfecta paralela in Coloseni 1:4. Fiecare cre~tin crede ~i 
iube~te in acela~i timp. Credinta ~i dragostea sint haruri cre~tine de baza, 
a~a cum este ~i nadejdea, al treilea element al - triadei care a fost deja 
mentionata in versetul 12 ~i care reapare in versetul 18. Este imposibil sa fii in 
Cristos ~i sa nu te sim!i atras am spre El, prin credinta, cit ~i spre cei ce sint ai 
Lui, prin dragoste (spre absolut toti, in aces! caz iudei ~i neamuri fara 

deosebire). 
Auzind despre credinta !or ~i despre dragostea !or cre~tina, Pavel spune ca el 

nu inceteaza sa Ii multumeasca Jui Dumnezeu pentru ei (recunoscind in El 
autorul ambelor calitati) , ~i apoi ii inconjoara cu rugaciunile Jui. Pentru ca in 
pofida neincetatei multumiri adresate Jui Dumnezeu pentru ei, el nu este inca 
satisfacut de ei. Care este deci cererea Jui? El nu se roaga ca ei sa primeasca o ,,a 
doua binecuvintare", ci ca ei sa aprecieze la eel mai inalt grad posibil implicatiile 
binecuvintarii pe care au primit-o deja. f,stfel, esenta rugaciunii Jui pentru ei 
este: ca sa pricepeti (v. 18). De~i celelalte rugaciuni ale Jui Pavel pe care le avem 
scrise sint mull mai cuprinzatoare dedt aceasta, ele toate includ o cerere similara 
fie pentru puterea de a cunoa~te (3: 18), fie pentru ,Jntelepciune ~i pricepere 
spirituala", 2 fie pentru ,,cun~tere ~i orice pricepere" .3 Nu trebuie sa trecem 
cu vederea- aceasta subliniere. Cre~terea in cunoa~tere este indispensabila 
cr~terii in sfintenie. lntr-adevar, cunoa~terea ~i sfintenia sint chiar mai strins 
legate decit mijlocul ~i scopul. Cunoa~terea pentru care se roaga Pavel este un 
concept mai mull ebraic decit grecesc: ea adauga cunoa~terii prin intelegere 
cunoa~terea prin experienta. Mai mull decit aceasta, ea accentueaza 
cunoa$terea Lui (v. 17), a Jui Dumnezeu lnsu~i. intr-un mod personal, ca ~i 
context in care putem pricepe care este .. . (v. 18), adica, putem sa ajungem sa 
cunoa~tem adevaruri cu privire la El. Nu exista cunoastere mai inalta decit 
cunoa$terea Jui Dumnezeu lnsu~i. Dupa cum a sp~s Adolphe Monod: 
,.Filozofia luindu-1 pe om in centrul ei spune: cunoa$te-te pe tine fnsuti: numai 
cuvintul inspirat care i~i are originea fn Dumnezeu a fost in stare sa spuna: 
cunoQ$te-L · pe Dumnezeu ''. 4 

0 asemenea cunoa~tere este imposibila fara revelatie. A$a ca Pavel se roaga 
ca Dumnezeu sa va dea un duh de intelepciune $i descoperire fn cunoasterea 
Lui (v. 17). De~i in majoritatea traducerilor gasim scris .. duh" cu .,d': mic. 
referirea pare sa fie la Duhul Sfint. deoarece Scriptura vorbe~te despre El ca 
despre .,Duhul Adevarului" . agentul revelatiei. $i invatatorul copiilor Jui 
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Dumnezeu. Nu ca I-am putea cere lui Dumnezeu sa ,,dea" Duhul Stint celor care 
L-au primit deja ~i au fost ,,sigilati" cu El (v. 13), ci, dimpotriva, arata ca noi ne 
putem ruga ~i chiar trebuie sa ne rugam pentru lucrarea Lui de iluminare. 
f ncrederii lui Pavel in aceasta lucrare a Duhului i se datoreaza faptul ca el poate 
sa-~i continue rugaciunea: $i sd va lumineze ochii inimii ca sd pricepeti... in 
uzajul biblic inima este intreaga noastra fiinta launtrica, inglobind am ratiunea 
cit ~i sentimentele. A~ ca ,,ochii inimii" nu sin! altceva decit ,,ochii no~tri 
]auntrici"; care trebuie sa fie deschi~i sau ,,luminati" inainte ca noi sa putem 
pricepe adevarul Jui Dumnezeu. 

Apostolul aduna acum laolalta trei mari adevaruri pe care dore~te ca cititorii 
sai (prin iluminarea Duhului Stint) sa le cunoasca teoretic ~i prin experienta. Ele 
privesc chemarea, mo~tenirea ~i puterea Jui Dumnezeu. Mai specific, el se 
roaga ca ei sa cunoasca ,,nadejdea chemarii" Jui Dumnezeu, ,,slava" (de fapt 
,,bogatia slavei") mo~tenirii Lui ~i ,,marimea" (de fapt ,,nemarginita marime") 
a puterii Lui. 

I. NADEJDEA CHEMARII LUI DUMNEZEU 
Chemarea Jui Dumnezeu ne readuce tocmai la inceputurile vietii noastre 
cre~tine. ,,$i pe a_ceia pe care i-a hotarit mai dinainte, i-a ~i chemat; ~i pe 
aceia pe care i-a chemat, i-a ~i socotit indreptati!i". 5 Este adevarat ca noi 
L-am chemat ca sane mintuiasca,6 dar chemarea noastra a fost un raspuns la 
chemarea Lui. · 

lntrebarea care se pune este aceasfa: La ce ne-a chemat Dumnezeu? 
Chemarea Lui n-a fost la intimplare sau un lucru fara scop. Cind ne-a chemat, El 
a avut in vedere un anumit lucru. El ne-a chemat la ceva ~i pentru ceva. $i 
tocmai aceasta se in\elege prin ,,nadejdea chemarii Lui" (v. 18), care in 4:4 este 
numita nadejdea chemarii voastre. Ea este a~teptarea pe care o savuram ca 
urmare a faptului ca Dumnezeu ne-a chemat. 

Ce este aceasta, ne fspune restul Noului Testament. Ea este o a~teptare bogata 
~i plina de varietate. Pentru ca Dumnezeu ne-a chemat ca sa ,,fim ai lui Cristos" 
~i la parta~ie cu .. . lsus Cristos. 7 EI ne-a chemat ca sa fim sfinti sau ne-a chemat 
cu o chemare sfinta. fiindca El, eel care ne-a chemat, este stint ~i ne spune: ,,Fiti 
sfinti, caci Eu sfnt sfint" . 8 Una din trasaturile caracteristice ale poporului ,,stint" 
sau special al Jui Dumnezeu este eliberarea de sub judecata Legii Jui Dumnezeu. 
Astfel, noi nu trebuie sa cadem din nou sub jugul robiei, pentru ca am fost 
,,chemati la libertate" .9 0 alta trasatura este parta~ia armonioasa dincolo de 
barierel; de rasa sau de clasa sociala, pentru ca noi am fost ,,chemati ca sa 
alcatuim un singur trup" , sa ne bucuram de ,,pacea lui Cristos", ~i trebuie deci 
sa traim o viata vrednica de chemarea pe care am primit-o ... fngaduindu-ne 
unii pe altii in, dragoste. 10 In acela~i limp, de~i rre putem bucura de pace fn 
comunitatea cre$1ina, sintem nevoiti sa suportam opozitie din partea lumii 
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necredincioase. $i cu toate acestea, nu trebuie sa ne razbunam: ,,$i la aceasta 
(la aceasta suferinta pe nedrept ~i la aceasta ingaduinta rabdatoare) ati fost 
chemati: fiindca ~i Cristos a suferit pentru voi ~i v-a lasat o pilda ca sa calcati 
pe urmele Lui". 11 Pe deasupra, noi ~tim ca ~incolo de suferinta ne a~teapta 
slava. Pentru ca Dumnezeu ne-a chemat ,,la lmparatia ~i slava Sa", sau ne-a 
,,chemat in Cristos Isus la slava Sa ve~nica". Aceasta este ceea ce Pavel 
nume~te ,,chemarea cereasca a lui Dumnezeu, in Cristos lsus" , de dragul careia 
el continua sa alerge inainte spre tinta in aceasta alergare cre~tina. 

12 

Toate acestea au fost in mintea Jui Dumnezeu atunci cind ne-a chemat. El ne-a 
chemat la Cristos ~i la sfintenie, la libertate ~i pace, la suferinta ~i slava. Mai 
simplu, ea a fost o chemare la o ~iata cu totul noua in care II cunoa~tem, ii 
iubim pe Cristos, ascultam de El ~i Ii slujim Lui, ne bucuram de parta~ia cu El ~i 
cu ceilalti, ~i privim dincolo de suferinta prezenta la slava care va fi odata 
aratata. Aceasta este nadejdea la care v-a chemat. Pavel se roaga ca ochii nostri 
sa fie deschi~i pentru ca noi s-o putem pricepe. · 

II. SLAVA MO~TENIRII LUI DUMNEZEU 
A doua rugaciune a apostolului ca.Ire Dumnezeu este ca noi sa putem cunoa~te 
care este bogdfia slavei mo~tenirii Lui fn sfinti (v. 18b). Expresia aceasta, atft in 
limba greaca cit ~i fn limba engleza, poate fnsemna fie mo~tenirea Jui 
Dumnezeu, fie a noastra, adica fie mo~tenirea pe care El o prime~te, fie 
mo~tenirea pe care El o ofera. Unii comentatori iau primul sens ~i inteleg ca ea 
se refera la mo~tenirea pe care o poseda Dumnezeu in poporul Sau. Este 
evident faptul ca autorii Vechiului Testament au prezentat fn mod consecvent 
adevarul ca poporul Jui Dumnezeu era ,,mo~tenirea" sau ,,proprietatea" Lui, ~i 
in ultimul capitol gasim o referire la aces! adevar fn vers~tele 12 ~i 14. Dar textul 
paralel din Coloseni 1:12 sugereaza cu putere cealalta interpretare, ~i anume ca 
,,mo~tenirea lui Dumnezeu" se refera la ceea ce ne va da El. pentru ca noi 
trebuie sa-1 multumim Tata.Jui ,,care ne-a invrednicit sa avem parte de 
m<?~tenirea sfintilor in lumina". 

In acest caz, daca ,,chemarea" Jui Dumnezeu indica inceputul vietii noastre 
cre~tine, ,,mo~tenirea" Jui Dumnezeu indica sfir~itul ei, acea mo~tenire finala 
a carei garantie este Duhul Sffnt (v. 14) ~i pe care Petru o descrie ca fiind 
,,nestricacioasa ~i nefntinata. ~i care nu se poate ve~tej'i, pa.strata in. ceruri 
pentru voi" .13 Pentru ca copiii lui Dumnezeu sint mo~tenitorii Jui Dumnezeu. de 
fapt ,,fmpreuna mo~tenitori cu Cristos" , 14 iar prin harul Sau, intr-o zi, 
mo~tenirea va fi a noastra. Este dincolo de capacitatea noastra de a ne imagina 
cum va fi exact. A~ ca ar fi fntelept sa nu fim prea dogmatici cu privire la 
aceasta. Totu~i. unele aspecte ne-au fost revelate in Noul Testament. ~i nu vom 
gre~i daca ne vom tine cu tarie de ele. Ni se spune ca· ii vom ,.vedea" pe 
Dum.nezeu ~i pe Cristosul Sau. ~i ca ne vom inchina Lui: ca aceasta viziune ,,de 
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extaz" va fi o viziune transformatoare, pentru ca ,,atunci cind ii vom vedea pe El 
vom fi ca El", nu numai in trup, ci ~i in caracter; !ii ca ne vom bucura de o 
desavir~ita parta~ie unii cu altii. Pentru ca mo~tenirea lui Dumnezeu 
(mo~tenirea pe care ne-o da El) nu va fi o mica petrecere pentru fiecare individ, 
ci mai degraba una ,,intre sfinti", pe masura ce ne alaturam acelei ,,mari gloate 
pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice semintie, din 
orice norod ~i de orice limba, care statea in picioare inaintea scaunului de 
domnie ~i fnaintea Mielului". 15 

Pavel nu prive~te ca prezumtios faptul ca noi trebuie sa ne gindim la 
mo~tenirea noastra cereasca, sau chiar s-o anticipam cu bucurie ~i multumire. 
Dimpotriva, el se roaga ca noi s-o putem ,,pricepe", sa intelegem ,,slava" ei, ba 
chiar ~i ,,bogatia slavei" ei. 

III. MARIMEA PUTERII LUI DUMNEZEU 
Daca ,,chemarea" lui Dumnezeu se refera la fnceput, iar ,,mo~tenirea" lui 
Dumnezeu la sfir~it, atunci cu siguranta ,,puterea" lui Dumnezeu acopera 
perioada dintre ele. $i apostolul se concentreaza asupra acesteia, pentru ca 
numai puterea lui Dumnezeu poate implini a~teptarea care pne de chemarea 
Lui, ~i numai ea ne poate duce in siguranta la. bogatiile slavei mo~tenirii pe 
care El ne-o va da in ceruri. Pavel este convins ca puterea lui Dumnezeu este 
suficienta, ~i el ca-Uta cuvintele ca sa ne convinga. El nu scrie numai despre 
,,puterea" lui Dumnezeu, ci ~i despre ,,energia puterii tariei Lui" (traducerea 
literala a lucrarii puterii tdriei Lui (v. 18), ~i el se roaga ca noi sa ajungem sa 
cunoa~tem mdrimea ei, ba chiar ~i nemdrginita ei marime din (mai bine 
,,pentru" sau ,,spre" ) noi, credinciOfii. 

Cum vom ajunge sa cunoa~fem extraordinara marime a puterii lui 
Dumnezeu? Prin faptul ca El a demonstrat-o public in invierea ~i inaltarea lui 
Cristos (v. 20-23). Pavel se refera de fapt la trei evenimente succesive: in primul 
rfnd, L-a fnviat din morti (v. 20a); fn al doilea rind, L-a pus sd ~add la dreapta 
Sa, fn locurile cer~ti, mai presus de orice al!i competitori (v. 20b, 21) , ~i /-a 
pus totu/ sub picioare (v. 22a); iar in al treilea rind, L-a dat capetenie peste toate 
lucrurile Bisericii, care este Trupul Lui .. . (v. 22b; 23). Cele trei sint legate una de 
alta. Invierii lui Cristos ~i intronarii Lui mai presus de orice putere a celui rau se 
datoreaza faptul ca El a fost pus capetenie peste Biserica. Invierea ~i inaltarea 
au denionstrat in mod decisiv puterea divina. Pentru ca exista doua puteri pe 
care om'ul nu le poate controla, dar care-I tin in robie; ele sint moartea ~i raul. . 
Omul este muritor. el nu poate evita moartea. Omul este cazut; el nu poate birui 
raul. Dar in Cristos. Dumnezeu le-a biruit pe amindoua. ~i de aceea ne poate 
scapa din amindoua. 

A. invierea lui lsus Cristos din morfi. _Moartea este un du~man 
inver~unat ~i fara mila. Intr-o buna zi ea va veni la fiecare din noi. Cu citiva ani 
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in urma, am fost chemat la un spital londonez ca sa vizitez pe o sora din 
comunitatea noastra care a fost internata de urgenta. Ma a~teptam s-o gasesc 
in pragul mortii, ~i cind colo ea ~edea pe patul ei zimbind: ,,Cind am fost 
adusa" - a zis ea - ,,medicii ~i asistentele s-au adunat in jurul meu ca ~i cum 
a~ fi fost pe moarte. Dar eu am decis sa nu mor!" A fost o remarca spirituala, dar 
nu tocmai adevarata. De fapt, este mult timp de cind sora aceea a murit. Pentru 
ca noi putem reu~i sa aminam moartea; insa nu putem scapa de ea. Dupa 
moarte nimic nu poate opri procesul descompunerii. Nici cele mai sofisticate 
tehnici de imbalsamare ale antreprenorilor moderni-de pompe funebre nu pot 
conserva trupul pentru totdeauna. Nu. Sintem tarina, ~i in mod inevitabil in 
tarina ne vom intoarce. 16 Nici o putere omeneasca nu poate impiedica aceasta, 
~i nici nu poate aduce la viata un om mort. 

Dar Dumnezeu a fa.cut ceea ce omul nu p,Jate face. El L-a inviat pe lsus 
Cristos din morti. In primul rind, El a oprit procesul natural al descompunerii, 
nelasind ca Sfintul Sau sa vada putrezirea.17 Apoi El nu numai ca a reversat 
procesul, readucindu-L pe lsus eel mort la aceasta via!a, ci a pa~it dincolo de 
ea: L-a inviat pe Isus la o viata cu totul noua (nemuritoare, glorioasa ~i liberal , 
pe care nimeni n-a experimentat-o pina atunci, ~i pe care nimeni n-a 
experimentat-o nici de atunci - sau inca nu. 

Aceasta a fost prima parte a demonstrarii publice a puterii lui Dumnezeu. El 
L-a inviat pe lsus din morti la o noua dimensiune a experientei umane. 
Dovezile erau mormintul gol ~i aratarile de dupa inviere. De aceea ar fi imposibil 
sa asemanam invatatura Jui Pavel din acest pasaj cu repetatele incercari de 
reconstituire ale demitologizatorilor. Rudolf Bultmann va ramine neuitat pentru 
teza sa conform careia ,,Cristos a inviat in kerygma". Ceea ce inseamna ca El n-a 
inviat cu nici un chip in sens obiectiv sau fizic, ci numai in credinta renascuta ~i 
in propovaduirea triumfatoare (kerygma) a ucenicilor Sai. Dar ceea ce prezinta 
Pavel aici ca o demonstrare a puterii divine este ceea ce El a realizat fn Cristos, nu 

in urma~ii Sai. 

B. intronarea lui Cristos deasupra raului. Inviindu-L pe Isus dintre cei 
morti ~i din imparatia mortii. Dumnezeu L-a pus sd ~ada la dreapta Sa, fn 
locurile cer~ti (v. 20). Aceasta inseamna ca El L-a ridicat la un loc de cea mai 
mare cinste ~i autoritate executiva. Facind astfel. El a implinit promisiunea 
mesianica a Psalmului 110:1: .. $ezi la dreapta Mea. pina voi pune pe vrajma~ii 
Tai sub picioarele Tale". Reminiscente ale acestui verset sint gasite nu numai in 
referirile la .. dreapta" lui Dumnezeu $i la faptul ca Cristos a fost pus sa .. $ada" 
acolo. ci $i in afirmatia de mai tirziu privind faptul ca Dumnezeu I-a pus toate 
lucrurile .. sub picioare". facindu-le astfel un ,.piedestal" pentru El. In Psalmul 
110. piedestalul este alcatuit din .. vrajma$ii" Sai. Pare corecta deci afirmatia ca 
,.domniile $i puterile" . deasupra carora a fost El ridicat (orice domnie. orice 
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stapfnire, orice putere, orice dregatorie, orice nume) , nu sint ingerii, ci demonii, 
acele ,,stapiniri ale intunericului acestui veac" sau ,,acele duhuri ale rautatii" 
impotriva carora mai tirziu Pavel ne indeamna sa luptam, 18 de~i cu sigura~ta 
ele inca nu au recunoscut victoria finala a lui Cristos. 19 Expresia mai generala 
care urmeaza, orice nume, care se poate numi, nu numai fn ueacul acesta ci si 
fn eel uiitor (v. 21b), poate fi adaugata pentru a include ~i ingerii, adica ~oat~ 
fiintele inteligente care pot fi imaginate, peste care Cristos domne~te intr-o 
suprematie absoluta. 

Faptul ca toate lucrurile sint acum sub picioarele Jui lsus este probabil o aluzie 
la un alt filon al invataturii biblice. Lui Adam, creat dupa chipul ~i asemanarea 
lui Dumnezeu, i s-a dat sa stapineasca peste tot pamintul ~i peste creaturile de 
pe el, ~i el nu a pierdut complet acest drept atunci cind a cazut in neascultare. 
Dimpotriva. in meditatia sa despre crearea omului din Genesa 1, psalmistul se 
adreseaza Jui Dumnezeu cu aceste cuvinte: ,,1-ai <lat stapinire peste lucrurile 
miinilor tale; toate le-ai pus sub picioarele Jui: oile ~i boii laolalta, fiarele 
cimpului, pasar[le cerului ~i pe~tii marii .. . "20 Totu~i. stapinirea omului a fost 
limitata de caderea Jui, ~i este denaturata ori de cite ori el exploateaza sau 
polueaza mediul inconjurator, al carui raspunzator administrator a fost initial 
pus sa fie. Astfel intreaga stapinire de care, in intentia lui Dumnezeu, trebuia sa 
se bucure omul, acum este exercitata numai de omul Cristos lsus: ,,Inca nu 
vedem ca toate ii sint supuse (omului) ... " . Dar ,,pe lsus II vedem. .. inc~nunat cu 
slava ~i cu cinste ... "21 lsus a detronat deja moartea, $i intr-o zi acest ,,ultim 
vrajmaf va fi distrus definitiv. 22 

C. lsus Cristos - Capetenie a Bisericii. Pavel inca nu a terminat 
expunerea sa cu privire la pozitia suve,rana la care a fost ridicat lsus. El a scris 
despre invierea Sa din mo,ti (v. 20) $i despre intronarea Sa mai presus de orice 
stdpfnire (v. 21 ); dar acum el continua prin a relata insemnatatea dublului Sau 
triumf pentru Bisericd (v. 22). Acest adevar el ii schiteaza prin doua expresii 
pregnante, care au cauzat multa bataie de cap comentatorilor. Prima spune ca 
Dumnezeu L-a dat capetenie peste toate Jucruri/e Bisericii, care este Trupu/ Lui 
(v. 22-23a), iar a doua este expresia p/inatatea Ce/ui ce fmplin~te totul fn tofi 
(23b). A~a dificile cum sint, ele au o asemenea importanta incit trebuie sa 
petrecem timp incercind sa le intelegem. • 

Prima vorbe$te despre Isus ca $i ,.cap". $i II nume~te capetenie peste ,,toate 
lucrurile". Versetul 22 mentioneaza de doua ori ,,toate lucrurile", $i in context 
aceasta expresie cuprinde ~u numai universul material, ci de asemenea ~i in 
mod special toate fiintele inteligente bune $i rele. angelice $i demonice care ii 
populeaza. Peste acest univers $i peste aceste fiinte stapine$te Cristos. Din 
moment ce .,toate lucrurile" au fost puse de Dumnezeu sub picioarele Lui. El 
este ,.capetenie peste toate lucrurile" ... Capul" ~i .. picioarele" ... peste" $i .,sub" 
sint, bineinteles. complementare. 
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Dar Pavel merge mai departe. El afirma nu numai ca Dumnez~u L-a_ pus pe 
Isus Capetenie peste toate lucrurile, ci ~i ca L-a ,,dat" (edoke) Capeterne peste 
toate lucrurile Bisericii, care este Trupul Sau. Pentru ca El. Cel pe care 
0umnezeu L-a dat Bisericii pentru a fi capul ei, era deja capul universului. Astfel. 
atit universul cit $i Biserica au in Isus Cristos unul $i acela$i cap. 

Cealalta expresie uimitoare, pentru elucidarea careia s-au consumat multi litri 
de cerneala de tipografie, este ultima: plinatatea Celui ce fmpline$te totul fn 
toti. Toti cititorii Epistolei catre efeseni .ar trebui sa fie con$tienti de cele trei 
explica\ii principale ale acestor cuvinte. In ceea ce prive$te regulile grarnaticale 
$i cele de limba, toate trei sint posibile. $i fiecare din ele i$i are aparatorii ei 
distin$i. Daca eu incerc sa optez pentru a treia, o fac rnai degraba pe 
considerentul contextului $i al analogiei Scripturii decit pe eel al regulilor 
gramaticale $i al vocabularului. Dar cititorul trebuie sa opteze el insu$i pentru 

una din ele. Prima explica\ie considera fraza ca fiind o descriere a lui Cristos (Capul). $i 
nu a Bisericii (Trupul) , adica ,, ... Biserica, care este Trupul Celui care este 
plinatatea Celui ce impline$te totul in toti" . In acest caz, Pavel nu spune ca 
Biserica este plinatatea lui Cristos, ci ca Cristos este plinatatea lui Dumnezeu. 
care ii impline$1e pe Cristos, dupa cum impline$1e toate lucrurile. La prima 
vedere, aceasta pare o interpretare atragatoare. Ea se potrive$1e contextului 
suprematiei lui Cristos. De asemenea. are $i texte paralele in Scriptura. pentru 
ca in alta parte se spune despre Dumnezeu ca ,.umple cerurile $i pamintul" .

23 
$i 

in Coloseni se spune ca in Cristos locuie$1e toata plinatatea Dumnezeirii. 
24 

Ea 
are ca adep\i multi erudi\i. printre parintii Bisericii pe Teodoret. iar in 
timpurile moderne pe C.F.D. Moule din Cambridge25 $i pe G.B. Caird din 
Oxford.26 Tolu$L dificultatile care se ridica sin! considerabile. Pe de o parte. 
sintaxa este greoaie. cerind ca Dumnezeu sa fie am subiectul cit $i 
complementul aceleia$i propozi\ii (,.Dumnezeu .. . L-a dat ca $i Capetenie a 
Bisericii pe Cristos care este plinatatea lui Dumnezeu"). Pe de alta parte. 
paralelele nu sint exacte. Coloseni spune intr-adevar ca plinatatea lui Dumnezeu 
locuie$te ,.in Cristos". dar nu-L identifica pe Cristos cu plinatatea lui 
Dumnezeu. Hodge merge pina acolo incit spune ca o astfel de identificare .. nu 
este biblica": ,.Se spune ca plinatatea Dumnezeirii locuie$te in Cristos: dar 
niciodata nu gasim spus ca Cristos ar fi plinatatea Jui Dumnezeu". 27 Si exista si 
o alta paralela inexacta. Ali! in Efeseni cit $i in Coloseni. Cristos este eel car~ 
)rnpline$te toate lucrurile". nu Dumnezeu. 2~ 

D~ca. indoindu-ne. noi respingem aceasta prima explicatie. vom trece la alte 
doua: care a~b~le_ con~idera notiunea _ .. plinata\ii" ca fiind mai degraba o 
descnere a B1senc11 dec1t a lui Cristos. In aceste versete este de fapt folosit 
cuvintul .. biserica" pentru pr1·rna d t· • Ef · g· · · · • · • .. .. . . a a m esern. 1senca este descnsa m pnmul 
nnd ca fnnd .. trupul lu1 Cnstos. $i apoi .. plinatatea" Lui. plinatatea Celui ce 
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fmp/ine$te totul fn tof'. Aici dificultatea consta in faptul ca substantivul 
,,plinatate" (p/eroma) poate avea fie un sens activ, fie unul pasiv. In sensul activ 
el inseamna ,.ceea ce umple" sau ,,con\inutul" a ceva; in sensul pasiv el 
inseamna ,,ceea ce este umplut sau plin", vizind nu con\inutul, ci recipientul. 
Ambele sensuri au fost aplicate la textul de fa\a. 

Sa luam in primul rind sensul activ: ,,ceea ce umple sau completeaza". 
Cercetatorii au cazut de acord asupra faptului ca acesta este sensul obi$nuit al 
cuvintului p/eroma. In greaca clasica a fost folosit cu privire la con\inutul unui 
vas sau al unui bazin, $i atit cu privire la incarcatura unui vapor cit $i cu privire 
la echipajul sau. $i acest inteles activ ii gasim frecvent in Noul Testament. 
Astfel, resturile de piine $i pe$te care au umplut CO$Urile sint p/eromata. 29 

Pleroma este cuvintul folosit pentru ,,peticul" de postav nou care atunci cind este 
cusut pe o haina veche acopera gaura sau ruptura.-10 lara$i, in citatul din Psalmul 
24: 1, ,Al Domnului este pamintul", expresia greceasca pentru ,,cu tot ce este pe 
el" este ,,plinatatea lui" , adica continutul lui. 31 $i noi am vazut deja ca 
plinatatea lui Dumnezeu locuie$1e in Cristos, insemnind ca tot ceea ce II umple 
pe Tata! II umple ~i pe Fiul.32 

Daca acesta este sensul lui p/eroma in Efeseni 1:23, atunci se poate spune ca 
Biserica fl ,,impline$te" sau II ,.completeaza" pe Cristos, $i Cristos este 
reprezentat ca fiind incomplet fara ea. Nimeni nu poate nega ca aces! sens este 
compatibil cu metafora cap-trup pe care Pavel tocmai a folosit-o. Astfel. Biserica 
este ,.complementul lui Cristos care este Capul" (AG), ,,intocmai cum trupul este 
complementul necesar al capului pentru a constitui un om complet". 33 Aces! 
gind, 3$3 uluitor cum este, a fost imbrati$al de notabili comentatori din trecut 
$i prezent. Calvin a aderat la acest punct de vedere: ,,Prin 'plinatate' el in\elege 
~a Domnul nostru Isus Cristos $i chiar Dumnezeu Tata! Sau Se socotesc pe Ei 
ln$i$i imperfecti daca noi nu sintem ala$3\i Lui... intocmai cum ar spune un 
tata': ,,Casa .mea pare goala pentru mine cind nu-mi vad copilul in ea". Un sot 
va spune: ,,!mi pare ca sint numai o jumatate de om cind sotia mea nu este cu 
mine". In acela$i fel , Dumnezeu spune ca nu se considera pe Sine implinit $i 
perfect, decit stringindu-ne pe noi la El $i facindu -ne pe toti una cu El" . 34 

lntr-un mod aproape similar William Hendriksen scrie despre Cristos: ,,Ca $i 
mire El este incomplet fara mireasa: ca $i vita El nu poate fi conceput fara 
mladi\e; ca $i pastor El nu este vazut fara oile Sale; $i tot a$a ca $i cap El 1$i 
gase$te expresia deplina in Trupul Sau, Biserica".:15 in aceea$i tradi\ie 
reformata, Charles Hodge inclina spre aceasta interpretare, ~i i$i 
fundamenteaza decizia pe dovezile lingvistice: Jn fiecare din cazurile in care 
apare in Noul Testament. el (p/eroma) este folosit in sensul activ - ceea ce 
umple ... Felul cum este utilizat cuvintul in mod obi$nuit in Noul Testament... 
favorizeaza fn mod clar interpretarea lui in sensul activ". 36 

Mai departe, participiul care urmeaza poate fi tradus in a$a fel fncit sa sustina 
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aceasta explicatie. Adevarat, pleroumenou poate sa fie rostit acce~tuat. ~i astfel 
sa aiba un sens activ. A~a este luat de AV ~i RSV. ,,El care umple . Dar tot a$a 
de bine poate fi $i pasiv (eel care este umplut) . Cu acest sens __ a fos~ fol~sit d~ 
versiunile antice (latina, siriana ~i egipteana) $i de comentatorn grec1 Ongen $1 
Chrysostom. Atunci substantivul act}v $i verbul pasiv se potrivesc perfect unul in 
celalalt. $i Biserica este ,,aceea care II umple pe Cristos. Cel care este umplut de 
ea". Dintre comentatorii mai moderni. J. Armitage Robinson este eel care a avut 
eel mai mare succes in popularizarea acestei interpretari. Afirmind faptul ca 
aceasta este ,,probabil cea mai remarcabila expresie din toata epistola". 

37 
el 

continua explidnd: ,.intr-un anume sens misterios. Biserica este cea fara care 
Cristos nu este complet. dar cu care El este sau va fi complet. Aceasta inseamna 
ca el (Pavel) fl prive~te pe Cristos ca pe unul care intr-un anumit sens a~teapta 
plenitudinea. $i care in planul lui Dumnezeu a fost destinat sa gaseasca 
plenitudinea in Biserica". :!8 A~ ca el parafrazeaza: ,,Capul gase$te plenitudine 
in Trup: Biserica este implinirea lui Cristos: pentru ca Cristosul este totul fn toate 
fmp/init, El merge catre o plenitudine absoluta $i atotcuprinzatoare" . 

3
'
1 

Acum ajungem la a treia alternativa. care ia cuvintul p/eroma in sensul sau 
pasiv, nu ca ~i ,,eel care impline~te". ci ca $i .. eel care este implinit". nu 
continutul, ci recipientul care a fast umplut. Dupa AG ... mult mai probabil acesta 
este sensul aici'' . Daca a$a este. atunci Biserica este plinatatea lui Cristos. nu 
pentru ca ea ii impline~te. ci pentru ca El o impline$te. $i El. Ce! care o 
impline$te. este descris fie ca implinind .. toate lucrurile" . ..intreaga creatie" 
(JB). $i atunci este exact ceea ce s-a spus in 4:9. 10 ca El va face. fie ca fiind 
implinit El insu~i. de Dumnezeu. ca !ii in Coloseni 1: 19 $i 2:9. Punind laolalta 
cele doua parti ale frazei. ea va insemna fie ca Cristos. Ce! care impline!ite 
Biserica. impline$te de asemenea $i universul. fie ca Cristos. Ce! care 
impline!ite Biserica. este !ii El implinit de Dumnezeu. Prima este cea mai 
naturala, pentru ca Dumnezeu nu este mentionat pe nume. Dar in ambele 
cazuri. Biserica este .. plinatatea" Jui Cristos in sensul ca El o impline$te. 

Dupa o considerabila reflectare la intregul pasaj $i la expunerile multor 
comentatori. am ajuns sa cred ca aceasta ultima alternativa este cea mai 
verosimila interpretare. din trei motive. Primul · motiv este analogia textelor 
Scripturii. Cel mai sigur dintre toate principiile de interpretare a Bibliei este sa 
la$i _ Scriptura sa explice Scriptura. Cu siguranta. nicaieri 1n alta parte in 
Scnptura nu se spune ln mod explicit ca Biserica ll .. 1mpline$te" sau II 
.,completeaza" pe Cristbs. 411 ci in mod constant se spune ca Cristos locuie!ite si 
impline$te Biserica Sa. Pentru ca Biserica este templul Jui Dumnezeu (2:21 -22i. 
dupa cum slava Sa a umplut Templul din lerusalim. tot a$a astazi Isus Cristos. 
care este slava lui Dumnezeu. uml?le. impline$te. Biserica prin Duhul Sau. 

Apo1. contextul confirma aceasta . In ultima parte din Efeseni 1 Pavel se refera 
la invierea $i lntronarea lui lsus ca la o remarcabila demonstratie istorica a 
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puterii lui Dumnezeu. Accentul sau de-a lungul pasajului cade pe domnia $i 
suveranitatea lui Isus peste toate lucrurile. Ar parea foarte nepotrivit ca el sa 
continue sa spuna ca Biserica 1ntr-un anumit sens fl ,.completeaza" pe acest 
Cristos suprem. Cu siguranta, o concluzie mult mai potrivita ar fi sa subliniem 
faptul ca acest Cristos suprem impline$te Biserica Sa. dupa cum El impline!ite 
$i universul. 

Al treilea argument prive!ite egala tratare in versetul 23 a ,.trupului" !ii a 
,.plinatatii" Lui ca descrieri succesive ale Bisericii. Fiind in apozitie una fata de 
alta, este natural ca ambele imagini sa ilustreze eel putin un adevar similar. ~i 
anume domnia Jui Cristos peste Biserica Sa. Biserica este ,.trupul" Sau (El o 
dirijeaza); Biserica este ,.plinatatea" Lui (El o impline$te). Mai departe, ambele 
imagini ne l'nvata despre dubla domnie a Jui Cristos peste univers !ii peste 
Biserica. Pentru ca pe de o parte Dumnezeu L-a dat pe Cristos Bisericii ca ~i 
Capetenie peste toate lucrurile (v. 22). iar pe de alta parte Biserica este l'mplinita 
de Cristos. care de asemenea l'mpline$te toate lucrurile (v. 23) . Aceasta este 
ceea ce !'l face pe Markus Barth sa mearga mai departe $i sa propuna o fuzionare 
a metaforelor. Aratind ca imaginile ,.trupului" $i ,,plinatatii" apar impreuna in 
Efeseni 4:13-16 !ii in Coloseni 1:18-19 la fel ca $i aici, $i ca scriitorii medici 
care au trait cam in acela$i timp cu Pavel. cum ar fi Hipocrat $i Galen, se 
gindeau la cap sau la creier ca la ceva ce controleaza $i coordoneaza functiunile 
trupului, dr. Barth rezuma cele spuse de Pavel. afirmlnd despre cap ca ,,el este 
eel care l'mpline$te trupul cu puterile mi$Ccirii $i ale perceptiei, $i de aceea 
insuflete~te l'ntregul trup cu via ta $i directie". 41 

CONCLUZIE 
Este timpul acum sa ne intoarcem de la intrebarile de detaliu cu care am fost 
ocupati ~i sa privim in ansamblu rugaciunea Jui Pavel pentru cititorii lui. Pentru 
mine, una din trasaturile ei cele mai impresionante este accentul pe care-I pune 
pe importanta maturitatii .. cunoa$terii" cre$tine (ca so pricepe(i). impreuna 
cu invatatura cu privire la modul in care plltem s-o dobindim $i la modul in 
care ea este legata de credinta. Pentru ca in aceste indemnuri apostolice el 
une$te ceea ce noi modernii separam mult prea des $i cu consecin\e absolut 
dezastruoase. 

A. lluminare ~i gindire. Esenta rugaciunii lui Pavel este ca cititorii lui sci 
aiba o cunoa$tere temeinica a chemarh. mo$!enirii $i puterii lui Dumnezeu. in 
mod special a celei din urma. Dar cum a$teapta el ca sa i se raspunda la 
rugaciune? c;um ajung cre$tinii sci creasca ln lntelegere? Unii vor raspunde ca 
cunoa~terea depinde de iluminarea Duhului Sfrnt. $i ei au dreptate. eel pu(in 
ln parte. Pentru ca Pavel se roaga ca .. Duhul de intelepciune $i descoperire" sa 
faca sa creasca cunoa~terea !or despre Dumnezeu $i sa le ilumineze ochii inimii. 
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. t·b t tea ca de aici sa tragem concluzia ca singura noastra 
Totu~1 nu avem 1 er a . . - b · - - d. · b·t·t t r f,· sa- a~teptam iluminarea Duhului. ~1 ca nu tre uie sa gm 1m 
responsa 1 1 a e a ., . · - d d 1 -deloc. Altii cad in gre;;eala opusa: ei i~i folosesc ~mte_a ~1 gm esc, ar nu asa 
dedt foarte putin toe pentru iluminarea_ Duhulu1 Sfmt. _ . . . 

Apostolul Pavel le une~te pe cele doua. In primul rind~ el se roaga ca c1titonlo~ 
lui sa le fie tuminati ochii inimii pentru ca sa poata cu~~a~t~ puterea 1~'. 
Dumnezeu. Apoi el arata ca Dumnezeu ne-a oferit deja do~ez1 1stonce ale pute~n 
Sale prin invierea ~i inaltarea lui lsus. As~el, ~umneze_u ?1-a r_evelat puterea m 
mod obiectiv in lsus Cristos, ~i acum ne 1lummeaza mmt1le pnn Duhul Sau, ca 
sa pricepem aceasta revelatie. !luminarea divina ~i gindirea umana merg mina 
in mina. Fara Duhul adevarului, intreaga noastra gindire este neproductiva: cu 
toate acestea, iluminarea Lui nu este data cu intentia de a ne scuti de folosirea 
mintii noastre. Ci tocmai pe masura ce cugetam la ceea ce a facut Dumnezeu in 
Cristos, Duhul ne va deschide ochii pentru a pricepe implicatiile acestei lucrari. 

B. Cunoa~tere ~i credinfii. Se p~esupune de obicei ca ratiunea ~i 
credinta sin! incompatibile. Nu este a~a. In Scriptura cele doua nu sint puse 
niciodata in contrast, a~a indt sa fim pu~i in fata situatiei de a alege intre ele. 
Credinta depa~e~te ratiunea, dar se fundamenteaza pe ea. Cunoa~terea este 
scara cu ajutorul careia credinta urea mai sus, trambulina de pe care sare mai 

departe. Astfel ca Pavel se roaga: ,,ca sa pricepeti (sa cunoa~teti) ... care este fata de 
noi credincio~ii (cei care credem) nemarginita ma.rime a puterii Sale ... pe care a 
desfa~urat-o in Cristos ... " Este vital sa observam modul in care Pavel leaga cele 
doua verbe ,,a cunoa~te" ~i ,,a crede". Aceea~i putere a invierii pe care 
Dumnezeu a desfa~urat-o in Cristos. acum este disponibila, pentru noi. in 
primul rind, noi trebuie sa cuno~tem nemarginita ei ma.rime intocmai a~a cum 
a fost ea demonstrata in invierea ~i intronarea lui Cristos, ~i apoi s-o apucam in 
mod practic prin credinta. Desigur, noi sintem deja credincio~i. Credinta 
noastra a fost deja amintita in versetele 1. 13 ~i 15. Dar acum participiul prezent · 
1:isteuontas (v. 19) accentueaza nevoia exersarii continue a credintei pentru 
mtelegerea puterii lui Dumnezeu. Astfel, cunoa~terea ~i credinta au nevoie 
una de cealalta. Credinta nu poate sa creasca fara baza solida a cunoa~terii: 
cun~a~terea este sterila daca nu produce credinta. 

Ci! c_unoa~tem noi din puterea lui Dumnezeu. care L-a inviat pe lsus din 
mort1 _~1 ~-a i~tronat peste eel rau? Adevarat. aceea~i putere a lui Dumnezeu 
~e-a mviat ~1 i::e noi i_mpreuna cu Cristos din moartea spirituala, ~i ne-a 
1~tro~at cu lsus m locunle cere~ti. a~a dupa cum Pavel va arata in 2: 1-10. Dar 
cit dm aceasta este te · · - d. _ . one. ~1 cit m ea este experienta? Nu este greu sa ne 
gmdim la slabi~iunile noastre omene~ti: Vorbirea noastra sau temperamentul. 
rautatea. lacom1a pofta g 1 • - d . d. 

1 
d · · e ozia sau mm na. Aceste lucruri sint in mod sigur 

mco O e puterea noastra de a le controla. $i noi ,trebuie sa ne smerim ca s-o 
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recunoa~tem. ,,Cuvintele pe care Pavel le folose~te aici sint tot atit de multe 
tunete ~i fulgere, care au scopul de a dobori ~i a supune toata mindria 
omului. "42 Dar intrec oare slabiciunile noastre puterea lui Dumnezeu? Putin mai 
incolo Pavel ne va asigura ca Dumnezeu este in stare sa ne dea cu mull mai mult 
decit cerem sau gindim noi, ,,prin puterea care lucreaza in noi" (3:20), ~i el va 
continua prin a ne indemna sa ne intarim ,,in Domnul ~i in puterea tariei Lui" 
(6: 10). Aceasta este puterea Jui Dumnezeu care L-a inviat pe Isus din morµ, ~i 
care ne-a inviat pe noi impreuna cu El. Ea a pus toate lucrurile sub picioarele 
Lui; ea poate pune tot raul sub picioarele noastre. 
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