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0 SINGURA NOUA UMANITATE 

Efeseni 2:11-22 

,Alienare" este un cuvfnt frecvent folosit fn societatea contemporana. Sfnt multi 
pameni, fn special tineri din a~a-zisa lume ,,dezvoltata", care sfnt dezamagiti de 
,,sistem", au o atitudine critica la adresa ,,tehnocratiei", sfnt ostili fata de 
,,structura sociala". ~i spun despre ei fn~i~i ca sfnt ,,alienati". Ynii lucreaw 
pentru a aduce o reforma, altii pun la cale revolutii, altii pleaca. In nici un fel 
nu se pot acomoda la starea de lucruri din societatea lor. 

Karl Marx a fast eel care a popularizat cuvfntul, el fnsu~i prelufndu-1 de la 
teologul german Ludwig Feuerbach. Marx a fnteles situatia grea a 
proletariatului fn termenii alienarii economice. Fiecare muncitor pune fn 
me~te~ugul sau o parte din sine fnsu~i. Atunci dnd patronul sau vinde 
bunurile produse de muncitor, el se face vinovat, eel putin fn parte, de alienarea 
muncitorului fata de el fnsu~i. Conform teoriei lui Marx, aceasta a fost baza luptei de clasa. 

Astazi cuvfntul este folosit cu un sens mult mai general referitor la alienarea 
muncitotului nu numai fata de realizarile lui ~i fata de rasplata care i se cuvine, 
ci ~i fata de dreptul de a-~i exercita puterea, fn special in vederea luarii 
deciziilor. Cu alte cuvinte, termenul s-a incarcat cu 6 nuanta mai mult politica 
dedt economica. ,Alienarea" este in parte un sentiment de nemultumire fata 
de situatia existenta, ~i in parte un sentiment de neputinta de a schimba 
lucrurile.•Acesta este un sentiment cu o larga raspindire in tarile democratice din 
Vest, ~i cre~tinii ar fl nechibzuiti daca 1-ar ignora. 

Dar cu mult inainte de Feuerbach ~i Marx, Biblia a vorbit despre alienarea 
umana. Ea a descris alte doua feluri de alienari ~i chiar mult mai radicale decit 
cea economica ~i cea politica. Una este alienarea fata de Dumnezeu, Creatorul 
nostru, ~i cealalta, alienarea noastra unii fata de altii , fata de semenii no~tri. 
Nimic nu esfe mai dezumanizant decft ruperea relatiilor umane fundamentale. 
De fapt, atunci cfnd se fntfmpla acest lucru. noi devenim straini intr-o lume in 
care ar fi trebuit sa ne simtim acasa, ~i sfntem straini fn loc sa fim cetateni. 
_ Epistola catre efeseni se refera la amfndoua aceste forme de alienare. 
lntr-adevar, Pavel folose~te cuvfntul cu referire la ambele situatii. Verbul fn 
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limba greaca este apa/lotrioo, ~i inseamna a instraina, a exclude sau a aliena. in 
Noul Testament el apare numai in aceste doua versete din Efeseni, ~i in textul 
paralel din Coloseni: 

4: 18 - ,,fiind straini de viata lui Dumnezeu" (comparati cu 
Coloseni 1:20, 21) 

2: 12 - ,,fara drept de cetatenie in Israel" . 

Acum aceasta dubla alienare, sau 1;1ai degraba inlocuirea ei prin reconciliere, 
este tema capitolului 2 din Efeseni. In prima jumatate a capitolului (v. 1-10), 
fiintele umane sin! descrise ca fiind alienate fata de Dumnezeu. De fapt, acolo 
nu este folosit verbul, a~a cum ii gasim in 4: 18, dar fara indoiala acesta este 
intelesul atunci cind sintem infati~at} ca fiind morti in gre~eli ~i pacate ~i 
fiind ,,din fire copii ai miniei" (v. 1, 3). In capitolul precedent am studiat intelesul 
acestor expresii. 

in a douajumatate a capitolului 2 din Efeseni (v. 11-22), care este textul nostru 
in capitolul de fata, fiintele umane sint descrise ca fiind alienate ~i uneie fata 
de allele. in particular, neamurile sint descrise cc;1 ,,alienate fata de poporul 
Israel" (v. 12; in traducerea romaneasca, ,,fara drept de cetatenie in Israel" , 
n.tr.) . Pentru noi cei de la sfir~itul secolului al douazecilea dupa Cristos este 
aproape imposibil sa ne imaginam pe noi in~ine traind in acele zile in care 
omenirea era impartita in iuaei ~i neamuri. Biblia incepe cu o declaratie 
!impede cu privire la unitatea omenirii. Dar dupa cadere ~i apoi dupa potop se 
contureaza originile divizarii ~i separarii umane. S-ar parea ca Dumnezeu 
insu~i a contribuit la aces! proces prin alegerea lui Israel dintre celelalte natiuni 
pentru a fi poporul Sau ,,sfint" ~i ,,pus deoparte". Dar trebuie sa ne amintim 
faptul ca atunci cind 1-a chemat pe Avraam, El a promis ca prin des<;endentii lui 
va binecuvinta toate familiile pamintului ~i faptul ca alegindu-1 pe Israel el a 
intentional ca acest popor sa devina lumina neamurilor. 1 Tragedia este ca 
lsraelul ~i-a uitat chemarea, ~i-a interpretat gre~it privilegiul drept favoritism ~i 
a sfir~it prin a dispretui total - prin a detesta chiar - paginii, considerindu-i 
,,ciini" . William Barclay ne ajuta sa simtim alienarea dintre cele doua grupari, ~i 
adinca ostilitate dintre ele, in special din partea iudeilor. El scrie: 
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.,Iudeii aveau un imens dispret pentru neamuri. Neamurile, spuneau iudeii, 
au fost create de Dumnezeu ca sa devina combustibilul pentru focul iadului. 
Dumnezeu, spuneau ei, dintre toate natiunile pe care le-a creat, iube~te 
numai pe Israel... Era chiar impotriva Legii sa intinzi o mina de ajutor unei 
mame dintre neamuri aflata in durerile na~terii , pentru ca aceasta ar fi 
insemnat pur ~i simplu aducerea pe lume a inca unui neevreu. Pina la 
venirea lui Cristos, neamurile erau un obiect de dispret pentru iudei. 
Bariera dintre ei era absoluta. Daca un baiat evreu se casatorea cu o fata 
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neevreica, sau daca o fata evreica se casatorea cu un baiat neevreu, era 
facuta o inmormintare simbolica pentru ace! baiat evreu sau aceq fata 
evreica. Un asemenea contact cu neamurile era echivalent cu moartea". 2 

Simbolul acestei duble alienari a neamurilor - fa\a de Dumnezeu ~i fa\a de 
poporul lui Dumnezeu, Israel - era a~a-numitul ,,zid de despartire de la 
mijloc" (v. 14, AV) sau ,,zidul despartitor al ostilita\ii" (RSV). Era o parte 
remarcabila a Templului magnific zidit la Ierusalim de catre !rod eel Mare. insa~i 
cladirea Templului era construita pe o platforrna inalta. De jur-imprejur era 
Curtea Preotilor. in partea de est era Curtea lui Israel, ~i mai departe spre est 
era Curtea Femeilor. Aceste trei curti - cea pentru preo\i ~i cele pentru iudeii 
laid, una pentru barbati ~i una pentru femei - erau toate pe aceea~i 
platforma cu Templul insu~i. De la acest nivel se coborau cinci trepte spre o 
platforma imprejmuita, ~i apoi dincolo de ziduri inca patrusprezece trepte pina 
Ia un alt zid in spatele caruia era Curtea de Afara sau Curtea Neamurilor. Aceasta 
era o curie larga, de jur-imprejurul Templului ~i al celorlalte curti. Din orice 
punct al ei neamurile puteau privi Templul, dar nu le era permis sa se apropie de 
el. Erau despaf\iti de el prin zidul ce imprejmuia platforma, care era o baricada 
de piatra inalta de un metru ~i jumatate, ~i din loc in loc erau plasate note de 
atentionare in limba greaca ~i latina. Pe ele nu scria ,,Cei ce vor trece vor fi 
pedepsiti" , ci ,,Cei ce vor trece vor fi executati'' . 

Renumitul istoric iudeu losefus descrie aceasta baricada in amindoua cartile . 
sale. in Antichitdtile el scrie ca Templul era ,,imprejmuit de un zid de piatra 
despartitor, avind pe el o inscrip\ie care le interzice tuturor strainilor intrarea 
sub amenintarea cu pedeapsa cu moartea" .3 in cartea sa Razboiul iudeilor el 
este ceva mai explicit. Era, scrie · el, ,,o imprejmuire despartitoare zidita din 
piatra, de jur-imprejur, a carei inal\ime era de trei coti. Constructia era foarte 
eleganta; pe ea erau a~ezati, la egala distanta unul de altul, stilpi ce purtau 
inscriptii privind legea curatiei; pe unii scria in limba greaca, pe altii in limba 
latina, ca 'nici un strain nu avea voie sa intre in sanctuar' . "4 

in ultima suta de ani• au fost descoperite do~a dintre inscrip\iile in limba 
greaca, una in 1871 ~i cealalta in 1935. Prima, expusa in muzeul din Istanbul, 
este o lespede alba de calcar masurind in la\ime aproape un metru. T extul de pe 
ea este urmatorul: ,,Nici un strain nu poate trece peste aceasta imprejmuire in 
curtea Templului. Oricine este prins facind aceasta va fi singur vinovat pentru 
moartea ce-1 a~teapta" . Pavel ~tia toate acestea din experienta sa personala. 
Cu numai trei ani in urma el aproape ca a fost lin~t de o gloata minioasa de 
iudei care credeau ca a dus cu sine ·in Templu pe unul dintre neamuri, ~i este 
interesant faptul ca era vorba de un efesean pe nume Trofim. 5 

Acesta deci este cadrul istoric, social ~i religios al capitolului 2 din Efeseni. 
Deci toate fiintele umane sint alienate fata de Dumnezeu datorita pacatului, iar 
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neamurile sin! alienate $i fata de poporul Jui Dumnezeu. $i chiar mai rea decit 
aceasta dubla alienare (al carei simbol era zidul Templului) era .,du~mania" sau 
ostilitatea" activa (echthra) in care ea erupea intr-un mod continuu -

du$manie intre om $i Dumnezeu, $i du$manie intre ~eamuri ~i iudei. . 
Marea tema a capitolului 2 din Efeseni este aceea ca lsus Cnstos a d1strus 

ambele du$manii. Ambele sin! mentionate in a doua jumatate a capitolului , 
chiar daca in ordine inversa: 

Versetul 14 - ,,El... din doi a facut unul ~i a surpat zidul de la mijloc care-i 
despartea (echthra)" . 

Versetul 16 - ,,$i a impacat pe cei doi cu Dumnezeu intr-un singur trup, 
prin cruce, prin care a nimicit vrajma~ia (echthra)" . 

Odata cu nimicirea celor doua du$manii, lsus a reu~it sa creeze o noua 
societate, de fapt o noua omenire, in care alienarea a cedat locul impacarii. ~i 
ostilitatea a cedat locul pacii. Si aceasta noua unitate umana in Cristos este 
arvuna $i anticiparea acelei unitati finale sub domnia lui Cristos. spre care a 
privit deja Pavel in 1: 10. 

Dupa aceasta introdueere privind cadrul $i tema, sintem gala sa studiem 
textul insu~i. 

Qe aceea uoi, care altadata erati neamuri din n~tere. numiti netaiat i fmprejur 
de catre aceia care se cheama taiati fmprejur, $i care sfnt taiati fmprejur fn trup 
de mfna omu/ui: 12aduceti-va aminte .ca fn vremea aceea erati Jara Cristos, Jara 
drept de cetatenie fn Israel, straini de /egamintele fagaduintei. Jara nadejde $i 
Jara Dumnezeu fn fume. 13Dar acum. fn Cristos lsus, voi care odinioara erati 
departati, at i Jost apropiati prin sfngele lui Cristos. 14Caci El este pacea noastra. 
care din doi a facut unul. $i a surpat zidul de la mij/oc care-i despartea. 15$i fn 
trupul Lui, a fn/aturat vrajm6$ia dintre ei, Legea poruncilor, fn orfnduirile ei. ca 
sci Jaco pe cei doi sci fie fn Elf nsu$i un singur om nou, facfnd astfel pace: 16$i a 
fmpacat pe cei doi cu Dumnezeu fntr-un ·singur trup. prin cruce, prin care a 
nimicit vrajm6$ia. 17EI a venit astfe/ sd aduca vestea buna a pacii voua celor ce 
erat i departe, $i pace ce/or ce erau aproape. 18Caci prin El $i unii $i alt ii avem 
intrare la Tata/, fntr-un Duh. 19A$adar. voi nu mai sfnteti nici straini. nici oaspeti 
ai casei, ci sfnteti fmpreund cetateni cu sfintii. oameni din casa /ui Dumnezeu. 
20jiind ziditi pe, temelia aposto/i/or $i prorocilor. piatra din capu/ unghiului fiind 
Isus Cristos. 2 1/n El toata c/adirea. bine fnchegata. cre$te ca sd fie un Templu 
sffnt fn Domnul. 22$i prin El $i voi sfnteti ziditi fmpreuna. ca sci fiti un /aca$ al 
lui Dumnezeu. prin Duhul. 

Ar fi de folos. inainte de a ne adinci intr-o expunere detaliata a textului. sa 
intelegem structura pasajului ca [ntreg. Pavel schiteaza biografia spirituala a 
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cititorilor sai dintre neamuri, in trei stadii. lata esenta mesajului sau catre ei: (1) 
Altadata erati straini fata de Dumnezeu ~i fata de poporul Sau Israel. (2) Prin 
moartea Sa pe cruce, Cristos Isus i-a impacat pe iudei cu neamurile ~i pe 
amindoi cu Dumnezeu, creind ,,o singura noua omenire" (v. 15, NEB). (3) Nu 
mai sfnteti straini, ci fmpreuna cu Israel sinteti membri cu drepturi depline ai 
poporului $i familiei Jui Dumnezeu. Cele trei stadii sint marcate de expresiile 
,,altadata" (v. 11), ,,dar acum" (v. 13) ~i ,,a~adar" (v. 19). Jar secyentele se 
deruleaza fn felul urmator: Aduceti-va aminte ca fn vremea aceea ... erati 
strdini ... dar acum, fn Cristos Isus voi nu mai sfnteti straini ... ci... fmpreund 
cetateni cu sfintii .. . Eu voi intitula cele trei stadii in desfa~urare ale planului Jui 
Dumnezeu dupa cum urmeaza: 

a. Tabloul unei umanitati alienate, sau ceea ce am fost noi odinioara 
(v. 11, 12) 

b. Portretul Jui Cristos, Facatorul de pace, sau ceea ce a facut lsus Cristos 
(v. 13-18) I 

c. Tabloul noii societati a Jui Dumnezeu, sau ceea ce am devenit noi 
(v. 19-22) 

I. TABLOUL UNEI UM~NITATI ALIENATE, SAU CEEA CE AM 
FOST NOi ODINIOARA (v. 11-12) 
In versetele 1-3 Pavel a zugravit intreaga umanitate (iudei $i neamuri 
deopotriva) aflata sub pacat $i moarte. Aici in versetele 11 $i 12 el se refera in 
mod special la neamuri sau la lumea pagina •dinainte de Cristos, la cei pe care 
iudeii (care se cheama taiati fmprejur) ii numeau in bataie de joc cei netaiati 
fmprejur. Desigur, taierea imprejur a fost data de Dumnezeu Jui Avraam, ca un 
semn exterior al apartenentei la poporul legamintului Sau. Dar s-a ajuns ca atit 
ritualului fizic cit $i cuvintului fn .sine sa Ii se atribuie o importanta exagerata. 
Neamurile $i iudeii i$i dadeau unii altora nume injositoare. Pavel subliniaza aici 
acest lucru. Neamurile erau numite ,.cei netaiati imprejur" de catre cei care se 
cheama ,,taiati fmprejur, $i care sfnt taiati imprejur in trup de mina omului" . 
Este ca $i cum Pavel ar arata cit de neimportante sint numele $i etichetarile, in 
comparatie cu realitatea ce se ascunde in spatele !or, sugerind ca dincolo de 
ceea ce se cheama taiere imprejur $i care este facuta in trup de mina omului, 
exista o altfel de taiere imprejur, cea a inimii. spirituala ~i nu fizica , de care de 
fapt era nevoie $i care era deopotriva la indemina iudeilor ~i a neamurilor. 6 

In versetul 12 el renunta sa se mai ocupe de numele pe care iudeii ~i 
neamurile $i le dadeau unii altora. $i vine la realitatea grava a alienarii 
neamurilor. In Romani el enumera privilegiile evreilor (9:3-5): aici el face lista cu 
neajunsurile neamurilor. In primul rind, ei erau Jara Cristos. Expresia este $i mai 
tragica prin faptul ca fn capitolul 1 el desfa~urase lista marilor binecuvintari 
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duhovnice~ti datqrate starii de a fi ,,in Cristos", ~i 1n prima parte a capitolului 2 
el explicase cum Dumnezeu ne-a adus la viata, ne-a 1nviat ~i ne-a a~ezat ,,cu 
Cristos". Dar fn uremea aceea (aceasta se refera la perioada dinainte de Cristos) 
neamurile nu erau nici ,,in Cristos" nici ,,cu Cristos", ci ,,fara Cristos" ; ei nici 
macar nu a~teptau un Mesia. 

Al doilea ~i al treilea neajuns al neamurilor erau asemanatoare 1ntre ele. Ei 
erau am Jara drept de cetatenie fn Israel dt ~i straini de legamintele Jagaduintei 
(literal, ,,legam1ntul fagaduintei", referindu-se probabil la promisiunea initiala 
facuta de Dumnezeu lui Avraam). Israel era un ,,popor" sau o natiune cu frica 
de Dumnezeu, o teocratie, ~i ,,un popor al fagaduintei" de care Dumnezeu s-a 
ata~at printr-un juram1nt solemn. Astfel S-a legat pe Sine de ei ~i a domnit 
peste ei. Dar neamurile au fost excluse de la acest legamint ~i de la aceasta 
1mparatie. 

Al patrulea ~i al cincilea neajuns al neamurilor sint afirmate cu multa 
fermitate: Jara nadejde ~i Jara Dumnezeu fn fume. Ei erau ,,fara nadejde" pentru 
ca, de~i Dumnezeu planuise ~i promisese sa-i includa ,~i pe ei intr-o zi, ei nu 
~tiau aceasta, ~i de aceea nu aveau nici o nadejde care sa-i sustina. $i erau 
,,fara Dumnezeu" (atheoi) pentru ca, de~i Dumnezeu Se revelase pe Sine 
intregii omeniri in natura, nelasindu-Se deci fara marturie, totu~i ei au inabu~it 
adevarul pe care-I ~tiau ~i s-au intors spre idolatrie. 7 Nu era deci o exagerare sa 
descrii lumea antica neiudaica drept ,,fara nadejde" ~i ,,fara Dumnezeu". 
Perioada de aur a grecilor era apusa; ei nu aveau promisiunea unui viitor spre 
care sa priveasca. Ba mai mult, dumnezeii Greciei ~i ai Romei au falimentat 
complet in a satisface foamea inimilor umane. Oamenii erau atheoi nu in sensul 
ca erau necredincio~i (dimpotriva, ei aveau o multime de zei), ci tn sensul ca ei 
nu aveau o adevarata cunoa~tere a lui Dumnezeu, ca aceea pe care o daduse El 
lui Israel,8 ~i (din pricina faptului ca au respins chiar ~i cunoa~terea pe care au 
avut-o) nici o parta~ie personala cu El. 

Aceasta era deci teribila privatiune, cu cele cinci aspecte ale ei, de care avea 
parte lumea antica a neamurilor inainte de Cristos. Ea era privata de Mesia, de 
teocratie ~i de legaminte, de speranta ~i de Dumnezeu Insu~i. In rezumatul 
lui William Hendriksen neamurile erau ,,fara Cristos, fara tara, fara prieteni, fara 
nadejde ~i fara Dumnezeu". 9 In fraza sa Pavel spune ca ;i, cei dintre neamuri, 
erau .,desparMi" (v. 13). straini de Dumnezeu ~i de poporul Sau. 

$i este necesar sa adaugam ca noi 1n~ine, in vremea dinainte de a deveni 
cre~tini, eram exact in aceea~i situatie. Eram alienati fata de Dumnezeu . ~i 
fata de poporul Sau. Ba mai rau. in inimile noastre era ,,vrajma~ia" la care se 
refera Pavel mai ttrziu. astfel ca noi ne-am razvratit impotriva autoritatii lui 
Dumnezeu ~i am cunoscut foarte putin sau chiar nimic despre adevarata 
comunitate umana. Nu este la fel ~i astazi cu lumea care nu-Lare pe Cristos? 
Omul ridica inca ziduri de despartire ~i separare. ca ~i groaznicul zid berlinez. 
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sau ridica cortine invizibile de fier sau bambus, sau clade~te bariere de rasa, 
culoare, casta, trib sau clasa. Divizarile sl'nt o caracteristica constanta a tuturor 
comunitatilor umane lipsite de Cristos. Noi l'n~ine le-am experimentat. Acum 
apostolul spune: De aceea ... aduceti-ua aminte (v. 11, 12). S1nt anumite lucruri 
pe care Scriptura spune sale uitam (de pilda, ranile pe care ni le fac altii). Dar 
exista un anumit lucru pe care ni se porunce~te sa ni -1 aducem aminte ~i sa nu-I 
uitam niciodata. Acesta este ceea ce noi eram l'nainte ca dragostea Jui Dumnezeu 
sa se fi coborl't ~i sa ne fi gasit. Pentru ca numai daca ne amintim starea noastra 
precedenta de alienare (oridt de dezgustatoare ar fi pentru noi), vom putea fi in 
stare sa ne amintim marimea harului care ne-a iertat ~i care ne transforma. 

11. PORTRETUL LUI CRISTOS, FACATORUL DE PACE, SAU 
CEEA CE A FACUT ISUS CRISTOS (v. 13-18) 
Paralela dintre cele doua jumatati ale capitolului 2 din Efeseni este evidenta. Mai 
intii, in ambele cazuri ni se prezinta o descriere a vietii fara Cristos: ,,morti" (v. 
1-3) ~i ,,straini" (v. 11-12). Apoi urmeaza, din nou l'n ambele cazuri, marea 
afirmatie adversativa: ,,Dar Dumnezeu" (v. 4) ~i ,,Dar acum" (v. 13). 
Deosebirea principala consta l'n faptul ca l'n a doua jumatate Pavel subliniaza 
experienta neamurilor. El folose~te de doua ori l'n mod emfatic pronumele uoi 
(hymeis): ,,Aduceti-va aminte ca [uoi] altadata erati straini... Dar acum in 
Cristos uoi... ati fost apropiati". 

In esenta, aceasta este deci diferenta pe care a facut-o Cristos: voi care 
odinioara ati fost departati, acum ati fost apropiati. Un astfel de limbaj 
spatial (,,departati" ~i ·,,apropiati") nu era neobi~nuit in Ve.chiul Testament. 
Despre Dumnezeu ~i Israel se ~tia ca sint ,,aproape" unul de altul, din moment 
ce Dumnezeu promisese ca va fl Dumnezeul !or ~i ca-i va face poporul Sau. A~a 
ca Moise a putut spune: ,,Care este, in adevar, neamul acela a~ de mare indt sa 
fl avut pe dumnezeii lui a~ de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul 
nostru?" 10 Unicitatea poporului Israel in aceasta privinta este repetata Yn 
Psalmul 148:14, uncle ei sYnt numiti ,,copiii lui Israel, popor de lfnga El". Prin 
contrast, natiunile de neevrei erau departate ~i au trebuit sa fie chemate ,,de 
departe" .11 Dar bumnezeu a promis ca Yntr-o zi Elva vesti ,,Pace, pace celui de 
departe ~i celui de aproape", o promisiune care a fost implinita l'n Isus Cristos ~i 
care este citata aici de Pavel cu referire la El. 12 $i aceasta ,,apropiere de 
Dumnezeu" de care se bucura fiecare cre~tin prin Cristos este un privilegiu pe 
care deseori ii socotim de la sine l'nteles. Dumnezeul nostru nu pastreaza 
distanta ~i nu face caz de demnitatea Lui, ca ~i un despot oriental, ~i nici nu 
insista asupra unui ritual complicat sau asupra unui protocol. Dimpotriva, prin 
Isus Cristos ~i cu ajutorul Duhului Sfint, noi avem ,,acces" imediat la El ca Tata al 
nostru (v. 18). Noi ar trebui sa ne indemnam unii pe altii sa profitam de acest 
privilegiu. 13 
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Versetul 13 este mai mult dedt o simpla afirmare a faptului ca noi, care 
odinioara am fast ,,departati", am fast acum ,,apropiati"; el mai contine inca 
doua importante referiri la Cristos. Este afirmat faptul ca noua noastra apropiere 
de Dumnezeu este am fn Cristos dt ~i fn (sau prin) sfnge/e Jui Cristos. Este 
esential. daca vrem sa fim credincio~i invataturii apostolului, sa tinem seama 
de aceste doua expresii, ~i sa nu scoatem in evidenta una dintre ele in dauna 
celeilalte. Pentru ca ,,singele lui Cristos" (ca $i in 1:7) semnifica moartea Lui pe 
cruce ca jertfa pentru pacatele noastre. prin care ne-a impacat cu Dumnezeu, ~i 
unii cu altii, pe dnd ,,in Cristos lsus" semnifica unirea personala cu Cristos 
astazi, prin care primim ~i ne bucuram de impacarea pe care a realizat-o El. 
Astfel, cele doua expresii sint marturii cu privire la cele doua faze prin care cei 
,,departati" sint ,,apropiati" . Prima este evenimentul istoric al crucii, ~i a doua 
este convertirea cre~tina, sau experienta contemporana a unirii cu Cristos. 
Ceea ce a realizat lsus Cristos prin crucea Sa va fi explicat de Pavel in versetele 
urmatoare. lntre timp, ne va fi de falos sa observam cu atentie expresia ,,in 
Cristos lsus", prin care El i~i introduce intreaga expunere cu privire la lucrarea 
de impacare a lui Cristos. lmpacarea pe care a realizat-o Cristos sau cea pe care 
o propovaduie~te Pavel nu este o impacare universala, d este o apropiere de 
Dumnezeu ~i o apropiere unii de altii, experimentata din plin de cei care sint 
aproape <;le Cristos, mai bine-zis ,,in" El, printr-o vitala unire personala. Aceasta 
inseamna, dupa cum spune John Mackay atunci dnd comenteaza aceste 
versete, ca principiul integrator.al lui Dumnezeu pentru unirea fiintelor umane 
nu este nici intelectual (filozofie): ca ~i in romano-catolicism, nici politic 
(cucerire), ca ~i in islam sau in marxism, ci spiritual (rascumpararea prin Cristos, 
implidnd unirea dintre iudei ~i neamuri, dintre Ol"ll ~i Dumnezeu ~i. in ultima 
instanta, unirea dintre cer ~i pamint) . Acestea sint bazele a trei alternative de 
dominare, prima a mintii, a doua a fartei, a treia a lmparatiei lui Dumnezeu. 

Apostolul continua prezentind in detaliu lucrarea lui Cristos, am in termenii a 
ceea ce a facut El dt ~i in cei ai modului in care a facut lucrarea. Ceea ce a facut 
El este clar: Caci El este pacea noastra. care din doi a facut unul. $i a surpat zidul 
de la mijloc care -i despartea (v. 14). Pronumele .,El" (autos) are un puternic 
caracter emfatic. El. adica lsus Cristos, este Cel care $i-a varsat singele pe cruce 
~i Cel care Se ofera pe Sine astazi poporului Sau pentru a fi unit cu ei, El este 
Acela care prin ceea ce a facut dndva ~i prin ceea ce ofera acum este pacea 
noastra, altfel spus. este Facatorul de pace intre noi oamenii, ~i intre noi ~i 
Dumnezeu. Acel ,,doi" din care El a facut unul pare sa se refere in mod. clar la 
iudei ~i neamuri, dupa cum am vazut mai inainte. zidu/ de la mijloc. care-i 
despa,tea ~i pe care El /-a surpat a simbolizat alienarea neamurilor am fata de 
Dumnezeu dt $i fata de Israel. · 

Acest anunt pe care-I face Pavel cu privire la surparea zidului de catre lsus 
este extrem de important. Pentru ca vorbind din punct de vedere literal ~i istoric, 
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zidul n-a fast darimat inainte ca legiunile romane sa fi intrat in lerusalim, in anul 
70 d.Cr. Deci el statea in picioare inca, inconjurind Templul, ~i tinea inca 
departe pe neamuri , atunci dnd Pavel a scris aceasta epistola. De~i din punct de 
vedere material el a ramas, din punct de vedere spiritual el a fast distrus in jurul 
anului 30 d. Cr., dnd lsus a murit pe cruce. Dupa cum spune Armitage Robinson: 
,,El statea inca intact: dar era deja invechit, demodat, seas din uz, eel putin in 
ceea ce prive~te semnificatia lui spirituala. Semnul statea foca: dar lucrul pe 
care -I semnifica era deja surpat" .14 

Ne intoarcem acum la intrebarea privitoare la modul in care a facut Cristos 
aceasta lucrare. Ce a facut El de fapt dnd a murit pe cruce pentru a pune capat 
du~maniei dintre iudei $i neamuri, dintre om ~i Dumnezeu? Raspunsul este 
dat in versetele 15 $i 16. Ele sint incarcate de semnificatii teologice, $i se cer 
explicate. Poate ca eel mai bun mod de a clarifica succesiunea ideilor apostolului 
este sa izolam cele trei verbe principale succesive pe care le falose$te el, ~i 
anume: a fnlaturat ... ca so Jaco ... a fmpacat .. . Ni se spune ca El a inlaturat legea 
poruncilor pentru a crea o singura noua umanitate ~i pentru a impaca ambele ei 
parti cu Dumnezeu. 

A. inlaturarea legii poruncilor (v. 15a). Prima afirmatie pe care o face 
Pavel este aceea ca lsus Cristos a surpat zidul, vrajma$ia, fn/aturind fn trupu/ Sau 
legea poruncilor fn orfnduirile ei. La prima vedere, aceasta este o afirmatie 
surprinzatoare, ca sa nu spunem ca este de-a dreptul uluitoare. Cum poate sa 
declare apostolul ca Isus Cristos a inlaturat Legea, dnd Cristos lnsu$i in 
,,Predica de pe munte" a declarat in mod clar contrariul, adica faptul ca El nu a 
venit sa strice Legea. ci sa o implineasca? 15 Varn vedea ca discrepanta este doar 
verbala; in esenta, ei se refereau la Lege in doua sensuri diferite. 

In ,,Predica de pe munte", contextul arata ca lsus S-a referit la legea mora/a. El 
ii invata deosebirea dintre dreptatea fariseica ~i dreptatea cre$tina, $i 
sustinea faptul ca dreptatea cre~tina implica o adinca $i radicala ascultare de 
Lege. Pe dnd aici Pavel pare sa se refere in primul rind la legea ceremoniala $i la 
ceea ce NEB nume~te .,legile $i normele ei" . adica la taierea imprejur 
(principala deosebire fizica dintre iudei ~i neamuri. v. 11 ), la jertfele materiale. la 
regulile dietetice $i la legile privitoare la ritualul .,curatiei" ~i eel al 
.. necuratiei". care guvernau relatiile sociale. Textul paralel din Coloseni face 
aluzie la taierea impre)ur. $i de asemenea la .. o sarbatoare sau o tuna noua sau o 
zi de sabat' · (2: 11. 16-21 ): deci s-ar parea ca acestea erau porunci/e $i 
orfnduie/i/e la care se refera aici Pavel. Ele au ridicat o bariera serioasa intre iudei 
$i neamuri. dar lsus a pus deoparte intregul ceremonial. $i El a facut-o fn trupul 
Sau (desigur o referire la moartea Sa fizica) . pentru ca fn cruce El a implinit 
intregul sistem ceremonial vechi-testamental. cu toate nuantele lui. 

Pare sa fie posibil totu~i ca in referirea sa Pavel sa vizeze $i un alt aspect. de!?i 
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secundar. de data aceasta privind legea morala. nu cea ceremoniala. Cu 
siguranta lsus nu a tnlaturat legea morala ca ~i standard de comportare (ea este 
tnca tn vigoare ~i ti vizeaza pe urma~ii Lui): dar El a tnlaturat acceptiunea ei ca 
mijloc de salvare. Ori de cite ori Legea este privita prin aceasta prisma. ea devine 
un element de divizare, pentru ca noi n-o putem respecta. oricit ne-am stradui. 
De aceea ea ne separa de Dumnezeu. ~i ne separa unii de altii. Dar lsus a 
tmplinit tn mod desavtr~it Legea tn viata Sa. iar tn moartea Sa El a purtat 
consecintele neascultarii noastre. El a luat asupra Lui ,,blestemul Legii" 
0udecata cu care ameninta ea pe cei ce nu o respecta) . pentru ca sane scape pe 
noi de el. 10 Sau, conform textului paralel din Coloseni, Dumnezeu are 
posibilitatea sa ne ierte toate gre~elile. pentru ca El ,,a ~ters zapisul cu poruncile 
Lui, care statea tmpotriva noastra ~i ne era potrivnic. ~i 1-a nimicit pironindu-1 
pe cruce" (2:13-14). Faptul ca stntem acceptati de Dumnezeu acum se 
realizeaza numai prin credinta in Cristos Ce! crucificat. am pentru iudei dt ~i 
pentru neamuri. Legea este o bariera intre noi. dar credinta ne une~te. din 
moment ce toti trebuie sa venim la Dumnezeu prin Cristos in acela~i mod, 
Aceasta era una din ideile majore ale lui Pavel in Epistola catre galateni. ~i 
anume faptul ca noi toti stntem adu~i la acela~i nivel la picioarele crucii lui 
Cristos. 

in rezumat. lsus a inlaturat am regulile legii ·ceremoniale dt ~i condamnarea 
legii morale. Ambele erau aducatoare de divizare. Ambele au fost inlaturate pe 
cruce. 

B. Crearea unei singure umanitati noi (v. 15b). Este imposibil sa nu 
observi modul in care Pavel trece de la , negativ la pozitiv. de la abolirea u~ui 
lucru vechi (caracterul divizator al Legii) la crearea unui lucru nou (o singura 
umanitate. nedivizata). in ambele sensuri in care am considerat Legea. ea a 
produs o adinca ruptura in umanitate. ludei ~i neamuri erau alienati unii fata 
de altii ~i in vrajma~ie unii cu altii. Dar odata ce Legea divizatoare a fost pusa 
deoparte. nu mai era nimic care sa tina despartite cele doua parti ale 
umanitatii. Dimpotriva. Cristos le-a adus laolalta printr-un act suveran de 
creatie. Literal. El .. a creat pe cei doi intr-un singur om nou. fadnd astfel pace". 
.. Omul nou. aici." scrie F.F. Bruce ... ca ~i ·omul mare· din Efeseni 4: 13. este 
comunitatea cre~tina vazuta ca int reg. " 17 De fapt. Pavel se ref era nu la un .. om 
nou". ci la o .. noua rasa umana" . unita de catre lsus Cristos fn Elf nsu!ji. Pentru 
ca de~i potential acea singura noua umanitate a fost creata atunci dnd pe cruce 
lsus a inlaturat Legea divizatoare. in realitate ea vine tn existenta ~i cre~te 
numai prin unire personala cu El. 

Aceasta noua unitate prin ~i in Cristos inseamna mai mult dec1t un pod peste 
despartirea dintre iudei ;;i neamuri. In alte texte Pavel spune ca ea inlatura ~i 
diferen\ierile bazate pe sex sau stare sociala . . Aici nu este nici grec. nici iudeu. 
nici taiere imprejur. nici netaiere imprejur. nici barbar. nici scit. nici rob. nici 
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slobod, ci Cristos este totul ~i in toti" . $i iara~i: ,,Nu mai este nici iudeu nici 
grec: nu mai este nici rob, nici slobod: nu mai este nici parte barbateasca· nici 
pa rte femeiasca , fiindca toti sinteti una in Cristos lsus". 18 Nu este vorb~ de 
inlaturarea diferen\ierilor umane. Barbatul ramine barbat ~i femeia ramtne 
femeie, iudeul ramine iudeu, ~i eel dintre neamuri ramtne dintre neamuri. Ce se 
tnlatura este lipsa de egalitate inaintea lui Dumnezeu. Exista o noua unitate in 
Cristos. 

C. impacarea iudeului ~i a celui dintre neamuri cu Dumnezeu 
(v. 16). Dupa inlaturarea Legii divizatoare $i dupa crearea umanitatii 
nedivizate ~,ine tmpacarea ambelor parti ale vechii umanitati cu Dumneze~. 
tmpacare prin care a nimicit vrajmd!jia. Aici ,,vrajma~ia" este tn mod clar cea 
dintre Dumnezeu ~i om, a~a cum in versetul 14 este vorba in primul rtnd 
de~pre cea dintre iudei ~i neamuri. $i intocmai cum acolo ,,vrajma~ia" era 
reciproca, cred ca trebuie sa vedem o oarecare reciprocitate ~i \n vrajma$ia 
dintre om ~i Dumn!;!zeu. Este adevarat nu numai faptul ca atitudinea noastra 
fa\a de El era o atitudine de razvratire, ci $i faptul ca ,,mtnia" Lui era peste noi 
din pricina pacatelor noastre (v. 3). $i numai prin cruce au fost curmate ambele 
,,vrajma~ii", pentru ca atunci dnd Cristos purta pe cruce pacatele $i judecata 
noastra, Duw nezeu $i-a tndepartat propria minie, ~i noi, vazind marea Lui 
dragoste, am. tndepartat ~i noi mtnia noastra. Astfel Cristos (literal) ,,a ucis" sau 
,,a tnjunghiat" vrajma~ia. ,,Cristos in moartea Sa a fost ucis," comenteaza J. 
Armitage Robinson, ,.dar uciderea Lui a fost $i ea un uciga$ la rindul ei." 19 $i 
vrajma~iei, fn ambele sensuri, i s-a pus capat tn mod decisiv, rezultatul fiind 
fmpacarea. 

Aceasta deci a fost realizarea lui Cristos pe cruce. in primul rind, El a abolit 
Legea (regulile ei ceremoniale $i condamnarea ei morala) ca instrument de 
divizare ce-1 separa pe om de Dumnezeu $i pe iudeu de eel dintre neamuri. in al 
doilea rjnd. din adtnca divizare a celor doua parti El a creat o noua umanitate, 
fadnd pace tntre ele . in al treilea rtnd. El a tmpacat aceasta umanitate noua $i 
unita cu Dumnezeu. prin faptul ca a nimicit pe cruce toata vrajma$ia dintre noi. 
Cristos eel crucificat a adus astfel in existenta nimic mai putin dedt o rasa 
umana noua $i unita. unita tn ea insa~i $i unita cu Creatorul ei. 

Aceasta nu tnseamna ca intreaga rasa umana este acum unita ~i impacata. 
$tim din observa\ii ~i din experienta ca nu este a~a. Dar nici Pavel nu 
pretinde a~a ceva. Exista tnca o faza in lucrarea lui Cristos pe care urmeaza ca el 
sa o aminteasca. Ea consta tn faptul ca lsus Cristos a venit sci aducd vestea bund a 
pdcii (v. 17). Ni s-a spus deja ca El este pacea noastra (v. 14)_ $i ~a el a_ creat o 
noua umanitate. facfnd astfel pace (v. 15). Dar ·acum El a ue~1t sa ad~ca ueste~ 
buna a pdcii. propovaduind pretutindeni pacea pe care a reahzat~o prm cru~e. • 
Prima data a realizat-o: apoi a anuntat-o. $i din moment ce reahz~r_e~. s-a facu_t 
la cruce $i. in mod logic. propovaduirea trebuie sa urmeze reahzarn. aceasta 
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propovaduire nu poate sa se refere la lucrarea Lui publica. Ea trebuie sa se refere 
la aratarile Lui de dupa 1nviere, 1n care primele cuvinle pe care le-a adresat 
apostolilor au fost ,,Pace voua" . 21 ~i la propovaduirea Evangheliei pacii pe care 
El o adreseaza 1ntregii lumi prin apostoli ~i prin genera\iile urmatoare de 
cre!ilini. 2'l lsus Cristos continua sa propovaduiasca lumii contemporane pacea. 
prin cuvintele urma~ilor Lui. $i este un lucru minunat faptul ca ori de dte ori 
noi proclamam pacea, de fapt Cristos este Cel care o proclama prin noi. 

Ba mai mult, aceasta veste buna a fost adresata 1nca de la 1nceput celor .. de 
departe" ~i celor ,,de aproape''. adica neamurilor ~i iudeilor deopotriva: uestea 
buna a pacii uoua celor ce erati departe !ii pace celor ce erau aproape. $i multe 
dintre comunitatile ambelor parti au 1mbra\i~at-o. ~i astfel s-au pomenit 
uniti cu Dumnezeu ~i unii cu al\ii. Caci prin El !ii unii $i altii auem intrare la 
Tata/ fntr-un Duh (v. 18). Jmpacarea" este un eveniment. iar .. intrarea" este 
acea rela\ie continua la care ne conduce ea. ..Fiindca s1ntem socoti\i 
1ndrepta\iti prin credin\a, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul lsus Cristos. 
Lui n datoram faptul ca prin credin\a am intrat..." 2:1 Prosagoge (intrare) face sa 
apara 1naintea ochilor no~tri scena unei sali de judecata din Orient. unde 
supu~ilor Ii se acorda o audien\a la rege sau la un 1mparat. ~i ace~tia n s1nt 
prezenta\i lui. Nuan\a cuv1ntului ram1ne. dar accentul se schimba. pentru ca 

· intrarea noastra nu este la un rege. ci la un Tata 1naintea caruia avem .. slobozenia 
~i apropierea cu incredere" (3: 12). $i 1n bucuria acestei intrari la Dumnezeu 
gata pregatite, descoperim ca nu 1ntimpinam nici un fel de dificulta\i practice 
privind misterul Trinita\ii eterne. Pentru ·ca intrarea noastra este la Tata/. prin El 
(Fiul, care a facut pace !ii care a propov"aduit-o). ~i fntr-un sau printr-un Duh. 
Duhul care regenereaza. pecetluie!ite ~i vine sa locuiasca 1n poporul Sau. care 
marturise!ite 1mpreuna cu duhul nostru ca s1ntem copii ai lui Dumnezeu. care ne 
ajuta 1n slabiciuni ~i ne 1nvata sa ne rugam. !ii care ne une~te 1n timp ce ne 
rugam. Pentru ca noi s1ntem acei $i unii !ii altii. iudei ~i neamuri. care ca ~i 
membri ai noii societa\i a lui Dumnezeu ne apropiem acum 1mpreuna de Tata! 
nostru. Astfel. cea mai 1nalta ~i mai completa realizare a lui Cristos. Facatorul de 
pace. este trinitariana intrare a poporului lui Dumnezeu. dnd prin El ~i Jntr-un 
Duh venim cu 1ndrazneaia la Tata! nostru. 

III. TABLOUL NOii SOCIETATI A LUI DUMNEZEU, SAU CEEA 
CE AM DEVENIT NOi (v. 19,-22)' 
A!iQdar. Pavel 1ncepe sa traga concluzia. El a explicat pas cu pas ceea ce a facut 
Cristos ca sa-i .. apropie" de Dumnezeu ~i .de poporul Saupe cei dintre neamuri 
care 1nainte au fost .. departati" . Cristos a 1nlaturat legea poruncilor. a creat o 
singura noua umanitate 1n locul celor doua. le-a 1mpacat pe amindoua cu 
Dumnezeu. ~i a propovaduit pacea ~i celor de aproape ~i celor de departe. 
A!iadar. care este rezultatul realizarii lui Cristos ~i al anuntului lui de pace? Este 
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acesta: uoi (neamurile) nu mai sfnteti ceea ce erati. strdini !ii oaspeti . .. straini 
intr-o \ara straina" (NEB). vizitatori fara drepturi legale. Dimpotriva. statutul 
vostru s-a schimbat in mod dramatic. Acum voi .. apar\ineti" intr-un mod cu 
totul nou. Voi era\i ni~te refugia\i : dar acum ave\i eel pu\in o casa. 

Pentru a indica boga\ia pozi\iei !or schimbate ~i a noilor lor privilegii in 
Cristos, Pavel face ape! la trei modele familiare ale Bisericii. care sint dezvoltate 
1n multe alte pasaje din Scriptura. El ilustreaza noua comunitate de iudei si 
neamuri ca fiind lmpara\ia lui Dumnezeu. familia lui Dumnezeu ~i templul l~i 
Dumnezeu. 

A. imparafia lui Dumnezeu (v. 19a). Conform versetului 12, neamurile 
, .. erau fara tara ~i straini fara drept de ceta\enie. ,,aliena\i de poporul (po/iteia) 
lui Israel" . Dar acum, le spune el, uoi sfnteti concetateni ( sumpolitai) cu sfintii, 
care aici pare sa insemne poporul evreu. ,,sfin\ii" sau ,,na\iunea sfinta". Numai 
cu d\iva ani inainte cuvintul politeia fusese folosit de Pavel cu privire la 
ceta\enia sa romana in conversa\ia pe care a avut-o in lerusalim cu tribunul. 24 

Acum el scrie despre o alta ceta\enie. De~i nu dezvolta metafora, el pare sa se 
refere la ceta\enia din fmpara\ia lui Dumnezeu. impara\ia lui Dumnezeu nu 
este nici o jurisdic\ie teritoriala ~i nici chiar o structura spirituala. lmpara\ia lui 
Dumnezeu este Dumnezeu lnsu~i domnind in poporul Sau, ~i revarsind asupra 
!or toate privilegiile ~i responsabilita\ile pe care domnia Lui le implica. Acestei 
comunita\i internationale, condusa de Dumnezeu, comunitate care a inlocuit 
teocratia na\ionala vechi-testamentala. neamurile ~i iudeii n apar(ineau in 
termeni egali. Pavel a scris fn timp ce lmperiul Roman se afla la zenitul splendorii 
lui. fnca nu aparuse nici un semn care sa vesteasca declinul ce urma, ~i cu am 
mai putin caderea lui. Totu~i. el a vazut aceasta alta impara\ie, care nu era nici 
iudaica nici romana. ci interna\ionala ~i interrasiala. ca ceva mult mai minunat 
~i mai trainic dedt orice_ imperiu pamfntesc. 25 $i el se bucura de ceta\enia lui 1n 
aceasta impara\ie chiar mai mult dedt de, ceta\enia lui romana. Ceta\enii 
acestei fmpara\ii sfnt liberi ~i in siguran\a. Cuvintele uoi nu. mai sfnteti nici 
straini nici oaspeti .. , ci fmpreund cetateni subliniaza contrastul dintre via\a 
dezradacinata traita fara Cristos si trainicia vietii in noua societate a lui 
Dumnezeu. ,,Noi nu mai traim in baza unui pa~aport. Ci... avem cu adevarat 
propriile noastre certificate de na~tere . . .. noi avem cu adevarat o 
apartenen\a. "20 

B. Familia lui Dumnezeu (v. 19b). Metafora se schimba ~i devine mai 
intima: uoi sfnteti ... oameni din casa /ui Dumnezeu. Una este impara\ia: cu 
totul altceva o casa sau o familie. $i in Cristos iudeii ~i neamurile s-au pomenit 
mai mult dedt conceta\eni sub domnia Lui: Ei sint [mpreuna copii in familia Lui. 
Pavel tocmai scrisese [n versetul precedent despre noua ~i privilegiata intrare ..la 
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Tata!" de care se bucura fn Cristos iudeii $i neamurile (v. 18). !ii ceva mai 
fnainte el dezvoltase gfndul privind binecuvfntarile .. fnfierii" fn familia Sa ( 1: 15). 
in curfnd el va avea mai mult de spus despre paternitatea arhetipica a lui 
Dumnezeu (3:14-15) $i despre .,un singur Dumnezeu. Tata al tuturor" (4:6). 
Dar aici accentul sau pare sa cada nu atit pe paternitatea Jui Dumnezeu dt pe 
fraternitatea la care sfnt adu$i copiii Tatalui. fn pofida barierelor rasiale. ,,Frati" 
(fnsemnfnd .,frati $i surori") este eel mai obi!inuit cuvfnt din Noul Testament 
pentru cre~tini. El exprima o apropiata relatie afectiva. grija $i sprijin. 
Filadelfia, ,,dragostea frateasca" . trebuie sa fie fntotdeauna o caracteristica 
speciala a noii societati a Jui Dumnezeu. 

C. Templul lui Dumnezeu (v. 20-22). Pavel ajunge acum la a treia 
ilustratie. in esenta Biserica este o comunitate de oameni. Cu toate acestea. ea 
poate fi asemanata din mai multe puncte de vedere cu o cladire !ii fn special cu 
Templul. Templul din lerusalim- intfi al lui Solomon. apoi al lui Zorobabel. apoi 
al lui lrod - a fost limp de aproape o mie de ani punctul focal al identitatii lui 
Israel ca popor al lui Dumnezeu. Acum exista un nou popor: trebuia sa fie deci ~i 
un nou templu. dupa cum sugerase lsus? Noul popor nu era o noua natiune, ci 
o noua umanitate, internationala $i raspindita in intreaga lume. De aceea un 
centru cu o anumita localizare geografica nu ar fi fost potrivit. Care putea fi deci 
templul lui. focarul unitatii lui? Aici in versetele 20-22 Pavel i$i dezvolta 
viziunea cu privire la noul templu intr-un mod mull mai detaliat decit in alta 
parte: textul merita deci sa fie.studiat cu atentie. Pe masura ce dezvolta aceasta 
imagine. else refera la temelie !ii la piatra din capul unghiului cladirii. la structura 
ca intreg $i la fiecare piatra in parte. la coeziunea !ii la cre!ilerea ei, la functia ei 
prezenta $i (eel putin subinteles) la destinul ei viitor. 

in primul rind. temelia. Nimic nu este mai important pentru un edificiu decit o 
fundatie solida $i stabila. $i bine cunoscuta pilda a lui lsus despre cei. doi 
ziditori la case. cu care el a incheiat .. Predica de pe munte" , a prezentat 
importanta .stincii. Pe ce stinca este deci zidita Biserica? Pavel raspunde: este 
zidita pe temelia aposto/i/or $i prorocilor. piatra din capul unghiului fiind lsus 
Cristos (v. 20). 

Din moment ce atit apostolii cit $i profetii erau grupuri avind ca rol 
impartirea invataturii. pare clar faptul ca ceea ce constituie temelia Bisericii nu 
este nici persoana lor. nici slujba !or. ci invatatura lor. Ba mai mull. noi trebuie 
sa-i privim ca pe ni$1e invatatori inspirati. organe ale revela\iei divine. 
purtatori ai autorita\ii divine. De aceea. aici cuvintul .. apostol" nu poate fi un 
termen generic pentru misionari. deschizatori de biserici. episcopi sau pentru 

. alti lideri ai bisericii: mai degraba el trebuie sa desemneze ace! grup mic $i 
special pe care lsus I-a ales. I-a chemat $i I-a autorizat sa invete in numele Lui. 
$i care a fost martor ocular al invierii Lui. grup constind din cei doisprezece plus 
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Pavel $i lacov $i poate inca unul sau doi. Ei au a$teptat ca bisericile sa creada 
~i sa pastreze fnvatatura !or, $i sa asculte de poruncile !or. Ceea ce ei au 
invatat au $i a~teptat ca bisericile sa creada $i sa pastreze, ceea ce ei au 
poruncit au ~i a$1eptat ca bisericile sa asculte. Cuvintul ,,profeti" indica de 
asemenea invatatori inspirati carora le-a fost dat Cuvintul lui Dumnezeu $i 
care au transmis altora ace! cuvfnt cu credincio$ie. Cupletul ,,apostoli $i 
profeti" poate sa aduca laolalta Vechiul Testament (profetii) $i Noul Testament 
(apostolii) ca baza a invataturii Bisericii. Dar ordinea schimbata a cuvintelor (nu 
,,profeti $i apostoli". ci ,.apostoli $i profeti") sugereaza faptul ca probabil este 
vorba de profetii Noului Testament. Daca este 3$3, atunci legatura !or cu 
apostolii ca temelie a Bisericii este semnificativa. Referirea trebuie sa fi fost facuta 
din nou la un grup mic de invatatori inspirati , asociati cu apostolii , care 
depuneau impreuna marturie despre Cristos $i a caror invatatura era rodul 
revela\ie_i (3:5), ~i era fundamentala . 

in termeni practici, aceasta inseamna ·ca Biserica este zidita pe Scripturile 
Noului Testament. Ele sint documentele de la temelia Bisericii. $i dupa cum o 
temelie nu poate fi modificata odata ce a fost a$ezata $i suprastructura a fost 
deja ridicata pe ea. tot 3$3 temelia nou-testamentala a Bisericii este inviolabila 
$i nu poate fi schimbata prin nici un fel de adaugiri. taieri sau modificari propuse 
de invatatori care astazi se pretind a fi apostoli sau profeti. Biserica sta in 
picioare prin loiala ei dependenta de adevarurile fundamentale pe care 
Dumnezeu le~a revelat apostolilor $i profetilor Sai. $i care acum sint pastrate in 
Scripturile Noului Testament. 

Piatra din capul unghiului este $i ea de cruciala importanta pentru o cladire. 
Ea insa$i face parte din temelie $i este esentiala pentru temelie: ea tine 
intreaga cladire laolalta. $i ajuta de asemenea la mentinerea formei $i liniei 
construc\iei. Templul din lerusalim avea pietre unghiulare masive. J. Armitage 
Robinson men\ioneaza un monolit antic escavat de sub zidul dinspre miazazi al 
Templului. care a masurat in jur de 12 metri in lungime.n Piatra din capu/ 
unghiului noului templu este lnsu$i /sus Cristos. in alta parte El este men\ionat 
ca fiind de asemenea piatra de temelie .- 2' Dar aici Pavel avea in minte in mod 
deosebit functia lui lsus Cristos de a tine laolalta in unitate templul care cre$te. 
Pentru ca El este piatra din capu/ unghiului in care toata cladirea este bine 
inchegata $i cre$te .. . Unitatea !ii cre$1erea Bisericii sint cu plate. ~i lsus Cristos 
este secretul amindurora. Din moment ce conceptul .. in Cristos" se refera la o 
unitate organica. cele mai naturale metafore prin care se poate ilustra acest 
concept sint metaforele organice cum sint cele ale mladitelor .. in" vita ~i ale 
madularelor .. in" trup. Aici conceptul este transferal in domeniul constructiilor. 
Dupa. cum atit trainicia cit $i continuarea constructiei unei cladiri depind de 
legatura strinsa $i sigura cu piatra unghiulara. tot a~a Cristos. piatra din capul 
unghiului. este indispensabil unita\ii $i cre~terii Bisericii. Daca nu este in mod 
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constant !ii ferm raportata la Cristos. unitatea Bisericii se va dezintegra. iar 
cre!iterea ei sau se va opri. sau o va lua razna. 

Pavel trece de la structura templului ca intreg la pietrele individuale ce ii 
alcatuiesc. in ambele cazuri unirea cu Cristos este indispensabila: Cristos ... piatra 
din capul unghiului in care toatd clddirea este bine inchegatd ... $i prin care $i voi 
sinteti ziditi impreund... Apostolul Petru. care $i el prezinta Biserica prin 
imaginea unei cladiri. descrie membrii individuali ai Bisericii ca pe ni$1e ,,pietre 
vii" care trebuie sa vina la El (lsus) ... $i trebuie sa fie ... zidite intr-o casa 
spirituala.''' Aici in ilustra\ia lui Pavel celelalte pietre care sint zidite in structura 
sint numite .. voi de asemenea". prin care el se refera la cititorii lui dintre 
neamuri. Templul din Ierusalim era un edificiu exclusiv iudaic. dupa cum am 
vazut. in care era interzisa intrarea tuturor celor .. dint re neamuri" . Dar acum ei 
nu sint numai admi_$i: ei in$i$i sint par(i constitutive ale templului lui 
Dumnezeu. $i din moment ce una din func\iile pietrei unghiulare era sa lege 
laolalta doua ziduri. se poate ca Pavel folose!?te aceasta imagine pentru a-L 
eviden\ia pe Cristos ca !ii cheie a solidarita\ii dintre iudei $i neamuri. 

Care este scopul noului templu? in principiu. este acela~i cu scopul celui 
vechi. $i anume sa fie un laca!? al lui Dumnezeu (v. 22). Desigur. israeli\ii 
spirituali $1iau ca Dumnezeu nu locuie$1e in temple !acute de mina omului ~i 
ca intreg universul nu poate cuprinde fiin\a Lui infinita."" Cu toate acestea. El a 
promis sa-$i arate gloria Sa ($ekinah) in sanctuarul din Templu. pentru a 
simboliza astfel adevarul ca El locuia in mijlocul poporului Sau. Noul templu nu 
este insa nici o cladire materiala. nici un al tar national. $i nu are un teritoriu 
localizat. El este o cladire spirituala (casa lui Dumnezeu) !ii o comunitate 
interna\ionala (cuprinzind atit neamuri cit $i iudei) . !ii este raspindit in intreaga 
lume (oriunde pot fi gasi\i copii ai lui Dumnezeu) . Iata uncle locuie$1e 
Dumnezeu. El nu este legal de cladiri sfinte. ci de oameni sfin\i. de noua Lui 
societate. El S-a legal fa\a de-ei printr-un legamint solemn. El traie!ile in ei ca 
$i indivizi !ii ca $i comunitate."1 Ce a inlocuit. atunci. gloria . .. $ekinah" din 
Templu. ca !ii simbol al prezen\ei lui Dumnezeu !ii mijlocul manifestarii ei? 
Pavel da raspunsul aici. Biserica este atit un templu sfint in Domnul (Domnul 
insemnind. ca !ii totdeauna in Noul Testament cind nu-i este atribuita in mod 
expres o alta semnifica\ie ... Domnul Isus") $i un Idea$ al Jui Dumnezeu. prin 
Duhul. Inca o data Sfinta Treime ne atrage aten\ia. Pentru ca Dumnezeu 
locuie$1e in poporul Sau. poporul fiind templul Sau .. in Domnul" $i .. in Duhul" 
sau prin Fiul Sau !ii prin Duhul. 

In limp ce Pavel i$i dicta scrisoarea. in Efes se inal\a maretul templu de 
marmura al zei\ei Artemis ( .. mare este Diana efesenilor"). una din cele ~pte 
minuni ale lumii antice. !ii in al carui sanctuar exista o statuie a zei\ei. in acela!ii 
limp la lerusalim se inal\a Templul iudaic zidit de Irod eel Mare. baricadat 
impotriva neamurilor. iar acum !ii impotriva lui Dumnezeu. a carui giorie 
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,,$ekinah" locuise in sanctuarul sau limp de secole. dar a carui glorie, a!ia cum 
fusese ea revelata in Mesia, ei au cautat s-o stinga. Doua temple, unul pagin iar 
celalalt iudaic. fiecare proiectat de catre credincio$ii lui ca sa fie o re!iedin\a 
divina, dar amindoua lipsite de Dumnezeul eel viu. Pentru ca acum exista un 
templu nou, un Idem; al lui Dumnezeu prin Duhul. El este noua Lui societate, 
poporul Sau rascumparat impra$1iat in intreaga lume locuita. Ei sint casa Lui pe 
pamint. Ei vor fi de asemenea casa Lui in ceruri. Cladirea nu este completa inca. 
Ea cre$1e ca sa fie un templu s/fnt in Domnul. Numai dupa crearea unui cer nou 
si a unui pamint nou, vocea de pe tron va declara accentuind finalitatea: ,.Iata 
~ortul lui Dumnezeu cu oamenii" 32 

CONCLUZIE 
Este minunat sa prive$1i inapoi $i sa urmare~ti succesiunea inva\aturii 
apostolului. El picteaza pe o pinza mare cu trasaturi puternice de penel. Odata el 
le aduce aminte cititorilor sai dintre neamuri: Voi era\i aliena\i de Dumnezeu !ii 
de poporul Sau. Dar Cristos a murit ca sa va impace cu amindoi. A~ ca acum 
voi nu mai sinte\i strainii de altadata, ci sinte\i impara\ia peste care domne!ile 
Dumnezeu, familia pe care El o iube~te $i templul in care El locuie$1e. $i mai 
simplu inca: voi era\i ali'ena\i, ati fost impaca\i, $i Cristos v-a adus acasa. 

Ar fi greu sa exageram grandoarea viziunii lui. Noua societate pe care 
Dumnezeu a adus-o in fiin\a nu este nimic mai pu\in decit o noua crea\ie, o 
noua rasa umana, a carei caracteristica nu mai este alienarea, ci impacarea, nu 
divizarea $i vrajma$ia, ci impacarea !?i pacea. Aceasta noua societate 
Dumnezeu o cirmuie$1e, o iube~te $i locuie!ile in ea. 

Aceasta este viziunea. Dar atunci cind ne intoarcem de la idealul descris in 
Scriptura la experien\ele conc~ete pe care le traim astazi in Biserica, ne intilnim 
cu o situatie total diferita $i foarte tragica. Pentru ca adeseori in biserica exista 
alienare, lipsa de unitate !ii discordie. $i cre!ilinii ridica noi bariere irf locul 
aceleia pe care Cristos a demolat-o. bariere de culoare. de rasism, de 
nationalism. de tribalism. de du!imanie personala provocata de mindrie. de 
prejudeca\i stirnite de gelozie !ii de un spirit neiertator. un sistem divizator de 
caste sau clase. un sistem clerical care separa clerul de laici, ca $i cum ar fi soiuri 
diferite de fiin\e umane, un sistem cultic care transforma bisericile in secte !ii 
contrazice unitatea !ii universalitatea Bisericii lui Cristos. 

Aceste lucruri sin! de doua ori ofensatoare. in primul rind, ele sint o ofensa la 
adresa lui Isus Cristos. Cum indraznim noi sa ridicam ziduri de despar(ire in 
unica $i singura comunitate umana in care El le-a darimat? Desigur. exista 
bariere de limba !ii cultura in lumea de afara. $i desigur noii converti\i se simt 
mai confortabil intre cei ce sint ca !ii ei. intre cei care vorbesc. se imbraca. 
maninca !ii beau. !ii se poarta la fel cum se poarta ei !ii cum s-au purtat 
dintotdeauna. Dar perpetuarea deliberata a acestor bariere in Biserica. $i chiar 
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~i tolerarea lor fara ca sa luam masuri active pentru a trece peste ele spre a 
demonstra unitatea transculturala a noii societati a lui Dumnezeu, inseamna sa 
ne ridicam impotriva lucrarii de impacare a lui Cristos $i inseamna chiar o 
incercare de a o strica. 

Ceea ce este o ofensa la adresa lui Cristos este o ofensa, de$i intr-un mod 
diferit. ~i la adresa lumii. Lumea este impiedicata sa creada in lsus. Dumnezeu 
dore~te ca toti copiii Lui sa fie un model vizibil al Evangheliei. sa demonstreze 
inaintea ochilor oamenilor vestea buna a impacarii. Dar ce rost au campaniile de 
evanghelizare daca ele nu produc biserici conform Evangheliei? Este pur ~i 
simplu imposibil. daca avem macar o farima de integritate cre$tina, sa mergem 
~i sa proclamam ca prin cruce lsus a inlaturat vechea divizare ~i a creat o 
singura noua umanitate a dragostei, cind in acela$i timp ne contrazicem mesajul 
prin faptul ca toleram bariere rasiale, sociale sau de alt gen in cadrul parta~iei 
bisericii noastre. Nu spun ca biserica trebuie ·sa fie perfecta inainte ca sa poata 
propovadui Evanghelia. dar spun ca ea nu poate predica Evanghelia in timp ce 
se complace in imperfectiunile ei. 

Trebuie sa lasam ca falimentele bisericii sa incarce con~tiinta noastra. ca sa 
simtim ofensa pe care o constituie ele la adresa lui Cristos $i a lumii, sa plingem 
vazind criza de credibilitate provocata de prapastia ce se casca intre vorbele 
Bisericii ~i umblarea ei, sa ne pocaim de u~urinta cu care sintem gata sa 
scuzam ~i chiar sa trecem cu vederea falimentele noastre, $i sa ne hotarim sa 
facem ceva cu ele. Ma intreb daca este ceva mai urgent astazi. pentru slava lui 
Cristos ~i pentru raspindirea Evangheliei, decit ca Biserica sa fie , $i sa fie vazuta 
ca este, ceea ce ea deja este prin planul lui Dumnezeu $i prin realizarea lui 
Cristos .:... o singura noua umanitate. un model de comunitate umana. o familie 
de frati ~i surori impacati care-L iubesc pe Ta~ I lor $i care se iubesc unii pe 
altii. in mod evident laca$ul lui Dumnezeu prin Duhul Lui. Numai atunci va 
crede lumea in Cristos ca Facator de pace. Numai atunci va primi Dumnezeu 
slava cuvenita Numelui Sau. 

NOTE 

1. Comparati cu Genesa 12:1-3: lsaia 42:1-6: 49:6. 
2. Barclay. p. 125. 
3. Antiquities (Antichitati). XV 11.5. 
4. Wan; of the Jews (Razboaiele evreilor). V. 5.2. 
5. Faptele 21:27-31. 
6. Comparati cu Romani 2:28-29: Filipeni 3:3: Coloseni 2: 11-13. 
7. Vezi Faptele 14:15 $i urm. : 17:22 $i urm.: Romani 1:18 $i urm. 
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8. Psalmul 147:20. 
9. Hendriksen, p. 129. 

10. Deuteronom 4:7. 
11. lsaia 49: 1. 
12. lsaia 57: 19; Efeseni 2: 17. 
13. Evrei 10:22; lacov 4:8. 
14. J. Armitage Robinson, p. 60. 
15. Matei 5: 17. 
16. Galateni 3:10, 13. 
17. Bruce, p. 55. 
18. Coloseni 3:11; Galateni 3:28. 
19. J. Armitage Robinson, p. 65. 
20. Comparati cu lsaia 52:7. 
21. loan 20: 19-21. 
22. Comparati cu' Faptele 10:36; Efeseni 6: 15. 
23. Romani 5:1, 2: 
24. Faptele 22:25-29. 
25. In mod similar, in 1 Corinteni 10:32 Pavel se refera la ,,Biserica lui 

Dumnezeu" ca la o a treia comunitate, distincta de ,,iudei" ~i ,,greci". Fara 
indoiala ca in baza unor texte ca acestea Clement Alexandrinul i-a putut 
diferentia pe cre~tini de greci $i iudei ca fiind cei care se inchinau lui 
Dumnezeu ,,in a treia forma" ~i ca ,,rasa de oameni mintuiti" 
(Miscellanies, Vl.5), in timp ce o scriere din secolul al doilea, Scrisoare 
catre Diognetus, ii nume~te pe cre~tini ,,o noua rasa" (cap. 1). 

26. Lloyd-Jones, God's Way, p. 302. 
27. J. Armitage Robinson, p. 69. 
28. Comparati cu lsaia 28:16; Psalmul 118:22: 1 Corinteni 3:11; 1 Petru 

2:4-8. 
29. 1 Petru 2:4-5. 
30. Comparati cu 1 imparati 8:27: Faptele 7:48. 49: 17:24. 
31. Pune in contrast 1 Corinteni 6:19: 3:16 cu Efeseni 2:21-22, unde templul 

lui Dumnezeu este succesiv identificat drept trupul cre$!inului ca individ, 
biserica locala ~i Biserica universala. 

32. Apocalipsa 21:1-5. 
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