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CONCLUZIE 

Efeseni 6:21 -24 

Acum. ca sd $li(i $i voi despre mine. Tihic . preaiubitu/ /rate $i s/ujitor 
credincios in Domnul. vd va face cunoscut totul. 22Vi I-am trimis fnadins. ca sd 
/ua(i cuno$tin(d despre starea noastra. $i sa va imbarbateze inimi/e. 

23Pace fratilor. $i dragoste fmpreuna cu credin(a. din partea lui Dumnezeu 
Tata/. $i din partea Domnului Isus Cristos! 24Haru/ sd fie cu to(i cei ce iubesc pe 
Domnu/ nostru Isus Cristos fn curd(ie. Amin. 

Pavel a ajuns la capatul epistolei lui. pe care el o dictase. Poate ca la acest punct el 
ia tocul din mina scribului sau $i scrie cu propria sa mina o propozitie sau doua 
de autentificare. El a facut in mod sigur aces! lucru in Epistolele sale catre 
galateni. 1 tesaloniceni. 2 corintenF; $i coloseni. 4 

Cui ii dictase el deci? Probabil ca lui Tihic. pe care ii aminle$le a tit fie afectuos 
pe nume. Tihic era de origine din Asia. Luca nu numai ca ii descrie ca pe unul 
.. din Asia" .'' ci ii prezinta alaturi de Trofim. pe care mai tirziu ii nume$1e 
,.efeseanul" . r, Astfel. s-ar putea ca $i Tihic sa fi venit din Efes. Este cert insa 
faptul ca Pavel I-a trimis acolo in perioada celei de a doua lui intemnitari in 
Roma. 7 ~i citind printre rindurile Epistolei catre efeseni $i coloseni. Pavel pare 
sa presupuna faptul ca cititorii sai ii cunosc deja. 

Ceea ce este to!U$i clar. fie ca Tihic a fost scribul lui Pavel fie ca nu a fost. este 
faptul ca Pavel ii incredinteaza lui epistola pentru a o duce impreuna cu Epistola 
catre coloseni. H Caci apostolul are deplina incredere in colegul lui mai tinar. El ii 
nume~te preaiubitu/ /rate $i de asemenea slujitor credincios fn Dom nu/ (v. 21 ). 
Pavel se bazeaza pe el nu numai sa le inmineze epistolele sale. ci sa le $i 
sublinieze mesajul cu ve$ti personale. ii trimite. spune el. ca sd $ti(i :;;i voi 
despre mine: el ud va fa ce cunoscut totul (v. 21). intr-adevar. vi I-am trimis 
inadins. ca sd /ua(i cuno:;;tin(d despre starea noastrd (v. 22). Astfel Pavel repeta 
de trei ori inten\ia sa ca Tihic sa -i informeze pe cititorii sai despre el. Fara 
indoiala ca aceasta explica neobi$nuita absen\a a mesajului personal $i a 
salutarilor de la sfir$itul epistolei. Tihic Ii -I va transmite prin viu grai. 
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Apoi mai exista inca un motiv pentru vizita lui Tihic in Efes $i in ora$ele 
vecine. El va inmina epistola, le va vorbi membrilor bisericii despre Pavel $i. pe 
deasupra . Pavel ii trimite ca sd ud imb6rbateze inimile (v. 22). Este mi$cator sa 
vezi dorin\a apostolului de a fauri legaturi personale mai puternice intre el ~i 
ace$1i cre~tini_ din Asia. Expunerea sa cu privire la noua societate a lui 
Dumnezeu nu este numai o teorie teologica: caci el $i ei sin! deopotriva membri 
in ea. A$a ca ei trebuie sa adinceasca parla$ia ce-i leaga - prin faptul ca se 
roaga unii pentru al\ii (el a a$1ernut in scris doua din rugaciunile sale pentru ei, 
in capitolele 1 ~i 3 . inainte ca -sa le fi cerut sa se roage pentru el in versetele 19 $i 
20) , prin epistola adresata !or $i prin Tihic care le va aduce informatii despre 
Pavel $i va incerca sa-i incurajeze. Rugaciunea. corespondenta $i vizitele mai 
sin! inca $i astazi trei mijloace principale prin care cre$1inii $i bisericile se pot 
imbogati unii pe altii ~i astfel pot contribui la zidirea Trupului lui Cristos. 

in lumea antica era un obicei ca aceia care corespondau sa-$i incheie 
epistolele cu o urare - de obicei o urare necre$1ina, chiar daca erau invocati 
zeii - pentru sanatatea sau fericirea cititorilor. Pavel nu gase$1e nici un motiv ca 
in principiu sa abandoneze conventionalismul. Dar intocmai cum a cre$1inizat 
salutarile de la inceputul epistolei, tot a$a el cre$1inizeaza $i urarea finala. 
intr-adevar, ceea ce el scrie este pe jumatate urare, pe jumatate rugaciune. Caci 
binecuvintarile pe care le dore$1e el cititorilor lui vor veni din partea lui 
Dumnezeu Tata/ $i din partea Domnului /sus Cristos. Ce fel de binecuvintari sin! 
acestea? 

Prima urare-rugaciune a lui Pavel este aceasta: Pace fratilor $i dragoste 
fmpreund cu credinta (v. 23). ,,Pace" este un cuvint caracteristic acestei epistole. 
in partea doctrinara de la inceput el a explicat modul in care lsus Cristos .. este 
pacea noastra" , fiindca El a darimat zidul care ne despartea $i a creat o singura 
noua umanitate . .. facind astfel pace" , $i cum dupa aceea el a venit sa aduca 
vestea buna a pacii. 9 in consecinta. in partea etica ce urmeaza. Pavel ii roaga sa 
pastreze unitatea Duhului prin legatura pacii $i sa se ingaduie unii pe altii in 
dragoste (4:2-3). sa traiasca in dragoste. dupa cum $i Cristos ne-a iubit (5:2) . 
Pacea $i dragostea \in una de cealalta. caci pacea inseamna reimpacare. $i 
dragostea este atit sursa cit $i rezultatul ei. Pavel zugrave$1e un tablou minunat 
al parla$iei din biserica $i al caminului cre$!in inundate de dragoste $i pace. 
chiar daca nu poate fi negociat nici un fel de tratat de pace cu domniile $i 
stapinirile celui rau. Atunci cind el adauga la .. dragoste" cuvintele .. cu credin\a" . 
se ginde$te probabil la credin\a mai degraba ca $i la o caracteristica pe care ei 
o au deja. decit la una pe care ar dori ca ei s~o primeasca. Caci .. ei aveau 
credin\a: rugaciunea lui Pavel era ca dragostea sa-i fie adaugata". 1" 

A doua urare-rugaciune a lui Pavel este aceasta: Harul sd fie cu to(i cei ce 
iubesc pe Domnul nostru lsus Cristos in curd(ie. Prin aceasta expresie el ii 
caracterizeaza pe cititorii sai cre$!ini in termenii iubirii lor fa\a de Cristos. 
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Ultimele cuvinte ale scrisorii (care In limba engleza sint traduse cu ,.dragoste 
nemuritoare" ). In propozitia greceasca Inseamna simplu .Jn curatie" (en 
aftharsia). Cei mai multi comentatori le Inteleg ca exprimind o calitate a iubirii 
oamenilor fata de. Cristos ~i astfel le socotesc ca o conditionare a primirii 
harului lui Dumnezeu. In acest caz, rugaciunea este ca harul lui Dumnezeu sa fie 
cu cei ce-L iubesc pe Dumn<?zeu cu o ,.dragoste nemuritoare" sau ,.cu o dragoste 
care nu falimenteaza" (NEB). Alti comentatori au simtit ca o astfel de limitare 
n-ar fi potrivita cu concluzia lui Pavel. De aceea ei cred ca ar fi mai bine sa 
ata~m expresia de harul lui Dumnezeu ~i nu de dragostea cre~tinilor. In acest 
caz, rugaciunea este ca toti cei ce-L iubesc pe Domnul nostru Isus Cristos sa 
experimenteze harul Jui Dumnezeu ,,In nemurire" sau ,.pentru vecie". Daca 
aceasta interpretare este corecta. atunci ,,epistola care Incepe cu o curajoasa 
privire in ve~nicia trecuta se incheie cu perspectiva unei nadejdi 
nemuritoare" . 11 

Dintre cele patru cuvinte .,pace", .,dragoste" , ,.credinta" ~i .. har" care sint 
incluse In salutul final al apostolului, cele doua care ies in evidenta ca fiind 
deosebit de potrivite sint ,,har" ~i .,pace". Apostolul i~i incepe epistola 
dorindu-le cititorilor sai ,.har ... ~i pace de la Dumnezeu. Tatal nostru ~i de la 
Domnul lsus Cristos" (1:2): iar acum el Incheie cu o referire similara la har ~i 
pace. Nici un grup de alte doua cuvinte n-ar putea sa r(:!zume in mod mai succint 
mesajul epistolei. Caci ,.pace" In sensul reimpacarii cu Dumnezeu ~i unii cu altii 
este marea realizare a Jui lsus Cristos. ~i ,,harul" este motivul pentru care ~i 
mijlocul prin care EI a facut-o. Ba mai mull. ele sint indispensabile tuturor 
membrilor noii societati a lui Dumnezeu. A~ se explica urarea de pace a lui 
Pavel adresata ,.fratilor" (v. 23). care-~i apartin unii altora ca frati ~i surori In 
familia lui Dumnezeu. ~i de har pentru ,,toti" cei ce-L iubesc pe Cristos. fara 
deosebire, oricare ar fi rasa. rangul social. vYrsta sau sexul lor. Este o urare. o 
rugaciune. ca membrii noii societati a Jui Dumnezeu sa traiasca in armonie ca 
frati ~i surori in familia Lui. in pace ~i in dragoste cu El ~i unii cu altii , ~i de 
asemenea este recunoa~terea faptului ca acest vis poate deveni realitate numai 
prin harul Sau. 

lmi iau permisiunea deci. acum dnd incheiem studiul nostru privind Epistola 
catre efeseni. sa fac din cuvintele Jui Pavel propriile mele cuvinte ~i sa vi le 
adresez voua. cititorilor mei: .. Pace fratilor ~i surorilor" ~i .. harul sa fie cu voi 
toti". 
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