
EFESENI 4: 17-5:4 

Sfint este tn tntregime personal, caci lipeo tnseamna a cauza mth~ire, durere sau 
tntristare, ~i numai persoanele simt aceste lucruri. Dar ce anume II tntristeaza pe 
El? Din moment ce El este ,,Duhul Sfint'', tnseamna ca este tntotdeauna tntristat 
de lipsa de sfintenie, ~i di_!) moment ce El este ,?n singur Duh" (2: 18; 4:4), lipsa 
de unitate de asemenea II va tntrista. De fapt, II tn!risteaza orice lucru care este 
incornpatibil cu tnsa~i natura Lui ~i de aceea II rane~te. Cineva ar putea 
adauga faptul ca El fiind de asernenea ~i ,,Duhul adevarului", prin care a vorbit 
ournnezeu, este tntristat de orice folosire gre~ita a vorbirii noastre, ceea ce a 
constiti.tit subiectul lui Pavel tn versetul precedent. 

Observarn de asernenea tn versetul 30 referirile la pecetluirea cu Duhul ~i la 
ziua rascumpararii. Pecetluirea (dupa cum Pavel a explicat-o deja tn 1: 13) a avut 
Ioc la tnceputul vietii noastre cre~tine; Duhul Sfint insu~i, sala~luind tn noi, 
este pecetea cu care Dumnezeu ne-a marcat ca apartintnd Lui. Ziua 
rascumpararii tnsa, de~i noi avem deja rascumpararea tn sensul iertarii (1:7) , 
prive~te tnspre sftr~it, spre clipa tn care trupurile noastre vor fi rascumparate, 
caci numai atunci va -fi completa rascumpararea sau eliberarea noastra. Astfel ca 
,,pecetluirea" ~i ,,rascumpararea" se refera la tnceputul ~i, respectiv, la sfir~itul 
procesului salvarii noastre. $i tntre aceste doua puncte terminate noi trebuie sa 
cre~tem tn asemanarea cu Cristos ~i sa avem grija sa nu tntristam pe Duhul 
Sfint. Pentru ca Duhul Sfint este un Duh sensibil. El ura~te pacatul, discordia ~i 
neadevarul, ~i se departeaza de ele. Prin urmare, daca noi dorim sa evitam sa-L 
ranim, ~i noi trebuie sa ne despartim de ele. Fiecare cre~tin umplut cu Duhul 
dore~te sa-1 aduca Duhului bucurie, nu durere. 

E. Nu /if i lipsif i de bunatate ~i aspri, ci mai degraba fifi buni 
~i iubitori ( 4:31-5:2). Orice amaraciune, orice iutime, orice mfnie, orice 
strigare, orice c/evetire ~i orice fel de rautate so piara din mij/ocu/ vostru. 
32Dimpotriv6, fiti buni unii cu a4ii, milo~i ~i iertati-va unul pe a/tu/, cum v-a 
iertat ~i pe voi Dumnezeu fn Cristos. 51 Urmati dar pilda Jui Dumnezeu ca ni~te 
copii preaiubiti. 2Traiti fn dragoste, dupa cum ~i Cristos ne-a iubit, ~i 
S-a dat pe Sine pentru noi .,ca un prinos ~i ca o jertfa de bun miros", Jui 
Dumnezeu. 

Aici gasim o serie tntreaga de atitudini ~i ac\iuni neplacute care trebuie sa fie 
parasite de noi tn tntregime. Amaraciunea (pikria) este un duh ursuz ~i o vorba 
acra. Putine lucruri stnt mai triste privind via\a oamenilor in virsta decit sa-i 
vezi ca au o imagine negativa ~i cinica despre via\a. Citindu-1 pe Aristotel. J. 
Armitage Robinson define~te aceasta stare ca pe .,un duh inacrit ~i plin de 
resentimente care refuza sa fie tmpacat". 24 lutime (thymos) ~i mfnie (orge) sin! 
in mod clar similare. prima denotind o izbucnire patima~a. ~i ultima o ostilitate 
mai potolita ~i mai rezervata. Strigare (krauge) ii descrie pe oamenii care se 
enerveaza. ridica vocea ~i se cearta. ~i incep sa strige. chiar sa urle. unul la 
celalalt. pe cind clevetire (b/as/emia) inseamna vorbirea altora de rau. in special 
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atunci cind nu sint de fata, defaimind sau chiar distrugfnd astfel reputatia lor. Al 
~selea cuvint este rautate (kakia) , sau rea-vointa, dorind ~i probabil Urzind 
raul fmpotriva oamenilor. Pe de alta parte, ea poate sa includa cele cinci Vicii 
precedente, ~i anume ,,invidie tainuita cu grija, izbucniri pline de indignare. furii 
clocotitoare, certuri pub lice ~i repro~uri calomniatoare" . 25 in comunitatea 
cre~tina nu exista loc pentru nici unul dintre aceste lucruri oribile: ele trebuie sa fie total respinse. 

in locul lor noi trebuie sa uram bun venit acelor calitati care caracterizeaza 
conduita lui Dumnezeu ~i a Cristosului Sau. Trebuie sa fim buni unii cu altii 
Cuvintul este crestos, ~i datorita asonantei evidente cu numele lui Crist~s: 
cre~tinii au vazut inca de la inceput ca acesta era un termen deosebit de potrivit. 
El a pare in ,,Predica de pe munte", definind bunatatea lui Dumnezeu chiar ~i 
fata de ,,cei nemultumitori ~i rai" . 26 Milos este ,,compatimitor". in timp ce 
iertatori unii Jata de altii (carizomenoi) literal inseamna ,,a actiona cu har" unii 
fata de altii , dupa cum ~i Dumnezeu in Cristos a actionat intr-un mod plin de 
har fata de noi. De aceea, ca urmare a atitudinii pline de har a Jui Dumnezeu ~i 
a' actiunilor Lui pline de generozitate fata de noi, noi trebuie sa urmam pi/da 
(mimetai) lui Dumnezeu, ca ~i copii preaiubi(i. intocmai cum copiii ii copiaza pe 
parinti, tot a~a trebuie sa-L copiem ~i noi pe Dumnezeu. Tata] nostru. a~a 
cum ne -a spus ~i lsus insu~i. 27 

Noi trebuie de asemenea sa-L urmam pe Cristos, so trdim in dragoste. dupa 
cum si Cristos ne-a iubit. si S-a dat pe Sine pentru noi. Acela~i verb pentru 
darui;ea de sine (paradido~i) este folosit ~i cu privire la pagini in 4: 19. Ei s-au 
dedat la desfrinare: noi, ca si Cristos. trebuie sa ne dedicam iubirii. 0 asemenea 
daruire de sine pentru altii ~ste placuta lui Dumnezeu. Ca ~i in cazul Jui Cristos. 
Ia fel !;ii in cazul nostru. dragostea care se ofera pe sine este un prinos $i o jertfa 
de bun miros pentru Dumnezeu. Astfel faptul ca dragostea jertfitoare pentru altii 
devine o jertfa acceptata de Dumnezeu este un adevar uimitor . 

Este demn de remarcat cit de centrata in Dumnezeu este etica Jui Pavel. Este 
absolut natural pentru el. dind instructiuni morale. sa mentioneze cele trei 
Persoane ale Trinitatii. EI ne spune .. sa urmam pilda lui Dumnezeu" ... sa-L 
invatam pe Cristos"· ;;i sa nu .. intristam pe Duhul Sfint". 

F. Nu Jaceti glume despre sex, ci, dimpotriva, multumifi 
pentru el (v. 3 -4) . Curuia sau orice alt fe/ de ne_cura(ie. sa~ la~o'}'11a de 
auere. nici sd nu fie pomenite intre uoi. 0$0 cum se cuume unor sfmt1. Sa nu se 
auda nici cuuinte porcoase. nici uorbe nechibzuite. nici glume proaste care nu 
sint cuuiincioase: ci mai degraba cuuinte de mu/(umire. . _ 

Pavel trece de la .,jertfirea de sine ... tocmai la opusul ei. ingadumta_ fa\a d~ 
··1 1-6· ·un·i" 2" de la dragostea" adevarata la acea perverhre a e1 num1ta proprn e s a 1c1 . .. . . . - . k h · ) 

.. pofta" . Cuvintele grece~ti pentru curu1e (porne1a) ~1 necura(1e (a at ars,a 
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impreuna acopera toate soiurile de pacate sexuale, in alte cuvinte toate relatiile 
sexuale care se afla in afara cadrului poruncit de Dumnezeu - casnicia plini de 
dragoste. Pavel adauga la ele lacomia, desigur pentru ca ele sint o forma deosebit 
de degradanta a acesteia, ~i anume lacomia dupa trupul altcuiva in scopul unei 
satisfactii egoiste. A zecea porunca interzicea in mod expres poftirea nevestei 
aproapelui , iar Pavel, ceva mai inainte in scrisoarea sa, scria despre ,,lacomia" 
implicata in practicile necuratiei (4:19).29 Deci toate formele de imoralitate 
sexuala, scrie el, nici sa nu fie pomenite fntre uoi. Noi trebuie sa evitam nu numai 
implicarea in ele, ci pina ~i sa ne gindim sau sa vorbim despre ele, am de 
radicala trebuie sa fie extirparea !or din comunitatea cre~tina. Acesta era un 
standard inalt ~i sfint, pentru o vreme in care imoralitatea era foarte raspindita 
in Asia. $i din moment ce zeita greaca Artemis, ,,Diana efesenilor", era privita 
ca o zeita a fertilitatii , orgiile sexuale erau in mod regulat asociate cu 
inchinaciunea adusa ei. 

Versetul 4 trece dincolo de imoralitate la vulgaritate. Pentru ca cuuintele 
porcoase inseamnll obscenitate, ~i atit uorbele nechibzuite cit ~i glumele 
proaste constituie probabil o aluzie la vorbirea vulgara. nemanierata, care este 
cea mai ieftina forma de umor. Toate cele trei se refera la o gindire murdara. care 
se exprima intr-o conversatie murdara. Dar aceste lucruri nu sint cuuiincioase. 
Ci moi degrabd, spune Pavel, sd se auda cuuinte de muJtumire. Contrastul este 
izbitor ~i minunat. in ea insa~i multumirea nu este un substituent evident 
pentru vulgaritate, din moment ce ultima este esen\ialmente egocentrica. iar 
prima ii are in centrul ei pe Dumnezeu. Dar poate ca tocmai acest lucru vrea 
Pavel sa-1 scoata in evidenta: .. 1inind seama de· faptul ca am imoralitatea 
sexuala cit ~i lacomia exprima o dorin\a egocentrica de acaparare. mul(umirea 
este exact opusul !or, ~i astfel tocmai antidotul care se cere: ea -este 
recunoa~terea generozitatii lui Dumnezeu".30 Mi se pare ca este posibil ca 
inten\ia Jui Pavel sa fi fost aceea de a prezenta contrastul clar dintre vulgaritate 
~i multumire, care exprima atitudinea pagina ~i respectiv cea cre~tina fata de 
sex. Desigur. cre~tinii au o proasta reputa\ie. fiind acuzati ca au o atitudine 
negativa fata de sex. Dr. Michel Fourcault. profesor de istorie a sistemelor de 
gindire la College de France. inca din 1970. a inceput sa scrie o lstorie a 
sexua/itd(ii in ~ase volume. Explicind lucrarea sa in Le Monde. in ianuarie 
1977. el a vorbit despre ,.cea mai intolerabila ~i apasatoare mo~tenire a 
crestinismului - sexul ca pacat". $i este adevarat ca unii dintre inainta~ii 
no;tri victorieni s-au apropiat mull de aceasta identificare. Dar motivul pentru 
care crestinii ar trebui sa deteste si sa evite vulgaritatea nu este ca noi avem o 
imagine ·deformata despre sex. ~i ~ici pentru ca ne este ru~ine sau frica de el. ci 
pentru ca noi avem o parere sfinta ~i inalta cu privire la el. ca fiind. la loc~l lut 
darul lui Dumnezeu pe care nu dorim sa-1 vedem vulgarizat. Toate darun~e lu1 
Dumnezeu. inclusiv sexul. sin! mai degraba subiecte de mul\um1re dec1t de 
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gluma. A glumi cu pnvITe la ele inseamna a le degrada: a-1 multumi lui 
Dumnezeu pentru ele inseamna a pastra valoarea lor de binecuvintari ale unui 
Creator iubitor. 

CONCLUZIE 
Care este tema care a strabatut intreg capitolul 4 ~i s-a revarsat peste marginile 
Jui in capitolul 5? Aceste capitole sint un rezumat mi~cator al unitatii ~i puritatii 
Bisericii; dar ele sint mai mult decit atit. Terna !or este unirea experientei 
cre~tine (ceea ce sintem), cu teologia cre~tina (ceea ce credem) ~i cu etica 
cre~tina (felul in care ne comportam). Ele subliniaza faptul ca fiinta. gindirea ~i 
actiunea tin una de cealalta ~i niciodata nu pot fi despartite. Pentru ca ceea ce 
sintem controleaza modul in care gindim, ~i ceea ce gindim determina modul in 
care actionam. Noi sintem noua societate a lui Dumnezeu, oameni care au 
dezbracat vechea viata ~i au imbracat-o pe cM noua: iata ce facut El din noi. 
A~ ca noi trebuie sa reafirmam aceasta prin zilnica reinnoire a mintii noastre. 
aducindu-ne aminte cum L-am ,.invatat pe Cristos .. . potrivit cu adevarul care 
este in lsus" , ~i gindind cre~tine~te la noi in~ine ~i la noul nostru statut. A poi 
noi trebuie sa cultivam in mod activ o viata cre~tina. Caci sfintenia nu este o 
stare spre care sintem du~i de curent. Noi nu sintem spectatorii pasivi ai unei 
sfintiri pe care Dumnezeu o lucreaza in noi. Dimpotriva. noi trebuie sa ne 
,.despartim" in mod deliberat de intreaga conduita care este incompatibila cu 
noua noastra viata in Cristos, ~i sa .Jmbracam" un stil de viata compatibil cu 
ea. 

Doua cuvinte ies in evidenta ca rezumind aceasta tema. In 4: 1 Pavel ne roaga 
sa traim o viata care sa fie urednica de chemarea Jui Dumnezeu. ~i in 5:3 El ne 
spune sa evitam imoralitatea a!ia cum se cuuine unor sfinti. Este cit se poate de 
regretabil faptul ca cuvintul ,.sfinti" a ajuns sa fie folosit. daca nu pentru eroii 
Bisericii care au fost canonizati. atunci eel putin cu privire la oamenii 
exceptionali ~i deseori excentrici care se deosebesc de ceilalti prin chipul !or 
palid, privirea !or indreptata spre cer ~i prin aureola !or invizibila. Dar ,.sfintii" 
sint toti copiii lui Dumnezeu care au fost impacati cu El !;ii unul cu celalalt. De 
aceea. anumite trasaturi comportamentale sint .. vrednice" sau .. cuviincioase". 
fiind potrivite cu ceea ce sintem. in timp ce altele sint ,.nevrednice" sau 
,.necuviincioase" . fiind nepotrivite. 

Sa nu spuna nimeni ca doctrina nu conteaza1 0 buna conduita este rezultatul 
unei bune doctrine. Caci numai atunci dnd am priceput in mod clar cine anume 
sintem in Cristos. in noi va cre!ite dorinta de a trai o viata vrednica de 
chemarea noastra !;ii potrivita cu caracterul nostru de societate noua a lui 
Dumnezeu. 
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Efeseni 5:5-21 

Este oarecum arbitrar sa sugeram o intrerupere dupa versetul 4 ~i inceputul 
unui nou paragraf cu versetul 5, in special atunci dnd acela~i subiect al 
moralitatii sexuale este tratat in amindoua. Totu$i. versetele 3 ~i 4 par sa 
apartina exemplelor practice de conduita elica din sectiunea precedenta, 
fiecare din ele constrnd dintr-o interdictie ~i o porunca ce se echilibreaza 
reciproc. Dupa ele. de~i versetul 5 continua subiectul despre sex. ne dam seama 
ca accentul s-a schimbat. In cadrul tratarii conduitei cre~tine Pavel trece de la 
modele la motivare ~i adauga patru stii:nulente puternice care indeamna la o 
viata de puritate. 

Toti patronii, din comert ~i din industrie. cunosc importanta vitala a 
stimulentelor. Cum pot fi muncitorii determinati sa lucreze mai repede ~i mai 
bine, ca sa mareasca astfel productivitatea ~i vinzarile? Sint oferite tot felul de 
tenta(ii sub forma unor salarii mai bune, condi!ii mai atragatoare, prime, 
vacante, posibilitati de educa\ie ~i recreere. ~i pensie. Cu toate acestea, cele 
mai bune stimulente nu sint cele cu caracter material ~i nici cele cu caracter 
egoist. Patronii intelepti doresc sa imprime in angaja\i un interes mai inalt fata 
de munca lor. o mai adinca loialitate fata de firma ~i un sentiment de mindrie 
pentru ceea ce produc sau vind. Toate acestea sint o marturie cu privire la natura 
barbatilor ~i femeilor. creati in asemanarea Jui Dumnezeu. care pe lrnga slujba 
au nevoie de motive ca sa-~i faca datoria. de idealuri care sa-i inspire ~i de un 
sens al implinirii creatoare. De aceea. nu este surprinzator faptul ca Biblia care ne 
da aceasta doctrina despre omenire este ea insa~i preocupata nu numai de 
obliga\ii. ci ~i de molivatii. Oamenii ~tiu ce au de facut: cum pot ei sa fie 
molivati s-o faca? lata un aspect al doctrinei sfintirii (adica al procesului prin 
care devenim ca ~i Cristos). care este mult accentual in Biblie ~i mult neglij:it in 
Biserica contemporana. 
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Apostolul pledase pentru faptul ca. deoarece noi sintem noua societate a lui 
Dumnezeu, trebuie sa adoptam noi standarde, ~i deoarece am .,lepadat" in 
mod decisiv vechea viata ~i ne-am ,.Tmbracat" cu cea noua, trebuie sa purtam 
haine potrivite. Acum el adauga alte argumente pentru sfin\enie. Primul 
argument prive~te certitudinea solemna a judeca\ii (v. 5-7) , al doilea ceea ce el 
nume~te ,.roada luminii" (v. 8-14) , adica implicatiile faptului ca sintem oameni 
care apartin luminii, al treilea natura intelepciunii (v. 15-17) ~i al patrulea 
plinatatea Duhului Sfint (v. 18-21 ). 

I. CERTITUDINEA JUDECATII (v. 5-7) 
Caci stiti bine ca nici un curvar, nici un stricat. nici un /acorn de avere, care este 
un fn~hinator la ido/i, n-are parte de mo$tenire fn lmparatia lui Cristos $i a lui 
Dumnezeu. 6Nimeni s6 nu va fn~e/e cu vorbe de$arte; caci din pricina acestor 
/ucruri vine mfnia lui Dumnezeu peste oamenii neascu/tatori. 7S6 nu va 
fntov6r6$ifi dar deloc cu ei. 

In Noul Testament sint date multe motive pentru care cre~tinii ar trebui sa se 
abtina de la imoralitate. Exista, de exemplu, teologia trinitariana a trupului 
omenesc, creat de Dumnezeu, apartinind Jui Cristos, ~i locuit de Duhul, pe care 
o dezvolta Pavel in 1 Corinteni 6: 12-20. Apoi exista nepotrivirea intrinseca a 
practicilor nesfinte la oamenii sfinti ai Jui Dumnezeu: cu alte cuvinte. libertinajul 
sexual nu Ii se potrive~te unor sfinti (v. 3-4). Jar acum exista frica de judecata. 
Cei mai multi dintre oamenii imorali de pe pamint tree neobservati cu 
imoralitatea lor, dar nu vor putea evita pentru totdeauna depistarea, inculparea 
~i condamnarea. Caci $titi bine, ne atentioneaza Pavel, co nici un curvar, nici 
un stricat (,.nici o persoana stricata" ar fi o traducere mai buna, deoarece 
cuvintele. de~i la genul masculin. nu sint folosite cu intentia de a limita referirea 
numai la barba\i) ... n-are parte de mo$tenire fn fmparatia lui Cristos $i a lui 
Dumnezeu. Notam in treacat faptul remarcabil ca Cristos ~i Dumnezeu sint 
trata\i ca egali in aceasta expresie. Din moment ce articolul hotarit nu este 
repetat, imparatia se spune ca Ii apartin_e Aceluia care este atit ,,Cristos" cit ~i 
,,Dumnezeu". ~i aceasta imparatie divina este o imparatie dreapta. din care 
va fi exclusa orice nedreptate.' 

Trebuie sa fim totu~i pruden\i cu privire la modul in care aplicam aceasta 
afirmatie seven'!. Ea nu trebuie inteleasa ca inva\indu-ne ca pina ~i un singur 
gind. cuvint sau fapta imorala este suficienta ca sa descalifice intrarea noastra in 
cer: altminteri. care dintre noi ar fi vreodata admis? Nu: pentru aceia care prin 
slabiciune cad in asemenea pacate. dar dupa aceea se pocaiesc in ru~ine ~i 
smerenie. exista iertare. Persoana imorala sau necurata studiata aici este aceea 
care s-a dedat fara ru~ine sau parere de rau la un astfel de mod de via\a, 
persoana care s6vfr$e$te cu /ocomie pacatul. care este lacoma din punct de 
vedere sexual (4: 19: 5:3). care este. adauga Pavel in paranteza. un fnchindtor la 
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idoli. Astfel de oameni, a caror pofta a devenit o obsesie idolatra, nu vor avea 
parte de imparatia perfecta a lui Dumnezeu. 

Nimeni sa nu ua fn~e/e, c.ontinua apostolul. El insu~i ii indemnase sa 
recunoasca adevarul judecatii divine (caci ~titi bine); acum le atrage atentia 
cu privire la uorbe/e d~arte ale invatatorilor fal~i care altfel ar fi reu~it sa-i 
convinga. In zilele lui, gnosticii incercau sa argumenteze faptul ca pacatele pot fi 
savir~ite in trup fara sa produca stricaciuni sufletului, ~i fara sa fie pedepsite. In 
zilele noastre exista multi in~elatori in lume, ~i chiar ~i in biserica. Ei 
propovaduiesc invatatura potrivit careia Dumnezeu este prea bun ca sa ne 
condamne pe toti, ~i ca pina la urma toti vor ajunge in cer, indiferent de modul 
Ior de comportare pe pamint. Dar cuvintele !or sint de~arte ~i invatatura lor 
este in~elatoare. Universalismul (adica mintuirea finala universala) este o 
minciuna. Adevarul este ca din pricina acestor lucruri (acestor practici rele, 
imorale, idolatre, care sint savi~ite cu lacomie) vine mfnia lui Dumnezeu peste 
fiii neascultarii. Ultima expresie este un ebraism intilnit deja in 2:2: ea inseamna 
,,cei neascultatori". aceia care cunosc Legea lui Dumnezeu ~i o nesocotesc in 
mod voit. Minia lui Dumnezeu vine peste astfel de oameni, incepind din prezent 
~i culminind in ziua judecatii. 2 

A~adar, concluzioneaza Pavel, deoarece imparatia lui Dumnezeu este 
dreapta !?i deoarece minia lui Dumnezeu va veni peste eel nedrept, nu ua 
fntouar~iti deloc cu ei. Traducerea din RSV este regretabila. Pavel nu interzice 
orice contact sau asociere cu astfel de oameni. Daca ar fl a~ atunci n-am putea 
sale ducem vestea buna ~in-am putea incerca sa-i intoarcem de pe drumurile 
lor rele. $i ar trebui sa ie~im cu totul din lume. ceea ce de fapt Cristos a interzis. 3 

Cuvintul grecesc, sumetochoi, se refera la participare, nu numai la asociere, ~i 
interdictia inseamna ,,sa nu fiti parta~i cu ei" (NIV). Caci daca ne facem 
parta~i cu ei in practicile lor, ne asumam riscul de a imparta~i ~i condamnarea 
lor, lucru de care a fost avertizat ~i Lot in Sodoma. 

Ar fl U!jor pentru cre~tini sa treaca in graba peste un paragraf ca acesta, fara 
sa se opreasca sa reflecteze asupra lui. pe considerentul ca el se aplica 
necredincio~ilor. nu noua. Nu ne-a asigurat Pavel in prima parte a epistolei de 
mo~tenirea noastra cereasca ~i nu ne-a invatat el ca in noi Duhul Sfint este 
garantia lui Dumnezeu, ba chiar anticiparea !?i arvuna cu privire la ea, ,,pina 
vom intra in posesia ei" .4 !ji nus-a rugat el sa ni se deschida ochii ca sa putem 
vedea ,,bogatia slavei mo!jtenirii" care intr-o zi va fi a noastra?5 Da, intr-adevar 
el a facut aceste lucruri. In acela!ji timp. el ne adreseaza !ji acest avertisment 
privind pericolul pierderii mo!jtenirii noastre in imparatia lui Dumn'ezeu. Cum 
putem impaca aceste lucruri? Numai reamintindu-ne faptul ca siguranta salvarii 
nu este nici un sinonim nici o scuza pentru ingimfare. $i daca noi am cadea 
intr-o viata de lacoma imoralitate. am face dovada clara a faptului ca la urma 
urmelor sintem idolatri. nu inchinatori ai lui Dumnezeu. oameni neascultatori !ji 
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nu ascultatori. !ji astfel mo~tenitori nu ai cerului, ci ai iadului. Apostolul lanseaza 
un avertisment solemn; vom fi intelepti daca vom lua seama la el. 

II. ROADA LUMINII (v. 8-14) 
Odinioara erati fntuneric; dar acum sfnteti lumina fn Domnul. Umblati deci ca 
ni~te fii ai /uminii. 9Caci roada luminii sta fn orice bunatate, fn dreptate ~i fn 
adeuar. 10Cercetati ce este p/acut fnaintea Domnului, 11 ~i nu luati deloc parte 
/a /ucrarile neroditoare ale fntunericului, ba fnca mai degraba osfnditi-le. 12Caci 
e ru~ine numai sci spunem ce Jae ei fn ascuns. 13Dar toate aceste /ucruri, cfnd 
sfnt osfndite de lumina, sfnt date la iueala; pentru ca ceea ce scoate totul la iueala 
este lumina. 14De aceea zice: 

,,De~teapta-te tu, care dormi, scoala-te din morti, !ji Cristos te va lumina." 

Pavel merge mai departe ~i ne da inca un motiv pentru care nu trebuie sa ne 
lasam implicati in conduita rea a oamenilor imorali. Acum el nu-I mai 
fundamenteaza pe viitor (judecata lui Dumnezeu care are sa vina), ci pe trecut ~i 
pe prezent (pe diferenta dintre ceea ce cititorii sai au fost !ji ceea ce ei sint 
acum). 

Intregul paragraf uzeaza de bogatul simbolism al intunericului ~i luminii, 
, .. intunericul" reprezentind ignoranta, eroare !ji rau, ,,lumina" reprezentind 
adevar !ji dreptate. In 4: 17-18 el a zugravit mintea intunecata a paginilor. 
inainte, cititorii lui erau ca ~i ace!jtia: Odinioard erati fntuneric, dai- acum 
sfnteti lumind fn Domnu/. Observati ca el nu spune ca odinioara ei erau fn 
intuneric ~i ca acum sint fn lumina. Acest lucru ar fi fost adevarat, dupa cum 
spun scriitorii nou-testamentali. 6 Dar ceea ce scrie Pavel aici este ~i mai izbitor: 
acum ei im;i!ji erau cu adevarat ,,lumina". ,,Viata lor, !ji nu numai cadrul in 
care traiau", 7 fusese schimbata din intuneric in lumina. $i aceasta transformare 
radicala a avut loc fn Domnul. in virtutea unirii lor cu Cel care a aflrmat despre 
Sine ca este lumina lumii. i-< Prin urmare, deoarece ei devenisera ,,lumina in 
Domnul", trebuiau sd umble ca ni~te copii ai luminii sau ,,ca ni!jte oameni care 
apartin luminii" (GNB). Comportamentt.il lor trebuie sa se conformeze la noua 
lor identitate. Ei trebuie sa radieze lumina care de fapt sint ei in!ji!ji, !ji ,,sa 
traiasca ca oameni care se simt bine in Iumina zilei" (NEB). 

Ce anume inseamna aceasta in practica? inseamna o viata stralucind fn orice 
bunatate. fn dreptate ~i fn adeudr. pentru ca aceste lucruri sin! roada luminii 
(unele manuscrise spun .. roada Duhului" , dar aceasta este probabil o asimilare 
cu Galateni 5:22. !ji este mai bine spus .. roada luminii" ). Este posibil ca Pavel 
sa-!ji desfa!joare metafora prin asemanarea bunatatii !ji a adevarului care 
cre!jle in lumina lui Cristos cu o holda ce se coace in bataia soarelui. Desigur. 
daca ei trebuie sa traiasca permanent ca ni!jle .. copii ai luminii". ei vor incerca sa 
invete (dokimazo inseamna a testa. a discerne !ji a aproba) ceea ce este p/acut 
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Domnului. Metafora luminii vorbe$1e in mod stralucit despre deschiderea !ii 
transparen\a cre$1ina, despre trairea cu bucurie in prezen\a lui Cristos, 
neavind nimic de ascuns sau de temut. 

Din pc'\cate insa nu este posibil sa trc'\ie!ili in lumina !ii sa te bucuri de ea fara 
ca in acela~i limp sa adop\i o anumita atitudine fata de cei care mai traiesc in 
intuneric, ~i fa\c'\ de modul lor de via\a. Ce fel de atitudine va fi aceasta? In 
primul rind, SQ nu luati deloc parte la lucrQrile neroditoare ale fntunericului. ln 
limp ce lumina produce roada bunata\ii !ii a adevarului. lucrarile intunericului 
sint neroditoare, neproductive. sterile: ele nu dau rezultate folositoare. A!ia cc'\ 
noi nu trebuie sa luam parte la ele. ci mai degraba SQ le osfndim. ,,sa le aratam 
a~a cum sin!" (NEB). Poate ca n-am vrea sa facem aceasta. dar nu avem ce 
face, pentru ca aces! lucru ii face lumina intotdeauna. Ba mai mull. faptele rele 
merit<'\ sa fie scoase la luminc'I. adica sa fie demascate !ii osindite. CQci e ru$ine 
chiar $i SQ uorbim despre lucrurile pe care ei le Jae fn ascuns. 

Versetul 13 vorbe$!e mai mult despre dubla valoare a demascarii cre!iline a 
raului. ln primul rind, toate aceste lucruri. cfnd sfnt osfndite de luminQ, sfnt date 
la iuealQ. Acesta este intotdeauna un lucru bun. lntunericul ascunde realitc'\\ile 
urite ale raului; lumina le da la iveala. Atunci raul este vazut a~a cum este. fara 
vreo posibilitate de mascare sau de stibterfugiu. In al doilea rind, tot ce deuine 
uizibil este luminQ (in traducerea romaneasca. ,,ceea ce scoate totul la iveala este 
lumina"). Economia de cuvinte a lui Pavel face dificila in\elegerea certa a ceea 
ce vrea el sa spuna prin aceasta afirma\ie. Dar el pare sa descrie o a doua faza in 
ceea ce face lumina: ea transforma de fapt in lumina ceea ce ilumineaza. Aceasta 
poate sa insemne ca cre!itinii care due o via\a curata ii impiedica ~i-i 
corecteaza pe raufacatorii din jurul !or. $i chiar ii convertesc. Pentru ca pe 
masura ce straluce!ile lumina !or. ceea ce dintr-o data devine vizibil este lumina, 
fntocmai cum efesenii fn!ii!ii sfnt luminQ (v. 8). JBP parafrazeaza: ,,Este posibil 
(dupa tot ce s-a intimplat cu voi) ca lumina sa transforme in lumina lucrurile 
asupra carora straluce!ile". Daca aces! lucru este adevarat. atunci Pavel $i-a 
adus la un punct culminant argumentul sau privind lumina !ii fntunericul. 
Cuvintul ,,demascare" suna negativ. ~i el fnseamna a le arata oamenilor cum 
sint ei de fapt. osfnditori. fnclina\i sa judece. Dar lumina care demasca are de 
asemenea ~i o putere pozitiva de evanghelizare: .. Lumina unui suflet face o 
noua lumina".'' Pentru ca ea poate sa-i aduca pe oameni. pe masura ce ace!ilia 
vad hido!ienia raului. la punctul in care ei sa ajunga la convingerea ca sfnt 
pacato~i. la pocain\a ~i la credin\a in Isus. Acesta este deci dublul efect pe care 
ii are lumina cre~tina asupra intunericului: ii face vizibil !ii fl transforma in 
lumina. 

Versetul 14 este o concluzie naturala. Pavel f$i incheie argumentul cu un citat 
potrivit. care fie ca este rezumatul fnva\aturii unui verse! din Vechiul Testament. 
ca acela din Isaia 61 : 1 (deoarece /egei. se zice, in mod normal introduce un cital 
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din Scripture'\). sau. dupa cum sugereazc'\ multi comentatori moderni. este un 
fragment dintr-o cintare de Pa!ili sau dintr-o cintare de botez: De$teaptQ-te tu, 
care dormi. scoa/Q-te din mort,i. $i Cristos te ua lumina. Aici starea noastra 
precedenta in Adam este descrisa in termenii somnului, ai mortii ~i ai 
fntunericului din care ne scapa Cristos. Convertirea nu este nimic mai pu\in 
decit o trezire din somn. o sculare din morti ~i o ie!iire din fntuneric la lumina 
lui Cristos. Nu este de mirare ca. in consecin\a, sintem invita\i sa traim o via\a 
noua! 

111. NATURA iNTELEPCIUNII (v. 15 -17) 
Luati seama deci SQ· umblati cu bagare de seamQ, nu ca ni$te nefntelepti, ci 
ca ni$te fntelepfi. 16RascumpQrati uremea. cQci zilele sfnt rele. 17De aceea nu 
fiti nepriceputi. ci fntelegeti care este uoia Domnului. 

Urmc'\torul paragraf scurt al lui Pavel este bazat pe doua presupuneri: prima 
privind faptul cc'\ cre~tinii sint sofoi - fn\elep\i. nu nein\elep\i - ~i a doua 
privind faptul cc'\ fn\elepciunea cre!itina este o fn\elepciune practica. pentru ca 
ea ne inva\c'\ cum sa ne comportam. De-a lungul epistolei cuvintul 
,,comportare" este un concept ebraic. care inseamna .. um blare". Umblarea sau 
comportarea noastra cre~tinc'\, scria el nu trebuie sa mai fie in felul lumii. al carnii 
~i al celui rau (2: 1-3). sau ca a pc'\gfnilor (4: 17). Dimpotrivc'\, ea trebuie sa fie 
,,vrednica" de chemarea lui Dumnezeu. ..in dragoste" $i ca a unor .. copii ai 
luminii" (4: 1: 5: 1, 8). Acum el adaugc'\ un indemn mai general prin care ne spune 
sc'\ ne purtc'\m ca ni~te oameni fn\elep\i dupa cum considera el ca sfntem: 
Luati seama deci. SQ umblati cu bQgare de seamQ, scrie el. Orice lucru care 
merit<'\ facut reclama aten\ie. To\i ne straduim in domeniile care par sa ne 
intereseze - slujba noastrc'\. educa\ia noastra. casa !ii familia noastra. 
preocupc'\rile noastre din timpul liber. fmbracamintea $i fnfa\i!iarea noastra. 
Tot a$a ca $i cre~tini trebuie sc'\ ne straduim cu privire la via\a noastrc'\ 
cre~tina. Trebuie s-o tratam ca pe un lucru serios. dupe'\ cum $i este ... Fi!i cu 
cea mai mare bagare de seama deci la felul in care va purta\i: ca oameni 
sensibili. nu ca ni~te nerozi" (NEB). Care sfnt deci trasaturile oamenilor 
in\elep\i care dovedesc straduin\c'\ in ucenicia lor cre$tina') 

In primul rind. oamenii fntelepti rQSCUmpQrQ uremea. Verbul exagorazo 
poate insemna .. a rascumpara" sau .. a cumpara inapoi". $i daca aici este folosit 
in aces! fel. atunci acesta este un apel sa .. rascumparam timpul din legaturile lui 
rele". 10 Dar s-ar putea ca el sa insemne mai degraba .. a cumpara tot". caz in care 
RSV are dreptate cind traduce folosind timpul la maximum. limp (kairos) 
referindu-se la fiecare !iansa trecatoare. 

Desigur. oamenii in\elep\i !iliu ca timpul este un bun de mare pre\. Toti 
avem la dispozi\ie aceea$i cantitate de limp. cu $aizeci de minute in fiecare ora 
!ii cu douazeci !ii patru de ore in fiecare zi. Nici unul dintre noi nu poate intinde 
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timpul. Dar oamenii in\elep\i ii folosesc in modul eel mai avantajos posibil. Ei 
~tiu ca timpul este trecator !ii !jtiu !ii faptul ca zilele sfnt re/e. A!ia ca ei profita 
de fiecare oportunitate atita timp cit ea exista. Caci odata ce ea a trecut, nici chiar 
cei mai in\elep\i oameni n-o pot intoarce. Odata cineva a dat urmatorul anun\: 
,,PIERDUT, ieri, undeva intre rasarit ~i apus, doua ore de aur, fiecare avind cite 
~izeci de minute de diamant. Nu se ofera nici o recompensa, pentru ca ele sint 
pierdute pe veci" . 11 Prin contrast, Jonathan Edwards, filozoful-teolog care a 
ajuns instrumentul lui Dumnezeu in ,,Marea Trezire" din America din anii 
1734-35. a scris in cea de-a $aptezecea dintre faimoasele lui Rezolutii cu pu\in 
inainte de a douazecea lui zi de na~tere: ,,Am hotarit: Sa nu pierd nici un 
moment din timpul meu, ci sa-1 intrebuin\ez in eel mai folositor mod cu 
putin\a" . El a fost un om in\elept, pentru ca primul semn pe care-I da Pavel 
privind in\elepciunea este o disciplinata folosire a timpului. 

in al doilea rind, oamenii fntelep(i fnteleg voia lui Dumnezeu. Ei sint siguri 
de faptul ca, in timp ce incapa\inarea este nebunie, in\elepciunea se poate gasi 
in voia lui Dumnezeu $i nicaieri in alta parte. De aceea, nu fiti nepriceputi, ci 
fn(e/egeti care este voia Domnului (v. 17). lsus insu$i S-a rugat: ,,Sa se faca nu 
voia Mea, ci voia Ta" , iar pe noi ne-a inva\at sane rugam: .,Faca-se voia Ta, 
precum in cer $i pe pamint". Nimic nu este mai important in via\a decit sa 
descoperi ~i sa faci voia lui Dumnezeu. Mai mult. in procesul cautarii voii Lui, 
este esen\ial sa facem deosebire intre voia Sa ,,generala" ~i cea ,,specifica" . 
Prima este numita a$a deoarece se raporteaza la elemente generale care-i 
privesc pe copiii Sai !ii este aceea~i pentru noi to\i. de pilda, sa ne creasca in 
asemanarea cu Cristos. Voia Sa specifica insa. privind particularita\ile vie\ilor 
noastre. este definita pentru fiecare dintre noi, de pilda, ce cariera sa urmam, 
daca trebuie sci ne casatorim, !ii daca da. cu cine. Numai dupa ce a fost facuta 
aceasta distinc\ie avem posibilitatea sci ne gindim la modul in care putem 
cunoa~te care este voia Domnului. Voia Lui .,generala" se afla in Scriptura; voia 
lui Dumnezeu cu privire la copiii lui Dumnezeu a fost revelata in Cuvintul lui 
Dumnezeu. Dar noi nu vom gasi in Scriptura voia Lui .. specifica". Noi vom gasi 
in Scriptura principii generale care sa ne calauzeasca. dar deciziile de detaliu 
trebuie sa fie luate dupa o examinare atenta a problemei !ii dupa rugaciune, !ii 
dupa ce am cerut sfatul credincio$ilor maturi ~i cu experien\a. 

IV. PLINATATEA DUHULUI SFINT (v. 18-21) 
Nu va fmbatati de vin. aceasta este destrabalare. Dimpotriva. fiti plini de Duh. 
'"Vorbiti fntre voi cu psalmi. cu cintari de lauda ~i cu cintari duhovnice~ti. ~i 
cintati ~i aduceti din toata inima lauda Domnului. "0Multumiti totdeauna lui 
Dumnezeu Tata/. pentru toate lucrurile. in Numele Domnului nostru /sus Cristos. 
"'Supuneti -va unii a/tora in frica lui Cristos. 

Pavel le spusese deja cititorilor lui ca ei au fost .. pecetluiti" cu Duhul Sflnt. $i 
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ca nu trebuie sa Jntristeze" pe Duhul Sfint ( 1: 13; 4:30) . Acum le cere sa fie plini 
de Duh. Nu exista o taina mai mare a sfin\eniei dedt umplerea cu Acela a carui 
natura $i al carui nume sint ,.sfinte" . 

Din punct de vedere gramatical, acest paragraf con\ine doua imperative (cele 
douc'i porunci, de a nu se imbata $i de a fi plini de Duh) , urmate de alte patru 
imperative (vorbi\i, dnta\i, mul\umi\i, supune\i-va). Din punct de vedere 
teologic, acest paragraf prezinta mai intli datoria noastra cre$tina (sa evitam 
be\ia ~i sa cautam umplerea cu Duhul) , iar apoi descrie patru consecin\e ale 
acestei stari spirituale asupra rela\iilor noastre cu Dumnezeu !ii unii cu al\ii. 
Umplerea cu Duhul este un subiect mult discutat !ji dezbatut astazi; este 
important :Jentru noi sa studiem cu aten\ie inva\atura lui Pavel. 

Apostolul Incepe facind o anume compara\ie Intre be\ie $i umplerea cu 
Duhul Sfint: Nu va fmbdtati de vin , spune el. Dimpotriva. fiti plini de Duh. $i 
intr-adevar exista o asemanare superficiala intre aceste doua stari. 0 persoana 
beata. spunem noi, este ,.sub influen\a" alcoolului: !ji cu siguran\a un cre~tin 
umplut cu Duhul este sub influen\a ~i puterea Duhului Sfint. Dar compara\ia 
se termina aici $i de aici incepe contrastul. Desigur. In cultul pagin al lui 
Dionysos intoxicarea era privita ca un mijloc de a ajunge la inspira\ie. Dar este o 
gre$eala serioasa sa presupunem ca a fi umplu\i cu Duhul lui lsus Cristos este 
un soi de ame\eala spirituala In care noi pierdem controlul asupra noastra. 
Dimpotriva. ,,stapinirea de sine" (enkrateia) este calitatea finala numita .. roada 
Duhului" in Galateni 5:22-23. Sub influen\a Duhului Sfint noi nu ne pierdem 
controlul. ci JI d$tigam. Este adevarat ca in ziua de Rusalii unii au spus ca 
ucenicii umplu\i de Duhul erau beti: .,Sint plini de must" . Ace$tia erau insa 
numai o minoritate. descri~i de Luca drept .. al\ii" : majorita\ii nu le-a trecut 
prin gind a!ja ceva. ci erau uimi!i sci auda lucrarile minunate ale lui Dumnezeu 
vestite in propria lor limba. Se pare ca cei care alcatuiau minoritatea nu erau nici 
macar sinceri dnd i-au acuzat de be\ie pe cre$tinii umplu\i de Duhul. Luca 
spune ca i!?i bateau joc de ei. a!?a incit lucrarea Duhului Sflnt a fast .. in mod 
batjocoritor gre!?it in\eleasa" . 1l 

Primul capitol din expunerea lui Martyn Lloyd-Jones privind Efeseni 
5: 18-6:9. Viata in Duhul in casnicie. cdmin ~i slujba. este intitulat .. lmpulsul 
Duhului" . Scriind atlt de pe pozi\ia de medic cit !?i de pe cea de pastor. el 
compara !?i pune in contrast intr-un mod eficace cele doua stari: cea de betie !ii 
cea de umplere cu Duhul. El spune: .. Vinul - alcoolul - ... din punct de vedere 
farmacologic nu este stimulator - el este depresiv. Luati orice carte de 
farmacologi e !?i deschide!i-o la .. alcool". !?i veti gasi. intotdeauna. ca este 
clasificat intre substan\ele cu ac\iune depresiva. El nu este un stimulator" . ' ' Mai 
departe. el .. deprima mai ales cei mai importan\i centrii din creier ... care 
controleaza absolut tot ceea ce ofera unui om stapinire de sine. in\elepciune. 
in\elegere. discernamint. judecata. echilibru. intreaga sa putere de evaluare: in 
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alte cuvinte, lot ceea ce-1 face pe un om sa se comporle cit poate el mai bine" ." 
Ceea ce face Duhul Sflnt este exact opusul. Daca ar fi fosl posibil sa includ Duhul 
Sfint inlr-un manual de farmacologie. L-a~ fi pus pe lista slimulatorilor. pentru 
ca acolo apartine El. El stimuleaza cu adevarat. .. el stimuleaza tocmai facultatile 
noastre... min tea !?i inteleclul.. . inima.. . !?i voin\a ... " "' 

Observati acum modul in care zugrave~te Pavel conlrastul. Rezultatul 
be\iei. scrie el, este deslrabalare (asotia) . Oamenii beti dau friu liber actiunilor 
salbatice, libertine ~i necontrolate. Ei se poarta ca !?i animalele. ba chiar ~i mai 
rau decil ele. Rezultatele umplerii cu Duhul sin! cu totul diferite. Daca excesul de 
alcool dezumanizeaza. transformind fiinta umana intr-o fiara. plinatalea 
Duhului ne face mai umani. pentru ca ne face mai asemenea lui Cristos. 

Apostolul enumera acum cele patru rezultate binefacatoare ale umplerii cu 
Duhul. 

A. Piirtii~ie: vorbiti intre voi cu psalmi, cu cintiiri de laudii ~i 
cu cintiiri duhovnice~ti (v. 19a). Bine cunoscuta versiune AV a acestei 
propozi\ii h1cepe astfel: . .Vorbiti-va voua in!?iva cu psalmi. .. " Totu!?i. aceasta 
nu inseamna ca credincio!?ii umpluti cu Duhul vorbesc cu ei in~i~i. deoarece 
modul in care este folosit aici reflexivul grecesc poate fi la fel de bine tradus .. unii 
altora" (ca !?i in 4:32). Nici nu inseamna ca daca sintem umpluti cu Duhul, 
incetam sa ne mai vorbim unii altora ~i incepem in schimb sa ne cintam unii 
altora. Nu. aceste cuvinte se refera la parta~ia cre~tina. ~i men\ionarea 
psalmilor. a cintarilor de lauda ~i a cintarilor duhovnice!?ti (pe care nu le putem 
deosebi cu u~urin\a. de~i primul cuvint implica un acompaniament muzical) 
indica faptul ca este vorba de inchinaciunea publica. Ori de cite ori cre~tinii se 
aduna. lor le place sa-1 cinte atit Jui Dumnezeu cit ~i unii altora. Uneori cintam 
raspunzindu-ne unii altora. a!?a cum faceau iudeii in Templu ~i in sinagoga, ~i 
dupa cum faceau ~i primii cre~tini. intilnindu-se inainte de revarsarea zorilor, 
,.ca sa inalte un imn antifonic lui Cristos ca ~i Jui Dumnezeu". 10 De asemenea. o 
parte din psalmii pe care noi ii cintam nu sin! de fapt o inchinare adusa lui 
Dumnezeu. ci o incurajare reciproca. Un exemplu bun este Psalmul 95. in timpul 
intonarii caruia ar trebui sa ne intoarcem unul spre celalalt: ,.Veni\i sa cintam cu 
veselie Domnului. !?i sa strigam de bucurie catre Stinca mintuirii noaslre" 
Aceasta este parta~ia in inchinare. o invita\ie reciproca la a lauda. 

B. inchinare: cintati ~i aduceti din toatii inima laudii 
Domnului (poate cii verbele combinii muzica vocalii ~i cea 
instrumentalii) ( v. 19 ). Aici cintarea n-o adresam .. unii altora". De!?i poate 
ca RSV a tradus corect prin expresia .. din toata inima". expresia greceasca 
inseamna probabil .. in inima voastra" (AV). ca si in Coloseni 3: 16. referindu-se 
fie la sinceritatea. fie la interiorizarea laudei cre~tine autentice. fie la amindoua. 
Poate ca JBP a prins sensul traducind .. faceti ~uzica in inimile voastre in auzul 
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Domnului". o porunca din care oamenii care nu sint in stare sa intoneze o cintare 
au primit inloldeauna multa mingiiere. ln acest caz. inchinarea poate fi tacuta, 
desi in acela!?i timp in adincul nostru ea este plina de bucurie !?i melodioasa. 
Fa;a indoiala cre!?linii umpluti de Duhul au in inimile lor o cintare de bucurie, 
si inchinaciunea publica plina de Duhul este o celebrare a lucrarilor minunate 
~le lui Dumnezeu. de!?i J . Armitage Robinson sugereaza ca Pavel ,,pune in 
contrast veselia zgomotoasa a vinului cu bucuria sobra a sacrei psalmodieri" .17 

C. Mulfumire: mulfumiti totdeauna lui Dumnezeu Tatiil 
pentru toate lucrurile, in numele Domnului nostru lsus Cristos 
(v. 20). Chemarea la multumire nu este un lucru neobi!?nuit in epistolele Jui 
Pavel. 1" Un spirit ursuz este incompatibil cu Duhul Sflnt. Nemultumirea a fost 
unul dintre pacatele principale ale poporului Israel; ei ,,murmurau" intotdeauna 
impotriva Domnului !?i impotriva lui Moise. Dar cre~tinul umplut de Duhul este 
plin nu de nemultumire. ci de multumire. 

De~i textul spune ca noi trebuie sa multumim totdeauna ~i pentru toate 
/ucrurile. nu trebuie sa luam aceste cuvinte literal. Pentru ca noi nu-I putem 
multumi lui Dumnezeu pentru absolut ,,toate lucrurile", inclusiv pentru raul 
strigator la cer. in unele cercuri cre~tine ci!?liga popularitate ideea ciudata ca 
secretul principal al libertatii ~i victoriei cre~tine este lauda necondi\ionata; ca 
sotul ar trebui sa-L laude pe Dumnezeu pentru imoralitatea so\iei lui. iar sotia 
ar trebui sa-L laude pe Dumnezeu pentru be\ia sotului ei; ~i ca pina ~i cele 
mai ingrozitoare calamitati ale vie(ii ar trebui sa devina subiecte de multumire 
~i de lauda. 0 asemenea sugestie este in eel mai bun caz o jumatate de adevar 
periculoasa. ~i in eel mai rau caz este ridicola ~i chiar blasfemiatoare. Desigur, 
copiii lui Dumnezeu invata sa nu murmure impotriva Lui in suferintele lor, ci sa 
se increada in El ~i. bineinteles. sa-1 multumeasca pentru providenta Lui 
iubitoare prin care El poate sa transforme chiar ~i raul in bine (ex. Romani 8:28). 
Dar aceasta inseamna sa-L lauzi pe Dumnezeu pentru ca este Dumnezeu. nu 
sa-L lauzi pentru rau. A face a~a ar insemna sa fim insensibili fata de durerile 
oamenilor (atunci cind Scriptura ne spune sa plingem cu cei ce piing) ~i sa 
toleram. ba chiar sa ~i incurajam raul (aiunci'cind Scriptura ne spune sa-1 urim 
~i sa ne impotrivim diavolului). Dumnezeu ura~te raul. ~i noi nu putem sa-L 
slavim sau sa-1 multumim pentru ceea ce El ura~te. 

A~adar. expresia .. toate lucrurile" (pentru care noi trebuie sa-1 multumim lui 
Dumnezeu) trebuie sa fie insotita de expresia lui Dumnezeu Tata/ ... in Numele 
Domnului nostru lsus Cristos. Multumirea noastra trebuie sa fie pentru toate 
lucrurile care sint compatibile cu calitatea lui Dumnezeu de Parinte iubitor ~i cu 
revelatia despre Sine pe care ne-a dat-o in lsus Cristos. Doctrina Trinitatii este 
aceea care ne invata ~i ne calauze~te inchinarea noastra. Alunci cind sintem 
umpluti de Duhul Sfint. noi Ii aducem multumiri lui Dumnezeu Tata! nostru. in 
Numele Domnului lsus Cristos. 
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D. Supunere: Supunefi -vii unii altora in frica lui Cristos (v. 21). 
Cu toate ca RSV fncepe un paragraf nou cu acest verset, $i ti traduce ca un 
imperativ. el de fapt este un gerunziu (hypotassomenoi) , dependent de porunca 
.. fiti plini de Duh", ca ~i celelalte trei precedente. Uneori o persoana care 
pretinde ca este umpluta de Duh devine agresiva, plina de sine ~i aroganta. Dar 
Duhul Sfint este un Duh smerit, ~i cei care fntr-adevar sfnt umpluti cu El 
dovedesc blindetea $i bunatatea lui Cristos. Una din cele mai evidente trasaturi 
ale !or este faptul ca ei se supun unii altora. 

Ei se supun de asemenea ~i lui Cristos, pentru ca supunerea !or reciproca este 
din respect Jato de Cristos sau, fn termeni mai familiari, ,Jn frica lui Cristos". Cei 
care sfnt cu adevarat supu!ii lui Isus Cristos nu gasesc ca este greu sa se supuna 
unii altora. intrmplator, aceasta expresie, ,Jn frica lui Cristos" , este o marturie 
remarcabila, de!ii indirecta, cu privire la credinta lui Pavel rn dumnezeirea lui 
lsus, deoarece Vechiul Testament cerea ca oamenii sa traiasca .. rn frica lui 
Dumnezeu". Mai exista ~i alte dteva ,,cre~tinizari" ale unor idei 
vechi-testamentale fn acest capitol. De exemplu, imparatia lui Dumnezeu este a 
lui Cristos (v. 5). Noi trebuie sa fim pe placul lui Cristos $i sa cautam voia Lui, 
fntocmai cum inainte de Cristos oamenii au cautat voia lui Dumnezeu ~i sa-1 
placa Lui (v. 10, 17), !ii inchinarea adusa lui Dumnezeu devine inchinare adusa 
lui Cristos (v. 19). Pentru ca ,,Domnul" mentionat in ultimele trei versete este 
un titlu pentru Isus. 

Asemanatoare sint $i rezultatele atotcuprinzatoare ale plinata(ii Duhului 
Sfint. Ele toate vizeaza relatiile noastre. Daca sintem umpluti de Duhul. ne vom 
raporta fn mod armonios atit la Dumnezeu (fnchinindu-ne Lui cu bucurie !ii cu 
multumire), cit !ii unii la altii (vorbind unii cu altii $i supunindu-ne unii 
altora). Pe scurt, credincio$ii umpluti cu Duhul ii iubesc pe Dumnezeu !ii se 
iubesc unii pe al(ii , ceea ce nu este deloc surprinzator din moment ce prima 
roada a Duhului este dragostea. 

Trebuie acum sa ne intoarcem la imperativul de care depind aceste patru 
gerunzii (care in limba romana au fost traduse ca imperative) . adica la obligatia 
~i privilegiul cre!itin din care rezulta aceste patru atitudini cre!iline. Acest 
imperativ apare in porunca fiti p/ini de Duh. Forma exacta a verbului plerousthe 
este sugestiva. 

in primul rind. verbul este la modul imperatiu. ..Fiti plini" nu este o 
propunere. ci o porunca autoritara. Nu avem libertatea de a evita aceasta 
responsabilitate. a$a cum nu avem libertatea de a evita toate celelalte porunci 
din Efeseni care o inconjoara. Este obligatoriu. nu facultativ. sa fim plini de Duh. 

in al doilea rind. imperativul este la plural. Cu alte cuvinte. porunca este 
adresata intregii comunitati cre$tine. Nici unul dintre noi nu trebuie sa se 
imbete: fiecare dintre noi trebuie sa fie plin de Duh. Plinatatea Duhului nu este 
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un privilegiu pentru o elita. ci este pusa la dispozi(ia tuturor copiilor lui 
Dumnezeu. 

ln al treilea rind. imperativul este la diateza pasiua (in original ,,fiti umpluti"). 
NEB traduce in felul urmator: ,,Lasati ca Duhul Sfint sa va umple" . Nu avem de 
invatat nici o tehnica !ii nu trebuie sa recitam nici o formula. Ceea ce este 
esen(ial este o a!ia intoarcere prin pocainta de la tot ce-L intristeaza pe Duhul 
Stint ~i o a$a credinta !ii deschidere fata de El, incit nimic sa nu-L impiedice 
sa ne umple. Este semnificativ faptul ca textul paralel din Coloseni nu spune 
,,Lasati ca Duhul sa va umple", ci ,,Lasati Cuvintul lui Cristos sa locuiasca din 
bel$ug in voi" (3: 16). Nu trebuie sa despartim niciodata Duhul !ii Cuvintul. A 
asculta de C:uvint $i a te supune Duhului este efectiv acela~i lucru. 

ln al patrulea rind. verbul este la timpul prezent. In greaca exista doua feluri de 
imperative, unul trecut (aorist), descriind o singura actiune, !ii unul prezent, 
care descrie o actiune continua. Astfel, atunci cind la nunta din Cana Isus a zis: 
,,Umpleti vasele cu apa" (loan 2:7) , imperativul este aorist, deoarece vasele 
trebuiau sa fie umpluJe o singura data. Dar atunci cind Pavel ne spune: ,,Fiti plini 
de Duh", el folose$te un imperativ prezent, implicind faptul ca noi trebuie sa 
continuam sa fim umpluti. Pentru ca plinatatea Duhului nu este o experienta 
pe care o avem o data pentru totdeauna !ii pe care n-o mai putem pierde 
niciodata, ci este privilegiul de a fi reinnoiti in mod continuu printr-o credinta 
continua !ii o insu$ire a ei in ascultare. Noi am fost ,,pecetluiti" cu Duhul !ii 
continuam sa fim umpluti in fiecare zi !ii in fiecare clipa din zi. 

A!iadar, aici este un mesaj atit pentru eel invins dt !ii pentru eel satisfacut, 
adica pentru cre$1inii de la capetele opuse ale spectrului spiritual. Celor invin!ii 
Pavel le spune: ,.Fiti plini de Duh, ~i El va va da o noua dragoste, bucurie, pace, 
rabdare, bunatate, credincio!iie. blindete, stapinire de sine" . Celor satisfacuti 
Pavel le spune: .,Continua(i sa fiti umplu(i de Duhul. Multumi(i lui 
Dumnezeu pentru ceea ce El v-a dat pina acum. Dar sa nu spuneti ca ati ajuns 
deja la (inta. Pentru ca mai este inca mull. foarte mull, de parcurs" . 

NOTE 

1. Comparati cu 1 Corinteni 6:9: Galateni 5:21. 
2. Com para ti cu Romani 1: 18 $i urm.: Efeseni 4: 17-19. 
3. loan 17: 15: 1 Corinteni 5:9-10. 
4. 1:13-14. 
5. 1:18. 
6. De ex.. loan 8: 12: 1 Petru 2:9: 1 loan 1:5-7: 2:9. 
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7. Bruce. p. 145. 
8. loan 8: 12; com para ti cu Matei 5: 14. 
9 . Foulkes, p. 148. 

10. J. Armitage Robinson. p. 201. 
11. Horace Mann, citat de Ted W. Engstrom ~i Alex Mackenzie rn Managing 

Your Time (Administrarea timpului tau) - Zondervan. 1967. p. 63. 12. Bruce, p. 110. 
13. Lloyd-Jones, Life in the Spirit (Viata 1n Duhul). p. 19. 
14. Ibid .. p. 15. 
15. Ibid., p. 20-21. 

16. Extras din faimoasa scrisoare adresata Imparatului Traian, aprox. 112 
d.Cr., de Pliniu eel Trnar. procuratorul Bitiniei. 

17. J . Armitage Robinson, p. 116. 
18. Comparati cu cele trei referiri la ea din Coloseni 3:15-17; de asemenea cu 

1 Tesaloniceni 5: 18. 
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