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INCREDERE IN PUTEREA 
LUI DUMNEZEU 

Efeseni 3:14-21 

.. ./ata de ce. zic. fmi p/ec genunchii fnaintea Tatalui Domnu/ui nostru Jsus Cristos 
'
5
di~ ~are f~i t~a¥e num_ele orice /ami/ie. fn ceruri ~i pe pamfnt. ' 6~i-L rog ca: 

~otnu,t cu bogat,a slaue, Sale. sa ua faca sa ua fntariti fn putere, prin haru/ Lui. 
m o_m~I dinauntru. 17a~a fncft Cristos sa locuiasca fn inimi/e uoastre prin 
cr~dmta: pentru ca aufnd radacina ~i temelia pusa fn dragoste. 1Bsa puteti 
pncepe fmpreuna cu toti sfintii. care este largimea. lungimea. adfncimea ~i 
fna/timea; 19~i so cunoa~teti dragostea /ui Cristos. care fntrece oric~ 
cunoa~tere. ca sci ajungeti plini de toata plinatatea Jui Dumnezeu. w1ar a Celui 
ce. prin puterea care lucreaza fn noi. poate sa faca nespus mai mult decft cerem 
sau gfndim noi. 2 1a Lui sa fie s/aua fn Biserica ~i fn Cristos Isus. din neam fn 
neam. fn uecii ueci/or! Amin. 

Una dintre cele mai bune cai de a descoperi anxietatile $i ambitiile majore 
ale unui cre$tin este sa studiezi continutul rugaciunilor lui $i intensitatea cu care 
se roaga. Toti ne rugam pentru lucrurile care ne preocupa·.$i. in mod evident. 
nu sintem preocupati de lucrurile pe care nu le includem in rugaciunile noastre. 
R~ga~iunea exprima dorinta. De exemplu. atunci cind Pavel s-a rugat pentru 
m_mt~rrea fratilor sai israeliti. el a scris despre dorinta inimii lui $i rugaciunea 
lui ~atre ~umnezeu pentru ei. 1 Dupa cum spune o cintare: .. Rugaciunea este 
donnta smcera a sufletului. exprimata sau neexprimata··. 

_Aces! luc_ru este c~ siguranta adevarat cu privire la cea de-a doua rugaciune a 
lui Pavel dm Efesem. in care el i$i varsa sufletul inaintea lui Dumnezeu. El a 
explicat alit lucrarea facatoare de pace a lui Cristos. care a dus la crearea noii 
:

0 cietati. cit $i implicarea lui personala in aceasta ca rezultat al revelatiei si 
rmp~ternicirii pe care le-a primit. Acum el trece de la expunere la mijlocire .. Els~ 
ro~ga ca . planul minunat al lui Dumnezeu sa fie implinit in via ta cititorilor lui. 
c~rar ma, complet decit ii elaborase el. Rugaciunea $i propovaduirea trebuie 
pastrate mereu impreuna. Dupa cum lsus a udat cu rugaciune semintele bune 
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ale invataturii pe care le-a semanat in Camera de Sus.i tot a~ Pavel continua 
invatatura sa printr-o rugaciune fierbinte, $i faptul ca a scris-o ne da 
posibilitatea sa o auzim $i noi. Dupa cum spune episcopul Handley Moule: 
,.Cine nu a citit $i recitit ultimele versete ale capitolului 3 din Efeseni cu 
simtamintul celui caruia i s-a permis sa priveasca prin cortina putin deschisa in 
Locul Ce! Mai Sfint al vietii cre$tine?'· ' 

I. INTRODUCEREA LA RUGACIUNEA LUI (v. 14-16a) 
Apostolul incepe cu latd de ce ... , reluind firul gindurilor din locul uncle ii lasase in 
versetul 1. Care este ,.motivul" pe care ii are el in minte? Ce anume ii impinge la 
rugaciune? Cu siguranta'ca atit lucrarea de impacare a lui Cristos cit $i modul in 
care el a inteles-o in urma rev~latiei speciale. Acestea sint convingerile care ii 
sustiri" rugaciunea. A$a sfind lucrurile. iese la iveala un important principiu al 
rugaciunii. Temelia rugaciuriii lui Pavel era cunoa$terea planului lui Dumnezeu. 
El a avut imputernicirea necesara pentru rugaciune datorita lucrurilor pe care 
Dumnezeu le-a facut in Cristos. $i pe care El le-a revelat lui Pavel. Pentru ca 
preludiul indispensabil oricarei cereri este revelarea voii lui Dumnezeu. Nu avem 
nici un fel de autoritate sa ne rugam pentru ceva despre care Dumnezeu nu ne-a 
revelat ca este voia Lui. lata de ce citirea Bibliei $i rugaciunea trebuie sa fie 
mereu unite. Pentru di in Scriptura Dumnezeu ne-a descoperit voia Lui, $i in 
rugaciune noi Ii cerem s-o implineasca. 4 

Pavel 'c'ontinua: fmi p/ec gen'unchii... La iudei pozitia obi$nuita pentru 
rugaciune era sfind in picioare. in pilda lui lsus despre fariseu $i vame$, 
amindoi stateau in picioare $i se rugau (Luca 18: 11. 13). A$a ca ingenuncherea 
era neobi$nuita. Ea dovedea un grad exceptional de seriozitate, ca $i atunci 
cind Ezra a marturisit pacatele lui Israel, dnd lsus a cazut cu fata la pamint in 
gradina Ghetsimani $i dnd $tefan a gustat chinul martirizarii.~ Scriptura nu 
indica pozitia pe care trebuie s-o luam atunci cind ne rugam. Putem sa ne 
rugam ingenuncheati, stind in picioare. $ezind. umblind $i chiar stind intin$i, 
de$i ne putem · simti inclinati sa fim de acord cu William Hendriksen ca 
.. tinuta labartata a trupului cind cineva se roaga este o scirba inaintea 
Domnului". & 

f mi plec genunchii fnaintea Tatalui. Apostolul ii numise deja pe Dumnezeu 
,.Tata! Domnului nostru Isus Cristos". iar pentru ca noi sintem in Cristos. 
Dumnezeu este $i .. Tatil nostru" . de la care ne vin toate binecuvintarile. 7 El 
declarase de asemenea ca iudeii $i neamurile sint deopotriva membri ai familiei 
Tatalui. in care toti se bucura in mod egal de intrare la Tatal prin rugaciune.x Aici 
el continua afirmind ca din acest Tata. inaintea caruia el 1$i pleaca genunchii 
intr-~ respectuoasa .umilinta. f~i trage numele orice familie. fn ceruri ~i pe 
pamfnt. Ce! putin aceasta este traducerea in versiunile RSV $i NEB. $i pasa 
patria poate fi tradus la fel de bine .. toate familiile" . Totu$i. este ceva in mod 
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inerent nepotrivit \'n referirea aceasta la o multiplicitate de familii. din moment ce tema dominanta a acestor capitole se refera la faptul ca prin Cristos. ,.singurul Dumnezeu ~i Tata al tuturor" (4:6), exista o singura familie sau casa careia credincio~ii iudei sau cei dintre neamuri \'i apartin \'n mod egal. De aceea. pare sa fie mai bine sa traducem pasa patria cu .,\'ntreaga familie'· (nota de subsol la NEB) sau ,Jntreaga familie a credincio~ilor" (NIV). Atunci adaugarea cuvintelor in ceruri {ii pe pomint va indica faptul ca Biserica militanta de pe pam\'nt ~i Biserica triumfatoare din ceruri, de~i separate prin moarte, s\'nt cu toate acestea numai doua parti ale singurei mari familii a lui Dumnezeu. in acela{ii timp. \'n fraza greceasca exista un deliberat joc de cuvinte din moment ce ,.tata" este pater. ~i .,familie" este patria. in consecinta. unii traducatori au \'ncercat sa pastreze $i \'n limba engleza asonanta verbala. ~i au tradus astfel: ,.Tata! din care \'ntreaga paternitate (\'n lim,ba engleza father -fatherhood. n.tr.) 1$i trage numele" (nota de susbol \'n JFB: NIV). Comentatorii arata ca cuv\'ntul patria \'n mod normal nu \'nseamna .,paternitate". ci ,Jamilie" . Cu toate acestea. este o familie care descinde din acela~i tata. $i astfel conceptul paternitatii este subfnteles. {ii .,ideea abstracta a paternito(ii pare sa fie o idee principala aici" .'' Se prea poate. atunci. ca Pavel sa spuna nu numai ca \'ntreaga familie cre~tina \'~i trage numele din Tata!. ci ~i faptul ca insa$i notiunea paternitatii deriva din Paternitatea lui Dumnezeu. in acest cpz. adevarata relatie dintre o paternitate umana $i cea divina nu este o relatie de analogie ( .. Dumnezeu este un Tata ca $i tatii umani"). nici o relatie de proiectie (teoria lui Freud prin care spune ca noi L-am inventat pe Dumnezeu pentru ca am avut nevoie de figura unui Tata ceresc). ci. . dimpotriva. o relatie de derivatie (paternitatea lui Dumnezeu fiind realitatea originara ... izvorul oricarei paternitati care poate fi conceputa" ). 10 

Acestui Tata I se roaga Pavel. ca El sa le dea cititorilor lui anumite daruri pptrivit cu bogc'l(ia s/avei Sale. Am ,.bogatie" cit $i .. slava" sint cuvinte caracteristice acestei scrisori. ~i aici \'ntocmai ca $i in 1: 18 le gasim, alaturate. Pavel nu se \'ndoie$te de faptul ca Dumnezeu are resurse inepuizabile la dispozitia Lui $i nici de faptul ca El este \'n stare ca folosindu -le sa raspunda rugaciunii lui. 

II. CONTINUTUL RUGACIUNII LUI (v. 16b-19) imi place sii ma gindesc la cererea apostolului ca la o scara cu ajutorul careia el urea tot mai sus in aspiratiile sale pentru cititorii lui. Seara rugaciunii lui are patru trepte. ale caror cuvinte cheie sint: .. putere··. ..dragoste". ..cunoa$tere" $i .. plinatate" . Mai precis. in primul rind el se roaga ca ei sa fie fntdri(i prih Cristos. care locuie$te in ei prin Duhul Sau: in al doilea rind. ca ei sa fie inradacinati in dragoste: in al treilea rind. ca ei sa cunoascd dragostea lui Cristos in toate 
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. ·1 . desi ea intrece orice cunoa$tere: $i in al patrulea r'ind. ca ei sa dirnensiu~i f~ ei. · let ump/uti de insa$i plinatatea Jui Dumnezeu. ajunga sa ie comp . - . - . . . . - . i in utere. Rugaciunea 'incepe cu: so_ ua facd sd_ va m_tant~ ~n A. lntan_t Duh~/ Lui in omul dinduntru. a{ia inert Cnstos so /ocur~sca m putere, pnn . d' t· ( 16-17a). Aceste doua cereri sint legate m mod inimi/e voastre pnn ere Arn ~adv. - se ref era la fiinta launtrica a cre$tinului. la clar una de ceal~l.~a. e ;to o~;te. $i la .,inima" s~ pe de alta part:. ~~oi~ de$i ,,omul sau launtnc . p D h tp· . cealalta salasluirea Jui Cristos m m1ma, cu •fi ,. puterea u u ur $1 · -una spec1 ca - 1 . xperienta. Pentru ca Pavel nu separa b I se refera a aceea$1 e . . . siguranta ai:n e e . t . Tr'1nitatii Faptul ca Isus Cnstos locu1e$te a -doua s1 a re1a a . · • d -niciodata persoana . I . . t • noi este unul si acelasi lucru. \ntr-a evar. ·1n noi "i faptul ca Duhul ocu1e$ e mt t cma·1 pr1·n ·ouhul ; i si El ne da putere " . • · · ·1e noas re o · · . \sus Cristos locu1e$te ~n 1mm1B . It experienta exprimata prin cuvmtele • d I . te m ele a ma1 mu . . . ·1 . I . atunci cm ocu1e$ . . . ... si. deci o parte a pnv1 eg1u u1 . • ... este o parte a ,.tame1 . ,,Cnstos m vo1 . i2 
credincio~ilor dintre n~~~un. tei cereri atunci cind i$i amintesc ca Pavel Unii ramin nedument1 m fat~ aces - " e·1 Cristos. locuie$te prin Duhul t. · Cu s1guranta spun · " -se roaga pentru ere$ m1. " · · . Pa el sa ceara ca \sus Cristos sa d . • Cum poate atunc1 v 

1 
Sau in fiecare ere mcios. . . • ·?" lncepem sa raspundem a . . ·1 I ? Nu era deJa Cnstos m e1. d' . locuiasca in m1m1 e or. d - C ·stos locuie"te in fiecare ere mc1os . • d ca intr-a evar n " d -aceasta intrebare spumn 

1 
·
1 

D h 1 . Sfint 1:1 Cu toate acestea, upa cum "i ca fiecare credincios este temp u ~I ul ~1 lu1: Cristos 'in noi poate sa fie de " Ch I Hodge sa 3$ uirea . -bine comenteaza ar es . " . I area de intarire launtnca a diferite intensitati'~_ 14 Deci tot a$a e;1e ~~·to~~\ai este ca ei sa fie ,.fortificati. Duhului Sfint. Ceea ce Pavel cere pen ru c1 i a taria armaturii launtrice a 'intariti, tonificati". i 5 pentru ca .. s~ fcunoasc_n credinta" de aceasta putere D h ·1 ... (JPB) si sa se tina tot ma1 erm .,pn · U U Ul • • .. _ 
divina de aceasta sala$luire d1vma. t ea pe care o viza Pavel o gasim ' • t este interpre ar . · Confirmarea faptulu1 ca aceas a . f tu! ca Cristos locu1e$te m in cuvintul pe care I-a ales el pentr~ ~-expnma _akp $i katoikeo. Primul este • • - d ,. erbe s1m1lare. paror eo -• inima. In greaca ex1sta oua v_ a strain" (AG). de fapt a tra1 ca un mai slab. El inseamna a Jocu1 ( undeva) c vel I-a folosit in 2: 19 pentru un 
P

aroikos. acesta fiind tocmai cuvintul pe cadre Pa_ . ul sau. Pe de alta parte. -· t departe e camm I · t· Str"'in un alienat. care tra1e$ e ·nt se ref era la o ocum .a a . bl deva Acest cuv1 . t katoikeo inseamna a te sta 11 un . . t folosit metaforic at1t pen ru permanenta. opusa celei tem~ora~e. $1_ t:s~' cit $i cu privire la Cristos care plinatatea Dumnezeirii car~ r~mme '.~ ~ ns 17). Episcopul Handley Maule ramine in inimile credinc10$1lor (a1c1 km ~k ·n) este un cuvYnt facut anu~e subliniaza implicatiile: .. C~~intul ~I~ _( at~~l:;lui;~a unui proprietar in prop~1a ca sa semnifice re~edinta $1 nu gaz u1Te. drumetului care miine va h iara$1 lui casa $i nu oprirea pentru o noapte a . 
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plecat'' . $i iara~i. .. el semnifica intotdeauna ~ala$luirea _Stapinului_ $i 
Domnului sau in inima. care oriunde ar locu1 trebu1e sa domneasca: care mtra ca 
sa imbarbateze $i ca sa lini~teasca. dar inainte de orice altceva. ca sa 
impara\easca". 11 Astfel Pavel se roaga Tatalui ca Isus Cristos. prin Duhul Sau. sa 
fie lasat sa Se stabileasca in inimile lor. $1 de acolo de pe tronul Sau sa-i 
controleze ~i sa-i intareasca. Pentru a patra oara in Epistola trebuie sa ne 
izbeasca structura natural trinitara a gindirii apostolului. i x 

B. inradacinaf i ~i intemeiaf i in dragoste. Daca am avea 
posibilitatea sa-1 intrebam pe Pavel cu ce scop s-a rugat el ca lsus Cristos sa-i 
conduca ~i sa-i intareasca pe cititorii lui. cred ca el ar spune ca a dorit ca ei sa fie 
intariti ca sa iubeasca. Pentru ca in noua umanitate impacata pe care o creeaza 
Crist~s. dragostea este virtutea principala. Noua omenire este familia lui 
Dumnezeu. ai carei membri sint frati $i surori. care-L iubesc pe Tata! lor $i care 
se iubesc unii pe altii. Sau care ar trebui sa o faca. Ei au nevoie de taria puterii 
Duhului ~i a sala~luirii lui Cristos. care sa-i faca in stare sa se iubeasca unii pe 
al\ii, in special cind se cereau depa~ite segregatia rasiala ~i diferentele 
culturale adinci care· ii desparteau inainte. 

Pentru a exprima cit de temeinica ar dori Pavel sa le fie dragostea. el une~te 
doua metafore (una din domeniul botanicii. cealalta din eel al arhitecturii). 
ambele subliniind profunzimea ca opusa superficialita\ii. Ace~ti cre~tini sint 
chemati sa fie inradacinati ~i fntemeiati. sau sa aiba .. radacini adinci ~i temelii 
solide" (NEB). Astfel Pavel pentru prima data ii aseamana cu un porn bine 
inradacinat. iar apoi cu o casa bine zidita. in ambele cazuri, cauza nevazuta a 
stabilitatii lor va fi aceea~i: dragostea. Dragostea trebuie sa fie solul in care sa fie 
inradacinata viata lor: dragostea trebuie sa fi~ temelia pe care este zidita viatf 
lor. S-ar putea spune ca experienta dragostei lor trebuie sa fie atit radicala cif ~i 
temeinica. pentru ca aceste doua cuvinte se refera la radacinile $i temeliile 
noastre. ., 

C. Cunoscind dragostea lui Cristos. Observam ca acum apostolul t;ece 
de la dragostea noastra (in care trebuie sa fim inradacinati $i intemeiati) la 
dragostea !ui Cristos (pe care se roaga ca ·noi s-o cunoa$tem). lntr-adevar. el 
recunoa~te ca noi avem nevoie de tarie $i de putere pentru amfndoua .. tari~ ca 
sa iubim $i putere ca sa pricepem dragostea lui Cristos. Bineinteles cele doua 
nu pot fi separate. $i in parte numai iubind intelegem semnificatia iubirij lui. 

Pavel se roaga ca noi sd auem putere pentru a pricepe dragostea lui Crjstos in 
toate dimensiunile ei - largimea. lungimea. adincimea ~; inaltimea ei. 
Comentatorii moderni ne indeamna sa nu fim prea literali in interpretarea 
noastra. din moment ce s-ar putea ca apostolul sa-$i fi ingaduit o mica hiperbola 
retonca sau poetica. To1U$i. pare legitim sa spunem ca dragostea lui Cristos est~ 
destul de .. larga" ca sa cuprinda intreaga omenire (in special iudei $i neamuri. 
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tema acestor capitole). destul de ..lunga" ca sa dureze pina in ve$nicie. destul de 
.. adinca" pentru ca sa ajunga pina la eel mai de jos pacatos $i d.estul de .. inalta" 
pentru ca apoi sa-1 ridice in ceruri. Sau dupa cum se exprima Leslie Mitton. 
gasind o paralela la Romani 8 :37-39 . ..fie ca mergem inainte. fie ca mergem 
inapoi. in sus spre inaltimi sau in jos spre adincuri. nimic nu ne va desparti de 
dragostea lui Cristos" . 1" Comentatorii antici au mers mai departe. Ei au vazut 
aceste dimensiuni ilustrate pe cruce. Pentru ca lemnul lui vertical a fost infipt in 
pamint $i indreptat spre cer. in timp ce eel orizontal a purtat bratele lui lsus. 
intinse de parca ar fi invitat $i primit intreaga lume. J. Armitage Robinson o 
nume$te .. frumoasa fantezie" _ io Poate ca are dreptate $i poate ca expresia este 
fantezista. totu$i ceea ce afirma ea despre dragostea lui Cristos este adevarat. 
. -Pavel adauga ca numai fmpreund cu toti sfintii vom avea putere sa 
intelegem acest'e 'dimensiuni ale iubirii lui Cristos. -Este adevarat. chiar $i un 
cre~tin izolat poate sa cunoasca ceva din dragostea lui lsus. Dar in\elegerea lui 
este sortita sa fie limitata de experienta Jui limitata. Este nevoie de intregul 
popor al lui Dumnezeu ca sa in\eleaga intreaga dragoste a lui Dumnezeu. de 
toti sfintii impreuna. iudei $i neamuri. barba\i $i femei. tineri $i ba~~ini. _ne~ri 
~i albi. impreuna cu toate experien\ele lor variate $i cu toate mednle d1fente 

din care vin. 
Tcitusi. chiar ~i atunci. de~i cu min\ile noastre putem in\elege dimensiunile 

ei intr-; oarecare masura. noi n-o putem .. cunoa$te" in experienta noastra de 
viata. E~ este mult prea larga. lunga. adinca $i inalta chiar $i pentru to\i sfin\ii 
laoialta. Ea fntrece drice· pricepere. Pavel folosise deja cuvintul .. intrece" cu 
privire la putereai 1 $i harul2i lui Dumnezeu: acum ti folose$te cu privir_e la 
dragostea Sa. Dragostea lui Cristos este tot atit de imposibil de cunoscut pe cit ~e 
nepatrunse sint boga\iile Lui (v. 8). Fara indoiala ca ne vom petrece ve$mc1a 
explorind boga\iile sale interminabile de har $i dragoste. 

D. Plini de toata plinatatea lui Dumnezeu . .. Plinatate" este un cuvint 
caracteristic Epistolei catre efeseni cit $i Epistolei catre coloseni. Pavel ne spune 
nu numai ca plinata~ea lui Dumnezeu locuie$te in Cristos. ci $i ca in Cristos no! 
insine am ajuns la plinatate. i:i in acela$i timp. in Efeseni el afirma clar ca ma1 
esie loc in noi pentru cre$tere. Ca $i indivizi._ noi. tr:buie sa_ co~tinu:~ sa fi~ 
umpluti de Duhul.24 iar Biserica. de$i este d.eJa plmatatea lu1 Cnstos. trebu1e 
inca .. ~a creasca in El". pina cind va atinge plinatatea Lui. l'• .. Cre$tere inspre 
plinatate" este deci tema celei de-a patra $i ultimei c_ereri a l~i ~v~I pentru 
cititorii lui din Asia. El se roaga ca ei sd ajunga phni de toata plmatatea fur 
Dumnezeu. Nu se $lie cu certitudine cum poate fi inteles aces! genitiv. Daca ii 
luam in sens obi~ctiv. atunci plinatatea lui Dumnezeu este abundenta harulw pe 
ca;e ni-1 da El. Daca ii luam in sens subiectiv. ea este plinatatea care -L umple pe 
Dumnezeu inSU$i. cu alte cuvi~te perfec\iunea Lui. Oricit de descumpanitm a~ 
fi gindul acesta. ultima afirmatie pare cea mai probabila. datonta faptulu1 ca 
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·t· ceasca este eis care arata ca noi trebuie sa fim umpluti nu am prepoz1.1a gre · . . f • · • 
•· -1 de" plinatatea lui Dumnezeu. Plmatatea sau per ec\1unea lu1 .. cu Cl .. I . f Dumnezeu devine standardul sau nivelul pina a car~ n~1 ne _rugam sa im 
I t. Asp·,ratia in esenta este asemanatoare cu cea 1mphcata in porunca de umpu 1. • • 

a fi sfi~ti dupa cum Dumnezeu este sfint. $i de a fi perfec\i dupa cum Tata! 
nostru ~eresc este perfect. n 

o astfel de rugaciune trebuie desigur sa priveasca spre starea noastra finala de 
perfectiune din ceruri. cind impreuna noi ajungem la finalizarea planului lui 
Dumnezeu cu privire la noi. $i sintem umpluti pina la acea plinatate a lui 
Dumnezeu pe care fiintele umane sint capabile sa o primeasca fara sa inceteze 
totu$i sa ramina umane. Un alt mod de a exprima perspectiva aceasta este 
afirmatia ca noi vom fi ca $i Cristos. ceea ce este de fapt scopul $i promisiunea 
lui Du~nezeu. is pentru ca Cristos este El Insu$i plinatatea lui Dumnezeu. Inca 
un mod de a exprima aceasta este sa spunem ca noi vom atinge plinatatea iubirii. 
despre care tocmai vorbise Pavel in rugaciunea lui. Atunci se va implini insa$i 
rugaciunea lui lsus. ca .. dragostea cu care M-ai iubit Tusa fie in ei. $i Eu sa fiu in 

... l'I e1 . 
Spunind ca ultima cerere a lui Pavel vizeaza perfectiunea cereasca. noi nu 

avem libertatea de a incerca sa evadam de la chemarea ei actuala. penJru ca 
Dumnezeu a$teapta ca noi sa cre$1em zilnic spre acea plinatate finala. pe 
masura ce sintem transformati de catre Duhul Sfint in asemanarea cu Cristos. 
fiind ridicati dintr-o treapta de slava in alta_:m 

Acum cind privim in jos de pe scara pe care am urcat-o tmpreuna cu Pavel. nu 
se poate sa nu fim surprin$i de cutezanta lui. El se roaga ca cititorilor lui sa Ii se 
dea puterea Duhului $i prezenta staptnitoare a lui Cristos. inradacinarea 
vietilor !or in dragoste. cunoa$terea iubirii lui Cristos tn toate dimensiunile ei $i 
plinatatea lui Dumnezeu lnsu$i. Acestea s1nt cereri tndraznete. Cei ce urea 
aceasta scara ajung sa simta ca Ii se taie respira\ia. sau chiar ca ametesc. Dar 
Pavel nu ne lasa 1n suspensie. 

Ill. iNCHEIEREA RUGACIUNII LUI (v. 20-21) 
Observam acum ca cele patru cereri ale apostolului s1nt 1ncadrate intre doua 
referiri privitoare la Dumnezeu. In versetele 14-16. El este Tata! intregii familii $i 
poseda bogatii infinite in slava: 1n versetele 20 $i 21. El este eel care lucreaza in 
noi cu putere. Un astfel de Dumnezeu poate raspunde la rugaciune. 

Capacitatea lui Dumnezeu de a raspunde la rugaciune este afirmata cu multa 
forta de catre apostol intr-un enunt care cuprinde in sine $apte etape. (1) El 
este in stare sd Jaco sau sa lucreze (poiesai). pentru ca nu este nici lene$. nici 
inactiv. nici mort. (2) El este tn stare sa faca ceea ce noi ii cerem. pentru ca El 
aude $i raspunde la rugaciune. (3) El este in stare sa faca ceea ce cerem sou 
gindim noi. pentru ca El cite$te gtndurile noastre. $i uneori noi gindim lucruri 
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pe care nu indraznim sa le cerem. (4) El este in stare sa faca tot ce cerem sau 
gindim noi. pentru ca El cunoa$1e toate lucrurile $i le poate face pe toate. (5) El 
este in stare sa faca mai mult decit (hyper . .. dincolo de" ) tot ce cerem sau gindim 
noi. pentru ca a$teptarile Lui sint mai inalte decit ale noastre. (6) El este in stare 
sa faca mull mai mult. sau mai imbel~ugat (perissos). decit tot ce cerem sau 
gindim noi. pentru ca El nu da harul cu masura. (7) El este 1n stare sa faca nespus 
mai mult. decit tot ce cerem sau gindim noi. pentru ca El este un Dumnezeu al 
supraabundentei. Acest adverb hyperekperissou este unul dintre 
,.super-superlativele" construite de Pave1.:u Expresiile echivalente care au fost 
propuse s1nt ,.nemasurat mai mult" (NIV), sau .. enorm de mult" _:ii dar poate ca 
ideea este c'i'l mai bine redata prin ..infinit mai mult" (AG. JPB). Ea afirma simplu 
ca nu exista limita la ceea ce Dumnezeu poate face. 

Infinita capacitate a lui Dumnezeu de a lucra dincolo de rugaciunile. gindurile 
$i visele noastre se realizeaza prin puterea care /ucreazd in noi. tn noi ca indivizi 
(Cristos sala$1uind in inimile noastre prin credinta) $i in noi ca popor (care 
sintem loca$ul lui Dumnezeu prin Duhul). Ea este puterea invierii. puterea care 
L-a inviat pe Cristos din morti. care L-a intronat in locurile cere$ti. $i care apoi 
ne-a inviat $i pe noi $i ne-a intronat impreuna cu El. Aceasta este puterea care 
lucreaza in cre$tini $i in Biserica. 

Rugaciunea lui Pavel se leaga de implinirea viziunii Jui cu privire la noua 
societate a Jui Dumnezeu. societatea dragostei. El cere ca membrii ei sa fie 
intariti ca sa iubeasca $i sa cunoasca dragostea Jui Cristos. de$i aceasta intrece 
orice pricepere. Dar apoi el trece de la dragostea lui Dumnezeu care intrece 
priceperea. la puterea Jui Dumnezeu care intrece imagina\ia. de la dragostea 
nelimitata la puterea nelimitata. Pentru ca el este convins. dupa cum $i noi 
trebuie sa fim. ca numai puterea divina poate genera dragoste divina intr-o 
societate divina. 

Ar fi nepotrivit sa mai adaugam altceva decit doxologia. A Lui sd fie slaua. 
exclama Pavel. a acestui Dumnezeu care are puterea invierii. singurul care poate 
face ca visul sa devina realitate. Puterea vine de la El: gloria trebuie sa se intoarca 
la El. A Luisa fie slava. in Bisericd ~i in Cristos /sus. in Trup $i in Cap. in Mireasa 
$i in Mire. in comunitatea pacii $i in Pacificatorul ei. din neam in neam (in 
istorie) . in vecii vecilor (in eternitate) . Amin. 

NOTE 

1. Romani 10: 1. 
2. loan 13-17. 
3. Maule. Veni Creator. p. 228. 
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4. Vezi, de ex .. loan 15:7 ~i 1 loan 5:14. 
5 . Ezra 9 :5 ~i urm.: Matei 26:39: Luca 22:41: Faptele 7:59. 60. 6. Hendriksen. p. 166. 
7. 1:2-3. 
8 . 2:18-19. 
9 . F.F. Bruce. Yn Simpson. p. 78. 

10. J. Armitage Robinson. p. 84. 
11. Vezi loan 14:16-18 ~i Romani 8:9-11. 
12. Coloseni 1:27. 
13. Romani 8:9. 10: 1 Corinteni 6: 19. 
14. Hodge. p. 186. 
15. F.F. Bruce. \'n Simpson. p. 78. 
16. Coloseni 2:9. 
i 7. Maule. Veni Creator. p. 235 ~i 240. 
18. Comparati cu 1:3. 17 ~i 2: 18. 
19. Mitton. p . 134. 
20. J. Armitage Robinson. p. 176. 
21. 1:19. 
22. 2:7. 
23. Coloseni 1: 19: 2:9-10. 
24. 5:18. 
25. 1:23. 
26. 4:13-16. 
27. 1 Petru 1: 15-16: Matei 5:48. 
"28. Romani 8:29: 1 loan 3:2. 
29. loan 17:26. 
30. 2 Corinteni 3: 18. 
31. Bruce. p. 70. 
32. Simpson. p. 84. 

104 


