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Introducere 

 
În opinia mai multor teologi, eclesiologia a devenit tema în jurul căreia gravitează marea 
parte a teologiei secolelor XX-XXI. Pe la mijlocul sec. XX, Mişcarea Ecumenică a fost cea 
care a dat un avânt proaspăt cercetării teologice despre Biserică, iar ca rezultat au 
apărut numeroase lucrări şi studii de eclesiologie, provenind din toate cele trei mari 
confesiuni creştine. 

Însă indiferent de tradiţia teologică în sânul căreia se întreprinde această 
cercetare, datele de la care trebuie începută sunt cele oferite de Sfintele Scripturi. Nu 
doar pentru că aceasta este revelaţia recunoscută drept canonică în toate cele trei mari 
tradiţii teologice creştine, ci şi pentru că „adevărata temă a întregii Biblii este Hristos şi 
Biserica Sa”.1 Dintre scriitorii inspiraţi ai Sfintelor Scripturi, Sfântul Apostol Pavel a 
descris Biserica în modul cel mai variat, deoarece s-a adresat prin epistolele sale unui 
număr mai mare de comunităţi creştine. Cu toate acestea, lucrările consacrate exclusiv 
gândirii pauline privitoare la Biserică sunt puţine, majoritatea cercetătorilor orientându-
şi investigaţiile către eclesiologia noutestamentară în general. Puţine la număr cum sunt, 
unele dintre acestea nu reuşesc să prezinte decât o perspectivă trunchiată asupra 
eclesiologiei pauline, în condiţiile în care pornesc de la premisa că epistolele captivităţii 
(numite „deutero-pauline”) şi cele pastorale nu-l au ca autor pe Sfântul Apostol Pavel, ci 
reflectă o dezvoltare ulterioară a gândirii lui teologice. 

Prin studiul de faţă însă, pornind de la premisa că Epistola către Efeseni este una 
ce reflectă fidel gândirea paulină, ne propunem să analizăm, pe baza textului din 4.1-16, 
rolurile fundamentale pe care harismele şi slujbele duhovniceşti le deţin în realizarea 
unităţii Bisericii. Vom cerceta de asemenea, modurile în care darurile duhovniceşti 
contribuie la menţinerea şi sporirea unităţii duhovniceşti a Trupului Mântuitorului. 

1. Temelia unităţii Bisericii (Ef 4.1-6) 

În prima parte a Epistolei către efeseni (cap. 1-3), Sfântul Apostol Pavel vorbeşte despre 
planul dumnezeiesc de „a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos toate lucrurile: cele din ceruri 
şi cele de pe pământ” (Ef 1.10). Punctul central al acestui plan este crearea unei 

                                              
 
1 George Florovsky, Biserica, Scriptura, Tradiţia, Bucureşti, Platytera, 2005, p. 35. 
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umanităţi înnoite prin împărtăşirea de plērōma sau viaţa dumnezeiască ce se revarsă din 
Dumnezeu în Hristos şi către Biserică (1.19-23).2 În Hristos, Biserica se constituie ca o 
nouă umanitate (2.15) care începe a trăi în prezent mântuirea de care întreaga Creaţie 
va avea parte la arătatea lui Hristos şi a Împărăţiei Sale. Vieţuirea Bisericii este văzută ca 
răspuns la ceea ce Dumnezeu săvârşeşte în Hristos şi ca parte a laudei slavei lui 
Dumnezeu (2.10). Astfel, a doua jumătate a epistolei (cap. 4-6) are un caracter practic 
mai pronunţat, prin ea aratându-se cum anume trebuie să trăiască credincioşii creştini în 
acord cu planul divin prezentat în prima parte a epistolei. Desigur că teologia şi etica nu 
sunt net separate în această epistolă, drept dovadă chiar în partea a doua (cap. 4-6), 
multe dintre îndemnurile Apostolului sunt împletite cu motivaţii de natură teologică 
(4.4–16, 32; 5.2, 8, 23–32). 

După apelul apostolic la o viaţă trăită în chip demn de chemarea primită (Ef 4.1), 
secţiunea 4.2-16 se constituie ca bază teologică a tot ceea ce va fi spus în 4.17-6.20, în 
care scriitorul sacru va dezvolta cu exemple concrete acest apel.3 Prima manifestare a 
vieţii celei noi este unitatea credincioşilor creştini, tratată detaliat de Sfântul Apostol 
Pavel în această secţiune din 4.1-16, care la rândul ei poate fi împărţită în două 
paragrafe: v. 1-6 şi v. 7-16. 

Temelia unităţii Bisericii este descrisă în 4.1-6. Adevărul axiomatic privind unitatea 
este că Sfântul Duh produce unitatea Bisericii, iar oamenii trebuie s-o păstreze (threi/n - 

                                              
 
2 H. Schlier (Principalities and Powers in the New Testament, Freiburg, 1961), a presupus că obârşia 
conceptului de plh,rwma s-ar găsi în gnosticismul valentinian. Totuşi, această premisă ar da naştere unor 
interpretări anacronice, deoarece gnosticismul şi-a conturat ideile cu aprox. jumătate de secol după 
scrierea epistolelor captivităţii. 
 A. Feuillet (“L’Église plérôme du Christ d’après Ephés., 1, 23”, La nouvelle revue théologique, 78, 1956, 
p. 462-471) a observat că în Ier 23.23-24 (LXX) se spune despre Dumnezeu că umple cerul şi pământul. 
Potrivit cu Is 6.3 (LXX) şi Ps 72.19 (LXX), Dumnezeu umple întreg pământul, iar în Înţelepciunea lui 

Solomon 1.7 găsim că „Duhul Domnului a umplut lumea *întreagă+”. Peter O’Brian (The Pillar New 
Testament Commentary. Ephesians, Grand Rapids, Eerdmans, 1999, p. 149) susţine şi el că 

semnificaţiile lui plh,rwma trebuie căutate în Vechiul Testament, potrivit căruia cea care umple tot 
pământul este slava lui Yahweh sau „Shekinah” (Iez 44.4; Ier 23.24; Ag 2.7). Ideea vechitestamentară de 
prezenţă dinamică a lui Dumnezeu în lume poate constitui contextul teologic, dar nici unul dintre textele 

amintite nu conţine termenul plh,rwma. 
 J. Ernst (Pleroma und Pleroma Christi, Regensburg, Pustet, 1970, p. 8-11) presupune că accepţiunea 
stoică despre Cosmos ar fi putut influenţa semnificaţia creştină a lui plh,rwma, deoarece stoicii 
considerau că spiritul divin umple tot universul. Pentru stoici, nimic în lume nu era gol, ci totul era plin: 
Dumnezeu este totul şi totul este în Dumnezeu. Deşi terminologia stoică se aseamănă cu cea din 
Coloseni şi Efeseni, panteismul stoic nu se regăseşte în cele două epistole pauline, conform cărora 
Universul nu se identifică cu Cel care îl umple, ci îi este supus celui care este Capul său. 
 Cel mai probabil, a existat o întâlnire între gândirea stoică şi cea a iudaismului elenistic, în care acest 
concept (ca multe altele) a fost modelat. La Filon întâlnim ideea că Dumnezeu a cuprins şi pătruns totul, 
nelăsând nimic gol sau nepătruns de El (R. Schnackenburg, The Epistle to the Ephesians. A Commentary, 
Edinburgh, T&T Clark, 2001, p. 83). 
3 Peter O’Brian, Ephesians, p. 273. 
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v. 3). Totuşi, desăvârşirea unităţii în Biserică este o lucrare sinergică, deoarece pentru 
păstrarea ei sunt necesare anumite virtuţi, pe care Sfântul Apostol le consideră 
fundamentale în acest sens (4.2). Membrii Bisericii trebuie să fie smeriţi, asemenea 
Domnului lor, pentru a-şi putea slujii unii altora (In 13.13-15); blânzi, pentru a evita 
conflictele; îndelung răbdători, pentru a şti cum să-şi trateze neajunsurile unii altora; 
îngăduitori în dragoste, pentru a se ajuta întru îndreptare duhovnicească.4 Dobândirea 
acestor virtuţi şi exercitarea lor în vederea păstrării unităţii necesită nevoire 
duhovnicească, după cum sugerează şi îndemnul paulin: „căutați (spouda,zontej) să 
păstrați” (Ef 4.3). 

Unitatea Bisericii este evidenţiată în Ef 4.4-6 prin cele şapte apariţii ale 
numeralului un/o (ei-j, mia/|, e]n). Elementele ce stau la baza unităţii Bisericii sunt: un singur 
trup, un singur Duh, o singură nădejde a chemării, un singur Domn, o singură credinţă, 
un singur botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor. Unii comentatori au presupus că 
Sfântul Pavel ar fi citat o mărturisire de credinţă cunoscută Bisericii primare, însă ordinea 
elementelor – Duh, Domn, Dumnezeu – contrazice această presupoziţie. Expresia 
„chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre” este specific paulină, de aceea 
este mai probabil ca înşiruirea să fi fost alcătuită de scriitorul sacru, care s-a inspirat din 
anumite crezuri ale Bisericii.5 

Contextul explică aşezarea elementelor „trup” şi „Duh” chiar la începutul listei. 
Trupul este Biserica şi unitatea ei reprezintă interesul major al Apostolului în toată 
această parte a epistolei (cap. 4-6). În calitate de Trup al lui Hristos ea nu poate fi decât 
una, iar congregaţiile sunt expresii locale ale Bisericii universale şi nu părţi ale ei. Deci, 
tot ce scrie Sfântul Apostol Pavel cu privire la Biserica universală este valabil şi pentru 
fiecare biserică locală în parte, deoarece unitatea Bisericii universale se manifestă vizibil 
prin unitatea bisericii locale.6 După Trup, este menţionat Duhul, pentru că unitatea 
Trupului, după cum s-a precizat deja, este o lucrare a Sfântului Duh, pentru păstrarea 
căreia oamenii trebuie să lucreze, la rândul lor. 

Punctul culminant al paragrafului (v. 1-6) este atins în v. 6, prin afirmaţia „un 
Dumnezeu şi Tată al tuturor”, de unde se înţelege desluşit că sursa ultimă a unităţii 
Bisericii este însuşi Dumnezeu – „suprema unitate neconfundată a comuniunii 
tripersonale”.7 

Prin secţiunea din 4.7-16 Sfântul Apostol Pavel continuă să trateze tema unităţii 
Bisericii, începută în v. 1-6. Dacă în prima parte (v. 1-6)) este descrisă temelia unităţii 
Bisericii, în cea de-a doua parte (v. 7-16) se vorbeşte despre sporirea Bisericii în unitatea 
ei, prin interemediul diverselor slujbe duhovniceşti, şi despre finalitatea acestei unităţi. 

                                              
 
4 Bruce B. Barton, Philip Wesley Comfort, Life Application Bible Commentary. Ephesians, Wheaton, Ill., 
Tyndale House Publishers, 1996, p. 74. 
5 Peter O’Brian, Ephesians, p. 281. 
6 Peter O’Brian, Ephesians, p. 281. 
7 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, Bucureşti, IBMBOR, 2005, p. 
25. 
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2. Păstrarea unităţii Bisericii (Ef 4.7-16) 

Unitatea, însă, nu înseamnă uniformitate, ci dimpotrivă varietate. Fiecăruia i s-a dat o 
măsură diferită de har, iar prin „fiecăruia dintre noi” Sfântul Apostol Pavel înţelege întreg 
corpul eclesial, nu doar pe slujitorii amintiţi în v. 11, după cum au argumentat unii 
exegeţi.8 Harul nu este altceva decât darul sau darurile date fiecărui creştin spre a lucra 
la păzirea şi desăvârşirea unităţii Bisericii.9 Au fost propuse mai multe explicaţii pentru 
folosirea de către Apostol a termenului ca,rij, spre deosebire de epistolele timpurii, în 
care apare ca,risma (Rom 12.6; 1Cor 12.4, 9, 28, 30, 31).10 În opinia noastră, termenul 
ca,rij, deşi sinonim parţial cu ca,risma, are rolul pe de o parte de a sugera că darurile 
sunt odrăsliri ale harului dumnezeiesc, iar pe de altă parte el este un termen mai 
general, menit să cuprindă o diversitate de manifestări ale harului divin sau de capacităţi 
duhovniceşti cu care credinciosul creştin este înzestrat pentru slujire. 

Nedumerirea ce îi apare în mod natural cititorului este legată de măsura darului 
lui Hristos, după care se împarte harul şi care este diferită de la un credincios la altul. 
Sfântul Ioan Gură de Aur dovedeşte o mare profunzime duhovnicească atunci când 
atrage ateţia asupra faptului că harul este împărţit de Dumnezeu după măsura darului, 
nu după măsura meritelor, căci altfel n-am fi primit niciunul nimic. Având în vedere că 
totul este primit în dar şi nu prin merit, credincioşii creştini nu trebuie să mai fie 
preocupaţi de diferenţele de măsură, ci doar de faptul că trebuie să-şi folosească fiecare 

                                              
 
8 H. Schlier, Der Brief an die Eppheser. Ein Kommentar, Düsserdorf, 1971, p. 191 şi H. Merklein, Das 
kirchliche Amt nach dem Epheserbrief, 1973 (StANT 33), p. 59 f. sunt de părere că prin expresia „fiecăruia 
dintre noi”, scriitorul sacru se identifică nu cu marea masă a credincioşilor, ci doar cu slujitorii din v. 11. 
R. Schnackenburg (The Epistle to the Ephesians. A Commentary, p.175) respinge această interpretare pe 
motiv că, după o secţiune dedicată unităţii Bisericii (4.1-6) este de aşteptat ca scriitorul epistolei să 
responsabilizeze pe fiecare dintre membrii ei în această privinţă, după care să-i prezinte pe slujitorii 
dăruiţi Bisericii, în v. 11. De aceeaşi părere sunt A.T. Lincoln (Word Biblical Commentary. Ephesians, 
Dallas, Word, 1990, p. 241) şi E. Best (International Critical Commentary. Ephesians, London, T&T Clark, 
2004, p.376). Acesta din urmă observă că partea a doua a epistolei este adresată în întregime tuturor 
credincioşilor, iar atunci când anumite categorii sunt vizate, acestea sunt clar precizate (5.22-6.9). De 
asemenea, pretutindeni unde se vorbeşte despre daruri spirituale în NT, întreaga comunitate este avută 
în vedere (Rom 12.6-8; 1Cor 12; 1Pet 4.10). 
9 John Eadie, A Commentary on the Greek Text of the Epistle of Paul to the Ephesians, Vestavia Hills, AL, 
Solid Groung Christian Books, 2005, p. 279. 
10 Schnackenburg (Ephesians, p. 176) presupune că biserica Efesului nu mai era chiar o comunitate 
harismatică asmenea celor din Roma şi Corint, de aceea şi terminologia se schimbă. Nu avem, însă, 
dovezi ca Sfântul Pavel să fi făcut atât de net diferenţa între darurile manifestate spontan, ca cele 
descrise în 1Cor 12 şi alte lucrări ale Duhului, pentru a fi nevoie şi de o schimbare a termenilor. Mai mult 
decât atât, termenul ca,rij este folosit de Sfântul Apostol Pavel cu privire la slujba lui şi în epistolele sale 
timpurii (1Cor 3.10; Gal 2.9; Rom 1.5; 12.3). E. Best (Ephesians, p. 377) observă că termenul ca,rij a fost 
deja folosit de scriitorul epistolei cu privire la slujba Sfântului Pavel (3.2, 7, 8), iar acum le sugerează 
cititorilor că deşi nu au aceleaşi daruri ca şi Pavel, ei au acelaşi har ca şi el. Este însă puţin probabil ca 
cititorii epistolei să se fi comparat cu Pavel sau să fi avut o atitudine emulativă faţă de acesta. 
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măsura pentru slujirea celuilalt.11 Aşadar, fundamental în această afirmaţie este 
conceptul de dar şi nu acela de măsură. Darurile sunt egale ca valoare, deoarece sunt 
toate la fel de importante pentru unitatea Bisericii. Valoarea darului nu este dată de 
grandoarea manifestărilor sale vizibile, ci numai de folosirea lui în scopul cu care a fost 
primit – desăvârşirea unităţii Bisericii. 

„S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat daruri oamenilor” (Ef. 4.8). Modul în care 
Sfântul Apostol Pavel citează din Ps 67.19 (LXX) a dat naştere multor controverse 
exegetice, care nu fac obiectul studiului nostru. „Suitu-Te-ai la înălţime, robit-ai mulţime, 
luat-ai daruri de la oameni, chiar şi cu cei răzvrătiţi îngăduiţi au fost să locuiască” – sunt 
cuvintele psalmistului. John Eadie îi citează pe Sf. Ioan Gură de Aur, Teodor de 
Mopsuestia şi Sf. Teodoret al Kirului, care afirmă în scrierile lor că a da presupune mai 
întâi a lua şi de aceea, Sf. Pavel nu face decât să exprime urmarea acţiunii descrise de 
psalmist. Eadie este de părere că exprimarea Sf. Apostol Petru din FA 2.33 ne poate fi de 
ajutor: „Și acum, odată ce S-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl 
făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți”. Petru îl descrie şi el pe Mântuitorul 
ca primind darul Sfântului Duh de la Tatăl, pentru ca apoi să-l dea oamenilor. Aşadar, 
vremea primirii darurilor, profeţită în vechime, s-a împlinit acum în lucrarea victorioasă a 
lui Hristos.12 Clavin este de părere că David a descris prin Psalm biruinţa lui Dumnezeu 
pentru poporul Său, iar Sfântul Pavel o aplică biruinţei lui Dumnezeu în Hristos pentru 
Biserică. Înălţarea este văzută de Apostol ca referindu-se la învierea şi glorificarea lui 
Hristos. Robii pe care i-a luat Dumnezeu prin Hristos nu sunt doar, diavolul, păcatul şi 
moartea, ci şi împotrivirea firii păcătoase a omului. Potrivit lui Calvin Apostolul Pavel nu 
a schimbat cu nimic înţelesul textului, din moment ce darurile, văzute în psalm ca pradă 
de război, erau pentru a fi date oamenilor. 

O slujbă duhovnicească poate fi săvârşită numai prin exercitarea darurilor 
spirituale. După enumerarea câtorva dintre slujbele duhovniceşti, în v. 12 Sfântul 
Apostol enunţă scopurile cu care Dumnezeu a dat (auvto.j e;dwken [v. 11]) Bisericii darurile 
şi slujbele: „spre desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea 
trupului lui Hristos”. Deşi raporturile sintactice dintre cele trei părţi ale v. 12 sunt greu de 
stabilit,13 odată clarificate înţelegem că înzestrarea creştinilor cu harisme are două 

                                              
 
11 Saint John Chrysostom, Homilies on Ephesians, http://www.newadvent.org/fathers/230111.htm. 
12 John Eadie, Ephesians, p. 281. 
13 Raporturile sintactice dintre cele trei părţi ale v. 12 au dat naştere multor dezbateri şi multor traduceri 
ale acestui verset: pro.j to.n katartismo.n tw/n àgi,wn eivj e;rgon diakoni,aj eivj oivkodomh.n tou/ sw,matoj tou/ 
Cristou/. Stabilirea lor corectă are şi implicaţii teologice serioase privitoare la slujirea creştină în Biserică, 
după cum vom vedea din expunerea celor patru opinii majore emise în această privinţă. 
 (1) În mod tradiţional s-a considerat că prepoziţiile pro.j ... eivj ... eivj exprimă un raport de coordonare, 
şi atunci s-ar înţelege că sunt enumerate trei scopuri cu care Dumnezeu acordă harisme: desăvârşirea 
sfinţilor, lucrul slujirii şi zidirea trupului lui Hristos (T. David Gordon, „«Equipping» Ministry in Ephesians 
4?”, JETS 37 [March 1994], p. 69-78; John Jefferson Davis, „Ephesians 4.12 and the New Testament”, 
Evangelical Review of Theology 24 [April 2000], p. 161-176; J.C. O’Neil, „«The Work of the Ministry» in 
Ephesians 4.12 and the New Testament”, ExpTim 112 [July 2001], p. 338-340; A.T. Lincoln, op. cit., p. 

http://www.newadvent.org/fathers/230111.htm
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scopuri, unul în continuarea celuilalt. Primul este un scop imediat, acela de a-i pregăti pe 
sfinţi pentru slujirea duhovnicească, iar al doilea, scopul ultim, care depinde de primul, 
este acela al edificării trupului lui Hristos (eivj oivkodomh.n tou/ sw,matoj tou/ Cristou/ - [v. 
12]). 

                                                                                                                                                   
 
253). Problema acestei interpretări este aceea că pune întreaga răspundere a exercitării harismelor în 
seama conducătorilor Bisericii, făcând loc astfel unei separări nete între cler şi laici, ceea ce, în opinia 
noastră, Sfântul Apostol Pavel nu a intenţionat prin scrierea acestui text. De asemenea, cele trei particule 
nu sunt conjuncţii coordonatoare şi deci nu pot exprima un asemenea raport. 
 (2) Alţi exegeţi susţin că prepoziţia pro.j redă scopul ultim al exercitării harismelor, iar cele două 
prepoziţii eivj sunt paralele şi introduc un scop imediat. În acest caz, harismele au scopul ca pe termen 
scurt să producă lucrarea de slujire şi creşterea trupului lui Hristos, iar scopul pe termen lung ar fi 
desăvârşirea sfinţilor (Hermann Olshausen, Biblical Commentary of Saint Paul’s Epistles to the Galatians, 
Ephesians, Colossians, and Thessalonians, trans. by Clergymen of the Church of England, Clarks Foreign 
Theological Commentary, vol. 21, Edinburgh, T&T Clark, 1851, p. 223; Charles Hodge, A Commentary on 
the Epistle to the Ephesians, New York, R. Carter and Brothers, 1856, p. 229-230; John Eadie, Ephesians, 
p. 307-309; Charles J. Ellicot, St. Paul’s Epistle to the Ephesians, London, Longmans, 1855, p. 38). Deşi ţine 
cont de diferenţa dintre cele două prepoziţii, această interpretare stabileşte un raport de coordonare 
între cele două prepoziţii eivj, care nu poate fi corect din punct de vedere sintactic. Apoi, în topica frazei 
scopul fundamental al harismelor ar trebui să apară, în mod logic, ultimul şi nu primul. 
 (3) Un alt punct de vedere înaintat este acela că prepoziţia pro.j introduce scopul harismelor, 
următoarea prepoziţie (eivj) depinde de pro.j, iar a treia prepoziţie (eivj) este paralelă cu prima. Aceasta ar 
însemna că Dumnezeu oferă harismele cu două scopuri principale: pregătirea sfinţilor pentru a sluji şi 
zidirea trupului lui Hristos (T.K. Abbott, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the 
Ephesians and to the Colossians, Edinburgh, T&T Clark, 1897, p. 119; E.F. Scott, The Moffat New 
Testament Commentary. The Epistle of Paul to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians, London, 
Hodder and Stoughton, 1930, p. 210-211; William Hendriksen, Ephesians, Grand Rapids, Baker, 1967, p. 
412; George Johnston, Ephesians, Philippans, Colossians and Philemon, London, Thomas Nelson and 
Sons, 1967, p. 19). Neajunsul acestei interpretări este acela că stabileşte un raport de coordonare între 
prima prepoziţie şi a treia, chiar dacă sunt două prepoziţii diferite, în timp ce se face o deosebire între a 
doua şi a treia, chiar dacă sunt identice. 
 (4) Interpretarea la care subscriem este cea potrivit căreia prepoziţia pro.j introduce scopul imediat al 
harismelor, următoarea prepoziţie (eivj) se află într-un raport de subordonare faţă de prima, iar a treia 
prepoziţie (eivj) depinde de cea de-a doua, de aceea exprimă tot un scop al harismelor, dependent de 
primul (S.D.F. Salmond, „The Epistle of Paul to the Ephesians” în W. Robertson Nicoll (ed.), The 
Expositor’s Greek Testament, vol. 3, London, Hodder and Stoughton, 1903, p. 331; H.C.G. Moule, The 
Epistle to the Ephesians, Cambridge, Cambridge University Press, 1886, p. 110; Armitage J. Robinson, St. 
Paul’s Epistle to the Ephesians. A Revised Text and Translation with Exposition and Notes, London, 
Macmillan, 1903, p. 99, 182; G.B. Caird, Paul’s Letters from Prison (Ephesians, Philippians, Colossians, 
Philemon) in the Revised Standard Version, Oxford, Oxford University Press, 1976, p. 76; Peter O’Brian, 
Ephesians, p. 301-303; H. Hoehner, Ephesians. An Exegetical Commentary, Grand Rapids, Baker 
Academic, 2002, p. 548-549). În aceste condiţii, ideea Sfântului Apostol Pavel ar fi că Dumnezeu îi 
înzestrează cu harisme pe credincioşii creştini pentru (pro.j) a-i desăvârşi pe sfinţi în vederea (eivj) slujirii, 
care la rândul ei are ca scop (eivj) zidirea trupului lui Hristos. Conform acestei interpretări, în textul nostru 
nu se face nici o distincţie între cler şi laici, iar raporturile stabilite între cele trei părţi ale v. 12 nu ridică 
probleme de ordin sintactic. 
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Ce înseamnă edificarea trupului eclesial pentru Sfântul Apostol Pavel ne este 
explicat în v. 13-14. În v. 13 sunt folosite trei expresii pentru descrierea cât mai exactă a 
scopului14 dezvoltării acestui trup. Prima dintre acestea este „unirea credinţei şi a 
cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu” (eivj th.n e`no,thta th/j pi,stewj kai. th/j evpignw,sewj tou/ 
ui`ou/ tou/). Unitatea pe care creştinii au fost sfătuiţi s-o păzească (v. 3), devine acum un 
obiectiv. Este vorba de o tensiune între unitatea realizată deja de Duhul şi nu încă deplin 
realizată, deoarece credincioşii creştini trebuie să întărească tot mai mult această 
unitate, s-o desăvârşească.15 Această unitate cuprinde două laturi: credinţa şi cunoştinţa 
Fiului lui Dumnezeu.16 Având în vedere menţiunea despre pericolul învăţăturilor rătăcite 
din v. 14, se înţelege că atât credinţa, cât şi cunoştinţa se referă la un conţinut obiectiv a 
ceea ce este crezut, respectiv cunoscut. Deci, scopul zidirii Bisericii ar fi acela al unei 
cunoaşteri sănătoase despre Fiul lui Dumnezeu şi o credinţă dreaptă în El. 

A doua expresie care exprimă scopul zidirii trupului lui Hristos este „la starea de 
om mare” (eivj a;ndra te,leion). Termenul avnh,r desemnează bărbatul ajuns la vârsta 
maturităţii, aşa cum sugerează însuşi adjectivul te,leioj. Acesta este termenul pe care 
Sfântul Apostol Pavel îl foloseşte pentru soţ în 5.22-33, cu excepţia cazului din 5.31, unde 
citează din Vechiul Testament. Atunci când se referă la om, în general, Sfântul Apostol 
foloseşte termenul a;nqrwpoj (Ef 2.15; 4.22, 24), ceea ce înseamnă că în 4.13 el nu are în 
vedere umanitatea, în general, ci un anume bărbat.17 Termenul avnh,r nu desemnează nici 
bărbaţii din comunitate, deoarece în acest caz ar fi trebuit să apară la plural, aşa cum în 
v. 14 apare termenul nh,pioi. Deci, bărbatul trebuie că este Hristos, al cărui trup este 
format de credincioşii creştini, adică de Biserică. Din această expresie se înţelege că 
idealul zidirii trupului lui Hristos este asemănarea obştească a Bisericii cu Domnul ei. 

A treia expresie ce descrie scopul zidirii Bisericii prin lucrarea darurilor 
duhovniceşti este „la înălțimea staturii plinătăţii lui Hristos” (eivj me,tron h`liki,aj tou/ 
plhrw,matoj tou/ Cristou/). Termenul h`liki,a înseamnă atât „vârstă”, cât şi „statură”, dar 
subst. plh,rwma şi me,tron, care îl precedă, se potrivesc mai bine cu ideea de spaţialitate, 
de aceea semnificaţia de „statură” a termenului este preferabilă în acest context.18 În 
acest caz, scopul creşterii Bisericii este ca ea să ajungă „la înălțimea staturii plinătăţii lui 
Hristos”. Vând în vedere că plh,rwma în Coloseni şi Efeseni face referire la puterea şi viaţa 
dumnezeiască cu care Dumnezeu îl umple pe Hristos, iar Hristos umple Biserica, 
înţelegem prin „înălțimea staturii plinătăţii lui Hristos” faptul că Biserica trebuie să tindă 
către statura sfinţeniei lui Hristos, umplându-se mereu de viaţa Lui dumnezeiască şi 
experimentând astfel puterea Lui înnoitoare. 

                                              
 
14 Toate cele trei expresii sunt introduse prin prepoziţia eivj, care exprimă ideea de scop. 
15 Peter O’Brian, Ephesians, p. 306. 
16 Atât th/j pi,stewj („credinţei”), cât şi th/j evpignw,sewj („cunoştinţei”) sunt genitive care determină 
substantivul èno,thj („unitate”). 
17 E. Best, op. cit., p. 402. 
18 Peter O’Brian, Ephesians, p. 307. 
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Toate cele trei expresii exprimă un singur scop, acela al zidirii trupului lui Hristos şi 
fiecare dintre ele face referire la relaţia Bisericii cu Hristos, de unde se înţelege că scopul 
Bisericii îl are în vedere pe Hristos şi se realizează în Hristos. Acest scop ultim este 
umplerea Bisericii de viaţa dumnezeiască, până la asemănarea deplină cu Hristos în 
sfinţenie. Mijloacele prin care se lucrează la atingerea acestui ţel sunt darurile spirituale 
încredinţate de Dumnezeu creştinilor, cu care lucrează în vederea desăvârşirii altora 
pentru slujire. 

Deşi rolul fiecărui mădular al trupului eclesial este puternic accentuat, Sfântul 
Apostol Pavel reaminteşte cu tărie faptul că viaţa dumnezeiască ce hrăneşte şi asigură 
creşterea acestui trup provine „din El *Hristos+” (evx ou-). Trupul este bine potrivit şi legat 
(sunarmologou,menon kai. sumbibazo,menon). Vb. sunarmologe,w era folosit cu privire la 
pietrele şlefuite (în absenţa mortarului) şi clădite, pentru ridicarea unui zid. Accentul 
cade aici pe potrivirea fiecărui membru la locul lui în trupul lui Hristos.19 Sfântul Ioan 
Gură de Aur observă faptul că această potrivire este o chestiune delicată, deoarece acela 
care nu-şi păstrează locul încredinţat nu mai este legat de trup şi nu mai poate primi 
Duhul.20 Celălalt vb., sumbibazw,, însemna literal „a pune laolaltă, a întruni”, precum sunt 
unite argumentele unei pledoarii, care converg către aceeaşi teză, iar folosit cu sens 
figurat însemna „a reconcilia”.21 Este sugerată astfel unirea duhovnicească a 
credincioşilor în trupul lui Hristos, dar probabil şi reconcilierea dintre iudei şi foştii 
păgâni. 

Însă această potrivire şi unire a membrelor în trup se face prin fiecare ligament 
care îşi aduce contribuţia (dia. pa,shj àfh/j th/j evpicorhgi,aj).22 Genitivul th/j evpicorhgi,aj 

                                              
 
19 H. Hoehner, op. cit., p. 569. 
20 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Efeseni, citat de Mark J. Edwards, Ancient Christian Commentary. 
Galatians, Ephesians, Philipians, p. 169. 
21 H. Hoehner, op. cit., p. 569. În filosofie, vb. sumbiba,zw se referea la analizarea comparativă a unor 
argumente, la tragerea unor concluzii (Platon, Hippias Minor 369d; Respublica 6 §504a; Aristotel, Topica 
7.5 §155a.25; 8.11 §161b.37-38) şi la adunarea şi direcţionarea unor argumente pentru a demonstra o 
idee (Aristotel Topica 7.5 §150a.36; 8.3 §154b27; 8.11 §157b37). În LXX, termenul apare de zece ori (Ex 
4.12, 15; 18.16; Lev 10.11; Deut 4.9; Jud 13.8; Ps 31.8; Is 40.13, 14; Dan 9.22 [Theodotion]) cu sensul de 
„a instrui”, „a învăţa”. 
22 Raporturile sintactice dintre expresiile ce formează v. 16 sunt şi ele greu de stabilit. În privinţa 
poziţionării expresiei dia. pa,shj àfh/j th/j evpicorhgi,aj („prin fiecare ligament care îşi aduce contribuţia”) 
s-au exprimat două opinii majore. Prima ar fi aceea că în fraza dia. pa,shj àfh/j th/j evpicorhgi,aj kat 
evne,rgeian evn me,trw| e`no.j èka,stou me,rouj th.n au;xhsin tou/ sw,matoj poiei/tai ea este legată de vb. 
poiei/tai. În acest caz, versetul ar spune că „din El, tot trupul, bine potrivit şi legat, îşi primeşte creşterea 
prin contribuţia fiecărei legături”. Cu alte cuvinte, aportul fiecărei legături este ceea ce determină 
creşterea trupului (Heinrich August Meyer, Critical and Exegetical Handbook to the Epistle to the 
Ephesians and the Epistle to Philemon, 4th ed., Edinburgh, T&T Clark, 1895, p. 234). Majoritatea 
comentatorilor leagă, însă, expresia dia. pa,shj a`fh/j th/j evpicorhgi,aj de participiile sunarmologou,menon şi 
sumbibazo,menon. În acest caz, versetul arată că „din El, tot trupul, bine potrivit şi legat prin contribuţia 
fiecărei legături, potrivit lucrării măsurate fiecăruia din mădulare, îşi primeşte creşterea ...”. Astfel, ideea 
scriitorului sacru ar fi că Hristos potriveşte şi uneşte mădularele în trupul Său, prin lucrarea fiecărui 
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trebuie luat aici într-un sens activ, subliniindu-se astfel că ligamentele sunt cele care îşi 
oferă ajutorul trupului, iar nu trupul le ţine pe ele.23 Spre deosebire de Col 2.19, unde 
Sfântul Apostol mai aminteşte de ele, în textul de faţă ligamentele capătă o importanţă 
sporită, sugerată de precedarea subst. àfh/j de către adjectivul pa,shj, prin care se arată 
că fiecare ligament este important. Prepoziţia dia., care însoţeşte acelaşi substantiv, 
exprimă clar faptul că viaţa dumnezeiască a lui Hristos, care determină unitatea, este 
transmisă trupului Său prin intermediul acestor ligamente. De aceea, considerăm că ele 
reprezintă aici (nu şi în Col 2.19) slujirea sacramentală, preoţia harică din Biserică, la care 
Sfântul Apostol Pavel face referire şi în v. 11. Prin această slujire, deci, se menţine 
unitatea trupului eclesial, indispensabilă celorlalte slujiri care îi aduc creşterea. 

Slujirea laică a credincioşilor creştini, adică a preoţiei generale, nu este nicidecum 
omisă de Sfântul Apostol, care precizează că procesul de unire a Bisericii se desfăşoară şi 
după puterea (energia) măsurată fiecărei părţi (mădular) (kat evne,rgeian evn me,trw| e`no.j 
e`ka,stou me,rouj).24 Deci fiecare membru al Bisericii primeşte de la Dumnezeu măsura de 
putere potrivită, prin care să lucreze pentru a spori unitatea Bisericii, în vederea 
asemănării ei cu Hristos. Părintele Afanasiev face o precizare de mare profunzime pe 
această temă, anume că „harul nu se împarte între diferite daruri. În fiecare dar se află 
plenitudinea harului”.25 Asta nu înseamnă că „fiecare îşi însuşeşte întreaga plenitudine a 
harului. Aceasta este lucrarea vieţii fiecăruia şi fiecare dobândeşte atâta har cât 
poate”.26 Se deduce de aici că măsura nu este hotărâtă în funcţie de darul lui Dumnezeu, 
ci de puterea omului de a lucra cu acest dar. Puterea este împărţită – potrivit Sfântului 

                                                                                                                                                   
 
ligament (încheietură) (Charles Hodge, op. cit., p. 243; John Eadie, op. cit., p. 322; T.K. Abbott, op. cit., p. 
125; S.D.F. Salmond, op. cit., p. 337; R. Schnackenburg, The Epistle to the Ephesians, p. 189; A.T. Lincoln, 
op. cit., p. 262; F.F. Bruce, The Epistles to the Colossians, to Philemon, and to the Ephesians, p. 353). A 
doua interpretare este preferabilă datorită proximităţii dintre expresia analizată şi cele două participii, 
fiind şi în acord cu Col 2.19, unde apare o construcţie asemănătoare. 
23 A.T. Lincoln, op. cit., p. 263. 
24 Aceeaşi problemă a poziţiei sintactice în frază a fost ridicată şi în privinţa următoarei expresii, kat 
evne,rgeian evn me,trw| e`no.j èka,stou me,rouj. Aceasta depinde fie de vb. poiei/tai, fiind astfel o altă cauză a 
creşterii trupului (John Eadie, op. cit., p. 323; S.D.F. Salmond, op. cit., p. 338), fie de cele două participii 
(sunarmologou,menon şi sumbibazo,menon), fiind o a doua cale prin care Hristos uneşte membrele în trupul 
Său (T.K. Abbot, op. cit., p. 127), fie este într-o relaţie de sinonimie cu prima expresie, având doar rolul 
de a o nuanţa. În acest ultim caz, după cum sugerează H. Hoehner (op. cit., p. 575), expresia kat 
evne,rgeian evn me,trw| e`no.j e`ka,stou me,rouj explică modul în care fiecare ligament îşi aduce contribuţia. 
Subscriem aici celei de-a doua interpretări, conform căreia expresia în discuţie este o a doua cale, 
dependentă de prima, prin care Hristos îi uneşte desăvârşit pe credincioşi în trupul Său, Biserica, 
deoarece între termenii àfh, („ligament”) şi me,roj („parte”) nu există o relaţie de sinonimie. 
25 Nikolai Afanasiev, Biserica Duhului Sfânt, Cluj-Napoca, Patmos, 2008, p. 41. 
26 Ibid., p. 42. 
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Teofilact – „după puterea primitoare a fiecărui mădular”.27 Sfântul Macarie afirmă că 
Treimea locuieşte în suflet potrivit capacităţii umane de a o primi.28 

Ca dovadă că slujirea tuturor credincioşilor creştini este vitală pentru Biserică, 
Sfântul Apostol Pavel spune că ea se face prin puterea (evne,rgeia) lui Dumnezeu. Cu 
excepţia ocurenţei din Fil 2.13, toate celelalte apariţii ale lui evne,rgeia şi ale verbului 
evnergei/n din epistolele pauline fac referire la o putere spirituală, iar atunci când este 
vorba despre puterea lui Dumnezeu, ea produce o lucrare miraculoasă. Prin această 
putere (evne,rgeia) a fost întărit Sfântul Pavel ca Apostol (Gal 2.8); sunt săvârşite minuni şi 
semne (Gal 3.5); se exercită darurile duhovniceşti (1Cor 12.6, 11) şi tot aceasta este şi 
puterea învierii lui Hristos, care lucrează acum în credincioşii creştini (Ef 1.19-20).29 

Însă, oricât de uimitoare ar fi zămislirile puterii dumnezeieşti, ele nu vor avea ca 
rezultat creşterea Bisericii, pentru care sunt menite, decât dacă sunt trăite într-un climat 
la iubirii („se zideşte în dragoste” *Ef 4.16+). „Deci lucrul nostru – constată Sfântul 
Teofilact – este a ne alcătui şi a ne încheia împreună prin dragoste, iar însuşirea Capului 
nostru, adică a lui Hristos, este a ne trimite nouă, celor aşezaţi, darul Sfântului Duh”.30 
Virtutea supremă a iubirii creştine va face ca orice dar şi slujbă să fie roditoare în vedere 
asemănării Bisericii cu Domnul ei. 
 

Concluzii 

 
Constatăm, aşadar, în primul rând faptul că temeiul unităţii Bisericii este însăşi Sfânta 
Treime. Biserica nu poate fi unită prin resurse umane proprii, precum bunăvoinţa şi 
gentileţea membrilor ei, ci numai prin înrădăcinarea ei în viaţa Sfintei Treimi, din a cărei 
viaţă trebuie să-şi extragă viaţa duhovnicească şi al cărei chip este în mijlocul lumii. 

Însă realizarea practică a unităţii Bisercii este o lucrare sinergică, prin aceea că ea 
este o creaţie a Sfântului Duh, Persoana dumnezeiască ce comunică iubirea divină în 
sânul Sfintei Treimi, creaţie de care credincioşii creştini se împărtăşesc în sânul Bisericii şi 
pe care trebuie s-o trăiască. De aceea, după învăţătura Sfântului Apostol Pavel, membrii 
Bisericii trebuie s-o păzească, dar şi să sporească în trăirea practică a acestei unităţi. Este 
o adevărată „tensiune” eclesiologică. 

Totuşi, unitatea nu înseamnă uniformitate, ci diversitate de odrăsliri ale Sfântului 
Duh al lui Dumnezeu, manifestate în harismele şi slujbele pe care credincioşii creştini le 
manifestă în Biserică. Paradoxal, unitatea Bisericii nu este posibilă prin uniformizare, ci 
prin exercitarea darurilor extrem de diverse ale Sfântului Duh. 

                                              
 
27 Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Epistolelor către Galateni, Efeseni, Filipeni şi Coloseni, Bucureşti, 
Sophia, 2006, p. 162. 
28 Paul Evdokimov, Vârstele vieţii spirituale, Bucureşti, Humanitas, 2006, p. 63. 
29 Georg Bertram, „evne,rgeia”, TDNT, vol. 2, p. 653-654. 
30 Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Epistolelor către Galateni, Efeseni, Filipeni şi Coloseni, p. 162. 
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Unitatea astfel trăită este exprimată, conform gândirii paulinii reflectate în Ef 4.1-
16, în două moduri separabile doar conceptual, dar nu şi practic. Pe măsură ci Biserica 
realizează unitatea în Duhul, ea sporeşte în legătura păcii, adică are loc armonizarea 
relaţiilor dintre credincioşi, dar creşte şi în sfinţenia ei, aceasta făcând-o tot mai 
asemănătoare lui Hristos. Cele două componente ale creşterii Bisericii în unitate sunt, de 
fapt, concomitente şi inseparabile practic. Cert este, însă, că această creştere este lesne 
sesizată în biserica locală, care este nu o parte, ci expresia Bisericii cea una. 


