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DOMNII SI STAPINIRI ., 

Efeseni 6: 10 -20 

fncolo. fratilor. fntariti-va fn Dom nu/ $i fn puterea tariei Lui. 11 f mbracati-va cu 
toata armura lui Dumnezeu. ca so puteti tine piept fmpotriva une/tirilor 
diavolului. 12Caci noi n-avem de /uptat fmpotriva cdrnii $i sfnge/ui. ci fmpotriva 
capetenii/or. fmpotriva domnii/or. fmpotriva stapfnitorilor fntunericului acestui 
veac. fmpotriva duhurilor rautatii care sfnt fn locurile cere$ti. 13De aceea. /uati 
toata armura lui Dumnezeu. ca sci va puteti fmpotrivi fn ziua cea rea. $i sd 
rdmfneti fn picioare. dupd ce veti Ji biruit totul. 14Stati gata dar. avfnd mijlocul 
fncins cu adevc'irul. fmbrdcati cu plato$a fndreptatirii. 15avfnd picioarele 
fncaltate cu rivna Evangheliei pdcii. 16Pe deasupra tuturor acestora. luati scutul 
credintei. cu care veti putea stinge toate sc'igetile arzatoare ale celui rau. 
17Luati $i coiful mfntuirii $i sabia Duhului. care este Cuvfntul Jui Dumnezeu. 
18Faceti fn toata vremea. prin Duhul. tot felul de rugdciu11i $i cereri. Vegheati la 
aceasta cu toatd stc'iruinta $i rugdciune pentru toti sfintii. 19$i pentru mine. ca 
ori de cfte ori fmi deschid gura. sd mi se dea cuvfnt. ca sd Jae cunoscut cu 
fndrdzneala taina Evangheliei. 20a/ cdrei sol fn lanturi sfnt: pentru ca. zic. sd 
vorbesc cu fndrdzneald. cum trebuie sd vorbesc. 

De-a lungul studiului acestei epistole am avut fn repetate rfnduri ocazia sa ne 
minunam fn fa\a orizontului larg al lui Pavel. Et a fnceput prin a desfa$ura 
planul lui Dumnezeu. conceput fn ve$nicia trecuta. fnainte de fntemeierea lumii. 
de a crea o singura noua rasa umana prin moartea $i fnvierea lui Cristos. ca fn 
cele din urma sa uneasca fntreaga Biserica $i fntreaga crea\ie sub domnia lui 
Cristos. El a subliniat faptul ca acestui plan divin i s-a dat o forma distinctiva prin 
includerea fn noua societate a lui Dumnezeu. cu drepturi pe de-a -ntregul egale. 
a iudeilor $i neamurilor. Zilele vechi ale disensiunilor $i ale discriminarilor au 
apus. A aparut o unitate complet noua. fn care. prin unirea cu Cristos. iudeii $i 
neamurile sfnt deopotriva madulare ale aceluia$i trup $i deopotriva parta$i ai 
aceleia$i promisiuni. A$a ca acum singurul Tata are o singura familie. singurul 
Mesia-Mfntuitorul are un singur popor. $i singurul Duh are un singur trup. 
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Aceste realita\i eerie cu privire la ceea ce a facut Dumnezeu prin Cristos $i prin 
Duhul formeaza temelia pe care Pavel clade$1e apelul sau convingator. Cititorii 
sai trebuie sa traiasca o via\a .. vrednica" de chemarea lor $i .. potrivita" cu 
statutul !or de noua societate a lui Dumnezeu care a fast refmpacata cu El. Ei 
trebuie sa demonstreze unitatea lor fn parla$ie cre$tina. bucurfndu-se fn 
acela$i timp de diversitatea darurilor $i lucrarilor lor. Ei trebuie sa dezbrace 
toata necura\ia felului !or de via\a dinaintea convertirii $i sa traiasca o via\a de 
.. adevarata dreptate $i sfin\e nie" . $i trebuie sa fnve\e sa se supuna unii altora 
fn toate rela\iile de familie $i astfel sa promoveze armonia in caminele lor. 
Unitate. diversitate. cura\ie $i armonie - toate acestea le-a subliniat apostolul 
ca pe ni$te caracteristici majore ale noii vie\i $i ale noii societa\i in Cristos. Ele 
au parut sa fie un frumos ideal. cu siguran\a un obiectiv de dorit. $i nu chiar 
a$a de dificil de atins. 

Dar acum Pavel ne readuce pe pamfnt. $i la realita\i mai aspre decit visele·. El 
ne atrage aten\ia asupra opozi\iei. Dincolo de suprafa\a aparen\elor este 
dezlanµiita o batalie spirituala nevazuta. El ni -1 prezinta pe diavolul (mentionat 
deja fn 2 :2 $i 4:27) $i anumite ,.domnii $i stapfniri" care se afla sub comanda 
lui. El nu ne prezinta nici biografia diavolului. $i nici originea fortelor 
fntunericului. El considera ca cititorii lui. la fel ca $i el. accepta existenta acestor 
forte. in orice caz. scopul lui nu este sa ne satisfaca curiozitatea. ci sa ne 
avertizeze cu privire la ostilitatea lor $i sa ne fnvete cum sa le biruim. Este oare 
fn planul lui Dumnezeu sa creeze o noua societate? Atunci fortele intunericului 
vor face tot ce le sta fn putinta ca s-o distruga. A darfmat Dumnezeu prin lsus 
Cristos zidurile care desparteau fiin\ele umane de rase $i culturi diferite? 
Atunci diavolul. prin emisarii lui. se va lupta sa le recladeasca. Dore$te 
Dumnezeu ca poporul Sau fmpacat $i rascumparat sa traiasca impreuna in 
armonie $i fn puritate? Atunci puterile iadului vor fmpra$tia intre ei sam1nta 
discordiei $i a pacatului. Cu aceste puteri ni se spune ca trebuie sa purtam 
razboi. sau - ca sa fim mai preci$i - sa .. ne luptam" (v. 12. AV). Aceasta 
metafora nu este neap~rat incompatibila cu cea a soldatului 1narmat pe care 
Pavel continua sa o dezvolte. ca $i cum el ar fi schimbat .. scenariul trednd de la 
cimpul de batalie la sala de lupte. 1 El dore$1e pur $i simplu sa accentueze 
realitatea angajarii noastre 1n lupta cu puterile celui rau. $i necesitatea 
imperioasa a luptei corp la corp. 

Tranzitia abrupta de la caminele pline de pace $i zilele tonifiante ale 
paragrafelor precedente la rautatea hidoasa a comploturilor celui rau d in aceasta 
sec\iune ne cauzeaza un $OC dureros. dar foarte necesar. Noi to\i am dori sa ne 
petrecem via\a 1ntr-un calm neperturbat. acasa. alaturi de cei dragi $i 1n 
parta$ia copiilor lui Dumnezeu. Dar calea celui care dore$te sa ne sustraga de la 
lupta a fost blocata pur $i simplu. Cre$tinii trebuie sa stea fata 1n fa\a cu 
perspectiva conflictului cu du$manul lui Dumnezeu. Trebuie sa acceptam 
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implica\iile acestui pasaj cu care i$i incheie Pavel scrisoarea ... Este o chemare 
inflacarata la lupta ... Nu auzi goarna? .. . Sintem imbolditi. sintem stimulati 
sintem forta\i sa ne ridicam in picioare. ni se spune sa fim oameni. lntreag~ 
tonalitate este martiala. barbateasca. puternica". ' Ba mai mult. niciodata nu va 
fi o incetare a ostilita\ilor. nici chiar un armisti\iu temporar sau o temporara 
incetare, a focului. pina la sftr~itul vie\ii sau al istoriei. cind va fi atinsa pacea 
cereasca. Pare posibil ca Pavel sa subin\eleaga acest lucru prin acel fnco/o care 
inseamna ,.pentru timpul cit a mai ramas". :i Daca aceasta interpretare este 
corecta. atunci apostolul indica faptul ca intreaga perioada de interimat dintre 
cele doua veniri ale Domnului trebuie sa fie caracterizata de conflict. Pacea pe 
care a realizat-o Dumnezeu prin crucea lui Cristos trebuie experimentata in 
mijlocul luptei necontenite impotriva raului. $i pentru aceasta puterea 
Domnului $i armura lui Dumnezeu sint indispensabile. 

I. DU~MANUL iN FATA CARUIA STAM (v. 10-12) 
0 cunoa$tere temeinica a du$manului $i un respect sanatos fata de vitejia lui 
sfnt preliminarii necesare unei victorii in razboi. in mod similar. daca ti 
subestimam pe du$manul nostru spiritual. nu vom vedea nevoia de a imbraca 
armura lui Dumnezeu. vom merge la lupta neinarma\i. cu pumnii goi. $i vom fi 
birui\i repede. pierzfnd batalia fntr-un mod ru$inos. 

Astfel. intre invita\ia de a cauta puterea Domnului $i de a imbraca armura 
Lui Dumnezeu de pe o parte (v. 10-11) $i fn$iruirea componentelor armurii 
noastre pe de alta parte (v. 13-20). Pavel ne da o descriere completa $i 
fnfrico~atoare a fortelor ridicate impotriva noastra (v. 12). Caci noi n-auem de 
luptat fmpotriua carnii $i sfnge/ui. ci fmpotriua capeteniilor. fmpotriua domniilor. 
Cu alte cuvinte. noi nu luptam cu fiin\e umane. 4 ci cu inteligen\ele cosmice: 
du~manii no~tri nu sint de natura umana. ci demonica. Cititorii lui Pavel din 
Asia erau bine familiariza\i cu acest adevar. Fara indoiala ca i~i aminteau - sau 
eel pu\in au auzit - de incidentul cu exorci$tii iudei din Efes. care au fost 
suficient de nechibzui\i ca sa incerce sa scoata afara duhul eel rau fn numele lui 
lsus fara ca ei sa-L fi cunoscut pe lsus al carui nume I-au folosit. in loc sa 
reu~easca. omul demonizat s -a dovedit mai puternic decit ei. $i exorci$tii au 
fost obliga\i sa o ia la fuga buimaci\i. goi $i raniti. '' Acest soi de intimplari 
trebuie sa fi fost frecvente. Converti\ii lui Pavel din Efes inainte se balacisera in 
ocultism $i apoi au ars in public valoroasele lor carti de magie. 0 asemenea 
provocare directa la adresa fortelor raului nu putea trece neobservata." 

Fortele ridicate impotriva noastra au trei caracteristici. in primul rind. ele sint 
puternice. Nu $tim daca .. capeteniile" $i .. domniile" se refera la diferitele 
ranguri ale duhurilor rele din ierarhia iadului. dar ambele titluri ne atrag aten\ia 
asupra puterii $i autorita\ii pe care o detin. Ele sint numite de asemenea 
stapfnitorii fntunericului acestui ueac. Cuvintul kosmokratores era folosit in 
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astrologia planetelor despre care se credea ca controleaza destinul omenirii., in 
imnurile orfeice ale lui Zeus. in scrierile rabinice ale lui Nebucadne\ar $i ale al tor 
monarhi pagini. $i in multe inscriptii antice ale impara\ilor romani. Toate 
aceste intrebuintari ale cuvintului exemplifica notiunea unei domnii mondiflle. 
Gnd sint aplicate puterilor raului. ele ne amintesc de pretentia diavolului de a fi 
in stare sa-1 dea lui lsus .. toate impara\iile lumii" . de titlul .. stapinitorul lumii 
acesteia" pe care i I-a dat lsus. $i de afirma\ia Jui -loan prin care spune ca toata 
Jumea este in puterea celui rau. 7 Aceste texte nu neaga biruinta decisiva a 
Domnului nostru asupra domniilor $i stapinirilor. dar indica faptul ca ele nu 
$i-au recunoscut infringerea $i nu au fost distruse. Astfel ca ele continua sa 
exercite o putere considerabila. 

in al doilea rind. ele sint rele. Puterea in sine este neutra: ea poate fi folosita 
corect sau gre$it. Dar du~manii no$tri spirituali i$i folosesc puterea mai 
degraba pentru scopuri distructive decit constructive. pentru rau $i nu pentru 
bine. Ei sint domnitorii mondiali ai fntunericu/ui acestui ueac. Ei urasc lumina ~i 
se feresc de ea. intunericul este mediul lor natural. intunericul falsitatii $i al 
pacatului. Ei sint descri~i de asemenea $i ca duhuri ale rautafii care opereaza in 
Jocurile cere$ti. adica fn sfera realitatii invizibile. Ei sint ,.agen\i spirituali 
trimi~i tocmai de la statul major al raului" (JBP). Astfel ca ,Jntunericul" $i 
,.rautatea" caracterizeaza ac\iunile -lor. iar .. apari\ia lui Cristos pe pamint a fost 
semnul izbucnirii unei activita\i fara precedent de partea tarimului intunericului 
controlat de ace~ti domnitori ai lumii" .x Daca nadajduim sa-i biruim. sa nu 
uitam ca ei opereaza in afara oricaror principii morale. a oricarui cod al cinstei $i 
al sim\amintelor nobile. Ei nu recunosc nici un fel de Conferin\a de la Geneva 
pentru ca in lupta !or sa-~i restringa arsenalul armelor sau sa le civilizeze partial 
macar. Ei sint complet lipsi\i de scrupule. $i nemilo$i cind este vorba sa-$i 
atinga planurile pline de rautate. 

in al treilea rind. ele sint viclene. Pavel scrie aici despre uneltirile diauo/ului (v. 
11 ). dupa ce in scrisoarea precedenta declara ca .. nu sintem in ne~tiinta cu 
privire la planurile lui" sau (NIV) .. proiectele lui" .'J G.B. Caird gase$te cuvintul 
uneltiri ca fiind .. U$Or peiorativ" . ca ~i cum Pavel nu ..l-ar lua in serios pe 
diavolul". ~i ca fiind .. nepotrivit in cadrul unei metafore luate din domeniul 
militar" . in locul lui. el sugereaza ca . .'stratageme· ar oferi combina\ia necesara 
dintre perspicacitatea tactica $i viclenia ingenioasa" _111 Aceasta fiindca diavolul 
ataca foarte rar in mod deschis. prefertnd intunericul in locul luminii. pentru ca 
atunci cind el se preface intr-un .. inger de lumina" . 1 1 sa fim luati prin 
surprindere. El este un lup periculos. dar intra in turma lui Cristos deghizat in 
oaie. Uneori el racne$1e ca un leu. dar de cele mai multe ori este subtil ca un 
$arpe. 1' De aceea noi nu trebuie sa ne imaginam ca persecu\ia fa\i$a $i ispita 
care indeamna fa\i$ la pacat sint singurele. sau chiar cele -mai obi$nuite arme 
ale lui: el prefera sa ne seduca $i sa ne in$ele. impingindu-ne in compromisuri 
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~i gre~eli. In mod semnificativ. cuvintul .. uneltiri" este folosit $i in 4: 14. cu 
privire la invatatorii fal$i ~i la mijloacele lor de amagire . .. Ca $i in Razboiu/ 
Sfint al lui Bunyan." scrie E.K. Simpson. diavolul desfa$oara .. o dubla tactica 
i111 fernala" . Adica .. tactica intimidarii $i a insinuarii alterneaza in planul de lupta 
al Jui Satan. El joaca am rolul iubitului cit $i pe eel al in$elatorului. Forta $i 
frauda formeaza ofensiva sa de capafii impotriva taberei sfintilor. $i ele sint 
practicate alternativ. " i :i · 

.. Uneltirile diavolului" iau forme variate. dar el este eel mai viclean atunci cind 
reu$e$te sa -i convinga pe oameni ca el nu exista. A nega realitatea lui inseamna 
a ne expune intru totul perfidiei lui. Dr. Lloyd-Jones i$i exprima convingerile cu 
privire la acest subiect in urmatorii termeni: .. Sint sigur ca una din cauzele starii 
bolnavicioase de astazi a Bisericii este faptul ca diavolul incepe sa fie uitat. Totul 
ni se atribuie noua: noi toti am devenit mull prea psihologici in atitudini $i in 
gindire. Ignoram aceasta uria$a realitate obiectiva. fiinta. existenta diavolului. 
du$manul. acuzatorul. $i 'arsenalul sau de lupta'" . 14 

• Deci in caracterizarea pe care le-o face Pavel. puterile intunericului sin! pline 
de putere. rautate $i viclenie. Cum am putea sa rezistam asalturilor unor 
asemenea du$mani? Este imposibil. Sintem mult prea slabi $i naivi. Tolu$i 
01ulte - daca ·nu majoritatea - din falimentele $i infringerile noastre se 
datoreaza absurdei noastre increderi in noi in$ine atunci cind fie nu credem. fie 
ca uitam cit de formidabili sint du$manii no$1ri spirituali. 

Numai puterea lui Dumnezeu poate sa ne apere $i sa ne elibereze de sub 
puterea. rautatea $i viclenia diavolului. Adevarat. domniile $i stapinirile sint tari. 
dar puterea lui Dumnezeu este mai tare. Puterea Lui este aceea care L-a inviat 
pe Cristos din morti $i L-a intronat in locurile cere$1i. $i aceea care ne-a inviat 
$i pe noi din moartea pacatului $i ne-a intronat alaturi de Cristos. Adevarat. 
domniile $i stapinirile lucreaza in acelea$i locuri cere$1i. in aceea$i lume 
nevazuta (v. 12). Dar ele au fost invinse la cruce $i acum sint sub picioarele lui 
Cristos si ale noastre. Astfel ca lumea nevazuta in care ne ataca ele $i in care noi 
ne aparam este tocmai lumea in care domne$te Cristos $i in care noi domnim 
impreuna cu EI. Atunci cind Pavel ne indeamna sa imbracam puterea. forta $1 
taria Domnului Isus (v. 10). el folose$te exact acela$i trio de cuvinte pe care le-a 
folosit in 1: 19 (dynamis. kratos $i ischus) in legatura cu lucrarea lui Dumnezeu 
de inviere a lui lsus din morti. . 

Sint puse alaturi doua indemnuri. Primul are un caracter general: lntdri(i-ud 
in Domnul $i fn puterea tariei Lui (v. 10). Al doilea este mult mai specific: 
fmbracati-ua cu toatd armura lui Dumnezeu. ca sd puteti tine piept fmpotnua 
une/tiril;r diauolului (v. 11 ). Ambele porunci constituie exemple dare privind 
invatatura echilibrata a Scripturii. Unii cre$tini au atita incredere in ei in$i$i 
incit cred ca se descurca singuri. fara puterea $i armura Domnului. Altii au a$a 
de putina incredere in ei in$i$i incit i$i imagineaza ca ei nu trebuie sa 
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contribuie cu nimic la ci$tigarea victoriei in batalia spirituala. Ambele concep\ii 
sint gre$ite. Pavel exprima combinatia corecta dintre ajutorul divin $i 
cooperarea umana. lntr-adevar. puterea este a Domnului. $i fara puterea tariei 
Lui noi ne vom impiedica $i vom cadea. dar cu toate acestea ni se cere sa fim tari 
in El $i in puterea tariei Lui. sau mai exact sa .Jim intariti" . Caci verbul este la 
timpul prezent. la diateza reflexiva. $i ar putea fi tradus ..intari\i-va in Domnul" 
(a$a cum de fapt este tradus in limba romana. n. tr.) sau ,.Gasi\i-va puterea in 
Domnul" (NEB). Aceasta este o construc\ie similara cu cea din 2 Tim. 2: 1, unde 
Pavel ii indeamna pe Timotei sa .. se intareasca in harul care este in lsus Cristos 
$i care este al nostru" (NEB). In.mod similar. armura este a lui Dumnezeu $i fara 
ea am fi ir · mod fatal neproteja\i $i expu$i. De aceea trebuie s-o luam $i s-o 
imbracam. Intr-adevar. trebuie sa imbracam armura piesa cu piesa. dupa cum 
continua Pavel sa ne explice in versetele 13 la 17. 

II. DOMNIILE ~I STAPiNIRILE 
Pina acum am presupus ca prin .. domnii" $i ,.stapiniri" Pavel se refera la 
inteligen\e personale. demonice. Mai recent. intre teologii contemporani exista 
totu$i o teorie tot mai la moda care sus\ine ca el s-a referit mai degraba la 
structurile de gindire (tradi\ie. conven\ii. lege. autoritate. chiar religie), in 
special a~ cum sint reprezentate ele de stat $i de institu\iile lui. De$i un numar 
de teologi germani dezbateau aceasta posibilitate in anii 1930, in lumea 
vorbitorilor de limba engleza discutia a inceput dupa razboi. Ea a devenit am de 
populara. incit cred ca in primul rind este necesar sa trasam evolu\ia ei $i apoi 
s-o supunem unei critici. 

In 1952 a aparut cartea lui Gordon Rupp Domnii $i stapfniri. 1" subintitulata 
,.Stud ii despre conflictul cre$tin in istorie". Scriind in atmosfera consecin\elor 
celui de-al doilea razboi mondial. el pune in contrast . .falimentul nervos" al 
omului modern cu .. increderea plina de bucurie" $i ,Jncapa\inata tenacitate" a 
primilor cre~tini in fa\a rau!ui. 1" $i o atribuie pe aceasta din urma certitudinii 
!or privind victoria lui lsus asupra domniilor ~i stapinirilor. Prin aceasta expresie. 
imprumutata din gindirea iudaica apocaliptica din perioada mai tirzie, Pavel 
in\elegea .. fortele cosmice supranaturale. o ierarhie vasta a fiin\elor angelice $i 
demonice care au locuit stelele $i... care erau arbitrii destinului uman" . inrobind 
omul .. sub un totalitarism cosmic". 17 Dar dr. Rupp a mers mai departe $i a 
aplicat conceptul la .,oamenii marunti" . care in toate epocile .. au sim\it ca nu 
sint nimic mai mult decit o jucarie in miinile uria$elor forte istorice" Y ' ba in 
Evul Mediu. ba in revolu\ia industriala. ba in secolul al XX-lea. in care ei se simt 
victimele unor .. mari presiuni econ om ice $i sociologice" . 1 'J El incheie astfel: 
.. De-a lungul secolelor domniile $i stapinirile ~i-au pus diverse ma~ti. 
fnfricO$aloare $i nemiloase sint ele. uneori dezlan\uindu-se de-a latul 
pamintului la un singur impuls in mintea unui singur individ. Dar lupta este 
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aceea~i. Pentru credincio~ii prin~i in aceste batalii exista certitudinea nevoii de 
a lupta pina la capat. Dar exista de asemenea $i siguranta victoriei" . 20 Dr. Rupp 
scrie mai degraba ca un istoric decit ca un teolog. Fara vreun argument exegetic, 
el transfera pur ~i simplu expresia ,.domnii ~i stapiniri" la fortele economice. 
sociale ~i politice. 

In anul urmator a fost publicat originalul olandez al monografiei lui Hendrik 
Berkhof Cristos ~i stdpfnirile, scris in baza conferintelor tinute in Germania in 
1950. Traducerea in limba engleza de John Howard Yoder a aparut in America 
in 1962.2 1 Teza profesorului Berkhof sustinea ca de~i Pavel a imprumutat 
vocabularul stapinirilor din apocalipsa iudaica. el le-a inteles intr-un mod 
diferit: .,In comparatie cu apocalipticii. in gindirea lui Pavel a avut loc o anumita 
'demitologizare'. Pe scurt, apocalipticii considera in primul rind domniile ~i 
stapinirile ca fiind ingeri cere~ti; Pavel le vede ca pe ni~te structuri ale 
existentei paminte~ti" . 22 El admite faptul ca s -or Ji putut ca Pavel sa -$i fi 
imaginat .. stapinirile ca fiind ni~te fiinte personale". $i totu$i .. acest aspect este 
atit de secundar incit prea putin conteaza daca el a facut-o sau nu" .23 A~a ca el 
i$i exprima concluzia spunind ca .. trebuie sa punem deoparte gindul ca 
'stapinirile' lui Pavel sint ingeri" . 24 El le identifica cu stoicheia tau kosmou 
(stihiile universului) din Galateni 4:3. 9 . $i Coloseni 2:8 $i 20. traduse 
,.stapinirile lumii" (sau in traducerea romaneasca ... invataturile incepatoare ale 
lumii". n. tr.) $i sugereaza ca acestea sint vazu te in traditiile omene!?ti $i in 
legile religioase $i etice. 25 

Dr. Berkhof continua prezentind mai pe larg modul in care intelege el 
invatatura lui Pavel despre stapiniri in relatie cu creatia. caderea. 
rascumpararea ~i cu rolul Bisericii. Stapinirile (traditie. moralitate. dreptate ~i 
ordine) au fost create de Dumnezeu. dar au devenit tiranice $i au ajuns obiectul 
inchinarii. Deci ele conserva $i in acela$i timp corup societatea. ..Statul. 
politica. clasele. lupta sociala. interesele nationale. opinia publica. standardul de 
moralitate acceptat, ideea decentei. umanitatii. democratiei." toate acestea ii 
unesc pe oameni. in timp ce totodata ii separa de adevaratul Dumnezeu. 2u Cu 
toate acestea. Cristos le-a biruit. prin crucea $i invierea Sa ele au fost 
.. demascate ca fiind dumnezei fal$i" ~L .. puterea de a amagi .. a fost smulsa din 
miinile lor.27 In consecinta. cre$tinii . .i$i dau seama de in$elaciunea 
stapinirilor" $i pun sub semnul intrebarii legitimitatea lor.w in timp ce altii. 
incurajati de Biserica. refuza sa se lase inrobiti sau intimidati. Astfel. 
.. stapinirile .. sint .. cre$tinizate .. (adica !imitate la modestul rol de instrumente. pe 
care Dumnezeu Ii I-a desemnat) sau .. neutralizate ... 2" Mai specific .. .Duhul Sfint 
face ca stapinirile sa se 'mic$oreze · in fata ochilor credintei .. .. m a$a incit 
credinciosul care $Ne sa discearna le vede in marimea !or adevarata (fie ca este 
vorba de nationalism. de stat. de bani. de conventii sau de militarism) $i evita 
zeificarea lumii. In acela$i timp. Biserica anunta stapinirile prin calitatea $i 
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unitatea vietii ei .. ca domnia !or de nebiruit s-a sfir$it"31 $i ca ea porne~te un 
razboi defensiv impotriva lor, pentru ,.a tine la distanta influenta lor 
seducatoare $i inrobitoare'·. :iz Acest anunt constituie explicatia lui Berkhof 
privind Efeseni 3 : 10 $i razboiul defensiv din versetele 6: 10-17. 

O a treia prezentare a acestui mod de a intelege stapinirile a fost facuta in 
1954 de G. B. Caird, in seria conferintelor tinute in Canada ~i care fusesera 
publicate in 1950 sub titlul: Domnii ~i stdpfniri, un studiu al teologiei pau/ine. :ri 
Acesta este un studju biblic mult mai cu grija elaborat decit oricare din cele doua 
carti rezumate mai inainte,.,desi personal nu pot sa ma apropii cu prea multa 
inc~edere de o lucrare care ~(!)rbe~te despre .,logica gre~ita a lui Pavel $i 
exegeza Jui la fel de gre$ita" $i despre ,.insuficienta falselor argumente ale lui 
Pavel". 34 Afirmind in introducerea sa ca ,.ideea stapinirilor sinistre ale lumii ~i 
subjugarea lor de catre Cristos este zidita in structura gindirii lui Pavel" / 5 dr. 
Caird continua prin a identifica trei ,.stapiniri" principale. Prima este ,,religia 
pagina ~i stapinirea pagina". in care este inclus statul, ~i el interpreteaza Efeseni 
3: 10 ca afirmind faptul ca acestea au inceput deja sa fie rascumparate prin 
actiunile sociale cre$tine.36 A doua stapinire este Legea, care este buna in sine 
pe~tru ca este a · lui Dumnezeu, dar atunci cind ea este ,,ridicata la rangul de 
sistem independent al religiei, devine demonica"Y A treia stapinire prive$te 
celelalte elemente recalcitrante din natura care se opun lui Dumnezeu, in care 
sint incluse animalele salbatice. bolile, furtunile ~i intreaga incatu~are a 
creatiei in coruptie. Astfel, ,.punctul de vedere al lui Pavel privind dilema 
omului" este urmatorul: ,.El traie~te sub autoritati care au fost stabilite de 
Dumnezeu - stapinirea statului. stapinirea religiei legale, stapinirea naturii -
dar care prin pacat au devenit agenti demonici. A a~tepta ca raul sa fie biruit 
prin. oricare dintre aceste stapiniri, prin actiunea statului, prin autodisciplinarea 
con~tiintei sau prin procesele naturii, ar insemna sa-i ceri lui Satan sa scoata 
afara pe Satan. Stapinirile pot fi deposedate de influentele lor tiranice $i pot fi 
aduse in pozitia !or corecta de subordonare fata de Dumnezeu numai prin 
Cruce".38 

In comentariul sau despre Efeseni. publicat la douazeci de ani dupa Domnii $i 
stc'ipfniri, dr. Caird pare mai dispus sa accepte faptul ca Pavel se referea la .. fiinte 
spirituale care prezideaza toate formele ~i structurile puterii care actioneaza in 
via ta organizata a oamenilor". :i9 Intr-adevar. ..adevaratii du$mani sint fortele 
spirituale care stau in spatele tuturor institutiilor de guvernamint. $i controleaza 
vietile oamenilor $i ale natiunilor" .4" 

Singurul autor pe care-I voi mai aminti pe nume este dr. Markus Barth. a carui 
carte The Broken Wall - A Study of the Epistle to the Ephesians (Zidul darimat 
- Un studiu al Epistolei catre efeseni) a fost publicata in 1959 $i ale carui doua 
monumentale volume in Anchor Bible au urmat in 1974. In prima carte el 
identifica domniile $i stapinirile .. prin referirea pe care o face la patru trasaturi 
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ale gfndirii ~i terminologiei lui Pavel". $i anume statul (autorita\ile politice. 
judiciare ~i ecleziastice). moartea. legea rituala !ii morala. $i structurile 
economice. inclusiv sclavia. ..Noi am ajuns la concluzia ca prin domnii ~i 
stapfniri Pavel se refera la lumea axiomelor $i principiilor politicii !ii religiei. ale 
economiei !ii societa\ii. ale moralei $i biologiei. ale istoriei $i culturii." $i de 
aceea \ine de esenta Evangheliei sa cuprinda afirma\ii cu privire la situa\iile. 
dogmele !ii problemele politice. sociale. economice. culturale !ii psihologice".41 

in ultima sa lucrare fn doua volume. am tolu!ii impresia clara ca dr. Barth este 
dispus sa-i atribu,ie lui Pavel o continua credin\a .. mitologica" sau 
,.supersti\ioasa" (dupa parerea lui) fn puteri sµpranaturale. El pare sa caute un 
compromis nu prea comod fntre cele doua interpretari. Astfel. .. Pavel se refera la 
fiin\ele angelice sau demon ice care traiesc fn ceruri". exislfnd de asemenea o 
asociere directa a acestor domnii $i stapfniri cere$ti cu structurile $i institu\iile 
vie\ii de pe pamfnt" Y $i iarc'l$i. ..domniile $i stapfnirile sint in acela$i limp 

. entita\i spirituale intangibile $i structuri sau institu\ii istorice. fizice sau sociale. 
concrete". 4:

1 

Prima mea reactie fn fata acestei fncercari de reconstituire. cu privire la care 
am dat patru exe~ple. est~ sa-i admir ingeniozitatea. lnva\a\ii despre care este 
vorba au dat dovada de o mare indeminare fn fncercarea de a face ca referirile 
obscure ale lui Pavel la stapfnirile cere$1i sa vorbeasca in mod relevant propriilor 
noastre situa\ii paminte$ti. De aici rezulta atrac\ia acestei teorii. pe care un 
n.umar de autori de factura evanghelica au inceput de asemenea s-o adopte. Dar 
tot de aici se observa $i caracterul ei suspect. Pentru ca unii ne fmparla$esc cu 
mare candoare cele doua elemente stingheritoare care i-au determinat s-o 
fmbra\i$eze. in primul rfnd. spun ei. interpretarea tradi\ionala reflecta o 
viziune fnvechita despre lume. cu fngeri $i demoni. care nu difera prea mutt de 
cea cu spiridu$i $i strigoi. In al doilea rfnd. ei n-au putut gasi fn Noul Testament 
nici o referire Ia structuri sociale. care au devenit o semnificativa preocupare 
moderna. Apoi. dintr-o data. este propusa o noua teorie care rezolva simultan 
ambele probleme. Prin ea noi pierdem demonii $i cf$1igam structurile. pentru 
ca domniile $i stapfnirile sfnt structuri deghizate! 

Ar fi gre$il. totu~i. sa respingem noua teorie numai pentru ca ne sint suspecte 
presupunerile care i-au condus pe oameni ca s-o propuna sau s -o accepte. Ceea 
ce se cere ambelor parti este o cercetare exegelica.mai serioasa. pentru ca noua 
teorie .. nu este dovedita" $i n-a reu$il. a$ spune eu. sa-i convinga pe 
majoritatea exege\ilor. Tot ceea ce pot sa-mi fngadui aici este o critica 
introductiva. Este adevarat ca expresia .. domnii $i stapfniri"' (archai $i exousiai) 
~ste folosita uneori in Noul Testament cu privire la autorita\ile , politice. De 
exemplu. preo\ii iudei cautau motive ca sa-L dea ~e lsus .. pe mfna stapinirii $i 
pe mina puterii dregatorului"' (arche $i exousia)". -1-1 In aces! verse! cuvintele sin I 
la singular. De asemenea. lsus $i-a prevenit urma$ii spunindu-le ca vor fi du$i 
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fnaintea .. dregatorilor $i staplnirilor" . 1n limp ce Pavel le-a spus cititorilor sai sa 
fie .. supu$i staplnirilor $i dregatorilor" sau .,stapinirilor celor mai inalte" .4'• si in 
toate versetele in care apar cuvintele exousiai $i archai sau archontes. ele ·slnt 
1mpreuna !ii la plural. Ba mai mull. in fiecare caz contextul arata extrem de clar 
ca este vorba de autorita\i omene$1i. 

In alte contexte. lolu$i. 1n care acelea$i cuvinte sint in mod normal traduse 
.. domnii $i stapiniri" . nu este deloc evident faptul ca ele s-ar referi la structurile 
politice sau la autorita\ile judiciare. Dimpotriva. presupunerea apriorica a 
multor generafii de comentatori a fost aceea ca ele se refera la fiinte 
supranaturale. Faptul ca lor Ii s-au dat acelea$i nume $i titluri ca $i domniil~r 
omene$1i nu trebuie sa ne surprinda. deoarece .. ele ne-au fost prezentate ca 
avlnd o organizare politica"4

" $i ca fiind .. domnitori $i func\ionari ai lumii 
spirituale". 4 7 Marturisesc faptul ca eu gasesc reconstituirile noilor teoreticieni nu 
numai ingenioase. dar $i alit de artificiale. incft pot fi socotite nascociri. 

Lua\i cele trei referiri principale la domnii $i stapiniri din Efeseni. 
lnterpretarea naturala a textului din 1:20-21 nu este ca Dumnezeu l -a 1nal\al 
pe lsus mai sus de orice domnii $i institu\ii paminle$1i. facindu-L astfel 
,.lmparat al •impara\ilor $i Domn al domnilor" (de$i El de\ine aceasta pozi\ie. 
$i acest gind poate fi socotit ca inclus). din moment ce se spune, 1n mod specific, 
ca ,Jocurile cere$1i". la dreapta Jui Dumnezeu. sint tarimul 1n care El a fost 
inal\at mai presus de toate. Apoi. mi se pare extrem de exagerat sa sugerezi ca in 
3: 10 Pavel spune de fapt ca prin Biserica in\elepciunea nespus de felui"ita a Jui 
Dumnezeu este facuta cunoscuta structurilor puterii de pe pamint. Pentru cei 
care interpreteaza versetul in aces! fel. referirea la ..locurile ceresti·" este iarasi o 
adaugire stfngace. $i in al treilea rind. ni se spune in mod clar ca· lupta spiritu.ala 
a cre$1inului nu este .. impotriva carnii $i singelui. ci impotriva domniilor. 
impotriva stapinirilor"; ceea ce pina 1n zilele noastre a fost in general in\eles ca 
insemnind ca noi luptam .. nu cu oamenii. ci cu fortele demonice". 

Aluziile la .. stapinitorii 1ntunericului acestui veac" ;i la .. duhurile rauta\ii" 
1mpreuna cu armura $i armele necesare pentru a le rezista. se potrivesc cu 
puterile supranaturale. in special intr-un context care-I pomene$1e de doua ori 
pe diavol (v. 11 $i 16). din moment ce exista din nou adaugarea stingace a 
expresiei .. in locurile cere$1i". De fapt. n-am 1ntilnit-nici un nou teoretician care 
sa fi luat in considerare in mod adecvat faptul ca toate cele trei referiri la domnii 
$i stapiniri din Efeseni con\in de asemenea $i o referire la locurile cere$1i. 
adica la lumea nevazuta a realita\ii spirituale. Acesta pare sa fie un fapt amintit 
cu incapatfnare. ca $i cum Pavel ar fi explicat in mod deliberat cine anume sint 
aceste domnii $i stapiniri. $i unde opereaza ele. lntr-adevar. cele $ase stadii ale 
dramei in desfa$Urare a domniilor $i stapinirilor - crearea lor originara. 
caderea lor. infringerea lor decisiva de catre Cristos. inva\atura pe care o 
primesc in Biserica. continua lor ostilitate $i distrugerea lor finala'~' - toate par 
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sa se aplice mai natural la fiin\ele supranaturale decit la structuri. institu\ii $i 
tradi\ii. 

Trectnd acum de la considera\iile exegetice la cele teologice. nimeni nu poate 
nega faptul ca lsus eel zugravit in Evanghelii a crezut in existenta atit a 
demonilor cit $i a ingerilor. $i El n-a facut-o pentru ca acest lucru ar fi fost 
inevitabil. deoarece saducheii nu credeau. Dar exorcismul a fost o parte 
integranta a lucrarii Sale de vindecare $i unul dintre principalele semne ale 
lmparatiei. Este de asemenea scris ca El a vorbit despre ingeri fara sa fie cHu:;;i 
de pu\in inhibat. 4' ' A~a ca daca lsus Cristos. Domnul nostru. a crezut in ingeri 
$i demoni $i a vorbit despre ei. ar fi prea nepotrivit ca noi sa ne sim\im 
stinjeniti s-o facem. Apostolii Sai au preluat credin\a aceasta de la lsus. Dincolo 
de aceste referiri la domnii ~i stapiniri. exista numeroase alte referiri la ingeri. 
facute de Pavel. Petru ~i de autorul Epistolei catre evrei. 0 11 Comentatorii sint 
liberi. daca teologia lor le permite. sa nu fie de acord cu lsus $i cu apostolii Sai. 
sa respinga credinta !or cu privire la fiintele inteligente supranaturale. 
considerindu-le .. mitologice" sau .Jncarcate de supersti\ie". ~i sa incerce sa 
,.demitologizeze" invatatura lor. Dar ei nu pot sa argumenteze ca nu exista 
inva\atura data de Domnul Isus $i de apostoli in aceasta privin\a. inva\atura 
care de-a lungul secolelor le-a fost evidenta tuturor comentatorilor. Pentru a 
rasturna o astfel de tradi\ie aproape universala in intelegerea biblica ar fi 
necesare motive exegetice foarte puternice $i nu numai apelul la relevan\a. 

in fine. reafirmind faptul ca domniile ~i stapinirile sint agenti supranaturali. 
eu nu neg in nici un caz faptul ca ele pot folosi structuri. tradi!ii. institutii etc .. 
pentru a face bine sau rau: doresc numai sa evit confuzia care vine din 
identificarea lor. Faptul ca structurile sociale. politice. juridice ~i economice pot 
deveni demonice este evident pentru oricine care a observat ca statul. care in 
Romani 13 este un slujitor al lui Dumnezeu. in Apocalipsa 13 a devenit un aliat al 
diavolului. in mod similar. legea morala pe care Dumnezeu a dat-o spre binele 
oamenilor a dus la robia umana ~i a fost exploatata de stihiile universului. 5 1 

Oricare dar bun al lui Dumnezeu poate fi pervertit pentru a fi folosit in scopuri 
rele. Dar daca noi identificam .. stapinirile" cu structurile umane de un fel sau 
altul. rezulta consecinte grave. in primul rind. sintem lipsiti de o explicatie 
adecvata care sa arate de ce structurile ajung sa devina tiranice in mod atit de 
regulat. dar nu intotdeauna. in al doilea rind. ne restringem in mod nejustificat 
intelegerea privind activitatea rauvoitoare a diavolului. in timp ce el este prea 
instabil ca sa fie limitat la elementul structural. in al treilea rind. noi devenim mult 
prea negativi fata de societate ~i structurile ei. Stapinirile sint rele. ele trebuie sa 
fie detronate ~i trebuie sa luptam impotriva lor. A~a ca daca .. stapinirile" sint 
structuri. aceasta devine atitudinea noastra fata de structuri. Ne vine greu sa 
credem sau sa spunem ceva bun despre ele. atit de corupte ne par. Avocatii noii 
teorii ne atrag atentia impotriva zeificarii structurilor: eu doresc sa le atrag 
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atentia impotriva demonizarii lor. Ambele sin! extreme care trebuie evitate. 
Desigur. trebuie sa lasam Biserica. in calitatea ei de noua societate a lui 
Dumnezeu. sa puna sub semnul intrebarii standardele ~i valorile societa\ii 
contemporane ~i sa demonstreze o alternativa viabila. Dar daca Dumnezeu 
binecuvinteaza marturia ei. s-ar putea ca unele structuri sa se schimbe in bine: 
atunci ce se va intimpla cu noua teologie privind Stapinirile? 

III. ARMURA LUI DUMNEZEU (v. 13-20) 
Motivul penti-u care ni se cere sci imbracam armura divina este ca sd puteti tine 
piept fmpotriua une/tirilor diauolului (v. 11 ). ca sd u6 puteti fmpotriui fn ziua cea 
rea, ~i s6 romfneti fn picioare dup6 ce ueti Ji biruit totul. Stati gata dar ... 
Aceasta repetata accentuare a nevoii de a ,.sta tari" sau de a ,.rezista" (in 
traducerea romaneasca . de a ne ,Jmpotrivi" . n. tr.) dovede~te preocuparea 
apostolului pentru stabilitatea cre~tina. Cre~tinii ~ovaielnici sint o prada 
u~oara pentru diavol. $i cre~tinii care tremura ca trestia nu pot rezista vintului 
atunci cind domniile ~i stapinirile incep sa-1 stirneasca. Pavel dore~te sa-i vada 
pe cre~tini atit de tari ~i de stabili inctt ei sa poata ramine fermi chiar ~i in fa\a 
uneltirilor diavolului (v. 11) ~i chiar in ziua cea rea. adica. in perioade de 
presiuni speciale. Pentru o asemenea stabilitate. atit a caracterului cit ~i in crize, 
armura lui Dumnezeu este esentiala. 

Expresia toat6 armura lui Dumnezeu traduce cuvintul grecesc panop/ia, care 
inseamna ,.intreaga armura a unui soldat bine inarmat" (AG). d~~i ,,este 
subliniat mai degraba caracterul divin decit caracterul complet al armurii" . 52 

Elementul esential este faptul ca acest echipament este ,,faurit ~i pregatit" de 
Dumnezeu.53 in Vechiul Testament. Dumnezeu insu~i. Domnul O~tirilor. este 
descris ca un razboinic care se lupta pentru a-$i apara poporul, adica, El .. Se 
imbraca cu dreptatea ca ~i cu o plato~a. i~i pune pe cap coiful mintuirii" ."" $i 
astazi armurile ~i armele sint tot ale Lui. dar acum El le imparte cu noi. Noi 
trebuie sa imbracam armura. sa luam armele ~i sa mergem la razboi impotriva 
puterilor celui rau. 

Pavel prezinta in detaliu cele ~ase pjese principale ale echipamentului unui 
osta~ - centura. plato~a. incal\amintea. scutul. coiful ~i sabia. ~i le folose~te 
ca ~i ilustratii ale adevarului. ale indrepta\irii. ale ve~tii bune a pacii. ale 
credintei. ale mintuirii $i ale Cuvintului lui Dumnezeu. care ne echipeaza in 
lupta noastra impotriva stapinirilor. 

Lui Pavel ii erau foarte familiari osta$ii romani. El a inttlnit multi in calatoriile 
sale. ~i in timp ce-$i dicta Epistola catre efeseni. incheietura miinii ii era legata 
cu o catu$a de unul din ei. El se refera la lanturile Jui in versetul 20. $i de~i 
este pu\in probabil ca un asemenea gardian sa fi purtat intreaga armura a unui 
infanterist de pe cimpul de lupta. faptul ca era atit de aproape de el s-ar fi putut 
prea bine sa-i fi stirnit imaginatia. 
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in 1655 predicatorul puritan William Gurnall ... pastor al bisericii lui Cristos la 
Lavenham in Suffolk" (dupa cum se autointitula el) . a publicat tratatul sau 
Cre!itinul fn armurc'i comp/eta. Subtitlul elaborat al acestei lucrari. pentru care 
eel care doreiile sa-1 citeasca trebuie sa inspire adinc. este: Razboiul sfintilor 
fmpotriua diauolului. in care este descoperit ace/ mare duiiman al lui Dumnezeu 
!ii al poporului Sau. strategiile iii puterea sa. scaunul de domnie al imperiului 
sou, rautatea iii planuri/e sale pe care le are impotriua sfintilor: s-a deschis un 
magazin. de unde cre!jtinul este echipat pentru lupta cu arme spirituale. este 
ajutat sd-$i imbrace armura $i este fnuatat sd-$i foloseasca armele: fmpreuno 
cu ie!jirea fericita din intregul razboi. in Dedicatia pe care o face in carte celor 
din parohia sa. el spune despre sine ca este un pastor .. sarac" iii .. nevrednic". iar 
tratatele sale sint doar un .. mic dar'' pentru ei. Totu$i. a opta editie din 1821. pe 
care o posed eu. se intinde pe trei volume. 261 de capitole iii 1472 de pagini. 
de$i ea este o expunere a numai unsprezece versete. 

Dati-mi voie sa va prezint doar o farima din spiritualitatea lui Gurnall. El scrie 
cu privire la armura lui Dumnezeu: ..in ceruri noi vom aparea nu in armura. ci in 
robe ale gloriei: dar aici ele (piesele armurii care au fost specificate) trebuie sa fie 
purtate zi $i noapte: noi trebuie sa umblam. sa lucram $i sci dormim in ele. caci 
altfel nu sintem osta$i adevarati ai lui Cristos".'•'• in armura Lui trebuie sci fim 
treji $i sa veghem. sa nu ne slabim nici o clipa vigilenta. caci .. timpul in care 
cre$tinii dorm este timpul in care Satan ispite$te: orice musca are curajul sci se 
a$eze pe un leu care doarme".-'6 El continua prin a-i aduce ca exemple pe 
Samson (al carui par a fost taiat de Dalila pe cind el dormea). pe imparatul Saul 
(a carui lance a furat-o David pe cind el dormea) . Noe (care a fost intr-un fel 
batjocorit de catre fiul sau cind el era in somnul betiei) $i pe Eutih (care a 
dormit in timp ce predica Pavel). 

Dr. Martyn Lloyd-Jones a scris in zilele noastre o foarte frumoasa $i completa 
expunere din acelea$i unsprezece versete. in doua volume intitulate Lupta 
cre!itina $i Osta!ju/ cre!jtin."' totalizind 736 de pagini. Cele douazeci $i unu de 
capitole din primul sau volum despre .. uneltirile diavolului'·. care descriu unele 
dintre cele mai subtile asalturi ale diavolului impotriva poporului lui Dumnezeu 
(in cele trei domenii: al mintii. al experien(ei $i al trairii sau conduitei) $i cum 
anume trebuie sa fim mereu in garda. sint pline de sfaturi in(elepte din partea 
unui pastor cu multa experien(a. 

Prima piesa de echipament pe care o aminte$te Pavel este centura adevarului: 
auind mij/ocul incins cu adeuaru/ (v. 14). De obicei confectionata din piele. 
centura soldatului (inea mai degraba de ve$mintul sau decit de armura. 
Totu$i. ea era esen(iala. Ea ii stringea tunica !?i ii (inea sabia. Ea ii ajuta sa 
poata pa$i nestingherit cind mar$aluia. in clipa in care $i-o punea. ea ii dadea 
ace! sentiment al puterii ascunse !?i al increderii. Centurile $i briiele au inca $i 
astazi acela$i efect. A-(i .. stringe cureaua·· poate insemna nu numai sa accepti 
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o perioada de austeritate pe durata unor lipsuri alimentare. ci de asemenea sa te 
pregale$ti pentru ac\iune. lucru pe care anticii I-au cuprins in expresia .,a-ti 
incinge $alele" . 

Centura osla$ului cre$lin este numita .. adevar". Multi comentatori. in 
special fn primele secole. au in(eles ca acest cuvfnt se refera la revelatia lui 
Dumnezeu rn Cristos !ii fn Scriptura. Cu siguranta numai adevaral este eel care 
poate da pe fata minciuna diavolului $i eel care i;ie poate elibera.sx $i Pavel s-a 
referit de citeva ori in aceasta epistola la impbrtanta $i puterea adevarului. 5" 

Totusi. alti comentatori. bazindu-se in special pe faptul ca fn propozitia 
grec~asca · lipse!ite articolul hotarit. pref era sa considere ca Pavel se refera la 
,,adevar" f :, sensul .. sincerita\ii" sau .. integritatii" (NEB). Caci, cu siguranta. 
Dumnezeu pretinde .. ca adevarul sa locuiasca ·rn noi" . $i cre$tinul trebuie sa fie 
cinstit ~i sa spuna adevarul. indiferent de pretul care· i s--ar .cere."° A fi viclean. a 
cadea fn fatarnicie. a apela la intrigi ~i uneltiri. fnseamna a face jocul d iavolului. 
$i noi nu vom fi in stare sa-1 invingem in propriul sau joc. Ceea ce ura$te el este 
adevarul transparent. Ef iube$t~ fntunericul: lumina ii pune pe fuga. P-e ntru 
sanatatea spirituala crt !ii pentru c·ea psinica. este neaparat necesar sa fii cinstit cu 
tine insuti. 

Poate ca nu ni se cere sa alegem intre aceste doua alternative. Chib.!llitul 
Gurnall scrie: .. Unii prin adeuar inteleg un adeuar _doctrinar. altii ii vor socoti 
adevarul inimii. sinceritatea: eu creo ca aceia gfndesc bine care fac un compromis 
intre cele doua ... unul nu poate exista fara celalalt"."1 

A doua piesa din echipamentul cre$tinului este p /ato!ja indreptatirii (v. 14:. 
Unii au sus(inut ca de$i fn armura lui Dumnezeu exista o plato$ci. spateli? 
ramine neprotejat. Ei continua prin a spune ca noi trebufe sa-1 fnfruntam pe 
du$manul nostru cu curaj $i nu trebu.ie sa fugim de el. expunindu-ne astfel 
spatele neprotejat. John Bunyan a facut aceasta afirmatie fn Ca/atoriu 
Cr~tinului. Atunci cind Cre$tinul a ajuns in Valea Umilin(ei ... a qescoperit ca 
un uria$ respingator" . al carui nume era Apollyon ... venea spre el trecind peste 
cimp ... ,Atunci Cre$tinul a fnceput sa se teama. $i sa se intrebe in sinea lui ·daca 
ar fi mai bine sci fuga sau sci stea locului. Dar $i-a adus din nou aminte cci spatele 
nu -i era protejat. $i de aceea s-a gindit ca fugind i-ar da du$manului un avantaj. 
$i acesta 1-ar putea strapunge U$Or cu sage\ile lui. De aceea. el a hotarH sa 
fncerce sa--1 infrunte" ."l Acesta constituie un bun sfat spiritual. dar ramine un 
exemplu indoielnic de exegeza biblica. pentru ca plato$a osta$ului acoperea 
adesea am spatele lui dt $i fata. $i era piesa principala din armura care-i 
proteja majoritatea organelor vitale. 

intr-o epistola anterioara. Pavel scria despre .. plato$a credin(ei $i . a 
dragostei" ."·' dar aici. ca $i in lsaia 59: 17. plato$a consta din . .indrepta(ire". In 
epistolele lui Pavel. cuvintul dikaiosyne inseamna de cele mai multe ori 
.. justificare" (indreptatire). adica initiativa plina de hara lui Dumnezeu de a -i 
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fmpaca pe pacc\to~i cu El prin Cristos. Aceasta este deci plato~a credinciosului") 
Cu siguranta. nici o protectie spirituala nu este mai mare decit protec\ia unei 
relatii drepte cu Dumnezeu. A fi indrepta\it prin harul Sau in baza credin\ei 
simple in Cristos eel crucificat. a fi imbracat cu o dreptate care nu este a ta ci a lui 
Cristos. a sta inaintea lui Dumnezeu nu condamnat ci acceptat - acesta este un 
mijloc esential de aparare impotriva unei con~tiinte acuzatoare ~i impotriva 
atacurilor calomniatoare ale celui rau. al carui nume ebraic ( .. Satan") inseamna 
.. adversar" ~i al carui titlu grecesc (diabolos . .. diavol" ) inseamna .. calomniator" . 
.Acum dar nu este nici o osindire pentru cei ce sint in Cristos Isus ... Cine va 
ridica pira impotriva ale$ilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i 
socole$1e indrepta\i\i! Cine -i va osindi? Cristos a murit1 Ba mai mull. El a si 
inviat, sta la dreapta lui Dumnezeu !ji mijloce$1e pentru noi. ""4 Aceasta est~ 
siguran\a cre$1ina a indrepta\irii: ea este o plato!ja puternica menita sa ne 
protejeze impotriva acuza\iilor satanice. 

Pe de alta parte. apostolul a scris in 2 Corinteni 6:7 despre .. armele de lovire 
~i de aparare care le da dreptatea". care ar parea sa insemne dreptate morala. 
$i a folosit cuvintul dikaiosyne in acela!ji sens in Efeseni 4:24 $i 5:9. Astfel. 
plalo$a credinciosului ar putea fi dreptatea caracterului $i a conduitei. Caci a~a 
cum cultivarea .. adevarului" este calea pe care putem invinge in!jelaciunile 
diavolului. tot a$a cultivarea .. drepta\ii" este calea pe care putem rezista 
ispitelor lui. 

Ca $i o alternativa. intocmai cum a fost cu cele doua semnifica\ii posibile ale 
.. adevarului". tot a~a ar fi bine sa combinam cele doua semnifica\ii posibile ale 
.. cuvintului dikaiosyne. deoarece. conform Evangheliei lui Pavel. una va duce in 
mod invariabil la cealalta. Dupa cum spune !ii G.G. Findlay: ..Iertarea completa 
a gre~elilor trecutului ~i integritatea caracterului. care apar\in vie\il 
indrepta\ite. sin I \esute impreuna in ni~te zale impenetrabile". 0 ' ' 

incal\amintea Evangheliei este urmatoarea pe lista. Dupa Markus Barth. 
exista un consens intre comentatori privind faptul ca Pavel .. s-a gindit la acele 
caliga (cizme scurte) ale legionarilor romani. care erau confec\ionate din piele. 
lasau libere degetele picioarelor. aveau talpi grele cu \inte !ii erau strinse pe 
glezna ~i pe fluierele picioarelor cu curele mai mull sau mai pu\in 
ornamentale_". Acestea ii .. echipau pentru mar~uri lungi !ii ii confereau o buna 
stabilitate ... In limp ce nu-i impiedicau mobilitatea. ele ii \ineu picioarele ca sa 
nu alunece".'"' 

incal\amintea osta~ului cre~tin este rfuna Euangheliei pacii (v. 15) . .. Rivna·· 
este traducerea cuvintului hetoimasia. care inseamna .. ze1·· ... pregatire" sau 
.. fermitate". lncertitudinea rezulta din faptul ca genitivul care urmeaza poate fi 
subiecliv sau obiectiv. Daca este primul caz. atunci sensul este de fermitate ~i 
statornicie pe care o da Evanghelia celor care cred in ea. asemanatoare 
stabilita\ii pe care o da o incal\aminte buna celor care o poarta. NEB adopta 
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aceasta interpretare ~i traduce: .. Fie ca incal\amintea din picioarele voastre sa 
fie Evanghelia paci i. ca ea sa va dea o buna stabilitate". $i. cu siguran\a. c!aca 
am primit vestea buna. ~i daca ne bucuram de pacea cu Dumnezeu $i pacea 
dintre noi pe care o aduce ea. noi avem pozi\ia cea mai ferma posibila de pe 
care sa ne luptam cu eel rau. 

Dar genitivul poate fi obiectiv. caz in care incal\amintea osta~ului cre$1in 
este .. zelul sau de a vesti Vestea Buna a pacii" (GNB). Nu exista nici o indoiala 
asupra faptului ca noi trebuie sci fim intotdeauna gala sci depunem marturie 
pentru Isus Cristos. impaciuitorul lui Dumnezeu (2:14-15) ~i de asemenea -
dupa cum scrie Pavel intr-un pasaj paralel din Coloseni''7 - sa dam raspunsuri 
cu har ... drese cu sare" . la intrebarile pe care ni le pun .. cei de afara" . Aceasta 
rivna are o influen\a extrem de stabilizatoare asupra propriilor noastre vie\i. ~i 
in acela~i limp ii ajuta !ii pe al\ii sa cunoasca Evanghelia eliberatoare. Cit 
despre mine. eu inclin u~or spre aceasta explica\ie. in parte din pricina 
paralelei din Coloseni !ji in parte din pricina palidului ecou din 2: 17 ( .. El a venit 
astfel sa aduca ves~ea buna a pacii") ~i din lsaia 52:7 (.,Ce frumoase sint pe 
mun\i picioarele celui ce aduce ve$1i bune. care veste~te pacea"). Dupa cum 
scrie Johannes Blauw: .. Lucrarea misionara se aseamana cu o pereche de 
sandale care a fost data Bisericii pentru ca ea sa iasa pe drum $i sa continue sd 
mearga pentru a face cunoscuta taina Evangheliei" ."" 

in ambele sensuri diavolul se teme de Evanghelie $i o ura!jte, pentru ca ea 
este puterea lui Dumnezeu care ii smulge pe oameni de sub tirania lui. atit pe noi 
cei care am primh-o cit $i pe cei carora le-o vestim. A$a ca trebuie sa \inem 
incal\amintea Evangheliei strins legate\ pe picioare . 

A patra piesa a echipamentului nostru este scutu/ credintei (v. 16), pe care 
trebuie sa-1 luam nu atit ,,mai presus de toate" (AV), ca $i cum el ar fi eel mai 
important dintre toate armele, ci, mai degraba, pe deasupra tuturor, ca ~i pe un 
element adi\ional indispensabil. Cuvintul pe care-I folose$1e Pavel nu se refera 
la scutul mic $i rotund care Iasa neprotejata cea mai mare parte a trupului, ci la 
eel lung, dreptunghiular, masurind 1,2 pe 0,75 metri. care acopera intreaga 
persoana. Numele lui latin era scutum. El ,,era facut din ... doua straturi de lemn 
incleite ~i acoperite in primul rind cu pinza de in apoi cu piele: sus ~i jos el era 
strins cu doua centuri meta lice" . 0'1 A fost special conceput ca sa stinga proiectilele 
incendiare periculoase care se foloseau atunci. mai ales sage\ile inmuiate in 
smoala. care erau apoi aprinse ~i trase. 

Care sint deci toate sagetile arzdtoare ale ce/ui rau. ~i cu ce scut trebuie sa se 
apere cre~tinii? Fara indoiala ca sage\ile diavolului includ acuza\iile lui 
rautacioase. care aprind con~tiin\a noastra cu ceea ce (daca sintem adaposti\i 
in Cristos) poate fi numit o falsa vinova\ie. Alie sage\i ar fi gindurile involuntare 
ale indoielii ~i neascultarii. razvratirii. poftei. rauta\ii sau fricii. Dar exista un scut 
cu care putem stinge toate aceste sage\i de foe. Acesta este scutul credintei. 
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Dumnezeu insu!?i .. este un scut pentru cei ce se incred in El" . 7" $i prin credin\a 

alergam la El pentru adapost. Caci credin\a se tine strins de promisiunile lui 
Dumnezeu in vremui-ile de fndoiala ~i deprimare. · $i credin\a se \ine stdns de 
puterea lui Qumnezeu fn vremurile de ispita. Apollyon ~i-a batut joc de cre~tin 
amenin\fndu-1: ,Alci am sa-\i. arunc sufletul" . .. $i cu aceasta." continua 

Bunyan. ,.el a tras o sageattl catre pieptul lui: dar cre$tinul avea un scut in m1na 
sa, cu care a prins-o. !?i astfel a prevenit pericolul pe care-I putea aduce ea". 7 1 

Coiful osta~ului roman. care este urmatoarea piesa de pe lista din armura. era 
confoc\ionat de obicei dintr-un metal rezistent. ca bronzul sau fierul. .. 0 

caplu!?eala interioara de pfsla sau burete facea ca greutatea sa fie tolerabila. 
Numai securea sau ciocanul puteau gauri un coif greu. In unele cazuri un vizor 

rabatabil asigura protec\ia fe\ei". n 

Coifurile erau attt decorative cit ~i protectoare. • ~i unele aveau pene sau 
creste minunate. 

Conform unei informa\ii anterioare a lui Pavel. coiful osta~ului cre~tin este 
,.nadejdea mtntuirii". 1:1 adica siguran\a mtntuirii noastre viitoare ~i finale . Aici tn 
Efeseni doar coi/u/ mfntuirii (v. 17) este eel pe care trebuie sa-1 luam ~i sa-1 

purtam. Dar fie ca piesa pe care o purtam pe cap este acea masura a salvarii pe 

care noi am primit-o deja (iertare. eliberate de legaturile lui Satan ~i infierea in 

familia lui Dumnezeu). fie ca ea este a~teptarea plina de incredere a intregii 
mtntuiri pe care o vom primi tn acea ultima zi (incluztnd tnvierea. gloria si acel 

chip asemanator lui Cristos pe care le vpm avea fn ceruri). nu exista indoiala cu 
privire la faptul ca puterea mtntuitoare a lui Dumnezeu este singurul nostru 

mijloc de aparare tmpotriva du~manului sufletelor noastre. Charles Hodge a 

scris: ,,Ceea· ce-1 tmpodobe$1e $i-l protejeaza pe cre~tin. ceea ce-1 face sa stea 

cu capul ridicat. plin de tncredere si bucurie. este faptul ca e mintuif"74 ~i. am 
putea adauga noi. faptul ca el ~tie c·a mintuirea lui va fi desavir~ita odata. 

A ~asea $i ultima arma care trebuie specificata este sabia (v. 17). Din toate 

cele ~se piese ale armurii enumerate. sabia este singura care in mod clar poate 

fi folosita attt' pentru .atac cit $i pentru aparare. Mai ·mult. felul de atac des·pre 

care este vorba va implica o strfnsa lupta corp la corp. caci cuvfntul folosit este 

machaira. sabia scurta. Ea este sabia Duhului. care apoi este imediat identificata 

ca fiind Cuufntu/ /ui Dumnezeu. de$i tn Apocalipsa ea este vazuta ca iesind din 

gura lui Cristos. 75 Aceasta poate sa includa foarte bine cuvintele de a pa rare Si 

marturie. pe care lsus a promis ca Duhul Sftnt le va pune pe buzele urma~ilor 

Sai. cind ace~tia vor fi du~i tnaintea dregatorilor. 7" Dar expresia .. Cuvintul lui 

Dumnezeu" are un in\eles mull mai larg. ~i anume. ea se refera la Scriptura. 

Cuvtntul scris al lui Dumnezeu. a carui origine este in mod repetat atribuita 

Duhului Sftnt. inca ~i astazi el este sabia Lui. pentru ca El o mai folose$1e inca sa 
strapunga mijloacele de aparare ale oamenilor. sa trezeasca remu~carile 

con~tiin\ei ~i sa -i trezeasca pe oameni din somnul spiritual. Totu~i. El pune 
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sabia Sa si in miinile noastre. ca noi s-o putem folosi attt pentru a rezista ispitelor 
(a~a cum a facut Isus. cittnd Scriptura pentru a respinge pe diavolul tn pustia 
Iudeii) cit 5i in evanghelizare. Fiecare evanghelist cre~tin. fie el predicator sau 

martor personal. 5tie ca Cuvintul lui Dumnezeu are puterea de a taia, fiind .. mai 
ascu\it decit orice sabie cu doua tai$Uri". 77 De aceea. niciodata nu trebuie sa ne 

fie ru$ine sa-1 folosim sau sa recunoa~tem tncrederea noastra tn faptul ca Biblia 
este sabia Duhului. Dupa cum a scris E.K. Simpson. aceasta expresie ne prezinta 

,.puterea de a taia a Scripturii ... Dar o Bib lie mutilata este ceva ce Moody a 
calificat ca fiind 'o sabie rupta' ."78 

lata deci cele ~ase piese care alcatuiesc tntreaga armura a lui Dumnezeu: 
centura adevarului ~i plato~a tndrepta\irii, incal\amintea Evangheliei ~i scutul 

credin\ei. coiful mtntuirii ~i sabia Duhului. Ele constituie. dupa cum am vazut. 

armura lui Dumnezeu. pentru ca El ne-o pune la dispozi\ie. Totu$i. este 

responsabilitatea noastra sa o luam. sa o imbracam $i sa o folosim cu incredere 
tmpotriva puterilor celui rau. Mai mult. trebuie sa fim siguri ca profitam de fiecare 

piesa din echipamentul oferit ~i ca nu am omis nici una din ele. ,,Du$manii 

no$tri ne tmpresoara din toate par(ile. ~i tot a~a trebuie sa ne inconjoare si 
armura noastra. si tn dreapta ~i in sttnga". n 

in final. Pavel adauga rugaciunea (v. 18-19). (probabil) nu pentru ca el 

priveste rugaciunea ca pe o alta arma (care n-a fost nominalizata ca atare). ci 
deoarece ea trebuie sa stea la baza tntregii noastre lupte spirituale. Echiparea cu 

armura lui Dumnezeu nu este o opera\ie mecanica: ea insa~i este o expresie a 
dependen\ei noastre de Dumnezeu. tn alte cuvinte. o expresie a rugaciunii. Ba 

mai mult, ea este o rugaciune fn Duhul. izvorita la indemnul Lui ~i calauzita de 

EI. tntocmai cum Cuvtntul lui Dumnezeu este ,,sabia Duhului" pe care o 

folose$te tot EL Astfel. Scriptura $i rugaciunea \in de armele cele mai 
importante pe care Duhul le pune tn mtinile noastre. 

Rugaciunea cre~tina predominanta este minunat de cuprinzatoare. Ea are 
patru trasaturi universale. indicate prin repetarea de patru ori a cuvtntului ,,tot". 

Trebuie sane rugam fn toata uremea (attt in mod regulat cit $i in mod constant). 
tot /e/ul de rugaciuni si cereri (pentru ca ea fmbraca forme multe si variate). cu 

toata staruinta (pentru ca noi. ca buni osta~i. trebuie sa veghem mereu. ~i 
niciodata sa nu renun\am sau sa adormim). facind rugdciuni pentru toti sfintii 

(fiindca unitatea noii societa\i a lui Dumnezeu. care fusese obiectul acestei 

intregi epistole. trebuie sa fie reflectata in rugaciunile noastre). Cei mai mul\i 

cre~tini se roaga uneori. cu anumite rugaciuni $i cu un anumit grad de 

staruin\a. pentru unii dintre copiii lui Dumnezeu. Dar daca in aceste expresii am 

tnlocui .. unii". ..uneori". ..anumite" cu .. to\i" ... toata vremea" ... tot felul" . ar 

insemna sa intram noi in$ine tntr-o noua dimensiune a rugaciunii. Numai atunci 

cind Cre$tinul .. a sim\it gura iadului ... aproape de el. pe margin ea drumului" 

care trecea prin Valea Umbrei Mor(ii. ~i numai cind a vazut flacarile · si fumul ~i 
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cu,d a auzit zgomotele infrico$atoare. numai atunci .. a fost fortat sa rid ice sabia. 
~i sA apeleze la o alta arma. numita Toata-rugaciune: ~i astfel a strigat in auzul 
meu: 'Oh Doamne. te implor. salveaza-mi sufletul'" . "" 

Poate ca cea mai importanta porunca este sa fim treji ~i. in consecinta. sa 
veghem (v. 18). Aceasta porunca se fundamenteaza pe inva\atura lui lsus 
insu~i . El a accentuat nevoia vegherii atit in vederea revenirii Lui nea$teptateH1 

cit. ~i in vederea atacului nea~teptat al ispitei.H2 Se pare ca El a continuat sa 
repete acela~i indemn: .. Eu va spun - vegheati!" Apostolul a reluat ecoul 
avertismentului Sau $i I-a amplificat. .. Vegheati" a fost apelul general adresat 
vigilentei cre~tine." ' pe de-o parte pentru ca diavolul da intotdeauna tircoale ca 
un leu flamind. ~i inva\atorii fal~i ca ni$te ..lupi rapitori" ."4 $i pe de alta parte 
pentru ca venirea Domnului sa nu ne gaseasca nepregatiti."" dar in special din 
pricina tendintei noastre de a dormi atunci cind ar trebui sa ne rugam. "" 
.. Vegheati ~i ruga\i-va." a indemnat lsus. Neascultarea de aceasta porunca a 
fost aceea care i-a dus pe apostoli la dezastruoasa lor lipsa de loialitate: o 
neascultare similara duce ~i astazi la o similara lipsa de loialitate. Prin rugaciune 
ii a~teptam pe Domnul ~i ne reinnoim puterea. Fara ea sintem mult prea slabi 
~i ofiliti ca sA putem sta impotriva uria$elor forte ale celui rau. 

Ruga\i-va de asemenea ~i pentru mine. i-a implorat Pavel (v. 19). El era 
destul de in\elept ca sa cunoasca propria lui nevoie de putere. daca se gindea ca 
trebuie sa se fmpotriveasca du~manului. $i destul de smerit ca sa le ceara 
prietenilor sai sa se roage cu el ~i pentru el. Puterea de care avea el nevoie nu 
era numai in vederea confruntarii lui personale cu diavolul. ci ~i in vederea 
lucrarii lui de evanghelizare prin care dorea sa smulga oameni de sub stapinirea 
diavolului. Aceasta a fost parte din responsabilitatea imputernicirii lui ini\iale. 
cind Domnul Jsus i-a spus sA mearga $i sa intoarca oamenii .. de la intuneric la 
lumina. ~i de sub puterea lui Satan la Dumnezeu"."7 De aici rezulta conflictul 
spiritual de care el era con~tient. Mai mult. el nu a parasit cimpul de bataie nici 
acum cind era in inchisoare $i nu mai putea sa-$i continue expeditiile 
misionare. Nu. existau acei soldati de care. pe parcursul celor citeva ore cit 
ace~tia erau de garda. el era legat pe rind cu catu$e. ~i existau vizitatorii lui 
permanenti. El mai putea inca sale marturiseasca !or. $i a facut-o. Trebuie sa fi 
fost $i alte persoane in afara lui Onisim. sclavul evadat. pe care el le-a condus la 
credinta in Cristos. Luca ne vorbe$te de frunta$ii iudei care au venit .. in mare 
numar" la locuinta pe care o luase cu chirie. $i care I-au auzit vorbind .. de 
dimineata pina seara" despre imparatie ~i despre Jsus. ..Unii au crezuf'. 
adauga Luca."" Astfel ca lucrarea de evanghelizare a lui Pavel a continuat. De-a 
lungul a .. doi ani intregi" el i-a primit .. pe toti care veneau sa-1 vada" . a 
propovaduit impara\ia lui Dumnezeu $i pe Domnul Isus Cristos. $i a facut-o cu 
toata indrazneala $i fara nici o piedica. "" 

Aceste ultime cuvinte trebuie sa le re\inem in mod special. Caci cuvintele .. cu 
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.toata indrazneala" sint traducerea expresiei grece~ti .. cu toata parresia". ta 
inceput cuvintul denota libertatea democratica a vorbirii de care se bucura 
fiecare cetatean grec. Apoi el a ajuns sa insemne .,sinceritate. franchete. 
claritate a vorbirii care nu ascunde nimic $i nu trece nimic cu vederea". 
impreuna cu ,.curaj: incredere. indrazneala, o atitudine lipsita de teama. •in" 
special in prezen\a persoanelor sus-puse" (AG) . $i el le cere efesenilor sa se 
roage ca sa-i fie dat exact acest lucru. Libertatea este lucrul dupa care tinje~te el 
_ nu eliberarea din inchisoare. ci libertatea de a predica Evanghelia. Astfel, el 
folose$te cuvintul parresia de doua ori (prima data ca substantiv. apoi ca verb) 
in expresiile SQ Jae cunoscut cu indraznea/Q (v. 19) atunci cind predic Evang~elia. 
si SQ uorbesc cu indraznea/Q. cum trebuie SQ uorbesc (v. 20). Vestea Buna pe 
~are o veste~te el o mai nume~te inca taina. pentru · ca ea a ·fost facut~ 
cunoscuta numai prin revelatie. $i se centreaza pe unitatea iudeilor $i 
neamurilor in Cristos: ~I cele doua calita\i majore care el ar dori sa ·caracterizeze 
propovaduirea ei sint exprimarea clara (sa mi se dea cuvint - v. 19) $i 
indrazneala (v. 19-20). 

Primul dintre aceste doua cuvinte se refera la claritatea comunicarii lui. al 
doilea la curajul lui. El dore$te sa nu lase nimic confuz datorita unei vor.biri 
incurcate ~i sa nu ascunda nimic datorita la~ita\ii care 1-ar impinge la 
compromis. Claritatea ~i curajul ramin doua dintre cele mai cruciale 
caracteristici ale propovaduirii cre$tine autentice. pentru ca ele se raporteaza la 
con\inutul mesajului propovaduit $i la stilul prezentarii lui. Unii predicatori au 
darul inva\aturii lucide. dar predicile !or sint lipsite de un continut solid: miezul 
!or a ajuns diluat datorita fricii. Altii sint curajO$i ca leii. Ei nu se tern de nimeni. 
si nu omit nimic. Dar ceea ce spun este confuz ~i aduce confuzie. Claritatea fara 
~uraj este ca ~i stralucirea soarelui in de~ert: lumina din bel$ug. dar nimic 
vrednic de privit. Curajul fara claritate este ca un peisaj minunat privit noaptea: 
multe lucruri de vazut. dar nu exista lumina sub care sate bucuri de ele. Lucrul 
de care este nevoie la amvoanele lumii de astazi este combinatia dintre claritate 
$i curaj . sau dintre .. exprimarea clara" $i . . Jndrazneala". Pavel le cere efesenilor 
sa se roage ca acestea sa-i fie date. pentru ca le recunoa~te ca fiind daruri ale lui 
Dumnezeu. Ar trebui ca $i noi sa ne unim in rugaciune impreuna cu ei pentru 
pastorii ~i predicatorii Bisericii contemporane. 

Din pricina Evangheliei a ajuns el sa fie un sol in /an(wi (v. 20). Ceva mai 
inainte in scrisoare el se prezentase atit ca .. intemnitatul lui Isus Cristos pentru 
voi neamurilor" cit $i ca .. intemnitat pentru Domnul" (3: 1: 4: 1 ). Astfel el afirma 
ca Evanghelia. Domnul ~i neamurile sint cele trei cauze ale intemnitarii sale. 
Totu~i. cele trei sint una singura. Caci vestea buna pe care o predica else referea 
la includerea neamurilor in noua societate. $i ea i-a fost incredintata de 
Domnul. Comunicind-o in toata plinatatea ei. el era simultan credincios 
Evangheliei. Domnului care i-a revelat-o $i neamurilor care au primit 
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binecuvintarea. Credincio$ia fata de acestea trei I-a costat libertatea. A$a ca el 
era inlemnitat pentru toate trei. Poate ca acum se vedea uneori ispitit sa faca un 
compromis pentru a-$i ci$tiga eliberarea. Caci .. intemnitarea vine cu ispitele ei 
specifice de a le inchina fricii de oameni".'" ' Dar daca a$a au stat lucrurile. lui i 
s-a dat har ca sa reziste ispilei. .. Pavel se socole$1e pe sine un ambasador al Jui 
lsus Cristos. acreditat sa-L reprezinte pe Domnul sau la curtea imparateasca a 
Romei".') 1 Cum putea el sa se rw1ineze de lmparatul sau sau sa-i fie frica sa 
vorbeasca fn numele Lui? Dimpotriva. el era mindru ca putea sa fie ambasadorul 
Jui Cristos, chiar daca experimenta anomalia de a fi un .,un ambasador in 
lanturi". Este posibil chiar $i faptul ca el exploateaza in mod deliberat aces! 
paradox. Markus Barth scrie: .. Termenul 'lanf (a/usis) semnifica printre allele 
podoabele (de aur) din jurul gitului $i al incheieturilor miinii femeilor bogate sau 
ale oamenilor sus-pu$i. La ocaziile festive. ambasadorii purtau asemenea 
lan\i$oare pentru a arata bog~tiile. puterea $i demnitatea guvernului pe care-I 
reprezentau. Deoarece Pavel II sluje$te pe Cristos Ce! crucificat. el considera ca 
lanturile grele de fier ale inchisorii sint cele mai potrivite insigne pentru a-L 
reprezenta pe Domnul sau" .''2 Ceea ce-1 preocupa totu$i eel mai mull pe Pavel 
nu este ca mina Jui sa fie descatu~ta. ci ca gura lui sa poata fi deschisa pentru 
marturie: nu ca el sa fie eliberat. ci ca Evanghelia sa poata fi liber raspindita !ii 
fara nici o piedica. Pentru aceasta deci se roaga el !ii le cere !ii efesenilor sa se 
roage. Domniile $i stapinirile sint neputincioase in fata unei asemenea 
rugaciuni. 
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