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Epistolele scrise de Pavel în temniţă
Lecţia a treia
Pavel şi efesenii

INTRODUCERE
Oamenii care au trăit în mai multe ţări îmi spun adesea cât este de greu să te
adaptezi la culturi noi. Fiecare ţară are propriile obiceiuri, legi şi valori, iar ceea ce este
considerat potrivit într-o ţară nu este neapărat potrivit în altele. Oamenii de afaceri,
turiştii şi chiar misionarii trebuie să petreacă foarte mult timp învăţând obiceiurile ţării pe
care o vizitează.
Din multe puncte de vedere, acelaşi lucru este valabil şi pentru viaţa creştină. Cu
toţii ne-am născut fără Hristos, despărţiţi de împărăţia Sa. Mulţi dintre noi am trăit mulţi
ani deprinzând şi respectând obiceiurile împărăţiei întunericului. Şi asta ne creează
probleme când căutăm să trăim după obiceiurile noii noastre ţări, ale noii noastre
împărăţii—împărăţia luminii în Hristos.
Această problemă nu este nouă. Chiar şi în secolul întâi creştinii trebuiau învăţaţi
cum să trăiască într-un mod corespunzător pentru împărăţia lui Hristos. Mulţi creştini
fuseseră convertiţi de la religii păgâne. Ei îşi petrecuseră mare parte din viaţă urmând
căile Satanei înainte de a veni la credinţa în Hristos şi li se părea greu să-şi schimbe
modul de gândire, de simţire şi de purtare. Aşadar, când a scris epistola către efeseni,
apostolul Pavel s-a ocupat direct de această problemă, zugrăvind un cuprinzător portret
cosmic al vieţii în împărăţia lui Dumnezeu în Hristos.
Aceasta este a treia lecţie din ciclul intitulat Epistolele scrise de Pavel în temniţă,
pe care am intitulat-o „Pavel şi efesenii.“ În această lecţie vom explora epistola lui Pavel
adresată bisericii din Efes, concentrându-ne în special pe felul în care a conceput această
scrisoare pentru a-i învăţa pe creştini cum să zidească şi să menţină împărăţia lui
Dumnezeu şi cum să propăşească în ea.
Studiul epistolei lui Pavel către efeseni se va împărţi în trei părţi: în primul rând
vom cerceta contextul; în al doilea rând vom analiza structura şi conţinutul epistolei; iar
în al treilea rând vom discuta aplicabilitatea ei în zilele noastre. Să începem cu contextul
epistolei adresată de Pavel efesenilor.

CONTEXTUL
În calitate de apostol, misiunea lui Pavel era să dea învăţătură autorizată şi să
asigure conducerea cu autoritate a bisericii, şi a făcut acest lucru în parte prin scrierea de
epistole. Dar el nu voia doar să răspândească doctrina sănătoasă sau să o consemneze
pentru posteritate. În primul şi în primul rând el voia să slujească bisericii din vremea sa,
aplicând doctrina sănătoasă. Scrisorile sale erau scrisori pastorale, pline de grijă, şi se
adresau direct problemelor cu care se confrunta biserica în primul secol.
Asta înseamnă că, în timp ce studiem epistola lui Pavel adresată efesenilor, ne va
fi de ajutor să începem prin a pune întrebări cum ar fi: Cui i-a fost scrisă această
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scrisoare? Şi cu ce probleme semnificative se confruntau în viaţă? Cunoaşterea
răspunsului la astfel de întrebări ne va ajuta să înţelegem mai bine învăţăturile lui Pavel.
În timp ce analizăm contextul epistolei adresate de Pavel efesenilor, ne vom
concentra atenţia asupra a trei lucruri: în primul rând, vom discuta despre calitatea lui
Pavel de autor al scrisorii; în al doilea rând, vom identifica destinatarii iniţiali; iar în al
treilea rând vom analiza scopul pentru care le-a scris Pavel. Să începem prin a analiza
calitatea lui Pavel de autor al scrisorii către efeseni.

AUTORUL
Un număr de savanţi din zilele noastre au sugerat că de fapt nu Pavel a scris
această scrisoare. Ei au susţinut că Efeseni a fost scrisă de unul din discipolii lui Pavel,
pentru a duce mai departe moştenirea lăsată de el şi pentru a aplica învăţăturile sale în
moduri noi. Însă există motive întemeiate pentru a respinge această părere. Printre altele,
scrisoarea afirmă că a fost scrisă de Pavel. Ascultaţi cuvintele din Efeseni 1:1:
Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii
care sunt în Efes (Efeseni 1:1).
Este adevărat că în biserica primară unii învăţători falşi au falsificat scrisori sub
numele altor oameni, dar ori de câte ori biserica a descoperit că o scrisoare e contrafăcută
a respins-o. Iată învăţătura lui Pavel în acest sens din 2 Tesaloniceni 2:1-3:
Vă rugăm, fraţilor, să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea
voastră şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de
vreo epistolă, ca venind de la noi … Nimeni să nu vă amăgească în
vreun chip (2 Tesaloniceni 2:1-3).
Pur şi simplu este prea greu să credem că un admirator sau discipol al lui Pavel i-ar fi
contrazis învăţătura falsificându-i astfel numele.
Mai mult decât atât, Efeseni seamănă foarte bine cu celelalte scrisori ale lui Pavel,
atât ca doctrină, cât şi ca limbaj. Asemănarea cu Coloseni este deosebit de mare, lucru care
nu ar trebui să ne surprindă, având în vedere că Pavel le-a scris probabil pe amândouă cam
în aceeaşi perioadă. Aceste asemănări sunt atât de mari şi de naturale încât, chiar dacă Pavel
nu şi-ar fi menţionat numele în scrisoare, este greu de imaginat că biserica ar fi atribuit-o
altcuiva.
În cele din urmă, conform capitolelor 19-21 din Fapte, Pavel înfiinţase biserica din
Efes şi locuise în Efes doi ani. Chiar şi după acea perioadă, el continuase să menţină relaţii
strânse cu prezbiterii. Pur şi simplu este cu neputinţă să ne închipuim că efesenii nu ar fi
recunoscut această scrisoare ca fiind un fals. Tot aşa, este cu neputinţă să ne închipuim că
biserica primară nu ar fi distrus un fals trimis, chipurile, de un apostol aşa de proeminent
unei biserici aşa de proeminente.
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DESTINATARII
Acum, după ce am examinat calitatea de autor a lui Pavel, ar trebui să ne
îndreptăm atenţia către destinatarii iniţiali ai epistolei către efeseni.
Vom cerceta destinatarii epistolei lui Pavel în două părţi, ocupându-ne prima dată
de destinatarii principali, şi anume biserica din Efes, şi apoi de destinatarii secundari, în
special bisericile din valea Licus. Să începem prin a analiza biserica din Efes, ca
destinatari principali ai epistolei.

Destinatarii principali
Să mai citim o dată cuvintele din Efeseni 1:1:
Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii
care sunt în Efes (Efeseni 1:1).
În adresare, Pavel a identificat biserica din Efes ca destinatară.
Efesul era capitala provinciei romane Asia, care corespunde în mare regiunii
cunoscute acum sub numele de Asia Mică. În timpul primului secol, era una din cele mai
populate şi mai importante cetăţi din imperiul roman, slujind ca legătură între lumea
orientală şi cea occidentală. Din punct de vedere geografic, se afla pe coasta mării Egee,
nu mult spre nord de râul Meandru.
Trebuie să menţionăm că unii savanţi cred că scrisoarea nu a fost iniţial trimisă
efesenilor. Există o mulţime de motive pentru dubiul lor, însă toate sunt slab fondate.
Printre altele, unii atrag atenţia că unele manuscrise ale acestei scrisori nu conţin în
Efeseni 1:1 cuvintele „în Efes“. Deşi acest lucru este adevărat, majoritatea manuscriselor
conţin aceste cuvinte şi nu există manuscrise cunoscute care să specifice un alt destinatar.
Mai mult decât atât, numeroase detalii din scrisoare erau deosebit de relevante
pentru Efes. Gândiţi-vă doar la două exemple.
În primul rând, din Fapte 19 aflăm că, în timpul petrecut în Efes, Pavel a avut
conflicte cu cei care se închinau zeiţei păgâne Artemis şi cu multe practici oculte. Prin
urmare, în Efeseni 5:11 a vorbit foarte hotărât împotriva „lucrărilor neroditoare ale
întunericului“ şi în Efeseni 6:11-12 a insistat că creştinii se luptă împotriva zeilor păgâni
falşi.
În al doilea rând, ştim din cercetări arheologice că oraşul Efes era considerat
„susţinătorul“ zeiţei Artemis, iar despre Artemis se spunea că a făcut din Efes cel mai
„slăvit“ oraş din provincia Asia. În acest sens, în Efeseni 5:27-29 Pavel a vorbit despre
Hristos, care „hrăneşte“ sau „susţine“ biserica şi a vorbit despre modul în care Hristos
transformă biserica în mireasa Sa „slăvită“ şi strălucitoare.
Aceste detalii şi altele par a fi fost croite pentru a rezona în mod deosebit cu
biserica efeseană.
În cele din urmă, câţiva părinţi ai bisericii primare au depus mărturie că Pavel a
trimis această scrisoare efesenilor. De exemplu Clement din Alexandria, care a scris spre
sfârşitul secolului al II-lea, a scris aceste cuvinte în capitolul 5 al lucrării sale Pedagogul:
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Şi, scriind efesenilor, Pavel a dezbătut în cel mai clar mod situaţia
respectivă, vorbind astfel.
După această introducere, Clement a pus textul complet din Efeseni 4:13-15.
În mod similar, iată ce a avut de spus Tertulian, care a scris chiar la începutul
secolului al III-lea, în lucrarea Împotriva lui Marcion, cartea 5, capitolul 17:
Pe baza tradiţiei adevărate a Bisericii această epistolă a fost trimisă
efesenilor, nu laodiceenilor.
Potrivit lui Tertulian, întreaga tradiţie a bisericii de dinaintea acelei perioade afirmase că
această scrisoare a fost trimisă la Efes şi niciun martor din biserica primară nu îl
contrazice pe Tertulian în această privinţă. Pe scurt, există dovezi solide pentru a crede că
Pavel a intenţionat ca scrisoarea aceasta să fie citită de biserica din Efes.
Acum, după ce am analizat dovezile care arată că biserica din Efes a fost
destinatara principală, ar trebui să ne îndreptăm atenţia către destinatarii secundari, mai
cu seamă bisericile din valea Licus.

Destinatarii secundari
În secolul întâi, în valea Licus au apărut câteva biserici. Ştim că existau biserici în
oraşele Colose şi Laodiceea şi avem motive întemeiate să bănuim că exista o biserică şi
în Ierapole. Deşi aceste biserici nu sunt menţionate în epistola lui Pavel către efeseni,
avem motive întemeiate să bănuim că Pavel s-a gândit la ele atunci când a scris.
Vom cerceta două tipuri de dovezi care indică spre bisericile din valea Licus ca
destinatari secundari: în primul rând, dovada că Pavel a scris unui public necunoscut, iar
în al doilea rând relevanţa acestei epistole pentru bisericile din valea Licus. Să începem
prin a examina câteva detalii care sugerează că destinatarii scrisorii nu erau cunoscuţi de
Pavel.
Să ne gândim mai întâi la cuvintele lui Pavel din Efeseni 1:15:
… de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi
despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii (Efeseni 1:15).
Se pare că Pavel nu văzuse cu ochii lui credinţa unei părţi semnificative a cititorilor.
Cuvintele sale din Efeseni 3:2-3 sugerează acelaşi lucru:
Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a
fost dată faţă de voi. Prin descoperire dumnezeiască am luat
cunoştinţă de taina aceasta despre care v-am scris în puţine cuvinte
(Efeseni 3:2-3).
Pavel a afirmat că cititorii săi ştiu despre evanghelia sa nu pentru că îi învăţase el înainte,
ci pentru că le scrisese despre ea în primele capitole tocmai ale acestei scrisori. Dar
bineînţeles că Pavel îi învăţase personal pe efeseni.
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O altă indicaţie că Pavel a scris multor persoane pe care nu le cunoştea este aceea
că scrisoarea sa nu conţine adresări personale. În toate celelalte scrisori canonice pe care
le-a scris, Pavel a indicat că îşi cunoaşte cititorii prin includerea de detalii cum ar fi:
•
•
•
•
•
•

numele persoanelor pe care le cunoştea;
salutări adresate unor persoane specifice;
menţionarea timpului petrecut cu cititorii săi;
termeni familiari de adresare, de exemplu „fraţilor“;
exprimarea dragostei sale faţă de cititorii; şi
autocaracterizarea sa drept „părintele spiritual“ al cititorilor.

De fapt, epistola lui Pavel către efeseni este singura sa scrisoare canonică care nu conţine
referinţe personale, şi asta în ciuda faptului că avea o relaţie foarte strânsă cu biserica din
Efes. Acest lucru arată că el dorea ca scrisoarea sa să circule la mai multe biserici,
începând cu biserica din Efes şi continuând cu bisericile pe care nu le cunoştea.
După ce am văzut că între destinatarii lui Pavel se numărau şi biserici pe care nu
le cunoştea, suntem gata să examinăm dovada că el a scris bisericilor din valea Licus,
inclusiv cele din Colose, Laodiceea şi Ierapole.
Una din legăturile cu valea Licus o face prietenul lui Pavel, Tihic. Conform
pasajelor din Efeseni 6:21-22 şi Coloseni 4:7-8, Tihic a dus cel puţin două scrisori trimise
de Pavel: una bisericii din Efes şi una bisericii din Colose. Este foarte probabil ca el să le
fi dus în cadrul aceleiaşi călătorii. De asemenea, Pavel a scris în acelaşi timp o scrisoare
bisericii din Laodiceea, cu toate că aceasta nu s-a păstrat.
Pavel a menţionat epistola pe care o scrisese laodiceenilor în Coloseni 4:16, prin
următoarele cuvinte:
După ce va fi citită această epistolă la voi, faceţi aşa ca să fie citită şi în
Biserica laodicenilor; şi voi, la rândul vostru, să citiţi epistola care vă
va veni din Laodiceea (Coloseni 4:16).
Este rezonabil să presupunem că Tihic a dus şi scrisoarea pe care a scris-o Pavel
bisericii laodiceene. Aceasta ar fi fost cea mai bună metodă de a asigura că ambele
biserici citesc ambele scrisori. Şi este rezonabil să credem şi că le-a dus şi copii ale
epistolei către efeseni, pentru a le citi.
Un alt motiv care ne face să credem că intenţia lui Pavel a fost ca bisericile din
valea Licus să citească Efeseni este că el se gândea foarte mult la aceste biserici în timpul
întemniţării. Iată cuvintele sale din Coloseni 2:1:
Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei
din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup
(Coloseni 2:1).
Pavel era îngrijorat cu privire la învăţăturile false din Colose şi se pare că credea că şi în
Laodiceea, şi probabil şi în alte biserici din regiune, există probleme similare.
De pildă, el a menţionat biserica din Ierapole în Coloseni 4:12-13, scriind:
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Epafra … are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi
pentru cei din Ierapole (Coloseni 4:12-13).
Faptul că a menţionat Ierapolele indică probabil că acolo exista o biserică organizată. Se
poate subînţelege că bisericile din valea Licus îl plăteau împreună pe Epafra ca să stea cu
Pavel, făcând din el un memento constant al bisericilor pe care le reprezenta.
Grija lui Pavel pentru bisericile din valea Licus sugerează că nu ar fi lăsat să
treacă vreo ocazie de a le sluji, mai ales dacă acest lucru însemna doar să facă o copie în
plus a unei scrisori pe care s-o ducă Tihic.
Un al treilea factor care ar trebui să ne determine să credem că Efeseni a fost
destinată bisericilor din valea Licus este acela că epistolele lui Pavel către efeseni şi
coloseni tratează probleme similare. Aşadar, este rezonabil să spunem că epistola către
efeseni ar fi fost relevantă şi potrivită pentru bisericile din valea Licus. Vom menţiona un
singur exemplu, de dragul ilustraţiei.
După cum am văzut într-o lecţie precedentă, colosenii aveau probleme cu
învăţătorii falşi care se închinau demonilor şi îi venerau. Pavel s-a împotrivit ereziilor lor
accentuând măreţia fără pereche a lui Isus Hristos faţă de întregul cosmos şi în special
faţă de demoni.
De exemplu, în Coloseni 1:16, L-a descris pe Isus prin următoarele cuvinte:
Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe
pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie
dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi
pentru El (Coloseni 1:16).
Comparaţi acest pasaj cu Efeseni 1:20-22, unde Pavel L-a descris pe Hristos astfel:
Hristos … [este aşezat] … mai presus de orice domnie, de orice
stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se
poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor (Efeseni 1:2022).
În acest pasaj, ca şi în cel din Coloseni pe care tocmai l-am citit, Pavel a folosit cuvintele
greceşti archē şi exousia, traduse aici prin „domnie“ şi „stăpânire.“ Dar aceste cuvinte se
refereau în principal la fiinţe spirituale. El a mai folosit în mod repetat şi cuvântul grecesc
kuriotēs, care se poate referi fie la conducători omeneşti, fie la fiinţe spirituale cum ar fi
îngerii şi demonii. În cele din urmă, Pavel a folosit cuvântul grecesc dunamis, tradus aici
prin „dregătorie.“ Deşi dunamis este folosit adesea ca să denote doar „putere“ sau
„abilitate,“ iudaismul primului secol ajunsese să aplice acest termen demonilor care se
aliniază împreună cu Satan pentru a lupta împotriva lui Dumnezeu.
Rolul lui Tihic de mesager al lui Pavel, grija specială pe care a avut-o Pavel
pentru bisericile din valea Licus şi temele similare ce se regăsesc în Efeseni şi Coloseni
sugerează cu tărie că Pavel s-a gândit şi la bisericile din valea Licus atunci când le-a scris
efesenilor.
Acum, după ce am văzut că între destinatarii iniţiali s-au numărat probabil atât
biserica din Efes, cât şi bisericile din valea Licus, putem să analizăm mai îndeaproape
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scopul pentru care a scris. De ce a simţit Pavel nevoia să trimită această scrisoare?

SCOPUL
De obicei, Pavel îşi adapta scrisorile pentru a trata problemele specifice ale unui
grup relativ localizat de oameni pe care îi cunoştea direct sau personal. Însă în Efeseni a
procedat altfel: a răspuns problemelor mai multor biserici din diferite locuri, dintre care
cu multe nu se întâlnise niciodată.
Scopul lui Pavel atunci când a scris această epistolă a fost acela de a trata
problemele tuturor acestor biserici, însă strategia sa nu era să trateze fiecare problemă în
parte.
Discuţia noastră cu privire la scopul lui Pavel se va împărţi în două secţiuni: în
primul rând, vom examina tema împărăţiei lui Dumnezeu din epistola lui Pavel către
efeseni; în al doilea rând, vom analiza modul în care a abordat Pavel câteva probleme cu
care se confrunta biserica în ceea ce priveşte împărăţia lui Dumnezeu. Să examinăm mai
întâi tema împărăţiei lui Dumnezeu.

Împărăţia lui Dumnezeu
Majoritatea creştinilor asociază expresia „împărăţia lui Dumnezeu“ cu
evangheliile sinoptice Matei, Marcu şi Luca. Dar împărăţia lui Dumnezeu a fost un
subiect important şi pentru Pavel. El a făcut referire explicită la împărăţia lui Dumnezeu
de şaisprezece ori în epistolele sale şi a folosit şi alte cuvinte relative la regalitate cel
puţin la fel de des.
În lecţiile precedente am subliniat că escatologia lui Pavel, doctrina sa cu privire
la zilele din urmă, a ocupat un loc centrul în gândirea sa. El a înţeles că Hristos aducea
istoria la măreţul său punct culminant, începând cu lucrarea Sa de slujire pe pământ,
continuând cu perioada bisericii şi ajungând în final la desăvârşire prin întoarcerea Lui
triumfătoare. Pavel a vorbit de regulă despre lucrarea lui Hristos în termeni ai
suprapunerii veacului actual al păcatului şi al morţii cu veacul viitor în care Dumnezeu Îşi
va turna binecuvântările şi blestemele supreme.
Dar când Isus şi scriitorii evangheliilor au vorbit despre veacul viitor, l-au descris
în general în termeni referitori la împărăţia lui Dumnezeu. Ei l-au văzut ca perioada în
care împărăţia lui Dumnezeu se va manifesta pe pământ la fel ca în cer. Şi bineînţeles că
Pavel a crezut acelaşi lucru.
Din acest punct de vedere, ar fi greu să exagerăm importanţa împărăţiei lui
Dumnezeu în gândirea lui Pavel. De fapt, potrivit lui Luca, prietenul şi tovarăşul de drum
al lui Pavel, vestirea împărăţiei lui Dumnezeu a reprezentat miezul lucrării sale
apostolice. Ascultaţi cuvintele lui Luca din Fapte 28:30-31:
Pavel … doi ani întregi … propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu şi
învăţa pe oameni … cele privitoare la Domnul Isus Hristos (Fapte
28:30-31).
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La vremea respectivă, Pavel era întemniţat la Roma—probabil chiar locul şi momentul în
care a scris epistola către efeseni. Observaţi cum a descris Luca lucrarea lui Pavel de
acolo: în loc să spună că a predicat „evanghelia,“ Luca a spus că a predicat „împărăţia lui
Dumnezeu.“
În biserica modernă, oamenii asociază cel mai adesea „evanghelia“ sau „vestea
bună“ cu lucruri precum iertarea păcatelor unei persoane şi făgăduinţa vieţii veşnice a
unei persoane. Iar acestea sunt aspecte minunate ale nădejdii noastre.
Dar în Biblie evanghelia are o sferă de aplicare cosmică. Ea este mesajul conform
căruia Împăratul nostru divin Îşi foloseşte puterea şi autoritatea pentru a-Şi supune
vrăjmaşii şi a învinge păcatul, pentru a-Şi răscumpăra poporul din robie şi pentru a-i
aşeza ca domnitori peste noul pământ. Iată de ce Isus şi autorii evangheliilor vorbesc aşa
de frecvent despre „evanghelia împărăţiei.“ Aşadar, nu greşim dacă spunem că, atunci
când Pavel i-a învăţat pe efeseni despre natura împărăţiei lui Dumnezeu, el le-a oferit o
imagine de ansamblu a evangheliei.
Deşi Pavel a menţionat în mod explicit împărăţia lui Dumnezeu numai de câteva
ori în Efeseni, a făcut aluzie la ea în mod frecvent. De multe ori vocabularul său
aminteşte atât de împărăţia vechi-testamentară a Israelului, cât şi de imperiul roman
contemporan. Ambele asocieri aminteau cititorilor lui Pavel că această evanghelie se
referă la o împărăţie, şi anume împărăţia lui Dumnezeu.
Haideţi să ne gândim la şase modalităţi prin care Pavel a atras atenţia asupra
împărăţiei lui Dumnezeu în Efeseni, începând cu conceptul de cetăţenie, pe care l-a
menţionat în Efeseni 2:12, 19. În Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu era organizat
sub forma unei împărăţii, şi anume împărăţia Israelului. Dumnezeu era Împăratul lor şi ei
erau cetăţeni ai împărăţiei Sale. În acelaşi fel, cea mai valoroasă şi mai cunoscută
cetăţenie din vremea lui Pavel era cetăţenia romană. De aceea, atunci când Pavel a vorbit
despre creştini ca „cetăţeni,“ cititorii săi au înţeles că sunt cetăţeni ai unei împărăţii.
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul conceptului de moştenire, pe care Pavel l-a
menţionat în Efeseni 1:14, 18 şi în 5:5. În Vechiul Testament, doar cetăţenilor împărăţiei
Israelului li se dădea o moştenire în Ţara Făgăduinţei. Iar în imperiul roman doar
cetăţenii aveau drepturi de moştenitori. Cu alte cuvinte, dreptul la moştenire era numai la
dispoziţia cetăţenilor împărăţiilor. Şi, de fapt, Pavel a asociat în mod clar moştenirea
noastră cu împărăţia lui Hristos.
Gândiţi-vă şi la serviciul militar pe care l-a menţionat Pavel în Efeseni 6:10-18.
Războiul era asociat în mod foarte direct cu conceptul de împărăţie. În Vechiul
Testament, toţi cetăţenii de sex masculin ai împărăţiei, apţi de luptă, erau obligaţi să
servească în oastea Israelului. Iar în imperiul roman numai cetăţenii erau obligaţi să
îndeplinească serviciul militar. Aşadar, insistenţa lui Pavel ca creştinii să se implice în
războiul spiritual implica şi cetăţenia în împărăţia lui Dumnezeu.
În plus, domnia peste creaţie, menţionată în pasaje precum Efeseni 1:20-2:6, era
asociată cu împărăţia lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, unul din ţelurile principale
ale Israelului era să-şi extindă dominaţia peste pământ. Acelaşi lucru era valabil şi pentru
imperiul roman. Deci, atunci când Pavel a spus că credincioşii sunt aşezaţi cu Hristos în
poziţii de autoritate peste toată creaţia, a indicat că Hristos e Împărat şi că credincioşii
sunt şi cetăţeni şi autorităţi în împărăţia Sa.
Chiar şi referirea făcută în Efeseni 3:15 la sursa numelor noastre are asocieri
regale. În Vechiul Testament, poporul lui Dumnezeu purta numele Lui pentru că făcea
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parte din împărăţia Lui.
De exemplu, ascultaţi cuvintele din Amos 9:11-12:
În vremea aceea voi ridica din căderea lui cortul lui David, … ca să
stăpânească rămăşiţa Edomului şi toate neamurile peste care a fost
chemat Numele Meu, zice Domnul care va împlini aceste lucruri
(Amos 9:11-12).
Când Domnul a vorbit despre restabilirea cortului lui David, S-a referit la faptul că va
restaura împărăţia Israelului sub domnia descendenţilor lui David ca parte a punctului
culminant al istoriei omenirii. Şi cei care erau adăugaţi la împărăţia Sa restabilită trebuiau
să fie numiţi cu numele lui Dumnezeu.
În imperiul roman şi numele se dădea în relaţie cu împărăţia: se obişnuia ca cei
care primeau cetăţenia imperiului să adopte numele celui care i-a sponsorizat în obţinerea
ei sau numele împăratului care le acorda cetăţenia. În ambele cazuri, însuşirea numelui
altuia era un aspect al alăturării la imperiu.
În cele din urmă, în Efeseni 6:20, Pavel a spus despre el că este ambasadorul lui
Dumnezeu. Atât în contextul Vechiul Testament, cât şi în cel roman, ambasadorul era un
reprezentant oficial al regelui sau al împăratului.
În felul acesta şi în multe altele, Pavel a arătat că preocupările sale ample din
această epistolă sunt legate direct de conceptul său privitor la împărăţia lui Dumnezeu.
Acum, după ce am analizat tema împărăţiei lui Dumnezeu din epistola lui Pavel
către efeseni, suntem gata să ne îndreptăm atenţia spre problemele împărăţiei lui
Dumnezeu de care s-a ocupat Pavel.

Problemele
Pavel a menţionat multe probleme cu care s-au confruntat bisericile din Efes şi
din valea Licus, însă din lipsă de timp vom menţiona doar trei: „eul vechi “ sau natura
păcătoasă care se luptă împotriva „eului nou“ din fiecare credincios, încurajându-ne să
păcătuim; tensiunile rasiale dintre creştinii evrei şi cei neevrei; şi forţele demonice.
Mai întâi, atunci când Pavel a scris despre natura noastră păcătoasă şi despre
obiceiurile noastre păcătoase, a apelat la limbajul împărăţiei, spunând că păcatul nu
trebuie să-i caracterizeze pe cetăţenii împărăţiei lui Dumnezeu. De exemplu, în Efeseni
5:5 Pavel a scris următoarele cuvinte:
Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere,
… n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui
Dumnezeu (Efeseni 5:5).
Cetăţenii din împărăţia lui Dumnezeu pot fie să-L asculte pe Hristos, fie să nu-L asculte.
Dacă ascultă, fiind credincioşi Împăratului lor, moştenesc binecuvântările legământului,
inclusiv lucruri precum iertarea păcatelor şi viaţa veşnică. Dar dacă un cetăţean Îl
respinge pe Hristos, răzvrătindu-se împotriva Împăratului şi a mântuirii oferite de El, acea
persoană nu are nicio moştenire în împărăţia lui Hristos.
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În al doilea rând, Pavel a folosit imaginea împărăţiei lui Dumnezeu pentru a
aborda chestiunea tensiunii rasiale sau etnice dintre evreii şi neevreii din biserică. Iată
cuvintele sale din Efeseni 2:11-13:
De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi
împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur … eraţi fără
Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele
făgăduinţei … Dar acum, în Hristos Isus, … aţi fost apropiaţi prin
sângele lui Hristos (Efeseni 2:11-13).
Aici, Pavel a pus în contrast starea dinaintea venirii la credinţa în Hristos a
cititorilor săi neevrei „netăiaţi împrejur“ şi starea lor după venirea la credinţă. Înainte de a
veni la credinţă, erau străini, nu cetăţeni în Israel, împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.
Dar după ce au venit la credinţă au devenit cetăţeni cu drepturi depline ai împărăţiei.
Pavel mai spunea asta şi când neevreii erau excluşi de la legămintele făgăduinţei.
Legămintele din Vechiul Testament erau tratate teocrate naţionale între Dumnezeu şi
Israel. Ele erau măsurile juridice prin care Dumnezeu Îşi administra împărăţia de pe
pământ. Când neevreii au fost altoiţi de Hristos în împărăţia lui Dumnezeu, au ajuns sub
autoritatea acestor legăminte naţionale. Prin urmare, aveau dreptul la binecuvântările
legământului.
Discuţia lui Pavel privitoare la biserică în termeni de cetăţenie şi legăminte a
arătat că Pavel considera biserica împărăţia lui Dumnezeu. Pe scurt, el a spus că evreii şi
neevreii sunt împăcaţi unii cu alţii în parte pentru că acum sunt cetăţeni ai aceleiaşi
împărăţii.
În ultimul rând, Pavel a folosit limbajul împărăţiei pentru a aborda problema
forţelor demonice care se luptau cu biserica.
După cum am văzut într-o lecţie anterioară, bisericile din valea Licus aveau
necazuri cu învăţătorii falşi. Aceşti învăţători falşi au împrumutat din religia greacă şi din
interpretări greşite ale legii evreieşti pentru a-i convinge pe creştini să se închine înaintea
diferitelor puteri spirituale, inclusiv a demonilor şi a elementelor de bază ale universului:
pământul, aerul, apa şi focul. Pavel a caracterizat aceşti demoni şi aceste elemente de
bază în câteva moduri care aveau legătură cu teologia sa relativă la împărăţia lui
Dumnezeu. Însă cea mai clară afirmaţie a sa în această privinţă apare în Efeseni 2:1-2.
Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în care trăiaţi
odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii
văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării (Efeseni
2:1-2).
El a spus că demonii îşi au propria împărăţie, pe care a numit-o „împărăţia
văzduhului.“ Această împărăţie are un domnitor sau un împărat care o guvernează. Aşa
cum ştim din restul Scripturii, acel duh rău este Satan. Nu este de mirare că Pavel a
descris ulterior opoziţia dintre biserică şi împărăţia Satanei ca un război între împărăţii.
Iată cuvintele sale din Efeseni 6:12:
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Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în
locurile cereşti (Efeseni 6:12).
Biserica, fiind împărăţia lui Dumnezeu, se află într-o bătălie cosmică cu împărăţia
întunericului condusă de Satan şi demonii săi.
Cititorii iniţiali ai lui Pavel aveau o gamă largă de probleme, de la păcate
personale până la tensiune rasială, păgânism şi demoni. Iar Pavel a hotărât că modalitatea
cea mai bună de abordare a acestor probleme divergente este să le pună pe toate în raport
cu o temă comună. Aşa că le-a aruncat pe toate în lumina cuprinzătoarei realităţi cosmice
a împărăţiei lui Dumnezeu în Hristos, zugrăvind pentru cititorii săi imaginea de ansamblu
a ceea ce realiza Dumnezeu.
Dumnezeu Îşi crease poporul din nou, dându-le cetăţenia în împărăţia Sa, aşa
încât să nu mai fie înrobiţi de natura lor păcătoasă sau de împărăţia Satanei. El îi chemase
şi le dăduse putere să trăiască în armonie unii cu alţii, fiind părtaşi la binecuvântările
împărăţiei Sale şi îi înarmase împotriva vrăjmaşilor demonici.
Apelând astfel la tema împărăţiei lui Dumnezeu, Pavel a oferit acestor biserici
primare o modalitate prin care să vadă viaţa creştină ca întreg şi i-a încurajat să o trăiască
cu dragoste şi dedicare.

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL
După ce am explorat contextul epistolei lui Pavel către efeseni, îi putem studia
structura şi conţinutul.
Epistola lui Pavel către efeseni poate fi împărţită în cinci secţiuni majore. Ea
include: salutările, în 1:1-2; laudele aduse lui Dumnezeu, în 1:3-14; o explicaţie cu
privire la rugăciunea continuă a lui Pavel pentru efeseni, în 1:15-23; cuprinsul, care pune
în contrast împărăţia luminii cu cea a întunericului, în 2:1-6:20; şi salutările de încheiere,
în 6:21-24.

SALUTĂRILE
Salutările apar în 1:1-2. Aici se spune că epistola vine de la apostolul Pavel şi
menţionează că apostolatul său este „prin voia lui Dumnezeu.“ Această referire la voia lui
Dumnezeu îl identifică pe Pavel ca reprezentant oficial al lui Dumnezeu, aşa că cuvintele
lui au autoritate divină. Salutările se încheie cu o urare standard sub forma unei scurte
binecuvântări.

LAUDA
O secţiune de laudă la adresa lui Dumnezeu apare în continuare în 1:3-14. Aceasta
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este singura epistolă canonică a lui Pavel în care salutările sunt urmate de o astfel de
secţiune de laudă la adresa lui Dumnezeu. De obicei el îşi continua salutările cu o referire
sau urare personală. Însă, după cum am văzut, în epistola către efeseni nu există referiri
personale de niciun fel.
Nu ştim sigur de ce a hotărât Pavel să nu includă urări personale; poate că s-a
gândit că o secţiune de laudă ar fi mai potrivită într-o scrisoare circulară. Sau poate că a
dorit să pună baza pentru secţiunile doctrinale care urmează. Unii au privit această
secţiune ca începutul unei rugăciuni-dialog care se întinde pe parcursul primelor trei
capitole. Alţii au evidenţiat că în lumea antică doxologiile închinate regilor erau comune
în scrierile oficiale. După toate probabilităţile, motivele lui Pavel pentru a structura astfel
scrisoarea au fost complexe. Probabil că a făcut acest lucru din diverse motive, printre
care cel puţin câteva dintre cele pe care le-am menţionat.
Poate că e greu să ne dăm seama care au fost motivele lui Pavel pentru a include
această laudă, însă este uşor să recunoaştem conţinutul ei. Ne-am putea concentra atenţia
asupra unor lucruri precum: teologia sa puternic trinitară din aceste versete, care cinstesc
explicit lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt; sau accentul pus pe mântuirea prin
ispăşirea făcută de Isus Hristos, în versetul 7; sau dezvăluirea tainei evangheliei în
versetul 9; sau promisiunea slavei noastre viitoare, asigurată de darul Duhului Sfânt, în
versetele 11-14. Toate aceste idei merită atenţie.
Există însă o idee mai amplă, care nu include doar aceste aspecte ale laudelor lui
Pavel, ci explică şi mult mai multe detalii menţionate în acest pasaj. Nu este surprinzător
faptul că această idee este împărăţia lui Dumnezeu.
De pildă, în versetele 4 şi 5 Pavel L-a cinstit pe Dumnezeu pentru domnia Sa
suverană, lăudându-L pentru că i-a predestinat pe anumiţi oameni să fie poporul Său
special. În versetele 9 şi 10 Pavel L-a mai lăudat pe Dumnezeu şi pentru domnia Sa
suverană peste întreaga creaţie, care va aduce în cele din urmă toate lucrurile sub domnia
lui Hristos.
În plus, în versetele 5-7 Pavel a lăudat bunăvoinţa lui Dumnezeu faţă de poporul
Său. El Şi-a demonstrat mila înfiindu-Şi, răscumpărându-Şi şi iertându-Și poporul. De
obicei regii antici îndreptau mari binefaceri spre poporul lor, deşi binefacerile lui
Dumnezeu depăşesc fără îndoială orice binefaceri făcute de nişte simpli cârmuitori
pământeşti.
Şi în versetul 14 Pavel L-a lăudat pe Dumnezeu pentru moştenirea noastră în
Hristos. Aceasta aparţine împărăţiei lui Dumnezeu, deoarece în 5:5 Pavel a identificat
moştenirea noastră ca fiind „moştenirea în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu“ şi
deoarece drepturile la moştenire aparţineau numai cetăţenilor împărăţiei.

RUGĂCIUNEA
După această laudă introductivă, următoarea secţiune este o rugăciune pentru
cititorii lui Pavel, care se găseşte în Efeseni 1:15-23.
Rugăciunea lui Pavel constă în esenţă din trei părţi: recunoştinţa pentru
credincioşii cărora le scria; o rugăciune dublă ca Duhul Sfânt să-i lumineze; şi o
explicaţie extinsă a acestei iluminări.
Rugăciunea lui Pavel repetă aceleaşi elemente pe care le-am examinat în
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secţiunea anterioară a laudei. Ea include o teologie puternic trinitară care cinsteşte
explicit lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, ca în versetul 17. În versetele 19 şi
20 accentuează că mântuirea vine prin ispăşirea făcută de Isus Hristos. Cererea principală
din versetele 17-19 este pentru descoperirea în continuare a evangheliei, sub forma unei
iluminări care să-i facă în stare pe credincioşi să înţeleagă binecuvântările pe care le-au
primit. Ea mai vorbeşte şi despre nădejdea slavei noastre viitoare, în versetul 18.
Şi, la fel ca în secţiunea de laudă, ideea mai amplă a împărăţiei lui Dumnezeu
asigură contextul în care sunt menţionate toate aceste idei.
Când am studiat tema împărăţiei lui Dumnezeu în lauda adusă de Pavel, ne-am
axat pe trei detalii: domnia suverană a lui Dumnezeu, care include puterea şi autoritatea
Sa; bunăvoinţa lui Dumnezeu, care constă în lucrurile bune pe care El ni le dă fără plată;
şi moştenirea noastră în Hristos, care include toate binecuvântările legământului lui
Dumnezeu cu poporul Său. Nu este surprinzător că toate aceste trei elemente ale
împărăţiei sunt prezente şi în rugăciunea sa.
Pavel a menţionat suveranitatea lui Dumnezeu atunci când a vorbit despre
„nemărginita mărime a puterii Sale“ şi „puterea tăriei“ Tatălui, în versetul 19, şi atunci
când a vorbit despre faptul că Hristos stă pe tron deasupra tuturor celorlalţi domnitori, în
versetul 21.
El a vorbit despre bunăvoinţa lui Dumnezeu când a menţionat că puterea lui
Dumnezeu este „faţă de noi, credincioşii,“ în versetul 19, precum şi când a spus că
Hristos domneşte ca Împărat pentru binele bisericii, în versetele 22 şi 23.
Şi, în cele din urmă, în versetul 18 a vorbit direct despre „moştenirea slavei Lui
[Hristos] în sfinţi,“ care este nădejdea la care sunt chemaţi credincioşii. Pavel a putut
vorbi despre moştenirea lui Hristos ca nădejde a noastră pentru că, aşa cum spune în
cuprinsul scrisorii, El Îşi împarte moştenirea cu noi, aşa încât moştenirea Sa este şi
moştenirea noastră. În acelaşi timp, acest lucru face aluzie la ideea generală a Vechiului
Testament, care se găseşte de exemplu în Deuteronomul 9:26-29, conform căreia
împărăţia Israelului era moştenirea lui Dumnezeu şi poporul din această împărăţie era
foarte binecuvântat prin acest lucru.

CUPRINSUL
După ce am văzut accentul pus pe împărăţie în lauda şi cererea lui Pavel, ar trebui
să trecem la cuprinsul acestei epistole, care se găseşte în 2:1-6:20. Această parte se
axează pe contrastul dintre împărăţia neprihănită a lui Dumnezeu, pe de o parte, şi
împărăţia păcătoasă a demonilor şi a omenirii căzute, de cealaltă parte.
Sunt multe moduri prin care am putea schematiza cuprinsul epistolei lui Pavel
către efeseni. Dar, în concordanţă cu accentul nostru din această lecţie, schema noastră va
scoate în evidenţă modul în care temele din cuprins au legătură cu subiectul împărăţiei lui
Dumnezeu. Vom împărţi această parte în trei secţiuni principale: în primul rând,
învăţătura lui Pavel referitoare la cetăţenia în împărăţie, în 2:1-22; în al doilea rând,
explicaţia sa cu privire la administrarea împărăţiei, în 3:1-21; în al treilea rând, un cod
pentru viaţa în împărăţie, găsit în 4:1-6:20. Vom privi mai îndeaproape fiecare dintre
aceste secţiuni, deci haideţi să începem prin a examina cetăţenia în împărăţia luminii, în
2:1-22.
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Cetăţenia
Învăţătura lui Pavel referitoare la cetăţenia în împărăţia luminii poate fi împărţită
în trei secţiuni: prima, Efeseni 2:1-3, se axează pe faptul că fiinţele umane căzute se nasc
în împărăţia întunericului şi sunt vrăjmaşe ale lui Dumnezeu din fire; a doua, Efeseni 2:410, detaliază modul în care ne acordă Dumnezeu cetăţenia în împărăţia Sa, mutându-ne
din împărăţia întunericului în împărăţia luminii; a treia, Efeseni 2:11-22, vorbeşte despre
natura cetăţeniei noastre în împărăţia luminii.
Prima dată, Pavel a reamintit cititorilor că rasa umană este păcătoasă şi căzută.
Noi suntem morţi din punct de vedere spiritual; avem o natură rea; îi slujim pe vrăjmaşii
lui Dumnezeu; prin urmare, suntem pasibili să cădem sub mânia lui Dumnezeu în Ziua
Judecăţii. Iată cum a descris el omenirea căzută în Efeseni 2:1-3:
Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în care trăiaţi
odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii
văzduhului … Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în
poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi
ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi
(Efeseni 2:1-3).
Fiinţele umane căzute sunt vrăjmaşe ale lui Dumnezeu. Înainte ca Dumnezeu să ne
mântuiască, noi ne urmăm de bunăvoie natura păcătoasă şi îl slujim pe Satan, domnul
puterii văzduhului.
Dar, aşa cum am văzut mai devreme în această lecţie, Dumnezeu a hotărât în mod
suveran că unii oameni vor moşteni mântuirea. Aşa că, în Efeseni 2:4-10, Pavel şi-a
îndreptat atenţia asupra faptului că Dumnezeu Îşi foloseşte prerogativele regale pentru a-i
muta din împărăţia întunericului în împărăţia luminii. Ca parte a acestui proces, El ne
reînnoieşte duhul pentru a fi vii din punct de vedere spiritual şi ne creează din nou în
Hristos pentru a avea o natură nouă care-L iubeşte pe Dumnezeu. De asemenea, El ne-a
predestinat şi fapte bune pe care să le facem, aşa încât să-L slujim pe Dumnezeu şi nu pe
vrăjmaşii Săi. Prin urmare, noi aşteptăm cu nerăbdare bogăţiile incomparabile din veacul
viitor în locul urgiei şi judecăţii lui Dumnezeu.
Ultimul subiect tratat de Pavel în această secţiune a fost modul în care Dumnezeu
a împlinit acum idealul Vechiului Testament de a uni evreii şi neevreii într-o singură
împărăţie sub domnia suverană a lui Dumnezeu. Acest ideal este menţionat pe tot
parcursul Vechiului Testament.
De exemplu, în Psalmul 22:27-28 David a expus această viziune pentru
viitorul împărăţiei lui Dumnezeu:
Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la
Domnul: toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta. Căci a
Domnului este împărăţia: El stăpâneşte peste neamuri (Psalmii 22:2728).
Cu toate acestea, în zilele lui Pavel statutul creştinilor neevrei era o problemă
foarte controversată. Creştinii evrei nu obiectau în general la convertirea neevreilor, însă
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unii dintre ei simţeau totuşi că neevreii sunt creştini de mâna a doua.
Înainte de venirea lui Hristos, evreii s-au bucurat într-adevăr de un tratament
preferenţial în împărăţia lui Dumnezeu. Poporul legământului lui Dumnezeu era alcătuit
în primul rând din naţiunea Israelului, iar binecuvântările cele mai îmbelşugate ale
legământului aparţineau bărbaţilor evrei liberi. Pavel cunoştea acest adevăr al credinţei
vechi-testamentare. Însă Noul Testament ne învaţă prin apostoli că toţi credincioşii—
evrei sau neevrei, bărbaţi sau femei, sclavi sau oameni liberi—primesc binecuvântările
veşnice ale legământului numai prin unirea cu Hristos. În Hristos, fiecare credincios este
socotit ca şi cum ar fi Isus Însuşi, bărbatul evreu liber care a ţinut legământul lui
Dumnezeu în mod perfect şi a moştenit toate binecuvântările legământului.
Aşadar, în împărăţia lui Dumnezeu vechile deosebiri dintre evrei şi neevrei sunt
perimate. Întrucât toţi primesc mântuirea în acelaşi fel, noul standard este un statut egal şi
un tratament egal pentru fiecare cetăţean, indiferent de etnie. Şi, datorită acestor lucruri,
toţi cetăţenii împărăţiei luminii sunt cetăţeni deplini, cu aceleaşi drepturi şi privilegii,
inclusiv acces deplin la Dumnezeu. După cum a scris Pavel în Efeseni 2:13-19:
Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost
apropiaţi … Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un
Duh. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci
sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu
(Efeseni 2:13-19).
După ce am examinat ideea de cetăţenie în împărăţia luminii, ar trebui să ne
îndreptăm atenţia spre învăţăturile lui Pavel legate de administrarea împărăţiei, învăţături
prezentate în Efeseni 3:1-21.

Administrare
Este evident că fiecare împărăţie are nevoie de o structură administrativă de un fel
sau altul. Împărăţiile nu pot funcţiona aşa cum trebuie dacă au doar împărat şi cetăţeni.
Trebuie să existe şi alte funcţii guvernamentale prin care împăratul îşi administrează
împărăţia. În cadrul guvernelor omeneşti tipice, acestea includ diferite niveluri şi tipuri de
conducere cum ar fi: cele care dau legile, cele care pun în aplicare legile şi cele care
judecă încălcările legilor. Acelaşi lucru este valabil şi în împărăţia luminii, în special aşa
cum se manifestă în biserică. Biblia ne învaţă că biserica trebuie să fie condusă de
prezbiteri şi că aceşti prezbiteri dau socoteală unul faţă de altul şi faţă de Dumnezeu.
Pe vremea lui Pavel, învăţătorii falşi ameninţau structura autorităţii din cadrul
bisericii. De fapt, chiar înainte de arestarea din Ierusalim, Pavel îi avertizase pe
prezbiterii efeseni că învăţători falşi se vor ridica chiar din rândurile lor. În Fapte 20:2830, Luca a consemnat aceste cuvinte spuse de Pavel prezbiterilor efeseni:
Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus
Duhul Sfânt episcopi … Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî
între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se vor scula din
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mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să
tragă pe ucenici de partea lor (Fapte 20:28-30).
Pavel ştia că aveau să apară învăţători falşi care vor tulbura biserica, aşa că i-a învăţat pe
prezbiteri să se păzească de ei.
Dar ce i-a dat lui Pavel dreptul de a le încredinţa această sarcină prezbiterilor şi de
a-i condamna pe învăţătorii falşi? Ei bine, pe vremea lui în biserică mai exista o slujbă
prin care Dumnezeu Îşi administra împărăţia, una care a existat ca slujbă de bază, dar
care nu mai există în zilele noastre. Aceasta era slujba de apostol. Era deţinută de cei care
erau aleşi şi pregătiţi de Dumnezeu Însuşi şi care Îl întâlniseră pe Domnul Isus Hristos cel
înviat—bărbaţi cum era Pavel. Apostolii erau investiţi cu autoritatea lui Dumnezeu şi
conduceau în mod infailibil întreaga biserică, inclusiv prezbiterii.
În Efeseni 3:2-7 Pavel şi-a descris autoritatea apostolică în raport cu administrarea
împărăţiei lui Dumnezeu. Iată cuvintele sale:
Dacă cel puţin aţi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi-a
fost dată faţă de voi. Prin descoperire dumnezeiască … care n-a fost
făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost
descoperită acum sfinţilor apostoli şi proroci ai lui Hristos, prin
Duhul … prin Evanghelia aceea al cărei slujitor am fost făcut eu,
după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui
(Efeseni 3:2-7).
Apostolii aveau un har special de la Dumnezeu, care-i împuternicea în lucrarea lor de
slujire, şi o revelaţie specială de la Dumnezeu, care îi învăţa adevărul infailibil. Şi
Dumnezeu i-a însărcinat să comunice această revelaţie bisericii. Aşadar, ca apostol, era
obligaţia şi dreptul lui Pavel să explice regulile împărăţiei lui Dumnezeu cetăţenilor ei şi
să îi condamne pe acei care i se împotriveau.
Dumnezeu l-a desemnat pe Pavel să fie reprezentantul Său oficial pe pământ,
apostolul Său. Iar acest apostolat a conferit autoritate cuvântului lui Pavel, ca şi când ar fi
fost rostit chiar de Dumnezeu. De ce era atât de importantă autoritatea lui Pavel în acest
punct din epistola sa către efeseni? Pe scurt, biserica trebuie să ştie în cine să aibă
încredere. Dacă vrem să-I fim plăcuţi lui Dumnezeu, trebuie să fim informaţi. Trebuie să
ştim ce cere Dumnezeu de la noi. Însă pe vremea lui Pavel circulau atât de multe
învăţături false, încât era greu de ştiut care sunt cu adevărat cerinţele lui Dumnezeu.
Învăţătorii falşi spuneau un lucru, conducerea instituită în biserică spunea altul.
Pavel a rezolvat această problemă exercitându-şi autoritatea apostolică. El le-a
reamintit cititorilor săi că, întrucât era apostol, autoritatea şi descoperirea sa sunt mai
mari decât toate celelalte. Niciun învăţător fals nu putea pretinde că este apostol, prin
urmare niciun învăţător fals nu putea avea descoperirile lui Pavel şi nu putea vorbi cu
autoritate divină. Pavel, pe de altă parte, spunea cuvintele lui Dumnezeu poporului lui
Dumnezeu, pentru a-l conduce la adevăr.
În mod înţelept, învăţătura lui Pavel cu privire la administrarea împărăţiei nu s-a
încheiat cu o afirmare a autorităţii, ci cu o rugăciune, care se găseşte în Efeseni 3:14-21.
Pavel fusese misionar, pastor şi apostol destul de multă vreme ca să ştie că oamenii nu
recunosc şi nu acceptă adevărul doar pentru că îl aud. El ştia că are cuvintele vieţii, dar
-16Pentru materiale video, suporturi de curs şi alte resurse, vizitaţi Third Millennium Ministries la
adresa thirdmill.org

Epistolele scrise de Pavel în temniţă

Lecţia a treia: Pavel şi efesenii

mai ştia şi că nu poate să facă nişte oameni căzuţi să creadă în ele. De aceea, s-a rugat ca
Duhul Sfânt să le ilumineze mintea pentru a accepta autoritatea şi învăţătura sa. El s-a
mai rugat ca, în consecinţă, aceştia să trăiască într-un fel care zideşte împărăţia lui
Dumnezeu şi îi binecuvântează cetăţenii.
Acum, după ce am văzut ideea cetăţeniei şi administrării în raport cu împărăţia lui
Dumnezeu, ar trebui să trecem la codul de viaţă în împărăţia luminii din 4:1-6:20.

Codul de viaţă
Acest cod pentru viaţa în împărăţie conţine multe instrucţiuni diferite cu privire la
comportamentul creştin, însă poate fi rezumat astfel: citim despre ordinea ecleziastică din
împărăţie în Efeseni 4:1-16; despre curăţarea împărăţiei în 4:17-5:20; despre ordinea
internă din împărăţie în 5:21-6:9; şi, în cele din urmă, despre războiul împărăţiei în 6:1020.
Secţiunea despre ordinea ecleziastică din împărăţie, care se găseşte în Efeseni 4:116, se axează în primul rând pe poziţiile de conducere, influenţă şi autoritate din cadrul
bisericii. Iar învăţătura lui Pavel accentuează modul în care aceste roluri conlucrează
pentru binele tuturor. Cetăţenii nu trebuie să fie invidioşi unii pe alţii, ci să aprecieze
contribuţiile fraţilor şi surorilor lor. Când fiecare îşi îndeplineşte sarcinile care i-au fost
încredinţate, este spre folosul lui Hristos. Şi, pentru că e spre folosul Lui, este spre folosul
întregii împărăţii.
Gândiţi-vă la cuvintele lui Pavel din Efeseni 4:8:
De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri
oamenilor“ (Efeseni 4:8).
În acest pasaj, Pavel a făcut referire la Psalmul 68:18, care Îl arată pe Domnul ca
un împărat victorios care se întoarce de la luptă. În Psalmul 68, Domnul primeşte pradă
de război de la duşmanii Săi învinşi. Însă Pavel s-a axat pe ceea ce face Domnul cu aceste
daruri. La fel ca regii antici, El le împarte cu oastea Sa. Astfel, într-un sens foarte real,
aceste daruri Îi sunt de folos nu doar lui Hristos, ci şi poporului împărăţiei Sale.
Pavel a descris câteva dintre aceste daruri în Efeseni 4:7-12:
Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui
Hristos. … El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii,
evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea
sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui
Hristos (Efeseni 4:7-12).
Hristos Şi-a împărţit darurile în aşa fel încât cetăţenii împărăţiei Sale să se poată sluji unii
pe alţii. Şi, prin această slujire, împărăţia Lui creşte şi se întăreşte.
De la 4:17 până la 5:20 se explică problema curăţării împărăţiei luminii de
stricăciunea care a rămas în ea. Această stricăciune, sau păcat, a fost născută şi alimentată
în noi când eram cetăţeni ai împărăţiei întunericului, împărăţia lui Satan. Este produsul
naturii noastre vechi, păcătoase, pe care încă o păstrăm chiar şi atunci când suntem
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cetăţeni ai împărăţiei luminii. Dar aceia din împărăţia luminii care sunt credincioşi au şi o
natură nouă pe care se pot baza pentru a-şi birui păcatul.
După cum a scris Pavel în Efeseni 4:22-24:
Aţi fost învăţaţi cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă
dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi
să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel
nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe
care o dă adevărul (Efeseni 4:22-24).
Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să fie cât mai curată cu putinţă din punct de
vedere moral; ea trebuie să reflecte caracterul Împăratului ei, şi asta spre binele întregii
împărăţii. La urma urmei, Dumnezeu binecuvântează şi răsplăteşte curăţia morală.
Aşadar, prin înfrânarea de la păcat şi prin faptele bune, cetăţenii sporesc starea de
binecuvântare a împărăţiei şi îşi asigură moştenirea în ea.
Subiectul ordinii interne din împărăţia luminii este tratat în Efeseni 5:21-6:9.
Această secţiune vorbeşte despre păstrarea structurilor corespunzătoare ale autorităţii care
există în familie şi despre modul în care trebuie să se raporteze fiecare parte din cadrul
relaţiilor de autoritate la celelalte.
Din multe puncte de vedere, această secţiune se aseamănă cu învăţătura lui Pavel
despre ordinea eclesiastică, găsită în Efeseni 4:1-16. În acea secţiune, Pavel a spus că toţi
trebuie să îi cinstim şi să îi respectăm pe cei care sunt în poziţii de conducere, influenţă şi
autoritate în biserică, iar pe cei aflaţi în aceste poziţii de conducere i-a învăţat să lucreze
pentru binele tuturor.
În această secţiune relativă la ordinea domestică, Pavel a confirmat structurile de
autoritate dintre soţi şi soţii, părinţi şi copii şi stăpâni şi sclavi. Şi a spus fiecărei părţi din
cadrul acestor relaţii să trăiască în aşa fel încât să cinstească şi să facă bine tuturor
părţilor. Din nou, motivul a fost acela că aceste structuri îmbunătăţesc viaţa din cadrul
împărăţiei lui Dumnezeu.
În cele din urmă, în 6:10-20 Pavel a vorbit despre războiul dintre împărăţia
luminii şi împărăţia întunericului. Aici el a spus că fiecare persoană din împărăţia luminii
este chemată să slujească în oştirea lui Dumnezeu, luptând în războiul spiritual purtat
împotriva împărăţiei întunericului.
El a rezumat această ultimă secţiune din cuprinsul epistolei în Efeseni 6:11-12,
unde a scris următoarele cuvinte:
Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept
împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva
cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor,
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva
duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti (Efeseni 6:11-12).
Diavolul şi împărăţia sa luptă împotriva bisericii şi a împărăţiei luminii, iar Împăratul
nostru divin ne cere loialitate în această bătălie. Pentru a Se asigura că putem sta fermi
împotriva vrăjmaşilor, El ne îmbracă în armura Sa şi ne înarmează cu Cuvântul Său.
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SALUTĂRILE DE ÎNCHEIERE
Ultima secţiune a epistolei lui Pavel către efeseni este încheierea, care se găseşte
în Efeseni 6:21-24. În acest scurt pasaj, Pavel a transmis o binecuvântare de încheiere şi a
indicat că Tihic avea să le aducă această scrisoare.

APLICAREA ACTUALĂ
După ce am cercetat contextul epistolei lui Pavel către efeseni şi i-am explorat
structura şi conţinutul, putem vorbi despre aplicabilitatea în zilele noastre a învăţăturii lui
Pavel adresate iniţial efesenilor.
Aplicabilitatea scrisorii se va împărţi în trei părţi, de la aspecte mai restrânse la
aspecte mai largi ale împărăţiei lui Dumnezeu: în primul rând vom vorbi despre cinstirea
Împăratului; în al doilea rând vom discuta despre zidirea împărăţiei; şi, în al treilea rând,
vom trata subiectul cuceririi cosmosului. Să începem cu subiectul cinstirii Împăratului.

CINSTIREA ÎMPĂRATULUI
Aşa cum am văzut, epistola lui Pavel către efeseni face apel la ideea că Dumnezeu
este Împăratul divin peste întreaga creaţie şi mai ales peste împărăţia poporului Său.
Împăratul nostru divin a făcut atât de multe lucruri minunate pentru noi, încât ar trebui să
reacţionăm cu râvnă cinstindu-L, în special prin mulţumire, ascultare şi loialitate.
În concordanţă cu modul în care societăţile antice vorbeau despre regi şi poporul
lor, Pavel a descris bunăvoinţa regală a lui Dumnezeu faţă de noi în termenii „dragostei“
şi a descris la fel şi obligaţiile noastre faţă de El. De exemplu, iată cuvintele lui din
Efeseni 2:4-7:
Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea
mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a
adus la viaţă împreună cu Hristos … El ne-a înviat împreună şi ne-a
pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, ca să arate
în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea
Lui faţă de noi în Hristos Isus (Efeseni 2:4-7).
Acest pasaj face parte din discuţia mai amplă în care Pavel explică modul în care ne face
Dumnezeu cetăţeni în împărăţia Sa. Ceea ce a vrut să spună în aceste versete este că
Dumnezeu Îşi demonstrează dragostea atunci când ne regenerează, ne mută în împărăţia
Sa, ne aşează într-o poziţie de autoritate şi cinste şi ne dă moştenirea.
În lumea antică, regii îşi arătau adesea dragostea faţă de supuşii lor şi le cereau şi
acestora să-i iubească la rândul lor. În acest context naţional, cuvântul „dragoste“ se
referea la credincioşie şi devotament, cam aşa cum spunem şi azi că ne iubim ţara, şi se
manifesta în principal prin bunăvoinţă şi protecţie din partea regelui şi prin supunere şi
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loialitate din partea supuşilor săi.
Şi exact asta vedem în descrierea pe care o face Pavel dragostei lui Dumnezeu
pentru poporul Său. Datele istorice ale epistolei dovedesc că Dumnezeu este devotat
poporului împărăţiei Sale şi că ne preţuieşte extrem de mult. Credincioşia Sa faţă de noi
este demonstrată prin bunătatea şi protecţia Sa exprimate prin lucruri precum:
predestinarea noastră, moartea lui Hristos în locul nostru, regenerarea duhului nostru,
faptul că suntem cetăţeni în împărăţia lui Dumnezeu, unirea noastră cu Hristos, Împăratul
ceresc, şi slava pe care o vom moşteni în viitor. Şi, întrucât Dumnezeu a făcut toate
aceste lucruri minunate pentru noi, suntem obligaţi să-L cinstim în schimb.
Iată rugăciunea lui Pavel din Efeseni 3:17-4:1:
şi-L rog ca … să vă facă să vă întăriţi în putere … pentru ca, având
rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu
toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să
cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă … Iar …
a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în
vecii vecilor! Amin. Vă sfătuiesc, dar, eu, cel întemniţat pentru
Domnul, să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi
primit-o (Efeseni 3:17-4:1).
În acest pasaj, Pavel a extras două aplicaţii ale dragostei lui Dumnezeu: în primul rând, el
L-a cinstit pe Dumnezeu prin laudă doxologică, dându-I slavă; în al doilea rând, şi-a
îndemnat cititorii să-L cinstească pe Dumnezeu prin ascultare, trăind o viaţă vrednică.
Vom examina mai îndeaproape ambele moduri prin care trebuie să-L cinstim pe
Dumnezeu, începând cu lauda şi închinarea pe care trebuie să I-o dăm, şi trecând apoi la
o viaţă de ascultare faţă de El. Să vedem mai întâi lauda şi închinarea.

Lauda şi închinarea
În Efeseni 5:19-20, Pavel şi-a învăţat în mod clar cititorii să-L cinstească pe
Dumnezeu prin laudă şi închinare, scriind următoarele cuvinte:
Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări
duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.
Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în
Numele Domnului nostru Isus Hristos (Efeseni 5:19-20).
Creştinii trebuie să fie întotdeauna recunoscători pentru toate binecuvântările lui
Dumnezeu. Trebuie să ne arătăm recunoştinţa sinceră prin psalmi, imnuri, cântări
spirituale şi muzica inimii noastre. Toate acestea sunt forme de laudă şi închinare,
indiferent dacă le exprimăm în mod vizibil, faţă de alţii, sau în interior, numai pentru
Domnul.
Pe lângă faptul că ne-a învăţat să-L lăudăm pe Dumnezeu, Pavel a inclus şi câteva
modele de laudă pe care să le urmăm, inclusiv lauda sa din introducere, din Efeseni 1:314, şi rugăciunea sa doxologică din Efeseni 3:14-21. Ambele pasaje ne arată cum să-L
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cinstim pe Dumnezeu prin laudă şi doxologie similară.
După cum am văzut, în ambele secţiuni Pavel s-a axat pe lucrarea fiecărei
persoane a Sfintei Treimi: ispăşirea lui Isus, revelaţia lui Dumnezeu faţă de noi şi slava
viitoare pe care Dumnezeu a plănuit-o pentru noi. El a vorbit despre aceste lucruri în
contextul cinstirii lui Dumnezeu pentru domnia Sa peste noi, menţionând domnia
suverană a lui Dumnezeu, bunăvoinţa Sa faţă de noi şi moştenirea noastră în Hristos.
Acestea nu sunt singurele moduri acceptabile de a-L cinsti pe Dumnezeu ca
Împărat. Dimpotrivă, aşa cum a spus Pavel în Efeseni 5:19-20, trebuie să-L cinstim pe
Dumnezeu pentru toate lucrurile, nu doar pentru câteva. Totuşi, este important să
recunoaştem că, atunci când Îl cinstim pe Dumnezeu în laudă şi închinare, este bine să
recunoaştem anumite lucruri pe care le-a făcut.
Pe lângă laudă şi închinare, Pavel ne-a învăţat şi să dăm ascultare Împăratului
nostru divin, ca mod de a-L cinsti.

Ascultarea
Un mod prin care trebuie să ne manifestăm ascultarea faţă de Dumnezeu este prin
a-i rămâne loiali în mod înflăcărat şi cu stăruinţă, lepădându-ne de domnii şi stăpâniri.
Aşa cum a scris Pavel în Efeseni 5:8-10:
Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul.
Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii … Cercetaţi ce este plăcut
înaintea Domnului (Efeseni 5:8-10).
Noi am fost cândva cetăţeni ai împărăţiei întunericului. Acum însă loialitatea
noastră este faţă de altcineva. Fiindcă Dumnezeu ne-a mântuit, suntem datori să-L
ascultăm; suntem datori să lăsăm în urma noastră căile păcătoase ale împărăţiei
întunericului şi să trăim aşa cum Îi place noului nostru Domn şi Împărat.
Pavel a scris din nou despre această loialitate în Efeseni 6:24, unde a rostit această
binecuvântare condiţionată:
Harul să fie cu toţi cei care Îl iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos cu
o dragoste nepieritoare (Efeseni 6:24, traducere din lb. engleză).
Dragostea noastră pentru Domnul trebuie să fie „nepieritoare,“ fără sfârşit, permanentă,
devotată, trainică.
Dumnezeu doreşte şi ne cere devotamentul şi dedicarea deplină. Nu merge să-L
adăugăm la un panteon de zei cărora ne închinăm; El insistă să aibă loialitatea noastră
neîmpărţită. Şi nu doreşte doar o loialitate pasivă, ca şi cum ne-am putea întoarce de la
dumnezeii falşi, odihnindu-ne apoi pur şi simplu în binecuvântările împărăţiei Sale. Nu,
El doreşte ca noi să ascultăm de toate poruncile Sale—nu doar să părăsim alţi dumnezei,
ci şi să ne implicăm activ în numeroasele fapte bune pe care le-a pregătit pentru noi.
Cuvintele lui Pavel din Efeseni 2:8-10 ne ajută să înţelegem acest lucru:
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Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la
voi; ci este darul lui Dumnezeu … Căci noi suntem lucrarea Lui şi am
fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele (Efeseni 2:8-10).
Dumnezeu nu ne-a mântuit numai pentru a ne scăpa de la pieire sau numai ca să ne
bucurăm de o viaţă confortabilă în împărăţia Sa, ci ne-a şi creat din nou în Hristos pentru
a fi cetăţeni roditori ai împărăţiei Sale, făcând faptele bune pe care ni le-a pregătit.
În Împărăţia lui Dumnezeu, faptele bune au un rol specific: ele sunt instrumente
prin care Dumnezeu Îşi extinde şi curăţă împărăţia, prin care primeşte slavă şi slujeşte
poporului Său. Şi, conform spuselor lui Pavel, scopul lui Dumnezeu atunci când ne-a
mântuit a fost acela de asigura că vom face aceste fapte bune. Aşadar, răspunsul potrivit
la harul lui Dumnezeu este să ne acceptăm desemnarea ca slujitori şi lucrători ai Săi, să
adoptăm ţelul Său ca ţel al nostru, scopul Său ca scop al nostru. Iată de ce Pavel şi-a
încurajat adesea cititorii să trăiască într-un mod „vrednic,“ un mod care reflectă
caracterul Împăratului şi al împărăţiei Sale.
După ce am analizat câteva moduri prin care-L putem onora pe Împărat, ar trebui
să trecem la strategia lui Pavel de zidire a împărăţiei. Exact aşa cum Dumnezeu ne cere
închinarea şi ascultarea din dragoste, El ne cere şi să-L ajutăm să-Și extindă şi să-Și
mărească împărăţia pământească.

ZIDIREA ÎMPĂRĂŢIEI
Pentru a ne ajuta să înţelegem cum să zidim împărăţia lui Dumnezeu pe pământ,
Pavel a folosit un număr de figuri de stil. Fiecare dintre acestea ne ajută să înţelegem cum
trebuie să se raporteze unul la altul şi la Hristos cetăţenii împărăţiei lui Dumnezeu,
precum şi cum trebuie să colaborăm pentru creşterea împărăţiei lui Dumnezeu. Vom
menţiona două asemenea figuri de stil, începând cu comparaţia pe care o face Pavel între
împărăţie şi templul lui Dumnezeu.
Iată cuvintele rostite de Pavel către creştinii neevrei în Efeseni 2:19-22:
Sunteţi … oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia
apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.
În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în
Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al
lui Dumnezeu, prin Duhul (Efeseni 2:19-22).
Pavel a spus că creştinii neevrei sunt cetăţeni cu drepturi depline în împărăţia lui
Dumnezeu, având un statut egal cu cetăţenii creştini evrei. Şi, pentru a accentua acest
lucru, el a descris împărăţia lui Dumnezeu ca pe o clădire în care fiecare creştin este o
piatră.
În această figură de stil, Hristos are superioritatea, fiind piatra din capul unghiului
temeliei, cea pe care stau toate celelalte pietre, în care este unită întreaga clădire.
Apostolii şi profeţii deţin poziţii de mare autoritate sub Hristos, fiind chemaţi în mod
special ca reprezentanţi ai Săi. Toţi ceilalţi creştini suntem pietre în clădire, fără vreo
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deosebire între noi.
Scopul acestei clădiri a fost să devină locuinţa lui Dumnezeu, pentru ca El să
poată locui în mijlocul poporului Său. Poporul Israelului a realizat o astfel de
binecuvântare în Vechiul Testament, în special prin Templul de la Ierusalim, aşa cum a
declarat Solomon în capitolul 6 din 2 Cronici. Însă Vechiul Testament a spus, de
asemenea, că şi neevreii vor locui până la urmă în prezenţa lui Dumnezeu.
De exemplu, iată cuvintele lui Dumnezeu din Isaia 66:19-20:
Ei vor vesti slava Mea printre neamuri. Vor aduce pe toţi fraţii voştri
din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar Domnului … la muntele Meu
cel sfânt, la Ierusalim (Isaia 66:19-20).
În acest pasaj, Dumnezeu a spus că atunci când va restaura împărăţia Israelului—lucru pe
care a început să-l facă în Noul Testament prin Isus—israeliţii se vor întoarce la Templul
din Ierusalim pentru a se închina Domnului. Şi, un fapt izbitor, neevreii vor veni
împreună cu ei, aducându-i de fapt pe israeliţi la Dumnezeu ca jertfă sfântă din partea
naţiunilor.
Aşadar, atunci când Pavel a spus că atât evreii, cât şi neevreii, vor locui în
prezenţa lui Dumnezeu ca Templu al Său, s-a referit la faptul că împărăţia lui Dumnezeu
se îndrepta spre ţelul ei final. Acest lucru însemna că binecuvântările împărăţiei lui
Dumnezeu se extindeau acum la toate rasele. Dar atunci de ce a folosit Pavel tocmai
această figură de stil? El a folosit-o în mod adecvat pentru a încuraja reconcilierea rasială
între evreii şi neevreii din biserică.
Pe vremea lui Pavel, unii creştini evrei au perpetuat ideea că evreii sunt superiori
neevreilor, întrucât erau poporul ales al lui Dumnezeu. Ei se bucuraseră atâta vreme de un
tratament preferenţial din partea lui Dumnezeu, încât începuseră să creadă că îl merită.
Însă adevărul este că întreaga omenire, evrei şi neevrei deopotrivă, este pierdută
fără Hristos. Niciunul dintre noi nu e vrednic nici măcar puţin de binecuvântare; toţi
merităm să fim condamnaţi. Doar Hristos e vrednic de binecuvântare. Slavă Domnului
că, fiind uniţi cu El, Dumnezeu ne socoteşte şi pe noi vrednici de binecuvântare.
Aşadar astăzi, când zidim împărăţia lui Dumnezeu trebuie să ne concentrăm
atenţia asupra imaginii de ansamblu a cinstirii lui Dumnezeu şi a vieţii trăite în prezenţa
Sa, precum şi a strădaniei de a mări slava lui Hristos şi nu pe a noastră. Şi trebuie să fim
smeriţi unii faţă de alţii, recunoscând că niciun credincios nu este mai vrednic de
binecuvântare decât oricare altul.
Evident, asta înseamnă că barierele rasiale şi etnice care există în biserică în ziua
de azi trebuie dărâmate. Dar mai înseamnă şi că trebuie să ne pocăim de alte căi prin care
ne dezbinăm unii de alţii sau ne înălţăm pe noi înşine în detrimentul altora. Poate că cei
din conducerea bisericii noastre se consideră mai importanţi decât laicii, sau poate că îi
tratăm pe creştinii înstăriţi cu mai mult respect decât pe cei săraci. Poate că ne preţuim
atât de mult adunarea locală sau confesiunea, încât îi privim de sus pe cei din alte biserici
şi căutăm să lucrăm independent de ei, atunci când zidim împărăţia lui Dumnezeu. În
toate aceste cazuri, Pavel ne învaţă că trebuie să ne lăsăm deoparte vanitatea şi aroganţa
şi să-i acceptăm pe toţi credincioşii ca egali în împărăţia lui Dumnezeu.
Oricât de folositoare a fost figura de stil cu templul, figura de stil pe care a
folosit-o Pavel cel mai frecvent pentru a explica zidirea împărăţiei în epistola către
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efeseni a fost cea a unui trup—şi anume trupul lui Hristos, cu Hristos drept cap şi toţi
credincioşii alcătuind împreună trupul Lui. Pavel a folosit această figură de stil în
capitolele 1, 3, 4 şi 5 pentru a extrage câteva aplicaţii.
El a prezentat această figură de stil în Efeseni 1:20-23 prin următoarele cuvinte:
[Dumnezeu] L-a înviat [pe Hristos] din morţi şi L-a pus să şadă la
dreapta Sa, în locurile cereşti, mai presus de orice domnie, de orice
stăpânire … El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste
toate lucrurile Bisericii, care este trupul Lui (Efeseni 1:20-23).
La fel ca figura de stil cu templul, şi aceasta a descris împărăţia lui Dumnezeu: Hristos
aşezat ca Împărat în ceruri, domnind pentru binele poporului Său, biserica.
Pavel a continuat cu această ilustraţie în Efeseni 3:6, adăugând:
Neamurile sunt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur
trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus,
prin Evanghelia aceea (Efeseni 3:6).
Accentul pus de Pavel pe reconcilierea rasială a fost din nou evident în acest pasaj. El a
spus că toţi creştinii evrei şi neevrei sunt uniţi cu Hristos şi unul cu altul în Hristos şi atât
unii cât şi ceilalţi primesc binecuvântări numai datorită faptului că sunt părtaşi ai
făgăduinţelor în Hristos.
Ilustraţia trupului lui Hristos este folosită cel mai mult însă în 4:1-16, unde Pavel
discută despre ordinea ecleziastică din cadrul împărăţiei. Acolo el s-a concentrat în
primul rând asupra poziţiilor de conducere, influenţă şi autoritate din cadrul bisericii, ca
mijloace prin care restul bisericii este împuternicit pentru lucrarea de slujire. El a spus că
faptele bune pe care ni le-a pregătit Dumnezeu constau în mare parte în slujirea altora în
scopul zidirii bisericii, pentru ca ea să devină o împărăţie potrivită pentru a fi guvernată
de Domnul universului. Iată cuvintele lui Pavel din Efeseni 4:11-13:
Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe
alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea
lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom
ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la
starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos (Efeseni
4:11-13).
Dumnezeu a pus în biserică lideri care trebuie să ne pregătească pe noi, ceilalţi, pentru a
ne sluji unii altora.
Iar aceşti lideri trebuie să călăuzească biserica spre două ţeluri. Primul este să
ajungem la „unirea credinţei.“ Aici, Pavel s-a gândit la faptul că biserica trebuie să fie
unită din punct de vedere doctrinar, având o înţelegere matură şi corectă a evangheliei şi
nefiind mulţumită doar cu o înţelegere elementară a acesteia. Acest lucru este în
concordanţă cu rugăciunile precedente ale lui Pavel, ca Dumnezeu să-i facă în stare pe
cititorii săi să înţeleagă binecuvântările împărăţiei lui Dumnezeu în Hristos.
Cel de-al doilea ţel este ajungerea la „înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.“
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Acest ţel are o sferă de aplicare cosmică; înseamnă aducerea întregii creaţii sub domnia
lui Hristos, aşa cum a spus Pavel în Efeseni 1:10. Oricât de surprinzător ar suna, printr-o
conducere corespunzătoare a bisericii şi printr-o slujire dedicată în rândul creştinilor,
întregul univers poate fi adus sub domnia lui Hristos.
Pavel a continuat această figură de stil în Efeseni 4:15-16, unde a explicat câteva
lucruri specifice pe care liderii bisericii trebuiau să-i înveţe pe oameni să le facă:
Ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele,
ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din El tot trupul, bine
închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi
primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi
se zideşte în dragoste (Efeseni 4:15-16).
Pe măsură ce fiecare lider al bisericii rosteşte adevărul în dragoste către trupul bisericii,
trupul învaţă acel adevăr. Rezultatul este că fiecare creştin îi poate sluji pe alţii în mod
semnificativ, făcând fapte de slujire şi încurajare. Dar vă rog dă observaţi şi altceva:
dragostea trebuie să caracterizeze atât învăţătura liderului, cât şi lucrarea de slujire a
bisericii.
Aşa cum dragostea lui Dumnezeu faţă de noi şi dragostea noastră pentru El sunt
definite în primul rând prin loialitatea şi dedicarea noastră în Împărăţie, şi dragostea
noastră pentru alţi creştini este definită la fel. Dragostea noastră pentru aproapele nostru
nu este atât un sentiment de legătură personală, cât mai degrabă o consacrare şi o dăruire
loială care caută binele acestuia, chiar dacă nu îl cunoaştem în mod personal.
Dar această dragoste nu este o simplă cooperare sau un sinergism, ci ea înţelege
că şi ceilalţi credincioşi fac parte din moştenirea lui Hristos. Hristos a fost dispus să
moară pentru ca ei sa fie ai Lui şi El primeşte slavă şi cinste pentru faptul că ei Îi aparţin.
Acest lucru ar trebui să ne inspire să îi preţuim şi noi mai mult şi să depunem efortul
necesar pentru a le sluji.
După ce am explorat subiectul cinstirii Împăratului şi cel al zidirii împărăţiei, ar
trebui să trecem la subiectul nostru final: cucerirea cosmosului. Isus este Împărat peste
biserică în clipa de faţă, însă vine o zi în care Îşi va birui toţi vrăjmaşii şi va domni peste
întregul univers.

CUCERIREA COSMOSULUI
După cum am văzut, împărăţia lui Dumnezeu coexistă sau se suprapune în prezent
cu veacul acesta, al păcatului şi al morţii. În acest timp, forţele lui Dumnezeu—inclusiv
biserica Sa—luptă împotriva împărăţiei demonilor şi a omenirii căzute. Isus însă va
reveni în cele din urmă şi, când se va întâmpla acest lucru, va aduce judecata finală
asupra vrăjmaşilor Săi, zdrobindu-le pe vecie capacitatea lor de a I se împotrivi. Victoria
finală asupra puterilor întunericului este sigură; dar până în ziua aceea suntem obligaţi să
stăm în picioare şi să luptăm împotriva lor.
Chiar şi în veacul acesta al păcatului şi al morţii noi avem avantajul în bătălia
contra forţelor demonice. După cum am văzut, Împăratul nostru stă deja în putere şi
autoritate deasupra lor şi noi suntem aşezaţi împreună cu El. Dumnezeu ne-a salvat deja
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de sub dominaţia lor malefică şi ne-a readus la o stare de binecuvântare în împărăţia Sa.
El ne-a împuternicit prin Duhul Său cel Sfânt să ţinem piept celor mai cumplite atacuri pe
care le pot plănui vrăjmaşii noştri. Iată cuvintele lui Pavel din Efeseni 6:13, 16:
De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi
în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul …
Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea
stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău (Efeseni 6:13, 16).
Prin harul şi Duhul Său, Dumnezeu ne dă puterea de a ne împotrivi hoardelor demonice.
Şi nu numai atât. Numeroasele binecuvântări pe care le primeşte biserica
dovedesc demonilor că înfrângerea lor este sigură. De fapt, Pavel a mers până acolo încât
a spus că însăşi existenţa bisericii stă ca mărturie a osândirii tuturor vrăjmaşilor lui
Dumnezeu. Iată cuvintele lui Pavel din Efeseni 3:8-11:
Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat
harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos
şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine,
ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile; pentru
ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin
Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul
veşnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru (Efeseni 3:811).
Încă înainte de crearea omenirii, Dumnezeu a plănuit să Îşi folosească biserica
pentru a-Şi descoperi slava în faţa vrăjmaşilor Săi demonici. Dar a ţinut secret acest lucru
până în vremea lui Hristos. Însă acum, că Hristos a venit, Dumnezeu foloseşte biserica
pentru a-Și demonstra înţelepciunea şi puterea în faţa tuturor vrăjmaşilor Săi. El ţine
biserica drept exemplu al abilităţii Sale de a birui chiar şi cele mai mari uneltiri ale
diavolului, ca dovadă a puterii Sale de a împăca toate lucrurile cu Sine. În fond, dacă El
poate răscumpăra rasa umană din stricăciunea adusă de păcat, dacă ne poate împăca până
şi unul cu altul şi cu El, atunci nu există niciun lucru pe care să nu-l poată face.
Dar noi nu suntem doar expuşi în vitrină, ci biserica este şi trofeul lui Dumnezeu;
noi suntem comoara pentru care S-a luptat şi pe care a câştigat-o din împărăţia
vrăjmaşilor Săi. Noi suntem poporul pentru mântuirea căruia Dumnezeu controlează
istoria, preaiubita mireasă pentru care Isus Şi-a dat viaţa, pentru a o ocroti şi a o cununa
cu El. Iată descrierea făcută de Pavel lui Hristos şi bisericii în Efeseni 5:23-27:
Căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul
Bisericii … Hristos [a iubit] Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea … ca
să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără
zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană
(Efeseni 5:23-27).
Dumnezeu ne iubeşte şi ne preţuieşte, iar în procesul de împăcare a tuturor lucrurilor cu
Sine şi de reînnoire şi curăţire a cosmosului, El începe cu noi. Şi, de aceea, existenţa
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bisericii, iertarea bisericii şi sfinţirea ei dovedesc că împărăţia lui Dumnezeu a început.
Iar dacă a început, atunci va fi şi desăvârşită în mod sigur. Când se va întâmpla acest
lucru, demonii vor fi distruşi complet, iar domnia lui Hristos va fi absolută. După cum
scrie Pavel despre Hristos în Efeseni 1:22-23:
El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile
Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în
toţi (Efeseni 1:22-23).
Aceste cuvinte ale lui Pavel sunt uimitoare: Hristos a fost înălţat ca Împărat al universului
pentru ca biserica să poată fi binecuvântată. Noi suntem plinătatea Lui, trupul Lui.
Chiar dacă Hristos e vrednic să domnească datorită statutului şi meritului Său,
motivul pentru chiar domneşte este că acest lucru ne binecuvântează pe noi. Prin urmare,
faptul că biserica este binecuvântată—faptul că evreii şi neevreii, soţii şi soţiile, părinţii şi
copiii, stăpânii şi sclavii sunt împăcaţi unii cu alţii şi cu Dumnezeu—este o dovadă în
plus că Dumnezeu este puternic, bun şi înţelept şi că El a început reînnoirea cosmosului.

CONCLUZIE
În această lecţie am studiat epistola circulară a lui Pavel adresată efesenilor. Am
cercetat contextul care asigură cadrul scrisorii şi am examinat structura şi conţinutul
acesteia. În cele din urmă, am vorbit despre aplicabilitatea în zilele noastre a învăţăturilor
lui Pavel din această epistolă.
Scrisoarea adresată de Pavel efesenilor ne dă o lecţie foarte importantă nouă, celor
din ziua de azi. Ne învaţă că mântuirea nu înseamnă numai răscumpărarea unor persoane
individuale din păcat, ci şi zidirea, menţinerea şi propăşirea în împărăţia lui Dumnezeu.
Pe măsură ce vom înţelege mai bine împărăţia lui Dumnezeu, vom fi mai bine pregătiţi
pentru a ne opune vrăjmaşilor ei, pentru a trăi aşa cum Îi place lui Dumnezeu şi pentru a
obţine binecuvântările Sale pentru noi şi pentru fraţii noştri credincioşi.
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