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INTRODUCEREA EPISTOLEI 
(I 

Efeseni 1:1-2 

Epistola catre efeseni este un rezumat uimitor de concis, ~i totu~i cuprinzator, al 
Ve~tii Bune cre~tine ~i al implicatiilor ei. Nimeni n-o poate citi fara sa ramina 
uimit; iar apoi sa fie inde!'l1nat la fnchinare ~i sa fie provocat sa traiasca o viata 
consecventa. 

Aceasta a fost epistola favorita a Jui John Calvin. J . Armitage Robinson a 
numit-o ,,coroana scrierilor Sfintului Pavel" . 1 William Barclay · fl citeaza pe 
Samuel "J:aylor Coleridge care1 a evaluat-o drept ,,cea mai divina compozitie a 
omului" ~i adauga in propriile Jui cuvinte ca este ,,Regina epistolelor". 2 

Multi cititori au fost adu~i la credinta ~i au fost indemnati la fapte bune 
prin~ mesajul ei. Unul dintre ei a fost John Mackay, fostul Pre~edinte al 
Seminarului Teologic Princeton. El scria: ,,Acestei caqi ii datorez viata mea". A 
continuat apoi prin a explica cum fn iulie' 1903, pe dnd era un baietandru de 
paisprezece ani, prin citirea Efesenilor a trait experienta de copil a unei ,,rapiri 
pe platoul muntos din nordul Scotiei", unde a avut o ,,vie discutie cu Isus 
Cristos printre stinci sub lumina stelelor". 3 lata ce spune el insu~i despre aceasta 
experienta: ,,Am vazut o lume noua ... Totul era nou .. . Eu fnsumi aveam o noua 
infati'1are, experiente noi, atitµdini noi fata de cei din jur. ii iubearn pe 
Dumnezeu. lsus Cristos devenise centrul a tot ce exista.. . Fusesem refnnoit; 
traiam cu adevarat" . 4 -J • 

John Mackay a pastrat toata viata aceasta fascinatie pentru Epistola catre · 
efeseni. Astfel, dnd in ianuarie 1948 a fost invitat la Universitatea din Edinburgh 
pentru a' tine O Serie de prelegeri, ~i-a ales ca tema Epistola catre efeseni. Dqrea 
sa anticipeze formarea Consiliului Mondial al Bisericilor, care a avut Joe mai 
tfrziu, fn acela~i an, la Amsterdam. Terna adunarii de inaugurare" (schimbata 
ulterior) urma sa fie: ,,Ordinea lui Dumnezeu .~i dezordinea oamenilor" . A~a ca 
el ~i-a intitulat prelegerile Ordinea lui Dumnezeu. in ele else refera la Efeseni'ca 
la ,,cea mai mareata'', ,,cea mai matura" ~i ,,cea mai relevanta pentru vremea 
noastra" dintre toate lucrarile lui Pavel. 5 Pentru ca aici gasim ,,esenta distilata a 
religiei cre~tine, cea mai plina de autoritate ~i eel mai desavi~it compendiu al 
sfintei noasfre credinte cre~tine". 6 Din nou, ,,aceasta epistola este muzica 
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pura ... ceea ce citim in ea sint adevaruri care cinta, doctrina pusa pe muzica". 7 

Dupa cum apostolul proclama ordinea lui Dumnezeu unei ere romane 
postaugustine, marcata de ,,procesul de dezintegrare sociala". tot a~a este 
Efeseni astAzi ,,cea mai contemporana carte din toata Biblia" ,8 deoarece ea 
promite realizarea unei comunitati intr-o lume lipsita de unitate, impacare ~i 
armonie in locul alienarii ~i pace in locul razboiului. Entuziasmul lui Mackay 
privind epistola ne stirne~te foarte ·mult interesul acum cind incepem studiul 
asupra ei. 

1Pauel, apostol al lui lsus Cristos; prin uoia lui Dumnezeu, catre sfintii care sfnt fn 
Efes $i credincio$ii fn Cristos lsus: 
2Har $i pace de la Dumnezeu, Tata/ nostru, $i de la Domnul Isus Cristos. 

Citind primele doua versete ale epistolei s1ntem confruntati cu trei elemente 
introductive. Ele se refera la autorul ei, la destinatarii ei ~i ·1a mesajul ei. 

I. AUTORUL .. 
Repetind convenientele din vremea lui, autorul incepe prin a se prezenta. El se 
identifica drept 'apostolul Pavel. ' 

Acum, dreptul de autor al Jui Pavel asupra Epistolei catre efeseni a fost 
universal acceptat inca din primul secol ~i pina la inceputul secolului al 
nouasprezecelea. De ce oare, atunci, incepind cu anul 1820 carturarii g~rmani 
au inceput sa puna la indoiala autenticitatea epis.tolei, ~i de ce este atit de 
raspindit astAzi scepticismul privind dreptul de autor al lui Pavel asupra Epistolei 
catre efeseni? Sa citam doar un exemplu: ,,Sint multe motivj:! ca;~ ne perm.it sa 
gindim ca ea nu a ie~it de sub mina lui -~i ca nici macar nu apartine perioadei in 
care a trait el" . 9 1 · 

Cei mai multi comentatori atrag atentia asupra vocabutqrvlui ~i s~i)Hlui 
deosebit al epistolei. Ei aduna cuvintele dinJ ;feseni care nu apar in .cel_elalte 
scrisori ale lui Pavel, ~i cuvintele Jui favorite care nu pot fl gasite in Efeseni, Stilul 

· sau, adauga ei, este mult mai putin inflacarat ca de 09icei. Markus Bar.th, de 
pilda, scria despre limbajul ,,pleonastic ~i prolix" al aµtorului ~i despre ,,stilul 
sau baroc, bonJbastic, asemanator stilului unei litanii" . 10 Dar aceasta este o 
judecata foarte . subiectiva. .Pe deasupra, este bine cunoscut faptul ca 
argumentele lingvistice ~i stilistice sint precare. De ce am a~tepta ca o minte atit 
de originala ca a lui Pavel sa r~rrii~a intre granite!~ unui vo

0

cabular limitat sau ale 
unui stil rigid? T~me difertte cer cuvinte diferite, ~i alte circumstante creeaza o 
alta atmosfera. · 

Mai sint prezentate tnca alte doua argumente, mult mai substantiale, pentru a 
arunca indoiala asupra aut~nticitatii epi~to!ei. Primul este U)1 argument ist?,ric,. 
iar al doilea teologic. Argumentul istoric prive~te discrepanta dintre. relatarea 
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din Faptele apostolilor cu pnvire la lunga ~edere a lui< {Jqvel in Efes ~i 
cunoa~terea indeaproape a bisericii ~i relatia cu totul impersonala ~i din 
,,auzite" pe care o exprima epistola. De~i prima lui vizita a fost scurta (Faptele 
18:19-21), a doua vizita a durat trei ani (Faptele 19:1-20:1, 31). 

De-a lungul acestei perioade el i-a invatat sistematic atit ,,inaintea poporului" 
cit ~i ,,din casa in casa" , astfel incit ei au ajuns sa-1 cunoasca bine, ~i la ultima 
despartire de batrinii bisericii, afectiunea lor fata de Pavel a fost demonstrata, 
despartirea fiind insotlta de lacrimi, imbrati~ari ~i sarutari. 11 Este ~ocant, de 
aceea, sa descoperi ca Epistola catre efeseni nu contine salutari ca acelea cu 
care, se incheie alte epistole ale lui Pavel (nu mai putin de douazeci ~i ~ase de 
oameni siflt~,mentionati pe nume in Romani 16). Dimpotriva, aici el se 
adreseaza citiforilor Jui in termeni absolut generali, dorind ,,pace fratilor" ~i har 
pentru ,,toti cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Cristos" (6:23-24). Else refera 

· la situatia lui ca intemnitat (3:1; 4:1 ; 6:20), dar nu aminte~te nimic despre 
situatia tor-. Ell ii indeamna sa traiasca in unitate ~i in puritate sexuala, dar nu 
face aluzie la nici un fel de disensiuni ~i la nimeni care sa fi trait in imoralitate, ca 
~i in· aazul mentionat irVl Corinteni. El se refera in termeni generali la '[iclenia 
unor invatatori fal~i (4: 14), dar nu identiflca vreo anume erezie ca ~i in 
Galateni sau in Coloseni. ·Mai mutt, -el nu da nici o indicatie ca ei s-ar cunoa~te 
personal. DimpotrivA, · el a ,,auzit" numai de credinta ~i ·dragostea tor, iar ei 
despre lucrania luL'pe tarimtil Evangheliei (1 :15; 3:2-4). 

Desi~ur, caracterul impersonal al epistolei este surprinzator. Dar aceasta nu ne 
oblig,~i' sa deduGem ca Pavel nu este, autorul ei. -Exista alte explicatii posibile. S-ar 
putea ca Pavel sa se fl adresat. unui grup c:le biserici din Asia ~i nu numai bisericii 
a in Efes, sau, dupa cum sugereaza Markus Barth, ,.nu intregii biserici din Efes, ci 
numai membrilor ei veniti dintre -neamuri, persoane pe care el nu le cuno~tea 
personal ~i · care au fost convertite ~i botezate dupa plecarea lui deflnitiva din 
orc;1~"_ 12 . ., 

'At idoilea argument ·care este adus impotriva calitatii lui Pavel tie autor al 
Epistolei catre efeseni este teologic:' Comentatorii ridica o larga varietate de 
probleme privind acest subiect. Este subliniat, de exemplu, ca in Efeseni,, intr-un 
mod ·cu totul aparte fata de epistolele pentru care a fost univoc acceptat8,in mod 
incontestabil calitatea de autor a lui Pavel, rolul· lui Cristos capata o dimensiune 
cosmica, ca atentia este focalizata asupra ,.locurilor cere~ti" (o expresie unica 
ce apaif de cincf: ori). unde opereaza domniile ~i stapinirile. ca centrul atentiei 
este Biserica, ca ,,indreptatirea" nu ,este mentionata, ca ,,impacarea", este mai 

, • ' f~ 

mult intre iudei ~i neamuri decit intre pacato~i ~i Dumnezeu, ca minn'.iirea este 
zugravita·'ca fiind nu moartea impreuna cu Cristos. ci numai invierea impreuna 
cu El; ~i ca nu exista 'nici o referire la o a doua· venire a Domnului. Totu~i; -luate 
comparativ, nici unul din aceste puncte nu este mai mult decit o neinsemnata 
schimbare de accent. $i nu poate exista nici un dubiu cu privir'e la teologia 
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esentialmente paulina a epistolei. Chiar ~i cei care neaga ca ea a fost scrisa de 
Pavel, sint obligati sa admita ca ea este ,,intesata de ecourile neindoielnicului 
stil al lui Pavel" . 13 

Pe deasupra, exista ace! ,,simtamint" strain al epistolei pe care-I observa unii 
cititori. Nimeni nu a exprimat aceasta mai viu dedt Markus Barth in primele lui 
studii (1959) intitulate Zidul darimat. Prima sectiune are titlul ,,Surprinzatoarea 
Epistola a lui Pavel", §i o prezinta ca pe o epistola ciudata, ca pe un strain care 
sta la u~. Care este ,,ciudatenia" Efesenilor? El enumera doctrina 
predestinarii, accentul pus pe iluminarea intelectuala, ,,superstitia" (prin care el 
intelege referiri la ingeri §i demoni), un ,,eclesiasticism" care desparte biserica 
de lume, iar in invatatura sa privind relatiile de familie un ,,moralism" pe care-I 
nume§te ,,patriarhal, autoritar, mic burghez" §i lipsit de originalitate, orizont, 
indrazneala §i bucurie. Iata cum i§t· rezuma el impresia initiala cu privire la 
Epistola catre efeseni: ,,Acest amic ciudat se aseamana cu un copil gasit, fara tata 
§i fara mama. El folos~te un limbaj baroc §i obositor . . El zide§te pe 
determinism, sufera de intelectualism, amesteca credinta in Cristos cu 
demonologia superstitioasa, promoveaza un eclesiasticism rigid §i incheie cu 
un moralism banal §i superficial". 14 

Cind am citit pentru prima oara aceasta evaluare, m-am intrebat daca dr. 
Barth descria cu adevarat Epistola catre efeseni, atit de deosebita era reactia luj 
privind epistola fata de a mea. Dar continuind sa citesc mai departe, mi-am dat 
seama ca el nu era satisfacut de propria sa evaluare. In primul rind, el accepta 
faptul ca ar putea fi facut vinovat de o caricaturizare, apoi explica ca.A dorit sa-§i 
§OCheze cititorii pentru a-i" face sa simta ceea ce simt necredincio§ii dnd sint 
abordati cu o caricatura a Evangheliei, §i in final redreseaza balanta descriind 
,,farmecul cunoa§terii" pe care ii traiesc cei ce ajung sa cunoasca mai bine 
aceasta epistola. El sugereaza trei caracteristici prin-care epistola ne devine draga 
impreuna cu autorul ei. 

ln·primul rind, Efeseni este o mijlocire. Mai mutt decit oricare dintre celelalte 
epistole nou-testamentale, ea ,,are caracter §i forma -de rugaciune." Cind ~ineya 
se contrazice cu noi, el poate sa' ne convinga sau nu; dar cind se roaga-pentru 
noi, relatia lui fata de noi se schimba. .~ se intimpla §i cu strainul de la u~. 
Efeseni a ci§tigat dreptul de a intra pentru ca cititorii ei au un lpc in mijlocirea 
autorului". is 

In al doilea rind, EfeSeni este o afirmatie: Ea nu este nict apologe)lca nici 
polemi~. Dimpotriva. ea abunda in ,,curajoase" §i chiar ,jubilante'' afirmatii 
despre .. Dumnezeu. Cristos §i Duhul Sfinl". Efeseni se face bine venita §i este 
un fermecator document tocmai pentru ca lasa-sa straluceasca do,ar dragostea ~i 
alegerea lui Dumnezeu, moartea §i invierea lui Cristos. t§i puterea §i lucrarea 
Duhului printre oameni" 16 

In al treilea rind. Ef~seni. este o evanghelizare. In studiul sau asupra 

4 

EFESENI 1:1-2 

continutului epistolei, Markus Barth subliniaza ,,afirmatiile ei indraznete" 
despre scopul ~i actiunea de mintuire a lui Dumnezeu (capitolele 1 ~i 2), 
despre sustinuta lucrare a lui Dumnezeu de a Se manifesta in §i prin Biserica 
(capitolele 3 §i 4), §i despre curajosul §i fericitul statut al , cr~tinilor de 
ambasadori in lume (capitolele 5 §i 6). Toate acestea, spune el, dau Efesenilor 

-' ,,o semnificatie particulara pentru toti cei preocupati de sarcina de 
evangheliiare a Bisericii zilelor noastre" .17 

Atunci; care este opinia in cercurile cercetatorilor cu privire la paternitatea 
Efesenilor? Multi sint pe linia de hotar. Ei ar fi de acord cu J.H Houlden ca nu 
exista ,,un consens al parerilor autorizate" , pentru ca ,,un argument raspunde 
altui argument fara sa se ajunga la un rezultat clar". 18 

Altii neaga faptul ca Pavel a fost autorul §i propui:i alternativa unor teorii 
elaborate. Poa:te cea mai ingenioasa este cea a cercetatorului ,american E.J. 
Goodspeed. El a speculat ca in jurul anului 90 d.Cr. , un inflacarat admirator al 
apostolultii Pavel, nelini§tit de neglijenta contemporanilor fata de epistolele 
eroului sau, a facut ·turul bisericilor pe care Pavel le vizitase, pentru a aduna 
aceste epistole, ca mai tirziu sa le -publice. Dar inainte de publicare el a vazut 
nevoia unei introduceri. -Astfel, el inSU§i a compus ',;Efeseni",-ea un mozaic al 
maferialelor·culeseldin epistolele lui Pavel, in special din Coloseni (pe care el o 

1
memorase), ~i , i-a atribuit-o lui Pavel pentru a-1 prezenta unor generatii 
viitoare: E.J. Goodspeed a mers mai departe, hazardindu-se in a spune ca-acest 
autor §i redactor n-a fost altcineva decit Onisim, robul convertit, deoarece o 
persoana cu acest nume a fost episcop al Efesului in acel timp. De~i ideea a 
ci§tigat popularitate in Statele Unite §i a fost adoptata ~i in Anglia de dr. Leslie 
Mitton, ea este aproape in intregime· speculativa. 

Alti cercetatori se intorc la punctul de vedere traditional. AM. Hunter spune 
pe drept cuvint ca ,,greutatea dovezilor este· de partea celor care-neaga calitatea 
de au tor a lui Pavel". 19 Markus Barth folose~te aceea§i expresie §i aplica 
maxima: ,,Nevinovat pina la proba contrarie". 2? In ceea ce ma prive§te 'pe mine, 
eu gasesc ca aceste judecati sint prei .timide. Ele -nu par sa puna prea mare 
accent hici pe dovezile externe nici pe cele interne. Ca dovada externa sta 
impresionanta marturie a Bisericii universale de-a lungul a 18 secole, cee~ ce nu 
poate fj neglijat cu U§Urinta. Ca dovada interna, nu numai ca intreaga epistola 
dovede§te ca a fost scrisa de Pavel, dar tema 'ei privind unitatea dintre iudei §i 
neamuri teali.zata de Dtimnezeu prin lucrarea de impacare a lui Cristos este in 
totul specifica lucrurilor pe care le aflam in alta parte despre apostolul 
neamurilor. Nu cred ca G. G. Findlay a exagerat cind a scris ca scepticismul 
mo dern privind calitatea lui Pavel de au tor al Epistolei catre efeseni va fi privit in 
viitor ca ,,una din. .. curiozitatile perioadei hipercritice". 21 Absenta oricarei 
alternative satisfacatoare este 'evidentiata foarte bine' de FF Bruce: ,,Omul care 
aj"'·fi putut sa scrie Efeseni trebuia sa fi fost eel putin un egal al apostolului. daca 
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nu superior lui, atit in ceea ce prive~te statura sa intelectuala cit ~i in ceea ce 
prive~te lumina sa spirituala ... lstoria cre~tina a acelor timpuri nu cunoa~te un 
astfel de al doilea Pavel". 22 

Dupa aceasta scurta trecere in revista a citorva puncte de vedere moderne 
este o adevarata destindere sa ne intoarcem la text: Pavel, apostoJ al Jui Isus 
Cristos, prin voia Jui Dumnezeu. Pavel i~i asuma acela~i titlu pe care lsus ti 
daduse celor doisprezece, 23 ~i a carui semniflcatie in Vechiul Testament cit ~i, in 
iudaismul rabinic desemna pe cineva special ales, chemat ~i trimis sa-i invete 

i pe altii cu autoritate. El nu s-a oferit voluntar pentru aceasta lucrare, nici 
Biserica n-a fost aceea care I-a numit. Dimpotriva, apostolia Jui ~i-a avut 
originea in voia Jui Dumnezeu, el.fiind ales ~i trimis de lsus Cristos. Daca este 
a~a. ~i eu a~. cred, atunci noi trebuie sa ascultam mesajul Epistolei catre 
efeseni cu cuvenita atentie ~i smerenie. Pentru ca noi trebuie sa-1 privim pe 
autorul ei nu ca pe o persoana oarecare care i~i vehiculeaza propriile ,sale opinii, 
nici ca pe un invatator dotat dar supus gre~elilor ca oricare din noi, nici chiar ca 
pe eel mai mare erou misionar al Bisericii, ci ca pe un ,,apostol al Jui Cristos, prin 
voia lui Dumnezeu" , ~i · de aceea ca pe up invatator a carui autoritate este 
insa~i autoritatea ·Jui lsus Cristos, in al carui nume prin a e::arui inspiratie. el 
scrie. Dupa cum a spus Ct\arles Hodge pe la jumatatea secolului trecut: ,,Epistola 
se reveleaza ca fiind lucr'area Duhului Sfint tot atit de clar ca ~i stelele care II 
declara pe pumnezeu . drept Facator al lor" .2~ 

·, 

II. DESTINATARII In a doua parte a versetului 1 Pavel.folose~te citeva epitete pentru a-~i descrie 
cititorib , '., . , 

In,primul rind, ei sint sfinti. ,El nu se refera prin acest cuvint familiar la o elita 
spiritucya din biserica. o minoritate deosebit de sfinta dintre cre~tini, ci mai 
degraba la intreg poporul Jui Dumnezeu. Ei sint numiti ,,sfinti" pentru ca, au 
fost pu~i deoparte ca sa-i,apaqina Lui. Expresia s~a folosit prima data.cµ priyire 
la Israel ca ,,natiune sfinta", dar ea s-a extins asupra .intregii comunitati 
cr~tine internationale, care este Israelul lui Dumnezeu. 25 

Apoi, ei sint de asemenea credincio~i. Adjectivul pistos poate avea fie un 
inteles activ (,,care are incredere" , ,,care are credinta") , fie unul pasiv ( .. d~mn 
de incredere" , .,loial", ,,credincios" ). Una dintre ver.siunile englgze~ti folc;,,se~te 
intelesul pasiv. dar intelesul activ pare sa fie mai adecvat din moment ce 
oamenii lui Dumnezeu sint .,frati in credinta", 20 uniti prin, increderear lor 
tCOmuna in Dumnezeu prin lsus Cristos. In acela~i timp, J. -Armi~ge Robinsc;m 
poate sa aiba dreptate ,-cind sugereaza ca ,,cele doua sensuri ale lui pistis, 
'cre9inta' ~i 'fidelitate', par sa _fje amestecate".27 Desigur," este greu sa ne 
imaginam un credincios care sa nu fie el insu~i demn de crezare, sau un cre~Jin 
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demn de incredere, care sa nu fi invatat credincio~ia de la Cel in care ~i-a pus 
increderea. 

In al treilea rind, cititorii lui Pavel sin! fn Cristos Isus. Aceasta expresie cheie a 
epistolei apare astfel inca in primul verset. A fl in Cristos inseamna a fi unit cu 
Cristos intr-ur. mod vital ~i personal, dupa cum mladitele sint unite cu vita ~i 
madularele cu trupul, ~i prin aceasta ~i cu poporul lui Cristos. Pentru ca este 
imposibil sa faci parte din Trup fara sa fii legat atit de Cap cit ~i de madulare. 
Mult din ceea ce epistola trateaza mai .tirziu este deja aici in esenta. Dupa Noul 
Testament - ~i in special dupa scrierile lui Pavel - a fl cre~tin, in esenta, 
inseamna a fl ,,in Cristos", una cu El ~i cu poporul Sau. 

In al patrulea rind, unele manuscrise adauga ca cititorii lui Pavel sint fn Efes. 
La inceput o .colonie greceasca, Efesul era acum capitala provinciei romane Asia 
~i un port cofnercial cu un trafic foarte intens (portul este de mull innamolit). Era 
de asemenea centrul de cult al zeitei Diana (sau Artemis), al carei templu, dupa 
ce a fost distrus la mijlocul secolului al patrulea i.d.Cr., a fost reconstruit treptat, 
a~a incit a devenit .una dintre cele ~pte minuni ale lumii. Intr-adevar, succesul 
misiunii Jui Pavel in Efes a amenintat in a~ masura vinzarea figurinelor de 
argint ale templului ei incit argintarii s-au ridicat impotriva Jui Pavel, provocind o 
mare tulburare in cetate. 28 

Astfel, descrierea pe care o face Pavel cititorilor sai este cuprinzatoare. Ei sint 
,,sfinti" pentru ca Ii apaqin Jui Dumnezeu; sint ,,credincio~i" pentru ca ~i-au 
pus increderea in Cristos; ~i ei au doua locuinte, pentru ca sint atit ,,in Cristos" 
cit ~i ,,in Efes". lntr-adevar, toti cre~tinii sint sfinti ~i credincio~i. ~i traiesc 
atit in Cristos cit ~i in lume, sau atit ,,in cer" cit ~i pe pamint. Multe din 
problemele noastre spirituale i~i au obi~ia in faptul ca noi uitam ca sintem 
cetateni a doua imparatii. Noi tindem fie sa calcam pe urmele Jui Cristos ~i sa 
ne retragem din lume, fie sa devenim preocupati cu lumea ~i sa uitam ca sintem 
~i in Cristos. 

Cuvintele ,,in Efes" nu pot fi gasite, totu~i. in papirusurile pauline timpurii 
(Chester: Beatty 46), care dateaza di.n secolul al doilea. Origen in secolul al treilea 
nu avea cuno~tinta de ele, ~i ele lipsesc din marile codice de la Vatican ~i Sinai 
din secolul al patrulea. Problema se complica ~i mai mult prin faptul ca Marcion 
la mijlocul secolului al doilea se refera la Epistola catre efeseni ca ~i cum ar fl 
adresata ,,laodicienilor". Pin moll)~nt ce Pavel insu~i le spune colosenilor ca ar 
dori ca aceasta epistola adresata lor sa fie citita ~i in Laodicea ~i ca cea aqresata 
celor din Laodicea sa ajunga ~i in Colose,29 unii s-au gindit ca acea a~a-zisa 
,,epistola din Laodicea" a fost de fapt Epistola noastra catre efeseni, ~i ca el le 
cere bisericilor sa schimbe intre ele cele doua scrisori primite de la el. Cu 
sig1,1ranta, Tihic a fost purtatorul c;elor doµa scrisori. :10 

Cum am putea atunci sa reconstituim situatia care a dus la aceste variante, 
unele copii avind ,,in Efes". altele neavind nici o destinatie ~i una referindu-se 
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la Laodicea? Aproape de rnceputul acestui secol, Adolf Harnack a sugerat ca 
epistola a fost initial adresata bisericii din Laodicea, dar din pricina starii de 
lincezeala a bisericii ~i a decaderii ei persistente, 31 numele Laodicei a fost ~ters 
~i substituit cu eel al Efesului. 

O alta explicatie a fost propusa de Beza la sfir~itul secolului al ~aisprezecelea 
~i popularizata de arhiepiscopul Ussher \'n secolul al ~aptesprezecelea, ~i 
anume aceea ca Epistola catre efeseni a fost initial un fel de circulara apostolica 
adresata citorva biserici din Asia, ca \'n primul verset a fost lasat un spatiu pentru 
ca fiecare biserica sa-~i completeze numele ei, ~i ca numele bisericii din Efes a 
ajuns sa fie ata~t scrisorii pentru ca Efesul era ora~ul principal al Asiei. 

intr-un mod oarecum asemanator, Charles Hodge s-a g\'ndit ca s-ar putea ca 
epistola sa le fi fost ,,scrisa efesenilor ~i adresata lor, dar ca Pavel a,intentionat sa 
le scrie rn mod special cr~tinilor veniti dintre neamuri, mai degraba decit 
efesenilor ca biserica, ~i ca deci epistola a fost \'n mod intentionat scrisa rntr-o 
forma care sa se potriveasca tuturor cre~tinilor de acest fel din bisericile vecine, 
la care fara \'ndoiala apostolul a dorit ca scrisoarea sa ajunga". 32 

Aceasta ipoteza a unui cerc mai larg de destinatari ar explica nu numai 
variantele primului verset, ci ~i absenta din epistola a tuturor referirilor specifice 
~i a salutarilor personale. 

Dar ca ~i toate celelalte, teoria epistolei circulare este fntru totul speculativa. 
Nici un manuscris nu poarta numele unui alt destinatar. $i Epistola catre 
coloseni, despre care Pavel spune ca a intentionat sa fie citita ~i rntr-o alta 
biserica (Col. 4:16), include totu~i unele salutari personale. Astfel misterul 
ramine nerezolvat. 

111. MESAJUL 
Epistola se concentreaza asupra a ceea ce Dumnezeu a facut prin lucrarea 
istorica a lui lsus Cristos ~i asupra a ceea ce face prin Duhul Sau astazi, in scopul 
zidirii societatii Sale noi in mijlocul celei vechi. 

Ea ne spui:1e ca lsus Cristos $i-a varsat singele murind ca jertfa pentru pacate, 
ca a fost apoi inviat din moqi prin puterea lui Dumnezeu ~i ca a fost inaltat 
deasupra tuturor, la eel mai inalt loc atit in univers cit ~i in biserica. Mai mult 
decit atit, noi cei care sintem ,,in Cristos"., uniti in mod organic cu El prin 
credinta, ne-am facut parta~i ai acestor mari evenimente. Noi am fost inviati 
din moartea spirituala, am fost inaltati ~i pu~i sa ~edem impreuna cu El in 
locurile cere~ti. De asemenea am fost impacati cu Dumnezeu ~i unul cu altul. 
Ca rezultat, prin Cristos ~i in Cristos, noi sintem noua societate a lui Dumnezeu, 
o umanitate noua ~i unica pe care o creeaza El ~i care include in mod egal atit 
iudei cit ~i neamuri. Sintem familia lui Dumnezeu Tatal. trupul lui lsus Cristos. 
Fiul Sau ~i templul sau locuinta Duhului· Sfint. 

De aceea noi trebuie ·sa demonstrarrl· clar ~i vizibil prin viata noastra noua 
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realitate a acestui lucru nou pe care 1-a facut Dumnezeu: in primul rfnd prin 
unitatea ~i diversitatea vietii noastre de toate zilele, in al doilea rfnd prin 
puritatea ~i dragostea purtarii noastre de fiecare zi, apoi prin supunerea ~i grija 
reciproca in relatiile din familiile noastre ~i, in fine, prin statornicia noastra in 
lupta fmpotriva domniilor puterilor celui rau. Apoi, la \'mplinirea vremii, scopul 
lui Dumnezeu de a uni toate lucrurile va fi realizat rn Isus Cristos. 

Cu aceasta tema in minte, vom incerca sa analizam epistola dupa cum 
urmeaza: 

1. Viata noua pe care ne-a dat-o Dumnezeu in Cristos (1 :3-2:10) 
2. Noua societate pe care a creat-o Dumnezeu prin Cristos (2:11-3:21) 
3. Noile standarde pe care le a~teapta Dumnezeu de la noua Sa societate, in 

mod deosebit unitatea ~i curatia (4:1-5:21) 
4. Noile relatii in care ne-a adus Dumnezeu - armonie rn Carnine ~i 

ostilitate fata de diavol (5:21-6:24) 

Astfel intreaga epistola ~ste o magnifica combinatie de doctrina cre~tina ~i 
datorie cre~tina, de credinta cre~tina ~i viata cre~tina, de ceea ce Dumnezeu 
a facut prin Cristos ~i ceea ce trebuie sa facem noi in consecinta. $i tema ei 
centrala este ,,Noua societate a lui Dumnezea " - ce anume este ea, cum a venit 
\'n •existenta prin Cristos, cum i-au fost revelate lui Pavel originea ~i natura ei, 
cum cre~te ea prin propovaduire, cum intr-o zi ea va fi desavi~ita cind Cristos 
va chema mireasa Lui, Biserica, la Sine in slava, ,,fara pata, fara zbircitura sau 
altceva de felul acesta, ci sfinta ~i fara prihana" (5:27). 

Relevanta contemporana a acestui mesaj este evidenta. Karl Marx a scris ~i el 
despre ,,omul nou" ~i ,,noua societate". $i mifioane de oameni ~i-au insu~t 
viziunea lui ~i se dedica realizarii ei. Dar Marx a vazut problema umanita!ii ~i 
solutia ei in termeni aproape exclusiv economici. ,,Noua societate" era 
societatea fara clase, care trebuia sa apara in urma revolutiei, ~i ,,omul nou" 
trebuia sa apara ca rezultat al eliberarii lui economice. 

Pavel pr~zinta o viziune,.mult mai mare. Pentru ca el vede ca situatia grea a 
omului este cauzata de ceva mai adinc decit nedreptatea structurii economice, ~i 
astfel propune o solutie mai radicala. El scrie despre nirriic mai putin' decit o 
,,noua creatie". De trei ori folose~te limbajul creatiei. Prin Isus Cristos, 
Dumnezeu 'recreeaza barbati ~i femei pentru ,,fapte bune", creind o singura 
umanitate ·noua in locul dezastruoasei divizari dintre · iudei neamuri, ~i 
recreindu-ne pe noi dupa chipul ~i asemanarea Sa, intr-o adevarata 
indreptatire ~i sfintenie. 33 Astfel, conform invataturii lui Pavel, omul nou ~i 
noua societate sint lucrarea creatoare a lui Dumnezeu. Restructurarea 
economica are mare importanta, dar ea nu poate produce ace~te lucruri. Ele 
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de~~esc capacitatea puteril omului ~i a ingeniozitatii lui. Ele depind de ordinul 
Creatorului divin. 

Aces! mesaj al Bisericii ca noua creatie a lui Dumnezeu ~i noua comunitate 
are 

O 
importanta deosebita pentru aceia dintre noi care ne numim sau s'intem 

numiti cre~tini ,,evanghelici". Pentru ca prin temperament ~i traditie tindem 
sa fim individuali~ti ne'induplecati, ~i se crede despre noi ca nu punem mare 
accent pe Biserica. intr-adevar, expresiile ,,evanghelic" ~i ,.putin bisericos" s'int 
'in general privite ca sinonime. Totu~i, ele n-ar trebui sa fie. Adevaratul 
evanghelic, care-~i extrage teologia din Biblie, va fl obligat sa aiba aceea~i 
,,'inalta" consideratie fata de Biserica pe care o are Biblia. AsJazi mai mult ca 
oridnd trebuie sa 'intelegem viziunea biblica despre Biserica. In Apus Biserica 
este 'in declin ~i are nevoie de o urgenta re'innoire. Dar ce forma de re'innoire 
dorim? in lumea comunista Biserica este 'intotcleauna privata de privilegii, de 
multe ori persecutata ~i uneori obligata sa intre 'in ilegalitate. Asemenea situatii 
cer raspuns la o 'intrebare fundamentala: care este elementul esential al Bisericii. 
fara de care ea ar 'inceta sa mai fie Biserica? Apoi, 'in dteva regiuni din lumea a 
treia Biserica cre~te rapid, ~i 'in unele locuri ritmul cre~terii ei este chiar mai 
mare dedt ritmul cre~terii populatiei. Dar ce fel de biserici vin 'in existehta ~i 
cresc? Astfel, 'in toate cele trei lumi - Apusul, lumea comunista ~i lumea a treia 
- trebuie sa punem 'intrebari radicale privitoare la Biserica. $i Epistola catre 
efeseni ne va furniza raspunsurile. Pentru ca aici gasim specificatii ale Jui Cristos 
insu~i referitor la Biserica Sa, Biserica pentru care El .. S-a dat pe Sine Jnsu~i" 
(5:25) , ,,care este Trupul Sau" ~i chiar ,,plinatatea" Sa (1 :23). 

Mare parte din mesajul Epistolei catre efeseni este schitat fugitiv 'in salutul cu 
care 'incepe apostolul: Har $i pace de la Dumnezeu. Tata/ nostru. ~i de la 
Domnul Isus · Cristos (v. 2). Adevarat, acesta era salutul. obi~nuit cu care ~i-a 
'inceput fiecare epistola, o forma cre~tinizata a salutului contemporan ebraic ~i 
grecesc. Cu toate acestea, putem afirma cu deplina certitudine ca nimic din ceea 
ce a ie~it vreodata de sub pana lui Pavel nu a fost pur conventional. 
Dimpotriva, ambele substantive s'int deosebit de potrivite la 'inceputul epistolei 
- ,,har" indidnd libera initiativa de m'intuire a lui Dumnezeu. ~i ,.pace" 
obiectivul initiativei Lui, ~i anume re'impacarea pacato~ilor cu Dumnezeu. ~i 
unii cu altii \'n noua Lui comunitate. · 

,,Har" ~i ,,pace" deci s\'nt cuvinte cheie 'in epistola. in 6: 15 Vestea Buna este 
numita ,.Evanghelia pa-cii" . in 2: 14 este scris ca insu~i lsus Cristos .. este pacea 
noastra". pentru ca 'in primul r'ind El a facut pace prin crucea Sa (v. 15) ~i apoi El 
,.a venit ... sa aduca vestea buna a pacii'' la iudei ~i neamuri deopotri~a (v. 17). 
~dar, poporul Sau trebuie sa .. caute sa pastreze unitatea Duhului. prin 
legatura pacii" (4:3) ... Har." pe de alta parte. indica de ce ~i cum a luat 
Dumnezeu initiativa 'impacarii. Pentru ca .. harul" este mila Lui fara plata ~i 
nemeritata . .. Prin har" s\'ntem m'intuiti. 'intr-adevar. prin :.nemarginita bogatie 
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a harului Sau" (2:5, 7, 8). ~i datoram aceluia!)i ,.har" faptul ca am fost echipati 
pentru slujire (4:7; comparati cu 3:2, 7) . Astfel. daca dorim un rezumat concis al 
Ve~tii Bune pe care o anunta 'intreaga epistola, n-am putea gasi unul mai bun 
decit cele trei cuvinte simple: ,,pace prin har" . 

In final. 'inainte de a ne desparti de introducerea epistolei, nu trebuie sa ne 
scape legatura vitala dintre autor, cititori ~i mesaj. Legatura este lsus Cristos 
insu~i. Pentru ca Pavel, autorul, este ,,apostol al Jui Isus Cristos", cititorii s\'nt ei 
in~i~i fn Cristos lsus, ~i binecuvintarea le vine atit de la Dumnezeu Tata! nostru, 
cit ~i de la Domnu/ Isus Cristos, care este socotit ca fiind singurul izvor din care 
curge harul ~i pacea. Astfel, Domnul lsus Cristos domina mintea lui Pavel ~i-i 
umple viziunea. Aproape ca se pare ca el s-ar simti fortat sa-L aduca pe lsus 
Cristos \'n fiecare fraza pe care o scrie, eel putin la 'inceputul epistolei. Pentru ca 
prin ~i in lsus Cristos noua societate a lui Dumnezeu a luat fiinta. 

) 
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