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PRIVILEGIUL UNIC AL LUI PAVEL 

Efeseni 3:1-13 

/atQ de ce eu, Pavel. fntemnitatul Jui Isus Cristos pentru voi. neamurilor ... 2(Daca 

eel pufin ati atJZit de ispravnicia harului lui Dumnezeu. care mi-a Jost data Jata 
de voi. 3Prin descoperire dumnezeiascQ am luat cuno~tin(Q de taina aceasta. 
despre care VQ scrisei fn putine cuvinte. 4Citindu-le. VQ puteti fnchipui 
priceperea pe care o am eu despre taina Jui Cristos. 5care n -a Jost Jacuta 
cunoscutQ Jii/or oamenilor fn ce/ela/te veacuri. fn Jelul cum a Jost descoperita 
acum sJintilor aposto/i ~i proroci ai lui Cristos prin Duhu/. 6Ca adica neamurile 
sfnt fmpreunQ mo$tenitoare cu noi. alcatuiesc un singur trup cu noi ~i iau parte 
cu noi la acee~i JQgaduinta fn Cristos /sus. prin Evanghelia aceea 7al carei 
s/ujitor am Jost facut eu. dupQ darul harului Jui Dumnezeu. dat mie prin lucrarea 
puterii Lui. 8Da. mie. care sfnt eel mai nefnsemnat dintre toti sfintii, mi-a Jost 
dat haru/ acesta SQ vestesc neamurilor bogatiile nepatrunse ale Jui Cristos. 9~i so 
pun fn luminQ fnaintea tuturor care este ispravnicia acestei taine. ascunse din 

veacuri fn Dumnezeu. care a facut toate lucrurile: 10pentru ca domnii/e ~i 
stapfnirile din /ocurile cere$ti SQ cunoasca azi. prin Biserica. fntelepciunea 

nespus de JeluritQ a /ui Dumnezeu. 11dupa p/anul v~nic pe care I-a JQCUt fn 
Cristos Isus. Dom nu/ nostru. 12[ n El avem. prin credinta fn El. s/obozenia ~i 
apropierea de Dumnezeu cu fncredere. 13Va rog iard$i sa nu VQ pierdeti 
cumpatu/ din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este s/ava voastra.) 

in aceasta faza a argumentarii sale. Pavel se prezinta pe sine ~i explica rolul 
sau personal unic in cadrul planului lui Dumnezeu cu privire la neamuri. Nu 
de~eaba a ajuns el sa fie cunoscut ca ~i .. apostol al neamurilor". 

In a doua jumatate a capitolului 2 din Efeseni. dupa cum am vazut in capitolul 
trecut. el a zugravit un contrast viu intre dubla alienare pe care au indurat-o 
neamurile inainte de Cristos (fata de Dumnezeu ~i fata de Israel) ~i dubla !or 
impacare prin Cristos. Caci prin moartea Sa Cristos a inlaturat bariera dintre 
iudei ~~ neamuri ~i cea dintre om ~i Dumnezeu. ~i acum El creeaza in relatie 
cu El lnsu~i o societate umana noua. unica ~i multiculturala. care este am 
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familia pe care Dumnezeu o iube~te. cit ~i templul in care El locuie~te. Cititorii 
lui Pavel dintre neamuri trebuie sa fi citit cu uimire plina de bucurie expunerea lui 

privind Evanghelia pacii. 
Acum. in mod abrupt. el le intoarce atentia de la ei in~i~i la sine. Facind 

aceasta. el se prezinta pe sine: eu Pavel. fntemnitatul Jui Isus Cristos pentru voi. 
neamurilor (v. 1 ). Vorbind din punct de vedere omenesc. el nu era intemnitatul 
lui Cristos. ci al lui Nero. El a cerut sa fie judecat de catre cezar ~i a fost 
incredintat cezarului pentru judecare. 1 Dar Pavel n-a gindit ~i n-a vorbit 
niciodata in termeni pur omene~ti. El credea in suveranitatea lui Dumnezeu 
asupra actiunilor oamenilor. De aceea el se nume~te pe sine (literal) un 
intemnitat al lui Isus Cristos" (v. 1 )2 sau un ,.intemnitat pentru Domnul" ,-i atit 

de convi~s era de faptul ca intreaga lui viata. inclusiv obositoarea intemni\are. 
era sub domnia lui Isus. El putea de asemenea sa se socoteasca ,.intemnitat al lui 
Cristos" intocmai cum s-a socotit ~i .. rob al lui Cristos'·, caz in care portretul pe 
care ~i 1-a facut exprima o ,.combinatie a captivitatii interne ~i externe" .4 

Apoi el adauga a doua expresie descriptiva. pe~tru ca sa indi~e scopul_ ~i 
natura intemnitarii lui. Era intemnifatul lui lsus Cnstos pentru vo, neamun/e. 
Aceasta era de· fapt realitatea. Ceea ce a dus la arestarea lui in lerusalim. la 
intemnitarea din Cezareea, la repetatele lui judecari ~i la apelul de a fi judecat 
de ceza~. lucru care I-a dus la Roma. a fost opo~itia iudeilor fanatici fata de 
misiunea lui pentru neamuri. Luca. prietenul lui, meciic ~i tovara~ de calatorie. 
era cu el in acele clipe ~i a notat cu credincio~ie detaliile in scrierile sale din 
Faptele apostolilor. El explica ca ceea ce i-a determinat pe iudei sa ridic~ 
multimea impotriva lui Pavel era reputatia lui de a-i fi invatat pe oamern 
pret~tindeni. vorbind .. impotriva norodului. impotriva legii ~i impotriva acestui 
locas" (adica Templul). Cum de i~i ci~tigase o asemenea reputa_tie? Fara 
indo.iala invatindu -i pe oameni exact ceea ce tocmai a termmat de prezentat in 
Efeseni 2. ~i ~nume ca prin inlaturarea elementelor divizatoare ale Legi~. !:us 
crease un nou popor ~i zidise un nou templu. A~a ca a fost arestat. $1 cmd 
suta~ul i-a dat voie sa-~i rosteasca cuvintul de aparare inaintea iudeilor, ei 1-a~ 
ascultat in tacere pina dnd a ajuns la ace! punct al povestirii lui in _care ls~s 11 

spusese: .,Du-te. caci te voi trimite departe la neamuri". La aceasta et au stngat: 

,.la de pe pamint pe un astfel de om!"" _ 
Deci ceea ce a dus la opozi\ia iudeilor fata de Pavel a fost faptul ca el ~ 

imbra\i~at in mod curajos ~i fara compromisuri cauza neamurilor El n~ num~t 
ca si-a propovaduit viziunea sa privind noua ~i nedivizata umarntate ~I a s~n~ 
despre ea: in ace! moment el ~i suferea pentru adevarul pe care tocmat ti 

prezenta. . . _ . _ entru 
Pare !impede faptul ca apostolul mten\1ona sa continue sa se roage P 

cititorii lui dintre neamuri. El !?i-a inceput fraza astfel: lata de ce eu._Pavel._ .. Dar 
. . - • - - -10 versetul 14 lntre limp a s-a intrerupt ~1 nu ~1-a mceput rugac1unea pma · 
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inceput sa se descrie pe sine. pentru a sublinia privilegiile unice pe care i le-a dat 
Dumnezeu in indeplinirea planului Sau cu privire la neamuri. 

in aceste versete el folose~te de doua ori aceea~i expresie, aceea~i 
combinatie de cuvinte grece~ti, care sint traduse harul lui Dumnezeu care mi-a 
Jost dat (v. 2 ~i 7). El se referea la doua privilegii pe care Dumnezeu i le -a 
acordat ca un favor nemeritat. 

Primul a fost o revelatie anume. in urma careia a ajuns sa cunoasca ceva. 
Versetele 2-3: Dacd eel putin ati auzit despre ispravnicia harului lui Dumnezeu. 
care mi-a Jost data fata de voi. Prin descoperire dumnezeiasca am luat 
cun~tinta de taina aceasta. 

Al doilea a fost o imputernicire anume. in urma . careia el a avut 
responsabilitatea de a face ceva cunoscut altora. Versetele 6-8: Evanghelia aceea 
al carei slujitor am Jost facut eu. dupa darul harului lui Dumnezeu dat mie prin 
lucrarea puterii Lui. 

Este clar faptul ca aceste doua daruri ale harului divin. revelatia ~i 
imputernicirea. ..taina" revelata lui ~i ,,lucrarea•: incredintata lui. erau 
indeaproape legate intre ele. Pentru ca odata ce a primit revelatia sa speciala 'de 
la J;)umnezeu. el ~tia ca era sub obligatia de a le face cunoscut altora ceea ce-i 
fusese facut cunoscut Jui. 

I. REVELATIA DIVINA FACUTA LUI PAVEL SAU TAINA CARE 
1-A FOST DESCOPERITA (v. 1-6) 
In acest scurt paragraf Pavel folose~te de trei ori cuvintul ,.taina": Prin 
descoperire dumnezeiasca am luat cuno~tinta de taina aceasta (v . .3) ... ud 
puteti inchipui priceperea pe care o am eu despre taina Jui Cristos (v. 4 ) ... ~i sd 
pun fn /umind fnaintea tuturor care este ispravnicia acestei taine (v. 9). Este 
cuvintul cheie prin care-I putem intelege pe apostolul Pavel. Trebuie sa ~tim ca 
cuvintele grece~ti ~i cele din limba romana nu au aceea~i semnificatie. In 
romane~te o . .taina" este ceva intunecos. obscur. secret. confuz. Ceea ce este 
.. tainic" este inexplicabil ~i chiar de neinteles. Cuvintul grecesc misterion este 
diferit. totu~i. De$i un .. secret". el nu mai este ascuns. ci deschis. Initial. 
cuvintul grecesc se referea la un adevar in care cineva fusese initial. lntr-adevar 
el a ajuns sa fie folosit cu privire la invataturile tainice ale religiilor pagine. 
invataturi care erau !imitate numai la cei initiati. Dar in cre$1inism nu mai 
exista .Jaine" ezoterice rezervate unei elite spirituale. Dimpotriva. ..tainele" 
cr~tine sint adevaruri care. de$i sint dincolo de limitele puterii umane de 
descoperire. au fost revelate de catre Dumnezeu $i astfel ele apartin acum in 
mod deschis intregii Biserici. Mai simplu. misterion este un adevar altadata 
ascuns cunoa$1erii $i intelegerii umane. dar acum descoperit prin revelatia lui 
Dumnezeu. 

Daca acesta este intelesul general al .. tainei" in Noul Testament. care este ace! 
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rel dezvaluit sau ace! adevar revelat. care n -a Jost fdcut cunoscut /ii/or sec f d · t· ·1 t 1· enilor fn celelalte veacuri, dar care a ost escopent acum s mt1 or apos o 1 0
.
0
~oroci ai lui Cristos prin Duhul (v. 5) ~i de care. intr-un fel unic. adauga 

~~el. am luat cuno$tinta prin descoperire_ du~nezeias~~ (v. 3)? El o nume~te 
• tu! 4 ca si in Coloseni 4:3: taina lw Cnstos. Dec1 m mod clar ea este un m verse • . . •. • • • b " <> adevar special revelat. ,.caruia Cnstos II es_te a~1t s~rsa cit $1 su stanta ._ 
Adevarata ei natura Pavel o prezinta cu forta ~1 clantate m_ versetu_l 6. Ea c~nsta 
• f tu! ca neamuri/e sfnt fmpreuno mo~temtoare cu no1, alcatwesc un smg~r m ap · · f- "'d · t • • C · t I pnn · noi c:i iau parte cu noi Ia acee~1 agu um.a in ns os sus, trup cu ~ • · · · I S I · 1 ·1 d. 
E hell·e Astfel taina II prive~te pe Cnstos ~1 pe umcu au popor a ca u1 m vang · bl " ( · • I d · · d · · neamur1· Pentru a o defini mai precis. Pavel asam eaza ~1 m unu m 1u e1 ~1 · · . d. I t · · · venteaza) trei expresii compuse paralele. F1ecare m e e are ace a~1 cazun m d ' · ·· d. 1 · 

f
. impreuna cu" c:i indica ceea ce acum ere mc10~11 m re neamun pre 1x. syn. ,. • " ? N ·t au ~i sint impreuna cu credincio~ii iudei. Ce anume est~ aceasta ._ eamun ~ 

sint .,impreuna mo~tenitoare" (sync/eronoma). ,.alc~tu1~sc un smgur trup. 
(sisoma) ~i sint impreuna parta~e (simetocha) la fagadumte. Dar_ aceste tre1 
cuvinte grece~ti neobi~nuite se cer lamurite putin. _C:ea _ce decla~a Pavel ~st~ 
faptul ca acum cre~tinii iudei ~i cei dintre neamun smt 1~~reuna ~-o~temton 
~i ai aceleia~i binecuvintari, impreuna ma~u_lar~ ale aceluia$t t~p ~1 1mpreuna 
parta~i ta aceea~i promisiune. $i ac~st ~n~1legiu pe care-I au_ t~pr~.u~a ~st~ 
atit fn Jsus Cristos (pentru ca t<;>ti credmc10~11 se bucura de :I, ~tit 1_ude11 cit ~• c~1 
dintre neamuri, cu conditia · ca ei sa fie uniti cu Cristos) cit $1 p_nn Evanghe/re 
(pentru ca proclamarea Evangheliei include aceasta unitate ~1 astfel o face 
accesibila celor ce o cred). . _ Pentru a rezuma. putem spune ca .. taina lui Cristos" este um_tatea totala ~ 
iudeilor ~i neamurilor unii cu altii prin unirea amindurora cu ~n~tos. Aceasta 
dubla unire. cu Cristos ~i unii cu altii, este c~a c~re conslttu1e subst~nt~ 
,,tainei" . Dumnezeu i-o revelase intr-un mod special lu1 Pavel, a~a cum a ammt 
el pe scurt (v. 3) in capitolul precedent. Dar ea fusese de asemenea f~cu~a 
cunoscuta sfinti/or apostoli ~i proroci ai lui Dumnezeu prin Duhul (v. 5), ~1 pnn 
ei sfintilor Lui" (Col. 1:26).7 De aceea; era bunul comun al Bisericii universale .. 

Era o noua revelatie. Pentru ca n -a Jost facuta cunoscutd ... fn celelalte ve~cun 
(v. 5). ci a fost oscunsd de veacuri (v. 9 ). Aceasta afirma\ie i-a nedument ~~ 
cititorii Bibliei pentru ca Vechiul Testament a revelat faptul ca D~r:nnezeu ~ av . 
un plan pentru neamuri. El a promis. de exemplu. ca toate fam1l11le pa~mtulu1 
vor fi binecuvintate prin posteritatea lui Avraam: ca Mesia avea sa pr~measc~ 
natiunile drept mo$1enire: ca Israel avea. sa f_ie l~mina neamunlor: cf. •;;r·t u~ 
natiunile vor merge in perelinaj la lerusahm $1 ch1ar vor .. c~rg~ spre_ e . $ .. 
riu uria~.H $ i Isus a vorbit despre includerea neamunlor $1 $1-a tnn:i1~ ~rm:_$

1
; 

ca sa mearga ~i ~a-i faca ucenicii Lui. Dar ce_ea ce._n-~ revelat met e\.1:a 
Testament $i nici lsus a fost caracterul radical al planulu1 lu1 Dumnezeu. care 
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faptul ca teocratia (natiunea iudaica de sub conducerea lui Dumnezeu} urma sa 

ia sff~it ~i sa fie inlocuita cu o noua comunitate internationala. Biserica: ca 

aceasta Biserica avea sa fie .. Trupul lui Cristos" . unita in mod organic cu El: $i ca 

iudei ~i neamuri var fi incorporati in Cristos ~i in Biserica Lui in termeni egali. 

Iara nici o diferentiere. Aceasta unitate completa a iudeilor. a neamurilor $i a lui 

Cristos era acel lucru complet nou pe care Dumnezeu i 1-a revelat lui Pavel. 
doborind puternicele lui prejudecati iudaice. •i 

II. iMPUTERNICIREA DIVINA A LUI PAVEL SAU LUCRAREA 
iNCREDINTATA LUI (v. 7 -13) 
La sfir~itul versetului 6. Pavel pune de fapt Yntr-o relatie de egalitate .. taina" cu 

,.Evanghelia". Cel putin el scrie ca ,.prin Evanghelie" cre$tinii iudei ~i cei 

dintre neamuri devin uniti Yn Cristos. Aceasta poate fi a$a numai pentru ca 

Evanghelia anunta taina. astfel ca oamenii ajung s-o auda. s-o creada $i s-o 
experimenteze. 

Aceasta punere Yn relatie de egalitate a .. tainei" $i a .. Evangheliei" este 
semnificativa, pentru ca Yn esenta taina era adevarul revelat /ui Pavel. pe dnd 

Evanghelia era adevarul proclamat de Pavel. Pavel Ynsu~i a facut legatura. 

pentru ca el era convins ca_ Vestea Buna Ii fusese revelata numai pentru ca ea sa 

fie comunicata. El spune am de clar: Evanghelia aceea al carei slujitor am Jost 
facut eu, dupa darul haru/ui Jui Dumnezeu dat mie (v. 7). Astfel ca daca primul 

dar al harului lui Dumnezeu care i-a fast dat era ,taina" Ynsasi care-i fusese 

revelata (v. 2-3). al doilea era lucrarea care Ii fuses~ incredintata $i prin care el 

urma sa imparta~easca aceasta taina altora. El a primit acest dar prin harul lui 
Dumnezeu. prin lucrarea puterii Lui. 

Aceasta imputernicire sau lucrare de slujire este privita de Pavel ca un enorm 

privilegiu. Pentru ca ceea ce el nume~te acest har. $i pe care noi I-am putea 

numi .. acest dar privilegiat al Jui Dumnezeu". Yj fusese dat. Yn ciuda faptului ca el 

era eel mai neinsemnat dintre toti sfintii (v. 8). sau .. eel mai ne1nsemnat 

membru al poporului sfint". 111 Aceasta este o expresie foarte ~ocanta: El ia 

superlativul (e/achistos - .. eel mai putin" sau .. eel mai mic") ~i face ceea ce 

lingvistic este imposibil dar ceea ce este posibil din punct de vedere teologic: ti 
transfarma Yn comparativ (elachistoteros - .. mai neinsemnat dedt eel mai 

ne1nsemnat" sau .. mai pu\in dedt eel mai neYnsemnat"}. Probabil ca else juca 

in mod deliberat cu Yntelesul numelui sau. Pentru ca prenumele sau roman . 

.. Paulus". este denumirea latina pentru .. mic" sau .. putin". $i tradi\ia spune ca 

el era un om scund ... Eu sfnt mic" pare el sa spuna ... mic dupa nume. mic la 

stature\. iar din punct de vedere moral ~i spiritual mai mic dedt eel mai mic dintre 

~oti cre$1inii". Afirm1nd acest lucru el nu se com place Yn ipocrizie $i nici nu cade 

mtr-o autodepreciere. El este serios in ceea ce spune. Este ad1nc con~tient am 

de propria Jui nevrednicie pentru ca inainte L-a blestemat. L-a persecutat $i L-a 
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insultat pe lsus Cristos, 11 dt ~i de 1mbel$ugatul har al lui Cristos fata de el. 0 

buna indicatie a faptului ca modestia lui nu era nici prefacuta, nici morbida este 

faptul ca ea nu 1-a impiedicat sa-$i asume responsabilitatea de apostol. 

Dimpotriva, in acest pasaj el folose~te de doua ori acel con~tient ego ,.eu" (3: 1; 

4: 1 }. Astfel. el a combinat smerenia personala cu autoritatea apostolica. 

intr-adevar. Yn timp ce ,.se minimaliza pe sine, el $i-a inaltat lucrarea". 12 

Lucrarea privilegiata de rasp1ndire a Evangheliei, care i-a fast Yncredintata 

prin harul lui Dumnezeu, el o prezinta acum Yn trei stadii: 

A. Sci vestesc neamurllor bogcifiile lui Cristos (v. 8). Din moment 

ce taina ccre i-a fast revelata privea planul lui Dumnezeu de a-i incorpora pe cei 

dintre ne~muri in Cristos, era absolut logic ca lucrarea ce i-a lost incredintata sa 

fie orientata in primul rind catre ei. El a fast Ymputernicit ca sa vesteasca 
neamurilor. Aici ,,vesteasca" este euanghelizo, ,,a anunta ve~ti bune" , pentru 

ca el era faarte con~tient de faptul ca Evanghelia lui era mesajul unei 

extraordinare ve~ti .bune pentru neamuri. Mesajul acesta consta din boga{ii/e 

nepatrunse ale Jui Cristos, bogatii pe care El le are in Sine ~i pe care le toarna 

peste cei care vin la El. Ce anume s1nt aceste bogatii putem Yntelege din 

expunerea lui Pavel din Efeseni 1 ~i 2. Ele s1nt boga\ii gratuite la dispozitia 

noastra datorita crucii. Ele includ invierea din moartea pacatului, Yntronarea 

victorioasa cu Cristos in locurile cere~ti, reimpacarea cu Dumnezeu, 

incorporarea in noua Lui societate alaturi de credincio~ii iudei, sfir~itul 

vrajma~iei ~i Ynceputul pacii, intrarea la Tata! prin Cristos ~i cu ajutorul 

Duhului, calitatea de membru al imparatiei ~i casei Lui. privilegiul de a fi o 

parte integranta a laca~ului Sau intre oameni, ~i toate acestea s1nt numai o 

anticipare a multelor bogatii care urmeaza sa vina, ~i anume bogatiile gloriei 

mo~tenirii pe care Dumnezeu le va da tuturor copiilor Sai in ziua cea din urma. 

Nu este de mirare ca Pavel afirma ca bogatiile lui Cristos s1nt nepatrunse. 
Cuv1ntul anexichniastos inseamna literal ,.de nedescoperit" . In versiunea 

greceasca a textului din lov 5:9 ~i 9: 10 el a fast folosit cu privire la minunile 

creatiei ~i providentei lui Dumnezeu. care intrec puterea noastra de 

1ntelegere. ~i Pavel inSU$i 1-a falosit in Romani 11:33 cu privire la tainele ad1nci 

ale planului de salvare al lui Dumnezeu. Bogatiile lui Cristos sint similare. Ca $i 

pam1ntul. ele sint mull prea vaste pentru a putea fi explorate: ca ~i marea, ele 

sint mull prea ad1nci pentru a putea fi patrunse. Traducatorii ~i comentatorii se 

iau la intrecere Yn dorinta lor de a gasi un echivalent d inamic in limba engleza. 

Bogatiile Jui Cristos. spun ei. sint .. de necunoscut". ..inexplorabile" , ,.de 

nedescris". ..de nepatruns". ,.inepuizabile". ..nelimitate". .,impenetrabile" ~i 

,.incalculabile" . Poate ca eel mai simplu este eel din versiunea GNB . ..infinite". 

pentru ca ceea ce este sigur cu privire la bogatiile pe care Cristos le are $i le da 

este faptul ca noi niciodata nu vom ajunge la capatul lor. 
in mod indirect Yn aceste versete de mai Ynainte apostolul a indicat doua dintre 
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I · t · t·mulente la evanghelizare. El a inceput prin a sublinia ca ce e ma1 pu, ermce s 1 . . . . 
revelatia ~i imputernicirea care ii fusesera date tmeau md1solub1l una de alta. 
pentru ca ceea ce ii fusese facut cunoscut lui :I treb~i~ neaparat s~ faca cunoscut 

It . Toate adevarurile revelate ii sint date m admm1strare. Ele smt date pentru a ora . _ .. 
a fi imparta~ite, nu monopolizate. Daca oamenii nu_ po: pastra pentru ~1- m~1~1 
descoperirile ~tiintifice. cu cit mai putin putem n01 pastra pentru n01 m~me 
descoperirile divine? Pavel continua apoi sa e_vide_ntieze _contin~tul valor~s al 
mesajului insu~i. El era convins, dupa cum ~1 n01 trebu1e sa f1m. ca Cnstos 
niciodata nu-i sarace~te pe cei care-~i pun increderea in El. ci intotdeauna ii 
imbogate~te nespus de mult. Aici era deci dubla obligatie pe care a simtit-o 
Pavel, in primul rind sa imparta~easca adevarul Jui Dumnezeu ~i in al doilea 
rind sa imparta~easca bogatiile Jui Cristos. Deci lucrul de care avem noi nevoie 
astazi pentru a regenera in biserica zelul evanghelistic este aceea~i convingere 
apostolica cu privire la Evanghelie. Odata ce noi sintem siguri ca Evanghelia este 
atit adevar de la Dumnezeu cit ~i bogatii pentru omenire. nimeni nu va fi in 
stare sa ne faca sa tacem. 

B. Sa Jae eunoseuta tuturor oamenilor aeeasta taina (v. 9). 
A doua parte sau al doilea stadiu al privilegiatei lucrari a Jui Pavel. el o exprima in 
termenii urmatori: Sa pun fn /umina fnaintea tuturor care este ispraunicia acestei 
taine ascunse de ueacwi fn Dumnezeu care a facut toate lucrurile. Versetul 9 nu 
este o simpla repetare a versetului 8. Exista trei diferente semnificative. 

Mai intii, vestirea Evangheliei acum nu mai este definita ca euanghe/izo (a 
,.anunta ve~ti bune"), ci ca Jotizo (a ,.pune in lumina" . .. a ilumina"). Pavel a 
folosit deja verbul in rugaciunea lui in 1: 18. Astfel gindul aluneca de la 
continutul mesajului (ve~ti bune) la starea celor carora el le este vestit (in 
intunericul ignorantei). lsus Insu~i a caracterizat imputernicirea Jui Pavel in 
ac~ti termeni. din moment ce i-a spus ca El ii trimite la neamuri ca ,.sa le 
deschizi ochii. sa se intoarca de la intuneric la lumina. ~i de sub puterea lui Satan 
la Dumnezeu". u Pavel n-a uitat niciodata acest lucru. lnsa~i convertirea lui pe 
drumul Damascului a rezultat din puternica stralucire a unei lumini din cer. nu 
numai in exterior. ci ~i launtric. Dupa cum spune el mai tirziu: .. Caci Dumnezeu 
care a zis: 'Sa lumineze lumina din intuneric'. ne-a luminat inimile" .~ lntr-adevar 
fotismos este cuvintul pe care ii folose~te el acolo ca sa descrie .. luminarea" 
implicata in convertirea lui. Noi in~ine trebuie sa ne amintim intotdeauna cind 
evanghelizam ca .. domnul intunericului" tine barbati si femei in intuneric. ~i 
ca numai printr-o iluminare divina ochii l~r vor put~a· fi deschi$i ca sa vada. 
Responsabilitatea noastra este sa fim credincio~i in raspindirea Evangheliei. 
deoarece acesta este mijlocul pe care Dumnezeu a gasit cu cale sa-1 foloseasca 
pentru a le aduce lumina celor din intuneric. 

0 a doua diferenta intre v_ersetul 8 ~i versetul 9 o gasim in descrierea pe care 
Pavel o face mesajului sau. In versetul 8 el ii nume$le boga(iile nepatrunse ale 
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/ui Cristos. in versetul 9 ispraunicia acestei taine. Acestea nu sint doar expresii 
diferite cu privire la acela~i lucru: din nou ele indica o schimbare de accent. 
Cineva ar putea sa spuna ca dintre cele doua concepte, ,.bogatiile nepatrunse 
ale lui Cristos" este eel mai cuprinzator. Ea cuprinde remediul Jui Cristos pentru 
cele doua alienari ale neamurilor (de Dumnezeu $i de Israel) ~i de aceea 
totalitatea salvarii pe care o ofera El. ,.Taina" concentreaza in sine numai una din 
cele doua impacari. Adevarat, taina este ,.taina Jui Cristos"; ease focalizeaza in 
Cristos. Dar ceea ce ea declara despre Cristos este faptul ca prin El $i in El iudei 
$i neamuri sint in termeni egali incorpo~ati in aceea$i singura comunitate: 
Dati-mi voie sa fac mai evidenta diferenta m felul urmator: conform versetulu1 
8 ~esajul Jui Pavel era Cristos, conform versetului 9 mesajul era Biserica. 

A treia diferenta dintre versetele 8 ~i 9 este ca in primul verset Pavel i$i 
orienteaza lucrarea catre neamuri, iar in ultimul catre toti oamenii. Acest lucru 
era necesar pentru ca taina ii privea atit pe iudei cit ~i pe ne~~uri. Era u~ mesaj 
al impacarii reciproce $i al acceptarii lor impreuna ca membn m noua soc1etate a 
lui Dumnezeu, care era de asemenea noua uman!tate pe care el o crea. Poate 
acesta este motivul pentru care in versetul 9 Pavel II descrie pe Dumnezeu ca pe 
Acela care a Jacut toate lucrurile. El, Ce! car~ a creat universul, a inceput acum o 
noua creatie, $i intr-o zi o va termina. lntr-adevar, ,.taina" include marea 
promisiun~ ca·pina la urma Dumnezeu va uni toate lucturil~ i~ ~~ sub Cr~stos.15 

Astfel, in versetul 9 Pavel aduce laolalta in mintea sa creat1a $1 rascumpararea. 
Dumnezeul care la inceput a creat toate lucrurile, la sfir$it va recrea toate 
lucrurile. 

C. Sa Jae eunoseuta infelepciunea lui Dumnezeu puterilor 
eosmice (v. 10). Perspectiva apostolului se large$te in continuare. E! ne 
spune ca. de$i Evanghelia este adresata in primul rind $i in mod _?1rec~ 
oamenilor, in mod indirect ea le aduce un mesaj $i ingerilor. domn11/or ~• 
stapfniri/or din locuri/e cer~ti. Ce inseamna aceasta? . .. .. 

Primul rezultat care poate fi a~teptat in urma propovadu1rn ,.bogatnlor 
nemasurate ale Jui Cristos" $i a ,.tainei" ar fi na$lerea $i cre~terea Bisericii. 
Neamuri $i iudei aveau sa imbrati~eze Evanghelia, sa fie convertiti ~i ~ s~ 
pomeneasca impreuna membri ai familiei Jui Dumnezeu ~i ai Trupulu1 lw 
Cristos. Intr-adevar, acest lucru se intimplase deja atunci cind scria Pavel. El nu 
face teorie ... Taina" nu era o abstractie. Ea prindea contururi concrete inaintea 
ochilor oamenilor. $ i in acest fenomen nou. in aceasta uma~itate no~a 
multi-rasiala. era demonsirata intelepciunea Jui Dumnezeu. lntr-ade~ar: 
venirea in existenta a Bisericii. ca $i o comunitate de oameni salvat1 $1 

impacati. este in ~cela~i limp o demonstratie publica_ a pu~erii. ~a~lui ~! 
intelepciunii Jui Dumnezeu: in primul rind a extraordinare1 p_uten de ~ mv1a ~ lu1 

Dumnezeu, 10 apoi a harului $i bunatatii Jui nemasurate. 17 ~1 acum. ~n al tretl~a 
rind. a fnte/epciunii Lui nespus de felurite. Cuvintul tradus pnn expresia 
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.,nespus de felurita" (po/upoiki/os) inseamna .. multicolor" $i era folosit pentru a 
caracteriza flori. coroane, haine brodate $i carpete \esute. Cuvintul mai simplu 
poikilos a fost folosit fn LXX pentru ,.haina fn multe culori" (AV) sau .. roba bogat 
ornata" (NIV) pe care lacov a dat-o fiului sau eel mai tinar losif (Genesa 37:3. 23. 
32). Biserica, in calitate de comunitate multirasiala $i multiculturala este ca 0 
\esatura ·minunata. Membrii ei vin dintr-un larg $i colorat spectru de medii. Nici 
o alta comunitate umana nu se aseamana cu ea. Diversitatea $i armonia ei sint 
unice. Este noua societate a lui Dumnezeu. $i multicolora societate a Bisericii 
este o reflectare a policolorei (a .. multi-splendidei". folosind cuvintele Iui 
Thompson Francisc) intelepciuni a lui Dumnezeu. 

A~dar. pe masura ce Evanghelia se raspinde$te in lume. noua $i pestri\a 
comunitate cre$tina se dezvolta. Este ca $i cum ar fi pusa in scena o mare 
drama. Teatrul este istoria. scena este lumea. $i actorii sfnt membrii bisericilor de 
pretutindeni. Dumnezeu insu$i a scris piesa. El o conduce $i o regizeaza. Act 
dupa act. scena dupa scena. povestea continua sa se desfa$oare. Dar cine este 
auditoriul? El este constituit din fiin\ele cosmice inteligente. domnii/e $i 
stopfniri/e din /ocurile cere$ti. Noi trebuie sa-i privim ca pe ni$te spectatori ai 
dramei salvarii. Astfel. istoria Bisericii cre$tine devine o facultate pentru 
ingeri" .1~ 

Cuno$tintele noastre cu privire la aceste fiinte spirituale sint !imitate. $i 
trebuie sa fim atenti ca nu cumva sa trecem peste ceea ce ne invata Scriptura 
$i sa cadem in speculatii de$arte. Este clar totu$i ca ele nu sint atot$tiutoare. 
Apostolul Petru ne spune ca ele nu fnteleg pe deplin nici invatatura profetilor 
Vechiului Testament $i nici pe aceea a apostolilor Noului Testament cu privire la 
vestea buna a salvarii in Cristos. pentru ca acestea sint lucrari in care .. chiar 
ingerii doresc sa priveasca".1'> in mod similar. din versetul 10 putem deduce ca 
Dumnezeu nu le-a revelat fn mod direct planul sau maret privind Biserica. ci 
mai degraba a intentionat sa Ii-I faca cunoscut prin Biserica insd$i. pe masura 
ce ea a luat fiinta $i a crescut. Prin vechea creatie (universul). Dumnezeu i$i 
reveleaza gloria Sa oamenilor: prin noua Sa creatie (Biserica). El i$i reveleaza 
intelepciunea Sa ingerilor. Pare legitim sa spunem ca de$i noi nu-i vedem. ei 
pot sa ne vada. Ei prive~c fas_cina\j cind vad ca neamuri $i iudei sint incorporati 
ca egali in noua societate. lntr-adevar. ei invata din compozitia Bisericii nu 
numai fn(e/epciuneo nespus de felurita a lui Dumnezeu (v. 10). ci $i scopul Sau 
etern (v. 11). Acest scop El I-a rea/izat fn Cristos /sus Domnul nostru. in arena 
istoriei. prin moartea $i invierea Sa. prin darul Duhului Sau. prin vestirea 
Evangheliei $i prin aparitia Bisericii. Pentru ca in El (Cristos) $i prin credinta 
noastra in El. ~oi toti. fie iudei. fie neamuri. auem slobozenie $i apropiere de 
D~mnezeu cu rncredere (v. 12). Aceasta intrare universala la Dumnezeu prin 
Cnstos ~ tuturor_ cre$tinilor este ceea ce reformatorii secolului al $aisprezecelea 
au numit .. preot1a tuturor credincio::;ilor" : este un privilegiu de baza al tuturor 
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celor care sint in Cristos. de fapt al .,Bisericii" . comunitatea universala formata 
din iudei $i neamuri. despre care Pavel tocmai scrisese. 

Nu cred ca pot parasi aceste versete. in special versetul 10. fara ca eel pu\in sa 
men\ionez o interpretare destul de diferita care d$tiga popularitate. Ea se 
bazeaza pe o in\elegere a ,.domniilor $i stapinirilor" ca fiind nu inteligen\e 
cosmice (adica fngeri $i demoni). ci mai degraba structuri politico-economice 
ale societa\ii umane. Voi rezerva o expunere $i o critica completa a acestui 
punct de vedere pentru cind vom ajunge la lupta cu .. domniile $i stapinirile" in 
versetul 6 : 12, dar nici aici nu-I pot ignora intru totul. lmportan\a lui poate fi 
evaluata prin afirmatia lui G.B. Caird cu privire la versetul 10: .,Nu ar fi o 
exagerare sa spunem ca orice interpretare a Efesenilor ramine in picioare sau 
cade prin acest verset". El crede ca scopul lui Dumnezeu este nu numai acela de 
a informa .,puterile". ci chiar acela de a le rascumpara. din moment ce .,chiar $i 
structuri ale puterii $i autorita\ii. cum ar fi statul desacralizat, pot fi aduse in 
armonie cu dragostea lui Dumnezeu" . 211 Markus Barth elaboreaza acest concept 
al bataii Ia distanta. al influentei .. cosmice" a. Bisericii: .. Fortele politice $i 
sociale. culturale $i religioase. de asemenea $i toate celelalte institutii. traditii. 
majoritati sau minoritati sint expuse marturiei ei". Dictaturilor $i 
democratiilor. organiza\iilor care promoveaza rasismul $i drepturile civile etc .. 
etc.. .,tuturor acestora $i al tor puteri le este data o $ansa unica de catre 
Dumnezeu: Ii se da dreptul sa vada in mijlocul !or inceputul unui cer nou $i al 
unui pamint nou". 2 1 Else refera la rolul Bisericii a$a cum este el aratat in versetul 
10. Natural. aproape ca ma sfiesc sa nu fiu de acord cu carturari de un asemenea 
calibru. dar. cintarind atent problema. ma simt obligat sa declar ca a$a este: nu 
cred nici ca Pavel se referea la structuri sociale de pe pamint atunci cind a scris 
despre domnii $i stapiniri din locurile cere$ti. nici ca. oricare ar fi identitatea lor. 
el a intentionat ca acea incuno$tiintare a !or sa fie inteleasa ca $i o activitate 
de rascumparare (opusa celei de informare). Dar aici nu voi spune mai mult cu 
privire la acest subiect. 

Privind inapoi peste expunerea lui Pavel cu privire la privilegiul _unic de_ a fi 
apostol al neamurilor. care i-a fost dat prin harul lui Dumnezeu. este m~truct~v sa 
observam diferitele mijloace $i faze ale comunicarii lui Dumnezeu. In pnn:iu! 
rind El a facut cunoscuta taina planului Sau lui Pavel insu$i ($i altor apostoh $1 

prof~ti. v. 5 ). prin revelatie. in al doilea rind. El 1-a trimis pe Pavel (_$i pe ~l\ii) 
sa vesteasca Evanghelia tuturor. in intreaga lume. In al treilea nnd. 
in\elepciunea Sa nespus de felurita $i planul Sau etern au _fost facute_ cunoscute 
domniilor $i puterilor prin realitatea Bisericii pe masura ce o pnve~u cum 
creste. Acesta este cercul comunicarii divine. pentru ca Vest~a B_una a fos~ 
tra~smisa de la Dumnezeu la Pavel. de la Pavel $i al!_ii la omernre~ mt_reaga. $1 
de la Biserica de pe pamint din nou inapoi la cer. In fiecare faza m11l?cul se 
schimba. Prin revela\ie directa ii descopera Dumnezeu lui Pavel planul Sau. pnn 

91 



PRIVILEGIUL UNIC AL LUI PAVEL 

proclamarea verbala a Evangheliei se raspinde~te astazi mesajul. ~i printr-un 
model vizual (comunitatea cre~tina multiculturala) el ajunge in final la 
spectatorii angelici nevazuti. Nimic nu aduce mai multa cinste Evangheliei sa 
nimic nu indica mai bine neegalata ei importanta. ca ~i acest program a~ 
comunicarii ei universale. 

CONCLUZIE 
Lectia majora transmisa prin aceasta jumatate a capitolului 3 din Efeseni 3 est 
centralitatea biblica a Bisericii. Unii oameni construiesc un crec:tinism e 

t" • • · d . ., care 
c?n~ a m mtreg1me mtr-o relatie personala cu Isus Cristos ~i practic nu are 
mm1c de-a face cu Biserica. Altii acorda in sila o concesie nevoii de a apart· 

. b. · · d d me un~• 1sen~•· _ar a _a~ga ca ei au renuntat la institutia eclesiastica. pentru ca· nu 
m~• pare sa ex1ste mc1 o nadejde pentru ea. Este de inteles. ba chiar inevitabil. ca 
no1 sa _ avem ~ a~i~~di~e criti~a fata de multe din structurile ~i traditiile 
mo~t~mte ale B1s:nc_11. · F1ec~re ~•serica. din orice Joe ~i din toate timpurile. are 
n~vo1e ~e re!or~a ~• ?e remnoire. Dar trebuie sa avem grija ca nu cumva sa 
d1spretu1m B1senca lu1 Dumnezeu. ~i sa fim orbi fata de lucrarea Sa in istorie. 
Pute~ spune cu certitudine ca Dumnezeu nu $i-a abandonat Biserica. oridt de 
nesat1sfacut ar fi cu privire la ea. El o zide~te inca ~i o perfectioneaza. $i daca 
Dumnezeu n-a abandonat-o. cum am putea s-o abandonam noi? Ea are un Joe 
central in planul Sau. Ce ne invata deci acest pasaj cu privire la centralitatea 
biblica a Bisericii? 

A. Biserica ocupci un loc central in istorie. Versetul 11. dupa cum am 
vazut. face aluzie la scopu/ etem al lui Dumnezeu. El este numit de asemen~a ~i 
.. planul" Sau. sau ,.ispravnicia tainei Sale" (v. 9). Ceea ce ni se spune este ca 
acest plan sau scop al lui Dumnezeu. care .a fost conceput in ve~nicie. tinut 
.. ascuns de veacuri" (v. 9) ~i care .. n-a fost facut cunoscut oamenilor din 
celelalte veacuri" (v. 5). El I-a implinit acum in Cristos lsus Domnul nostru in 
primul rind prin lucrarea Sa istorica de i;nJntuire ~i apoi prin vestirea ei in lu~e. 
Care este ~cest plan ve~nic care este realizat acum in istorie. acest plan divin 
car~ apaqme astfel atit istoriei cit ~i eternitatii? El prive~te Biserica. crearea 
une1 umanitati noi ~i impacate. in unire cu Jsus Cristos. Aceasta este .. taina". 
ascunsa de veacuri. dar care a fost descoperita acum. , 
_ A~easta este oare perspectiva noastra asupra istoriei? Noi toti am studiat 
1st_or~e- la ~oala ~i poate chiar am considerat-o (eel putin eu) nesuferit de 
~hctisitoare. P~at~ ca a trebuit sa memoram liste de date despre regi ~i regine 
are au dommt m tara noastra. Dar care este de fapt esenta istoriei? Oare 

He~ry Ford_ a avut dreptate cind. in 1919. in timpul procesului sau public cu 
Chicago Tnbune a spus· Isto · t b I .. · · _ • - .. na es e vor a gua a ? Este oare 1stona o 
:.uccesiune ~ezordonata de evenimente. fiecare efect avindu-~i cauza Jui. ~i 
iecare cauza efectul ei. totu~i fara ca intregul sa tradeze vreun tipa~. ci. 
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dimpotriva. aparind ca o desfa~urare fara sens a istoriei umane? A avut oare 
Marx dreptate cind a explicat dialectic procesul istoriei? Sau istoria o fi avind 0 

alta cheie? 
Cre~tinii afirma. in contrast cu toate celelalte puncte de vedere, ca istoria este 

istoria Jui Dumnezeu. Pentru ca la lucru este Dumnezeu. ~i El se mi~ca conform 
unui plan conceput in ve~nicie. printr-o realizare ~i dezvaluire istorica. spre un 
punct culminant in istorie. ~i apoi dincolo de el spre o alta ve~nicie a viitorului. 
Biblia are aceasta intelegere liniara a timpului. $i ne spune ca centrul planului 
etern-istoric al Jui Dumnezeu este lsus Cristos. impreuna cu poporul Sau 
impacat ~i rascumparat. Pentru a intelege aceasta. ar putea fi de folos sa privim 
in contrast perspectiva istoricilor nereligio~i ~i pe cea a Bibliei. 

lstoria desacralizata i~i concentreaza atentia asupra regilor, reginelor, 
pre~edintilor. asupra politicienilor ~i generalilor, de fapt asupra ,.Persoanelor 
Foarte Jmportante". Biblia se concentreaza mai degraba asupra unui grup de 
oameni pe care ii nume~te ,.sfinti". de cele mai multe ori oameni marunti. 
oameni nesemnificativi, oameni neimportanti. care cu toate acestea sint in 
acela~i timp oameni ai lui Dumnezeu - ~i din acest motiv sint ,.necunoscuti 
(pentru lume). ~i totu~i bine cunoscuti (de Dumnezeu)". 22 

Istoria desacralizata se concentreaza asupra•razboaielor, luptelor ~i tratatelor 
de pace. urmate totu~i de alte razboaie. lupte ~i tratate de pace. Biblia se 
concentreaza mai degraba asupra razboiului dintre bine ~i rau. asupra victoriei 
decisive d~tigate de Jsus Cristos impotriva puterilor intunericului. asupra 
tratatului de pace ratificat prin singele Sau. ~i asupra proclamatiei suverane a 
unei amnistii pentru toti rebelii care se vor pocai ~i vor crede. 

Istoria desacralizata se concentreaza deci asupra hartii schimbatoare a lumii, 
pe masura ce o natiune in.vinge pe alta ~i-~i anexeaza teritoriile ocupate, ~i 
asupra ridicarii ~i caderii imperiilor. Biblia se concentreaza mai degraba asupra 
unei comunitati multinationale. ·numita .. Biserica", fara granite teritoriale. 
care nu pretinde nimic mai putin decit intreaga lume pentru Cristos. ~i al carei 

imperiu nu va avea'. niciodata sfir~it. 
Fara indoiala ca am zugravit intr-~n mod prea izbitor contrastul dintre 

perspecliva nereligioasa ~i cea biblica asupra istoriei. Pentru ca Biblia nu ignora 
marile imperil ale Babilonului. Egiptului. Greciei. ~i o adevarata istorie 
desacralizata nu poate ignora realitatea Bisericii. Totu~i. aceasta este o problema 
de perspectiva. de prioritati. Dumnezeul Cel viu este Dumnezeul tuturor 
natiunilor lumii. dar in cadrul comunitatii umane universale exista o 
.. c~munitate a legamintului" . noua Lui societate. inceputul noii Lui creatii. 
Numai fata de ace~ti oameni S-a legal El printr-o promisiune ve~nica: .. Eu voi 

fi Dumnezeul !or ~i ei vor fi poporul Meu". 

B. Biserica ocupci un loc central in Evanghelie. Evanghelia pe care o 
propovaduiesc u-nii dintre noi este mult prea individualista. ..Cristos a murit 
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pentru mine." spun em noi. $i a poi cintam des pre cer: .. Oh. 1n glorie ma voi sui" . 
Ambele afirmatii sint adevarate. Cit despre prima. inSU$i apostolul Pavel a 
putut sa scrie: .iiul lui Dumnezeu ... m-a iubit $i S -a dat pe Sine insu$i pentru 
mine" .~-• CH despre a$a-numita .. cintare a gloriei". Evanghelia promite .. glorie" 
in ceruri pentru credincio$i. Dar aceasta nu este nici pe departe 1ntreaga 
Evanghelie. Pentru ca in Efeseni 3 este evident faptul ca intreaga Evanghelie 
prive$1e atit pe Cristos cit $i .,taina lui Cristos" . Vestea buna a bogatiilor 
nepatrunse ale lui Cristos pe care a propovaduit-o Pavel este ca El a murit $i a 
1nviat nu numai ca sa m1ntuiasca pacato$i ca mine (de$i a facut $i acest lucru). 
ci de asemenea ca sa creeze o singura noua umanitate: nu numai ca sa ne 
rascumpere din pacat. ci $i ca sa ne 1nfieze 1n familia lui Dumnezeu: nu numai ca 
sa ne impace cu Dumnezeu. ci ca sa ne impace unii cu altii. Astfel. Biserica este 
o parte integranta a Evangheliei. Evanghelia este o veste buna am cu privire la o 
noua societate cit $i cu privire la o viata noua. 

C. Biserica are un rol central in trairea cre~tina. Este demn de 
observat ca Pavel 1ncheie aceasta sectiune 1ntocmai cum a 1nceput-o (v. 1 ). $i 
anume referindu-se la propriile lui suferinte pentru cauza neamurilor. El le 
adreseaza urmatorul 1ndemn: Va rog iar~i sa nu va pierdeti cumpatul din 
pricina necazurilor me/e pentru voi: aceasta este slava voastra .(v. 13). 
,.Suferinta" $i .. slava" sint mereu legate iry, Noul Testament. lsus a spus ca el 
avea sa intre in slava Sa prin suferinta. $i ca urma$ii Lui vor trebui sa urmeze 
aceea$i cale. Tolu$i. aici Pavel scrie ceva deosebit. $i anume ca suferintele lui 
le va aduce /or (cititorilor lui dintre neamuri) slava. El sufera 1n 1nchisoare pentru 
ei. ca $i aparator al lor. luptind cu fermitate pentru includerea lor in societatea lui 
Dumnezeu. El este atit de convins de originea divina a viziunii sale. incit este gata 
sa plateasca orice pret pentru a vedea ca ea devine o realitate. lata masura 
interesului Jui Pavel pentru Biserica. 

Acum sigur ca s-ar putea aduce ca argument faptul ca Pavel era o exceptie. 
La urma urmelor. el era apostolul neamurilor. El primise 12 revelatie speciala $i 
o imputernicire speciala. A$a ca cineva ar putea a$tepta ca el sa trebuiasca sa 
sufere pentru Biserica. Cu toate acestea. principiul le este apJicabil tuturor 
cre$tinilor. Daca Biserica ocupa un loc central in planul lui Dumnezeu. dupa 
cum am vazut atit in istorie cit $i in Evanghelie. ea trebuie de asemenea sa 
ocupe un loc central $i in vietile noastre. Cum putem lua cu atita U$Urinta 
ceea ce Dumnezeu ia atit de serios? Cum indraznim sa impingerr;i. spre periferie 
ceea ce Dumnezeu a plasat in centru? Nu. noi trebuie sa cautam sa devenim 
membri responsabili ai Bisericii. activi in una din rnanifestarile locale ale Bisericii 
universale. Nu vom putea sa ne complacem in standarde joase care ramin 
departe de idealul nou-testamental al noii societati a lui Dumnezeu. fie ca este 
vorba de servicii de inchin~ciune mecanice $i fara' sens.' sau de o parta$ie care 
este rece ca gheata $i chiar mutilata de rivalitati ce fac din Cina Domnului o 
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farsa. fie de acel izolationism centrat in sine care transforma biserica intr-un 
ghetou, indiferent fata de lumea de afara $i fata de durerea ei. Daca. 
dimpotriva, pastram (ca $i Pavel) in fata ochilor no$tri viziunea noii societati a 
lui Dumnezeu $i a familiei Lui, loca$ul $i instrumentul Sau in lume, atunci vom 
dori in permanenta sa facem inchinaciunea bisericii noastre mai autentica, 
parta$ia ei mai plina de dragoste $i influenta ei in afara mai plina de 
compasiune. in alte cuvinte (din nou ca $i Pavel), vom fi gala sa ne rugam, sa 
lucram $i, daca va fi nevoie, sa suferim pentru ca sa facem din viziune o realitate. 

I 

NOTE 

1. Faptele 25: 11-12. 
2. De asemenea Filimon 1:9: compara $i cu 2 Timotei 1:8. 
3. 4:1. 
4. Barth. Ephesia~s. I. p. 361. 
5. Faptele 21: 17 $i urm. ; 22:21 $i urm. 
6. Hendriksen, p. 153. 
7. Un exemplu a fast revelatia speciala data apostolului Petru despre scopul 

lui Dumnezeu de a include neamurile, revelatie inscrisa in Faptele 10 $i 
11. 

8 . Genesa 12: 1-3; Psalmul 2:8: lsaia 42:6: 49:6: 2:2-4. 
9. Com para ti cu afirmatia lui din Galateni 1: 12 cu privire la revelatia 

directa. 
10. J. Armitage Robinson, p. 169. 
11. 1 Timotei 1:13. 
12. Simpson, p. 70. 
13. Faptele 26: 17-18. 
14. 2 Corinteni 4:6. 
15. 1:9-10. 
16. 1:19-2:6. 
17. 2:7. 
18. Mackay. p. 84. 
19. 1 Petru 1:10-12. 
20. Caird. p. 66-67. 
21. Barth. Ephesians. I. p. 365. 
22. 2 Corinteni 6:9. 
23: Galateni 2:20. 
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