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LIBERTATEA CRE{TIN| {I ACTUALITATEA EI 

EXPRIMAT| ÎN EPISTOLELE C|TRE CORINTENI

Pr. Lect. Dr. Ilie MELNICIUC-PUIC|

Preliminarii

Biserica Corintului a fost întemeiat\ de Sf. Pavel în a doua c\l\-
torie misionar\ (Fapte 18), dedicând mult timp [i efort misionar
acestui grup de credincio[i, atât în timpul cât a r\mas la ei, cât [i
prin redactarea scrisorilor.

În Grecia Antic\, Corintul era cel mai important ora[ dup\ Atena,
având locuitori înc\ din epoca de piatr\, fiind cunoscut în vremea
Sfântului Ioan Gur\ de Aur drept cea dintâi cetate a Greciei, dup\
cum ne spune acesta, sau cetatea cea bogat\, dup\ cum o nume[te
scriitorul Tucidide1. Pe atunci era unul dintre cele mai importante
centre de comer] între est [i vest, devenind unul dintre cele mai
populate [i mai vestite ora[e din antichitate (avea cam 600.000 lo-
cuitori, dintre care 400.000 erau sclavi)2. Era cunoscut prin pre]u-
rile ridicate aplicate str\inilor, de unde a pornit proverbul: Nu-i chiar
nimic o c\l\torie la Corint. În 146 î.Hr., ora[ul a fost distrus de c\tre
romani, iar apoi, 100 de ani mai târziu, a fost reconstruit de Iulius
Cezar sub form\ de colonie roman\, purtând numele de Colonia
Iulia Corinthus, pe la anul 44 î.Hr3. În anul 27 î.Hr., împ\ratul Au-
gustus îi acord\ noi privilegii economice [i politice [i îl ridic\ la ran-
gul de capital\ a provinciei senatoriale Ahaia. 

A tr\i ca la Corint însemna, pe vremea aceea, o via]\ dus\ în lux
[i dezordine moral\, o vorb\ de ocar\ chiar [i pentru p\gâni4. Sus,

1 Comentariile sau Tâlcuirea Epistolei Întâi c\tre Corinteni a Sf. Ioan Hrisostom,

Ed. Sofia, Bucure[ti, 2005, p. 48.
2 *** Dic]ionar biblic, traducere din limba francez\ de Constantin Moisa, vol. I,

Ed. Stephanus, Bucure[ti, 1995, p. 286.
3 Magistr. Pr. Gh. N. B\lana, Sfântul Apostol Pavel [i cre[tinii din Corint, în „Studii

Teologice”, 1957, nr. 7-8, p. 479.
4 Pr. Conf. Univ. Dr. Dionisie Stamatoiu, La plinirea vremii..., Ed. Universitaria,

Craiova, 2002, p. 161.
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pe în\l]imea Acropolis, dominând cetatea, se în\l]a templul Afro-
ditei, zei]a iubirii [i a fertilit\]ii. O mie de preotese practicau pros-
titu]ia ca parte a ritualului de închinare. Corintul era un ora[ al vi-
ciului. Pe str\zi se plimbau b\rba]i homosexuali care-[i l\saser\
p\rul s\ creasc\ ca la femei5.

Din punct de vedere maritim, Corintul era un ora[ situat între dou\
porturi: Chenhrea la est [i Laceum la vest. Aceast\ pozi]ie i-a asi-
gurat accesul la traficul maritim [i comercial din toat\ lumea. Când
Sf. Pavel aminte[te de: „aur, argint [i pietre pre]ioase” în capitolul 3
al primei sale epistole dedicate corintenilor, el vorbe[te cu oameni
care cuno[teau foarte bine valoarea acestor m\rfuri6.

Activitatea Sfântului Apostol Pavel în cetatea Corintului este
descris\ de Sf. Luca în cartea Faptele Apostolilor. În fiecare zi de sâm-
b\t\, el predica în sinagog\, „dovedind iudeilor c\ Iisus este Hris-
tosul”. Dou\ convertiri notabile s-au produs ca urmare a predic\rii
pauline: Iustus – un evreu a c\rui cas\ era vecin\ cu sinagoga [i-n
casa c\ruia s-a mutat Pavel – [i Crispus, mai-marele sinagogii, care
s-a convertit cu toata casa lui (Fapte 18, 7-8). A[a a luat fiin]\ Bi-
serica din Corint, alc\tuit\ din b\rba]i [i femei, iudei [i fideli pro-
veni]i dintre p\gâni, sclavi [i oameni liberi. Despre caracterul [i
caracteristicile acestei adun\ri, g\sim ceea ce spune Pavel în I Cor.
1, 26-31 [i 6, 9-11: De pild\, fra]ilor, uita]i-v\ la voi care a]i fost
chema]i: printre voi nu sunt mul]i în]elep]i în felul lumii, nici
mul]i puternici, nici mul]i de neam ales … Nu [ti]i c\ cei nedrep]i
nu vor mo[teni împ\r\]ia lui Dumnezeu? Nu v\ în[ela]i în pri-
vin]a aceasta: nici curvarii, nici închin\torii la idoli, nici prea-
curvarii, nici malahienii, nici sodomi]ii, nici ho]ii, nici cei lacomi,
nici be]ivii, nici def\im\torii, nici r\pitorii nu vor mo[teni împ\-
r\]ia lui Dumnezeu. {i a[a era]i unii din voi! Dar a]i fost sp\la]i,
a]i fost sfin]i]i.

Certurile din Corint sl\biser\ sentimentul de solidaritate moral\
dintre cre[tini, dezarmaser\ con[tin]ele în lupta împotriva decaden-
]ei p\gâne, cultivaser\ individualismul [i izolarea [i n\scuser\ o ati-
tudine de indiferen]\ general\ fa]\ de apari]ia desfrâului în via]a co-
munit\]ii7. Din aceast\ cauz\, comunitatea din Corint nu luase nicio
m\sur\ pentru vindecarea sau ameliorarea unui m\dular bolnav.

5 R.W. Farrar, Via]a [i operile Sf. Apostol Pavel, traducere de Nicodim, Pa-

triarhul României, Ed. Sfintei Monastiri Neam]u, 1942, p. 93.
6 W. Schmithals, Gnosticism in Corinth, Abingdon Press, 1971, p. 30.
7 Diac. N.I. Nicolaescu, Actualitatea Epistolei I-a c\tre Corinteni, în „Studii Teo-

logice”, 1951, nr. 1-2, p. 79.
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Cea dintâi epistol\ a lui Pavel c\tre Corinteni a fost scris\ pe
când apostolul se afla în Efes (I Cor. l6, 8). La scurt timp dup\
scrierea ei, el a fost obligat s\ p\r\seasc\ cetatea din pricina r\s-
coalei puse la cale de argintarul Dimitrie [i de gruparea sa ido-
latr\. De la Efes, apostolul a plecat spre Troa, apoi a trecut prin
provinciile nord-estice ale M\rii Egee, pentru a ajunge în ]inuturile
Macedoniei. Dup\ ce a vizitat bisericile de acolo, Apostolul Pavel s-a
îndreptat spre sud, ajungând din nou în Grecia, vizitând iar\[i Ahaia
[i Corintul [i r\mânând acolo înc\ trei luni de zile (Fapte 20, 1-3). 

Evenimentele descrise în prima Epistol\ c\tre Corinteni stau în
strâns\ leg\tur\ cu cele descrise în Epistola a II-a c\tre Corinteni.
Epistola a fost adresat\ în primul rând credincio[ilor din Corint (1, 1),
dar în acela[i timp [i credincio[ilor din provincia Ahaia (1, 1; 6, 11).
Acest lucru este u[or de în]eles dac\ avem în vedere faptul c\
Apostolul se laud\ în fa]a Macedonenilor cu sârguin]a celor din Ahaia,
iar nu numai cu aceea a Bisericii din Corint.

Incestul — devia]ie moral\ condamnat\ de morala cre[tin\

Ezitarea lui Pavel de a specifica norme de purtare au fost pro-
babil unul dintre factorii care au produs interpret\ri libertine în
cadrul comunit\]ii din Corint. Ac]ionând potrivit propriului lor dis-
cern\mânt, unii dintre corinteni au s\vâr[it fapte fa]\ de care Sfân-
tul Pavel a avut obiec]ii serioase. În I Cor 5, 1-5, de exemplu, el
condamn\ rela]ia incestuoas\ dintre un b\rbat [i nevasta tat\lui s\u
ca fiind una care nici chiar la p\gâni nu se pomene[te. Formularea
în acest mod a indign\rii sale morale se bazeaz\ pe o norm\ de
judecat\ din cazuistica ebraic\, în Lev. 18, 8 st\ scris Goliciunea

femeii tat\lui t\u s\ n-o descoperi, c\ este goliciunea tat\lui t\u!.
O asemenea rela]ie era interzis\ nu numai de legea iudaic\, ci

[i de legile p\gâne – motiv pentru care se afirm\ c\ asemenea des-
frânare nici la p\gâni nu se întâlne[te” – dup\ cum Gaius în Insti-

tutes red\ textul juridic: item amitam et materteram uxorem ducere

non licet, item eam quae mihi quondam socrus aut nurus aut pri-

vigna aut noverca fuit („De asemenea, nu este permis s\ te c\s\-
tore[ti cu m\tu[a dinspre tat\ sau dinspre mam\, nici cu cea care a
fost soacr\ sau bunic\ sau nor\ sau mam\ vitreg\”)8.

8 Gaius, Institu]iunile, Ed. Academiei, R.S.R, Bucure[ti, 1982. A se vedea [i Chris-

tophe Jacon, La sagesse du discours. Analyse rhétorique et épistolaire de Corinthiens,

Labor et Fides, 2006, p. 205.
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Porunca-sfat pe care Pavel o d\ Bisericii din Corint, Scoate]i

afar\ dintre voi pe cel r\u (5, 13), este motivat\ de dorin]a de a p\s-
tra unitatea comunit\]ii cre[tine. Nu [ti]i c\ pu]in aluat dospe[te toat\

fr\mânt\tura? Cur\]i]i aluatul cel vechi, ca s\ fi]i fr\mânt\tur\

nou\, precum [i sunte]i f\r\ aluat (5, 6b-7a). Astfel, grija pentru s\-
n\tatea [i puritatea comunit\]ii r\mâne factorul constant în care mai
multe norme specifice trebuie cultivate.

Folosirea de c\tre Pavel a sintagmei: Scoate]i afar\ dintre voi pe

cel r\u din I Cor. 5, 13 apropie limbajul de Deut. 17, 7 [i chiar de
Deut. 22, 22, care prescrie pedeapsa cu moartea pentru rela]ii se-
xuale ilicite printre israeli]i: Pierde deci r\ul din mijlocul t\u [i De se

va g\si cineva dormind cu femeie m\ritat\, pe amândoi s\-i da]i

mor]ii: [i b\rbatul, care a dormit cu femeia [i femeia. {i a[a s\ stâr-

pe[ti r\ul din Israel. Astfel, Apostolul neamurilor, în mod tacit, adopt\
pe corinteni ca p\rta[i ai leg\mântului poporului lui Dumnezeu. Dup\
cum Israel a fost purificat de faptele vicioase ale locuitorilor p\mân-
tului, la fel membrii Bisericii trebuie s\ se purifice pentru a se în-
drepta spre ~mp\r\]ia lui Dumnezeu (cf. I Cor. 6, 9-11: Nu [ti]i, oare,

c\ nedrep]ii nu vor mo[teni împ\r\]ia lui Dumnezeu? Nu v\ am\-

gi]i: nici desfrâna]ii, nici închin\torii la idoli, nici adulterii, nici ma-

lahienii, nici sodomi]ii,nici furii, nici lacomii, nici be]ivii, nici bat-

jocoritorii, nici r\pitorii nu vor mo[teni împ\r\]ia lui Dumnezeu.

{i a[a era]i unii dintre voi. Dar v-a]i sp\lat, dar v-a]i sfin]it, dar v-a]i

îndreptat în numele Domnului Iisus Hristos [i în Duhul Dumne-

zeului nostru).
Deoarece r\ul produce dezordine [i pe porti]a deschis\ unui

p\cat vin altele, Sfântul Apostol Pavel prezint\ în I Cor. 5, 1-13,
pedepsirea incestuosului [i consecin]ele grave ale desfrân\rii pentru
o comunitate tân\r\. 

Plin de indignare, apostolul scrie: Îndeob[te se aude c\ la voi e

desfrânare, [i o astfel de desfrânare cum nici între neamuri nu se

pomene[te, ca unul s\ tr\iasc\ cu femeia tat\lui s\u (I Cor. 5, 1),
adic\ unul s\vâr[ea incestul condamnat atât de legea iudaic\, cât
[i de dreptul roman. În s\vâr[irea abaterilor morale [i îndeosebi în
cazurile de desfrânare, aceste p\cate nu sunt îns\, mai niciodat\,
strict individuale, în s\vâr[irea lor fiind implicate [i alte persoane.
Din aceast\ categorie de p\cate cu caracter social, face parte [i
desfrânarea cre[tinului din Corint. P\catul tolerat o vreme de comu-
nitatea din Corint era extrem de grav: un tân\r cre[tin între]inea
leg\turi de concubinaj cu femeia tat\lui s\u. Textul scripturistic nu
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stipuleaz\ dac\ tat\l acestui cre[tin era înc\ în via]\, dar se pare
c\ acesta murise, iar femeia r\m\sese v\duv\9; era vorba de so]ia
defunctului, dintr-o c\s\torie mai nou\. Femeia incestuoas\ era p\-
gân\, din care cauz\, apostolul porunce[te s\ fie pedepsit numai
partenerul cre[tin, Biserica neavând drept a judeca pe cei din afar\10.
Leg\turile tân\rului erau cunoscute de toat\ lumea din comunitate
[i erau comentate ca orice scandal de notorietate public\. Ele f\ceau
parte din categoria p\catelor inspirate din p\gânism [i practicate ca
un cult de preotesele zei]ei Venus-Afrodita. Corintenii nu numai c\
tolerau r\ul, ci, în loc s\ se plâng\ de acesta, îl îng\duiau [i îl
aprobau în numele unor principii morale, în numele unei filo-
sofii11. Nu este exclus ca incestuosul acesta s\ fi f\cut parte dintre
adep]ii partidei lui Hristos, care abuzau de maxima toate îmi sunt

îng\duite, dar nu toate îmi sunt de folos (6, 12) [i f\ceau din liber-
tatea cre[tin\ un pretext pentru s\vâr[irea p\catului12.

Botezul cre[tin ofer\ cu adev\rat o eliberare a cre[tinului de
povara trecutului, dar aceasta nu înseamn\ c\ el poate transforma
libertatea într-un pretext pentru s\vâr[irea p\catului. Libertatea cre[-
tin\ trebuie s\ se arate nu în s\vâr[irea r\ului, ci în s\vâr[irea bi-
nelui. Pentru aceasta, apostolul, îi combate spunându-le: Voi, fra]ilor,
a]i fost chema]i la libertate; numai s\ nu folosi]i libertatea ca prilej
de a sluji trupului, ci sluji]i unul altuia prin iubire (Gal. 5, 13);
sau s\ nu împ\r\]easc\ p\catul în trupul vostru cel muritor, ca s\ v\
supune]i poftelor lui; Nici s\ nu pune]i m\dularele voastre ca arme
ale nedrept\]ii în slujba p\catului, ci, înf\]i[a]i-v\ pe voi lui Dum-

nezeu, ca vii, scula]i din mor]i, [i m\dularele voastre ca arme ale
drept\]ii lui Dumnezeu. C\ci p\catul nu va avea st\pânire asupra
voastr\, fiindc\ nu sunte]i sub lege, ci sub har. Oare atunci s\
p\c\tuim fiindc\ nu suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum!
(Rom. 6, 12-15). 

P\catul incestuosului din Corint are, astfel, cauze [i urm\ri mult
mai profunde decât s-ar p\rea la prima citire a textului. Ele tre-
buiau v\dite [i comb\tute cu toat\ energia [i autoritatea apostolic\
a Sfântului Pavel deoarece el nu putea r\mâne indiferent fa]\ de

9 Diac. N.I. Nicolaescu, op. cit., p. 79.
10 Pr. Conf. Univ. Dr. Dionisie Stamatoiu, op. cit., p. 174.
11 Sfântul Teofilact al Bulgariei, Tâlcuirea Epistolei întâi c\tre Corinteni [i a Epis-

tolei a doua c\tre Corinteni a sl\vitului [i preal\udatului Apostol Pavel, Ed. Cartea

Ortodox\, Bucure[ti, 2005, p. 63.
12 Pr. Conf. Univ. Dr. Dionisie Stamatoiu, op. cit., p. 175.
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asemenea devieri de la morala evanghelic\13: În numele Domnului
nostru Iisus Hristos, adunându-v\ voi [i duhul meu, cu puterea
Domnului nostru Iisus Hristos, s\ da]i pe unul ca acesta satanei,
spre pieirea trupului, ca duhul s\ se mântuiasc\ în ziua Dom-
nului Iisus (5, 4-5).

Unii exege]i protestan]i spun c\ aceste cuvinte ale Sfântului
Pavel ar echivala cu o sentin]\ de condamnare la moarte, sentin]\
asem\n\toare cu pedepsele capitale din Vechiul Testament. În vi-
ziunea unor comentatori romano-catolici, cuvintele apostolului ar
echivala cu pedeapsa bisericeasc\ a excomunic\rii14. Adev\rul este
c\ pedeapsa hot\rât\ de apostol este mai blând\ decât condamna-
rea la moarte, l\sând osânditului timp pentru poc\in]\ [i mai dur\
decât excomunicarea, ad\ugând la excluderea din Biseric\ [i o pe-
deaps\ trupeasc\. Pedeapsa aplicat\ incestuosului este, a[adar, [i
sufleteasc\: s\ da]i pe unul ca acesta satanei, spre pieirea trupului
(5, 5). Incestuosul este dat cu trupul în st\pânirea diavolului, nu pen-
tru totdeauna, ci numai pentru o vreme, când va fi chinuit prin di-
ferite boli [i suferin]e pân\ când va nimici poftele trupe[ti15. Pen-
tru p\c\tos, scopul pedepsei este curativ [i pedagogic: apostolul
dore[te s\-l smulg\ din ghearele desfrân\rii [i s\-l aduc\ la poc\-
in]\ [i îndreptare în vederea mântuirii sale16. 

Pentru corinteni, pedepsirea incestuosului trebuia s\ fie exem-
plar\ [i s\ limiteze r\spândirea r\ului. Apostolul dorea s\ le arate
gravitatea extraordinar\ a unui astfel de p\cat, s\-i înve]e s\ fug\
de am\girea falsei în]elepciuni a filosofilor, s\ le îndrepte gândurile
spre via]a viitoare [i, nu în ultimul rând, s\-i determine s\ se re-
întoarc\ la adev\rata în]elepciune evanghelic\17. De aceea, îi în-
deamn\ spunându-le: Seme]ia voastr\ nu e bun\ (5, 6).

În argumentarea folosit\ pentru a se scuza libertinajul moral,
corintenii am\gi]i de dulcea]a desfrâului [i de sofismele unei false
filosofii interpretau eronat caracterul acestei porunci, prezentau pe
apostol ca pe un rigorist exagerat, iar morala ca pe un cod imprac-
ticabil. De aceea, apostolul precizeaz\: V-am scris în epistol\ s\ nu v\
amesteca]i cu desfrâna]ii; Dar nu am spus, desigur, despre desfrâna]ii

acestei lumi sau despre lacomi sau despre r\pitori sau despre

13 Diac. N. I. Nicolaescu, op. cit., p. 82.
14 Pr. Conf. Univ. Dr. Dionisie Stamatoiu, op. cit., p. 176.
15 Bartolomeu Anania, Noul Testament comentat, Bucure[ti, 1993, p. 281, nota 5.
16 Diac. N. I. Nicolaescu, op. cit., p. 83.
17 Pr. Conf. Univ. Dr. Dionisie Stamatoiu, op. cit., p. 175.
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închin\torii la idoli, c\ci altfel ar trebui s\ ie[i]i afar\ din lume.
Dar eu v-am scris acum s\ nu v\ amesteca]i cu vreunul, care,
numindu-se frate, va fi desfrânat sau lacom sau închin\tor la
idoli sau oc\râtor sau be]iv sau r\pitor. Cu unul ca acesta nici s\
nu [ede]i la mas\ (5, 9-11).

Referindu-se la p\gâni, apostolul îi sf\tuie[te s\ se resemneze,

s\-[i duc\ mai departe via]a în mijlocul lor, l\sându-i s\ fie jude-

ca]i de Dumnezeu. Îndatorirea lor este, a[adar, s\ se fereasc\ de

desfrânare [i s\ exclud\ din sânul Bisericii pe incestuos18. 

Astfel, acesta se vedea constrâns s\ p\r\seasc\ p\catul cu care se

obi[nuise [i de care nu se mai ru[ina, pentru a se putea reabilita [i

apoi reintegra în comunitatea care nu îl mai putea accepta. Aceast\

pedeaps\ a Sfântului Pavel este una pedagogic\ prin excelen]\.

Pentru a-i feri pe ceilal]i de acest p\cat al incestului, dar [i de aco-

modarea cu p\catul în general, el socote[te absolut necesar s\ ex-

tirpe acest m\dular bolnav. Astfel, incestuosul are timp s\ mediteze

asupra cauzei pentru care a fost exclus [i s\ revin\ la o via]\ cre[-

tin\ veritabil\, iar comunitatea este ferit\ de p\cat primind toto-

dat\ [i un exemplu de pedeaps\ care devine ziditoare, un adev\rat

exemplu de pedagogie prin constrângere. 

Dar prin aceste cuvinte, Sfântul Apostol Pavel nu condamn\ doar

pe acel incestuos, ci, prin el, pe to]i desfrâna]ii, care, urmând mode-

lului apostolic, trebuie exclu[i din comunit\]ile din care fac parte.

Apostolul este foarte precis în ceea ce prive[te atitudinea pe care

trebuie s\ o aib\ cre[tinii fa]\ de ace[ti oameni: Cu unul ca acesta nici

s\ nu [ede]i la mas\. Chiar dac\ la o prim\ vedere ni se poate p\rea

un îndemn de o duritate ie[it\ din comun, Sfântul Pavel nu face

aceasta decât din iubire, din dorin]a de a-i p\zi pe ceilal]i de astfel

de p\cate19 [i de a-i face pe p\c\to[i s\ renun]e la gre[elile lor.

Judecarea înaintea tribunalelor civile

Un fapt trist care se întâmpla în Corint [i pe care Apostolul îl
condamn\ este judecarea cre[tinilor la tribunalele p\gâne (I Co-
rinteni 6). Într-un centru comercial [i cosmopolit cum era Corintul,
se g\seau totdeauna destule motive pentru neîn]elegeri [i procese,
a[a încât sediile tribunalelor publice erau în permanen]\ tixite de lume.

18 Pr. Conf. Univ. Dr. Dionisie Stamatoiu, op. cit., p. 177.
19 Pr. Prof. Ioan Constantinescu, op. cit., p. 219.
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Veneau zilnic aici nu numai magistra]i, avoca]i, împricina]i [i mar-
tori, ci, dup\ obiceiul vremii, [i aceia care nu aveau altceva mai bun
de f\cut decât s\ urm\reasc\ anumite dezbateri. Într-un asemenea
context, faptul c\ unii cre[tini, pentru diferite neîn]elegeri lume[ti,
recurgeau la judecata magistra]ilor p\gâni, nu numai c\ îi expunea
pe ei ca persoan\, ci [i comunitatea cre[tin\, desconsider\rii din
partea p\gânilor, dar aduceau grave deservicii îns\[i misiunii apos-
tolice între p\gâni, c\rora le ofereau prilejul s\ constate în chip
oficial c\ [i între cre[tini se afl\ oameni egoi[ti, abuzivi, nedrep]i [i
lipsi]i de dragoste fa]\ de semenii lor20. Iudeii erau cet\]enii care nu
se prezentau la tribunale, deoarece ei dobândiser\ dreptul, de la
împ\ratul Claudiu, s\tul de nesfâr[itele lor certuri religioase [i ci-
vile, de a se judeca singuri, dup\ datinile [i legile lor, în fa]a unor
tribunale speciale, constituite pe lâng\ fiecare sinagog\. Sfântul
Pavel ar fi dorit ca [i cre[tinii s\ î[i însu[easc\ acest mod de a re-
zolva diversele neîn]elegeri dintre ei21. 

Procesele cre[tinilor din Corint în fa]a tribunalelor p\gâne de-
not\ lipsa unei convertiri sincere [i profunde, deoarece to]i cre[tinii
sunt datori s\-[i ierte unii altora gre[elile (5, 7). Totodat\, prin ele,
se arat\ lipsa oric\rei preocup\ri duhovnice[ti, corintenii îngrijin-
du-se mai mult de agonisirea bunurilor materiale decât de ajutora-
rea fra]ilor de aceea[i credin]\. Nu în ultimul rând, comportamentul
lor de a c\uta dreptatea în afara Bisericii, prin tribunalele prezi-
date de p\gâni, confirm\ desconsiderarea demnit\]ii cre[tine. 

Cre[tinul, prin primirea Botezului [i încorporarea în Biseric\,
devine cet\]ean al patriei cere[ti, împreun\ locuitor cu sfin]ii [i

îngerii. Nu este exclus ca cei care figurau ca reclaman]i în aceste
procese s\ fi f\cut parte, mai cu seam\, dintre corintenii boga]i
care mai p\straser\ dup\ convertire un oarecare dispre] pentru
cre[tinii recruta]i dintre oamenii s\raci [i nec\ji]i (1, 26-28) [i care
se ]ineau oarecum departe de ei chiar [i la agapele cre[tine (9, 21),
continuând s\-i exploateze ca [i mai înainte. Din aceast\ cauz\,
apostolul interzice categoric rezolvarea litigiilor dintre cre[tini îna-
intea judec\torilor p\gâni. 

Totodat\, ei, care vor judeca lumea [i pe îngeri, se adreseaz\
judec\]ii omene[ti, [i înc\ celei p\gâne, în loc s\ pun\ judec\tori,
atunci când este cazul, pe cei mai smeri]i dintre membrii Bisericii

20 Ibidem, p. 177.
21 Pr. Conf. Univ. Dr. Dionisie Stamatoiu, op. cit., p. 179.
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(Au nu [ti]i c\ sfin]ii vor judeca lumea? {i dac\ lumea este ju-

decat\ de voi, oare sunte]i voi nevrednici s\ judeca]i lucruri atât

de mici? Nu [ti]i oare c\ noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult

cele lume[ti? – I Cor. 6, 2-3). Chiar dac\ înainte erau obi[nui]i s\
în[ele, s\ fac\ lucruri de ocar\, acum, sub legea harului, acestea nu
mai sunt îng\duite, mai ales între fra]i, deoarece nici un om care
are p\cate mari nu va mo[teni împ\r\]ia lui Dumnezeu: (Nu [ti]i,

oare, c\ nedrep]ii nu vor mo[teni împ\r\]ia lui Dumnezeu? Nu v\

am\gi]i: Nici desfrâna]ii, nici închin\torii la idoli, nici adulterii,

nici malahienii, nici sodomi]ii, nici furii, nici lacomii, nici be]ivii,

nici batjocoritorii, nici r\pitorii nu vor mo[teni împ\r\]ia lui

Dumnezeu – I Cor. 6, 9-10). 
Atât timp cât ei caut\ dreptatea prin intermediul judec\torilor p\-

gâni, nu o pot afla, pentru c\ ace[tia sunt nedrep]i [i nu au nici un
interes în a judeca drept cauzele cre[tinilor22. 

Apostolul încheie argumenta]ia cu un scurt apel la con[tiin]a mo-
ral\ a corintenilor, amintindu-le din nou c\ p\catele [i experien-
]ele câtorva dintre ei de dinainte de convertire sunt incompatibile
cu demnitatea cre[tin\ [i cu voia lui Dumnezeu.

Similar, logica respingerii de c\tre Pavel a recursului la tribu-
nalele p\gâne (6,1-8) este aceea c\ disputa ar trebui s\ se tran[eze
în cadrul comunit\]ii de credincio[i. A merge la judecat\ în fa]a
necredincio[ilor înseamn\ a rupe unitatea bisericii, întrebarea lui
Pavel Nu este, oare, între voi nici un om în]elept, care s\ poat\ ju-

deca între frate [i frate?” (6, 5), este incisiv\ [i ironic\ fa]\ de pre-
ten]ia corintenilor de a avea în]elepciune. Adev\rata în]elepciune
este doar cea care conduce la sus]inerea [i ridicarea comunit\]ii.

Chiar dac\ cei din Corint d\duser\ dovad\ c\ au o mare râvn\
în ce prive[te sfin]enia, nu se poate spune c\ to]i au primit sfa-
turile lui Pavel. Apostolul î[i exprima pozi]ia fa]\ de ace[tia în mod
clar: De mult\ vreme voi v\ închipui]i c\ vrem s\ ne ap\r\m îna-

intea voastr\! Noi vorbim înaintea lui Dumnezeu în Hristos; [i

toate aceste lucruri le spunem, prea iubi]ilor, pentru zidirea voastr\.

Fiindc\ m\ tem ca nu cumva, la venirea mea, s\ v\ g\sesc a[a cum

n-a[ vrea s\ v\ g\sesc [i eu însumi s\ fiu g\sit de voi a[a cum n-a]i

vrea. M\ tem s\ nu g\sesc gâlceav\, pizm\, mânii, dezbin\ri, vor-

biri de r\u, bârfeli, îngâmf\ri, tulbur\ri. M\ tem ca la venirea mea

la voi, s\ nu m\ smereasc\ din nou Dumnezeul meu cu privire la

22 Sfântul Teofilact al Bulgariei, op. cit., p. 71.
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voi [i s\ trebuiasc\ s\ plâng pe mul]i din cei ce au p\c\tuit mai

înainte [i nu s-au poc\it de necur\]ia, desfrânarea [i necump\ta-

rea pe care le-au f\cut (II Cor. 12, 19-21).
Pavel sus]ine c\ dragostea sa pentru corinteni l-a f\cut s\ scrie

cuvinte severe, dorind ca poc\in]a lor s\ se transforme în bucurie,
nu în opresiune [i întristare. Dup\ exemplul Mântuitorului Care in-
voc\ iertarea asupra celor ce L-au r\stignit (Luca 23, 34), Sf. Pavel
r\spunde cu o profund\ expresie de iubire celor care l-au r\nit. Sf.
Pavel î[i explic\ perspectivele asupra experien]elor încurajatoare
sau descurajatoare ale recentei sale misiuni. Îi face pe corinteni s\
afle ce simte el pentru dân[ii [i î[i încurajeaz\ cititorii s\ adopte
aceea[i atitudine fa]\ de slujire23. 

În cazul tratamentului recomandat a fi aplicat incestuosului (II
Cor. 2,5-11 ) apare sensibilitatea Sf. Pavel ca p\stor. El evit\ s\-l nu-
measc\ pe desfrânat (vv. 5-8); recunoa[te c\ disciplina cre[tin\ nu
este doar retributiv\, ci una remediativ\ (vv. 6, 7); în]elege sim]\-
mintele [i nevoile psihologice ale penitentului (vv. 6-8); aminte[te
de purtarea sa, ca un exemplu ce ar trebui urmat de corinteni (v. 10);
[i este con[tient de opera]ia de divizare pe care o întreprinde dia-
volul printre membrii comunit\]ii din Corint (v. 11)24. 

Persoana care a cauzat sup\rare Apostolului pare s\-l fi insul-
tat pe Pavel fie când acesta a fost ultima oar\ în Corint, fie dup\
aceea [i ar putea fi ori incestuosul, la care face referire textul I
Corinteni 5, 1-8, fie altcineva care i-a pus la îndoial\ autoritatea
apostolic\25. 

Pavel le-a cerut cititorilor s\i s\-l disciplineze pe incestuous [i
s\-l conving\ de dragostea lor fa]\ de el. El i-a îndemnat la aceast\
ac]iune, nu le-a ordonat, c\ci adev\ratul cre[tin iube[te în mod
spontan [i neconstrâns. „Majoritatea” se poate referi la întreaga Bise-
ric\ (gr. hoi pleiones). Aparent, minoritatea reclam\ o disciplinare mai
sever\ a acestei persoane. Acum Sf. Pavel centreaz\ întreaga sa au-
toritate apostolic\ pe iertare, în timp ce anterior o pusese pe disciplin\.

23 „Slujire” este un termen preferat al Sf. Pavel. Din cele 51 de ocuren]e, ale ter-

menului „slujire” 20 apar numai în II Corinteni. 
24 Murray J. Harris, The Second Epistle to the Corinthians, în colec]ia The New In-

ternational Greek Testament Commentary, Grand Rapids, Eerdmans/Pater Noster,

2005, p. 328.
25 R. Kent Hughes, 2 Corinthians: Power in Weakness, Crossway Book, 2006,

pp. 63-64 [i 70; Murray J. Harris, op. cit, p. 328; Randolph V. Tasker, 2nd Epistle of

Paul to the Corinthians, p. 52; Paul Barnett, 2 Corintians, Eerdmans, 1997, p. 124.
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Acceptându-l pe incestuous, dup\ ce s-a poc\it, Biserica confirma
iertarea Domnului (cf. Matei 16, 19; 18, 18; Luca 17, 3; Ioan 20, 23).
Aceast\ ac]iune ar fi ar\tat c\ Biserica accept\ autoritatea aposto-
lic\ a lui Pavel [i ar fi putut fi [i un test al supunerii ei fa]\ de au-
toritatea lui. 

Apostolul Pavel l-a iertat pe incestuous în numele lui Hristos,
Care a înv\]at c\ iertarea altuia este condi]ia de a primi iertarea
din partea Tat\lui ceresc (Matei 6, 12, 14-15; 18, 23-35; cf. Col. 3, 13;
Efes. 4, 32). Apostolul l-a iertat pentru a p\stra unitatea dorit\ a aces-
tei biserici. În al treilea rând, l-a iertat pe incestuous pentru a împie-
dica dorin]a diavolului de a crea discordie în biseric\, precum [i
între Biseric\ [i Apostol. Acest verset subliniaz\ unitatea, modera]ia
[i încurajarea Apostolului neamurilor.

Pentru situa]ia actual\ a societ\]ii cre[tine, se impun anumite
preciz\ri, în a[a fel încât rezolvarea propus\ de Sfântul Apostol
Pavel s\ fie operant\:

1. În vremea Bisericii apostolice norma de conduit\ era dictat\
de legea moral\ din Decalog, cu corecturile magistrale aduse de
Mântuitorul. Predica de pe Munte în cele [ase antiteze de la Evan-
ghelia dup\ Matei 6 confirm\ universalitatea mesajului divin din
Exod 20, interpretarea Mântuitorului – în calitate de Noul Legiu-
itor – subliniind [i caracterul spiritual sau duhovnicesc al poruncilor
morale veterotestamentare. 

2. Apostolul neamurilor aminte[te în majoritatea epistolelor –
mai ales în sec]iunea moral-parenetic\ – ferirea de desfrânare ca o
constant\ necesar\ pentru orice cre[tin, subliniind valabilitatea hot\-
rârilor Sinodului apostolic de la Ierusalim care prevedea: S\ v\ feri]i

de cele jertfite idolilor [i de sânge [i de (animale) sugrumate [i de

desfrâu, de care p\zindu-v\, bine ve]i face (Fapte 15, 29). A[adar,
autoritatea legiuitoare, pentru cre[tini, în problema moral\ [i so-
cial\ a desfrân\rii (gr. porneia) este evocat\ prin raportarea la Exod
20, Matei 5, 27-32 [i Fapte 15, 20-29.

3. Pentru cre[tinii zilelor noastre prevederile cele mai impor-
tante în problema desfrâului sau a rela]iilor sexuale, condamnate
de Dumnezeu în multe [i repetate rânduri, sunt stipulate – cu efect
obligatoriu – în Sfânta Scriptur\. Ca [i pentru locuitorii Corintului, ce
se aflau sub o dubl\ protec]ie – a legii seculare romane [i a concep-
]iilor religios-morale – cet\]enii noii Europe sunt a[eza]i sub pro-
tec]ia unei legisla]ii unitare. Întrucât legile seculare sunt perfectibile,
r\mâne ca morala fiec\rei religii s\ aplice jurispruden]a cea mai
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adecvat\, pentru ca norma de referin]\ s\ nu fie omul [i voin]a sa,
ci Dumnezeu [i libertatea d\ruit\ de El.

Noua Lege

Sf. Pavel prezint\ o eviden]\ în II Cor. 3, 2-3: Scrisoarea noas-
tr\ sunte]i voi, scris\ în inimile noastre, cunoscut\ [i citit\ de to]i
oamenii, Ar\tându-v\ c\ sunte]i scrisoare a lui Hristos, slujit\ de
noi, scris\ nu cu cerneal\, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu
pe table de piatr\, ci pe tablele de carne ale inimii. Lucrarea Du-
hului Sfânt este evident\: scris\ nu cu cerneal\, ci cu Duhul Dum-
nezeului celui viu.

El explic\ slava legii mozaice, cf. Exod 34, 29-35, care îns\ adu-
cea moartea – „slujirea cea spre moarte”, fiind o reflectare a carac-
terului drept al lui Dumnezeu, care a revelat natura p\catului nostru.
Legea cea veche era o realitate limitat\ [i temporar\: ce este trec\-
tor s-a s\vâr[it prin slav\. Apostolul subliniaz\ diferen]ele dintre
cele dou\ legi – 3, 9-11 [i arat\ cum poate o persoan\ s\ fie
dreapt\ în fa]a Dumnezeului celui Sfânt – 3,9: C\ci de a avut
parte de slav\ slujirea care aduce osânda, cu mult mai mult pri-
sose[te în slav\ slujirea drept\]ii.

Apostolul reveleaz\ înc\ o dat\ contrastul dintre Legea cea
veche [i cea nou\ – 3, 12-13: Având deci o astfel de n\dejde, noi lu-
cr\m cu mult\ îndr\zneal\, [i nu ca Moise, care î[i punea un v\l
pe fa]a sa, ca fiii lui Israel s\ nu priveasc\ sfâr[itul a ceea ce era
trec\tor.

Superioritatea Noului Leg\mânt este v\dit\ în termenii cuvân-
t\rii – 3, 12: „noi lucr\m cu mult\ îndr\zneal\” (gr. parresia, folosit
de 32 de ori), c\ci Noul Leg\mânt al Duhului este „mai sl\vit” –
cf. II Cor. 3, 9-11, dar [i în imaginea vizual\ pe care Apostolul o
propune cititorilor, c\rora le aminte[te de v\lul lui Moise pe care
[i-l punea pe fa]\ – Exod 34, 29-35. Sf. Pavel realizeaz\ c\ „fiii lui
Israel nu puteau s\-[i a]inteasc\ ochii la fa]a lui Moise, din pricina
slavei celei trec\toare a fe]ei lui” – cf. II Cor. 3, 7. În consecin]\, re-
cunoa[te finalul legii, „care a fost abolit\” (gr. katargeo), adic\ f\cut\
inoperativ\. Idei identice ca [i con]inut mai întâlnim [i în alte epis-
tole pauline.

1. Legea nu poate da via]a duhovniceasc\, cf. II Cor. 3, 6; Gal.
3, 21; 

2. Legea nu ne poate face drep]i înaintea lui Dumnezeu, cf.

Rom. 3, 20, 28; Gal. 2, 16; 
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3. Legea nu ne poate r\scump\ra p\catul, cf. Evr. 10,4; 
4. Legea nu poate anula f\g\duin]a lui Dumnezeu fa]\ de Avraam,

cf. Gal. 3, 16-17; 
5. Legea a fost împlinit\ de Persoana [i lucrarea lui Mesia –

Rom. 10, 4; 
6. Legea ne descoper\ p\catul, cf. Rom. 3, 20; 7, 7; Gal. 3, 19; I

Ioan 3, 4; 

7. Legea ne descoper\ nevoia unui Mântuitor, cf. Gal. 2, 19-21;

3, 19-25. 

Apostolul prezint\ apoi efectele convertirii la Legea cea Nou\ –

II Cor. 3, 16-17: Iar când se vor întoarce c\tre Domnul, v\lul se va

ridica. Domnul este Duh, [i unde este Duhul Domnului, acolo este

libertate. El arat\ mai întâi locul unde aceasta se întâmpl\ – 3, 16:

când se vor întoarce (inimile lor) c\tre Domnul (a se compara cu

Isaia 29, 13-14; Ioil 2, 12-13; Marcu 7, 6-9; Rom. 10, 8-13, Marcu 16,

14; Ioan 20, 19-22). Persoana care împline[te actul convertirii este

„Duhul Domnului” (cf. Ioan 3, 1-8; Tit 3, 5-7; I Petru 1, 22-25). Prin-

cipiul care Îl caracterizeaz\ este libertatea (cf. Ioan 8, 32.36; Gal. 5,

1.13-14). 

Sf. Pavel vorbe[te despre libertate [i în alte epistole: 

1. Libertatea fa]\ de cerin]ele Legii – Romani 6, 14; 

2. Libertate fa]\ de osânda Legii – Romani 8, 1; 

3. Libertate fa]\ de sclavia p\catului – Romani 6, 6-7, 18, 22; 

4. Libertate fa]\ de puterea celui r\u - Evrei 2, 14-15.

Versetul 3, 18 face referire expres\ la schimbarea pe care o pro-

duce Duhul Domnului: Iar noi to]i, privind ca în oglind\, cu fa]a

descoperit\, slava Domnului, ne prefacem în acela[i chip din slav\

în slav\, ca de la Duhul Domnului. Condi]ia este privind ca în oglind\,

cu fa]a descoperit\, slava Domnului [i subliniaz\ nu doar reflec]ia

oglinzii, ci actul privirii. Cuvântul grecesc katoptrizomai este folo-

sit doar în acest pasaj. 

Rezultatul este un proces este c\ ne prefacem (transform\m).

Grecescul metamorphoo este întâlnit de 4 ori în Noul Testament,

printre care [i la Mt. 17,2 [i Marcu 9,2. În Rom. 12, 2 are semnifi-

ca]ia unei transform\ri morale care cere o dedicare total\ a vie]ii lui

Dumnezeu, un refuz al ipocriziei [i o continu\ „reînnoire a min]ii”.

Cuvântul grecesc metaschematizo, tradus prin „transformat”, apare

în II Cor 11, 13-15, dar marcheaz\ o diferen]\ [i se refer\ la înf\]i-

[area exterioar\, pe când metamorphoo se refer\ la schimbarea
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interioar\. Înf\]i[area noastr\ exterioar\ se va schimba în viitor, de

aceea în Filip. 3, 21 Sf. Pavel folose[te metaschematizo pentru a

indica acest fapt. 

„Comoara în vase de lut” — II Cor 4, 1-7 

Apostolul începe capitolul IV prin afirmarea refuzului de re-

nun]a – 4, 1: De aceea, având aceast\ slujire, dup\ cum am fost

milui]i, nu ne pierdem n\dejdea, idee ce se reg\se[te în v. 16 al

aceluia[i capitol: De aceea nu ne pierdem curajul [i, chiar dac\

omul nostru cel din afar\ se trece, cel din\untru îns\ se înnoie[te

din zi în zi. El a renun]at la toate practicile decep]ionante – 4, 2:

ne-am lep\dat de cele ascunse ale ru[inii, neumblând în vicle[ug,

nici stricând cuvântul lui Dumnezeu. 

Sf. Pavel recunoa[te lucrarea du[manului – 4, 3-4, numindu-l dum-

nezeul veacului acestuia, iar poporul pe care îl controleaz\, cei

pierdu]i (gr. apollumi – folosit de 92 de ori, fiind tradus [i cu „cei ce

pier”). Locul unde el opereaz\ este „lumea” sau „veacul” ace(a)sta

– a se compara cu Ef. 2, 1-3. Planul pe care îl întrebuin]eaz\ este

urm\torul „a orbit min]ile necredincio[ilor,” – a se compara cu

Ioan 12, 40; I Ioan 2, 11. Scopul pe care îl urm\re[te du[manul este

„ca s\ nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Care

este chipul lui Dumnezeu”.

Mesajul pe care Sf. Pavel îl predic\ este Iisus Hristos. Dumne-

zeu se bucur\ de ceea ce a f\cut în inimile noastre – 4, 6: El a

str\lucit în inimile noastre, ca s\ str\luceasc\ cuno[tin]a slavei

lui Dumnezeu, pe fa]a lui Hristos. El, Creatorul lumii, este [i Cel ce

a declan[at convertirea noastr\ – Fiindc\ Dumnezeu, Care a zis:

Str\luceasc\, din întuneric, lumina – El a str\lucit în inimile

noastre. Sf. Pavel face referire la centralitatea lui Iisus Hristos în

cunoa[terea slavei lui Dumnezeu – ca s\ str\luceasc\ cuno[tin]a

slavei lui Dumnezeu, pe fa]a lui Hristos. 

Sf. Pavel revine la puterea lui Dumnezeu – 4, 7: {i avem co-

moara aceasta în vase de lut, ca s\ se învedereze c\ puterea co-

vâr[itoare este a lui Dumnezeu [i nu de la noi – pe care o nume[te

comoar\ (gr. thesaurus). Locul în care ea se s\l\[luie[te sunt vase

de lut (gr. ostrakinos este folosit doar aici [i în II Tim. 2, 20). Sco-

pul folosirii cuvântului este de a ar\ta c\ izvorul puterii este la

Dumnezeu, nu la noi.



54 TEOLOGIE {I VIA}|

„Privind la cele ve[nice” — II Cor. 4, 8-18 

Apostolul afirm\ c\ rezist\, f\r\ a fi înfrânt de vreo dificultate
dintre cele c\rora, inevitabil, trebuie s\ le fac\ fa]\ – 4, 8-9: În

toate p\timind necaz, dar nefiind strivi]i; lipsi]i fiind, dar nu dez-

n\d\jdui]i. Prigoni]i fiind, dar nu p\r\si]i; doborâ]i, dar nu nimici]i. 
P\timirea „întru Domnul” reveleaz\ via]a Domnului Iisus în

trupurile noastre –– II Cor 4, 10-11: Purtând totdeauna în trup

omorârea lui Iisus, pentru ca [i via]a lui Iisus s\ se arate în trupul

nostru. C\ci pururea noi cei vii suntem da]i spre moarte pentru

Iisus, ca [i via]a lui Iisus s\ se arate în trupul nostru cel muritor.
Astfel, comparând cu Gal. 6, 17, putem spune c\ „proba adev\ratei
slujiri nu sunt medaliile, ci cicatricile”26.

Adev\rul se ascunde în spatele tuturor acestor m\rturii despre
suferin]e – 4,12: Astfel c\ în noi lucreaz\ moartea, iar în voi,

via]a. Sf. Pavel îndrum\ la înnoirea omului din interior în fiecare zi –
16b: chiar dac\ omul nostru cel din afar\ se trece, cel din\untru

îns\ se înnoie[te din zi în zi, c\ci descurajarea nu trebuie s\ î[i aib\
locul printre cre[tini: nu ne pierdem curajul. 

Perspectiva noastr\ trebuie s\ insiste pe ceea ce nu putem ve-
dea, dar care este ve[nic – 4, 18: Neprivind noi la cele ce se v\d, ci

la cele ce nu se v\d, fiindc\ cele ce se v\d sunt trec\toare, iar cele

ce nu se v\d sunt ve[nice27. 
În II Corinteni 3, 7-11, Pavel face diferen]a între slujirea lui

Moise [i slujirea în Hristos. Slujirea lui Moise a fost spre moarte [i
este specificat c\ Legea Veche a fost scris\ [i gravat\ pe piatr\. Le-
gea care a fost scris\ pe piatr\ sunt cele 10 porunci, desemnate a
fi partea moral\ a Legii. {i totu[i, textul paulin afirm\ c\ cele 10
porunci sunt o slujire spre moarte, iar apoi declar\ c\ este tre-
c\toare (v. 11). Limbajul poate s\ nu fie prea clar [i de aceea sunt
unele adev\ruri de care este mai dificil s\-i conving\ pe cititori28.
Acum ne afl\m sub un nou cod (leg\mânt), „legea lui Hristos” (I
Cor. 9, 21; Gal. 6, 2), care con]ine nou\ din cele 10 porunci.

26 „The test of a true ministry is not stars, but scars”, cf. D.A. Carson, From Trium-

phalism to Maturity, Baker Publishing House, 1984, p. 211.
27 Randall C. Gleason, Paul's Covenantal Contrasts in 2 Corinthians 3:1-11, în

„Bibliotheca Sacra” 154:613, (ian.-mar. 1997), p. 78. 
28 Charles C. Ryrie, The End of the Law, în „Bibliotheca Sacra” 124:495 (iul-sept.

1967), pp. 243-244; Hal Harless, The Cessation of the Mosaic Covenant, în „Bi-

bliotheca Sacra”, 160:639 (iul.-sept. 2003), pp. 349-366.
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În timp ce cuvântul cheie, pentru II Cor 3, 7-11 este „slav\”29,
cuvântul cheie pentru v. 12-18, în care tema este sinceritatea slu-
jirii cre[tine. Sf. Pavel arat\ c\ cre[tinii pot privi slava lui Dumne-
zeu în Legea cea Nou\30, f\r\ ca aceasta s\ sl\beasc\. Prezen]a
Duhului lui Dumnezeu elibereaz\ pe credincios, nu îl robe[te (cf.

Rom. 8, 15). În concluzie, Sf. Pavel se refer\ la experien]a cre[tin\
în general. 

În oglinda Cuvântului lui Dumnezeu vedem pe Domnul, iar nu
pe noi în[ine. Experiment\m, gradual, transformarea. Pe m\sur\ ce
vedem slava lui Dumnezeu, înaint\m în asem\narea cu Hristos [i
reflect\m slava Lui, în purtarea noastr\ (cf. II Petru 3, 18). Duhul
este cel responsabil de transformarea noastr\.

În propov\duirea sa, Apostolul Pavel prezint\ pe Hristos ca
un Dumnezeu suveran (cf. Rom. 10, 9; I Cor. 12, 3; Col. 2, 6), C\-
ruia fiecare trebuie s\ I se supun\ în credin]\. Supunerea voluntar\
fa]\ de Hristos este mesajul pe care Apostolul îl rezerv\ credincio-
[ilor (Rom. 6, 13; 12, 1-2)31. 

De ce Sf. Pavel spune acest lucru? Fiindc\ Dumnezeu, Care a

zis: „Str\luceasc\, din întuneric, lumina” – El a str\lucit în inimile

noastre, ca s\ str\luceasc\ cuno[tin]a slavei lui Dumnezeu, pe

fa]a lui Hristos (4, 6). Pentru c\ Dumnezeu a împr\[tiat întunericul
din sufletul s\u, iluminându-l cu cunoa[terea de Sine. Acum Apos-
tolul neamurilor dore[te s\ împart\ aceast\ lumin\ cu al]ii. Toto-
dat\, s-ar putea ca Pavel s\ fi f\cut aluzie la experien]a propriei
sale convertiri de la drumul Damascului atunci când a scris acest
verset (cf. Fapte 9, 3.8-9; 22, 6.9.11; 26, 13; Gal. 1, 15-16). Atunci
Apostolul a v\zut slava lui Dumnezeu, în chipul „f\r\ v\l” al lui Iisus
Hristos. 

Sfântul Apostol Pavel prezint\ multe paradoxuri sau contraste
implicate în suferin]ele cre[tinului, dar [i înt\rirea pe care o pri-
me[te, pentru a le clarifica cititorilor problemele reale ale slujirii lui

29 Paul Barnett, The Message of 2 Corinthians, Inter-Varsity Press, în col. BST,

Downers Grove, 1988, p. 188. „Slav\” apare ca substantin sau verb de 10 ori în

versetele 7-11.
30 „Legea cea Veche” se refer\ la Legea mozaic\, iar „Moise” la întregul sistem

legalist dat de el. Folosirea substantivului propriu „Moise” este o metonimie, în care

numele unui lucru sau al unei persoane este folosit pentru alte asocieri sau este su-

gerat de ace(a)sta, ca în exemplul „Patriarhia a decis” pentru „Sfântul Sinod a decis”. 
31 C.K. Barrett, A Commentary on the Second Epistle to the Corinthians,

Harper, în col. HNTC, New York, 1973, p. 134. 
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Iisus Hristos. Pasajul II Cor. 4, 7-12, care vorbe[te de suferin]\ [i
moarte – este într-un puternic contrast cu termenul „slav\”, atât de
str\lucitor dezvoltat de în II Cor. 3, 7 - 4, 6, la care îns\ se întoarce,
în v. 16-1832.

Comoara pe care fiecare cre[tin o posed\ – în vase de lut, ca s\
se învedereze c\ puterea covâr[itoare este a lui Dumnezeu [i nu de la
noi (4, 7) este „cunoa[terea slavei lui Dumnezeu”. Chiar dac\ sunt
unii care petrec în întuneric duhovnicesc, Dumnezeu a depozitat
acest dar pre]ios în fiecare cre[tin. {i acest lucru este un paradox.
Importan]a unui vas de lut se evalueaz\ dup\ ceea ce con]ine, nu
dup\ materialul din care este f\cut33. 

Pavel nu a desconsiderat trupul uman, numindu-l „vas de p\-
mânt”, nici spunând c\ este doar un vehicul al sufletului. Pavel
vedea pe om ca fiind o unitate din p\r]i materiale [i imateriale
(monism), mai degrab\ decât posedând elemente mai de cinste sau
de necinste (dualism)34. El a pus în contrast importan]a minim\ a va-
sului ce ]ine lumina [i frumuse]ea [i valoarea acesteia. 

Sf. Pavel afirm\ în Epistola II Corinteni un nou paradox: Pur-
tând totdeauna în trup omorârea lui Iisus, pentru ca [i via]a lui
Iisus s\ se arate în trupul nostru (4, 10). Într-un fel a fost tot tim-
pul mort, dar în acela[i timp niciodat\ nu a încetat s\ tr\iasc\. Fo-
losirea cuvântului nekrosis („omorârea” v. 10) în locul lui thanatos
(„moarte”) arat\ c\ ceea ce a vrut s\ exprime nu a fost identitatea
noastr\ cu Hristos în moartea Sa, ci mai degrab\ disponibilitatea
noastr\ de a fi p\rta[i suferin]elor Sale, fiind expu[i zilnic pericolelor
[i mor]ii, de dragul S\u (cf. I Cor. 15, 31; Filip. 3, 10). Urm\torul ver-
set specific\ acest lucru în mod explicit: C\ci pururea noi cei vii
suntem da]i spre moarte pentru Iisus, ca [i via]a lui Iisus s\ se
arate în trupul nostru cel muritor (4, 11). Sf. Pavel face fa]\ ame-
nin]\rilor zilnice la adresa vie]ii sale, ca martor al lui Iisus Hristos
(cf. I Cor. 15, 30-31). Aceasta este semnifica]ia cuvintelor omorârea
lui Iisus.

Noul Testament ne asociaz\ mor]ii lui Hristos în alte trei feluri,
dar acestea nu sunt men]ionate aici. Prima este identificarea noas-
tr\ cu Hristos în moartea Lui în botez (Rom. 6, 3-5), a doua mor-
tificarea noastr\ zilnic\, cu trupul (Gal. 5, 24), iar a treia d\ruirea

32 P. Barnett, op. cit., p. 227.
33 B.B. Bruce, 1 and 2 Corinthians, Tyndale House Publishers, 1999, p. 197.
34 D.E.H. Whiteley, The Theology of St. Paul, Philadelphia, Fortress Press, 1964,

pp. 31-44.
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noastr\ fizic\ spre a-I sluji lui Hristos. Paradoxal, moartea [i via]a
lui Iisus au fost evidente, simultan, în experien]a Sf. Pavel (cf. 1,
4-5). Tr\ind, Apostolul Pavel a fost mereu în pericol de moarte din
cauza du[manilor Mântuitorului Iisus care îl respingeau [i încercau
s\-l omoare. Dar în ciuda pericolelor sistematice la care i-a fost ex-
pus trupul, Dumnezeu i-a dat via]\, dup\ cum i-a d\ruit via]\ lui Iisus
Hristos prin Înviere, astfel încât Apostolul continua s\-L slujeasc\. 

Apostolul dorea cu sinceritate cre[terea spiritual\ a corintenilor:
C\ci toate sunt pentru voi, pentru ca, înmul]indu-se harul s\ pri-

soseasc\ prin mai mul]i mul]umirea, spre slava lui Dumnezeu (4, 15).
El a îndurat cu bucurie suferin]ele pentru Evanghelie, de dragul aces-
tei realit\]i. Pavel a adus harul în Corint, iar acum corintenii îl îm-
p\rt\[esc mai departe, altora. Gratitudinea este cel mai potrivit
r\spuns la harul lui Dumnezeu. Dup\ cum harul lui Dumnezeu
le-a cople[it inimile, [i prin ei, num\rul celor ale[i cre[te, la fel [i
mul]umirea adus\ lui Dumnezeu pentru primirea ilumin\rii (cf. 4, 6)
va cre[te [i va spori slava lui Dumnezeu.

În II Cor. 4, 17 Sf. Pavel introduce alt paradox: C\ci necazul nos-

tru de acum, u[or [i trec\tor, ne aduce nou\, mai presus de orice m\-

sur\, slav\ ve[nic\ covâr[itoare. Suferind acum, vom fi în slav\ mai
târziu. El consider\ necazurile îndurate ca slujitor al lui Hristos
drept „lumin\”, raportat\ la m\re]ia slavei pe care o va primi la sca-
unul de judecat\ a lui Hristos (cf. 11, 23-27). 

Alegerea expresiei slav\ covâr[itoare poate fi influen]at\ de fap-
tul c\ în ebraic\, „greutate” [i „slav\” vin din aceea[i r\d\cin\, kbd.
Prin prisma slavei ce va veni, necazul prezent pare atât de f\r\ im-
portan]\, de aceea ve[nicia slavei ce va veni face ca necazul s\ par\
doar „momentan”. În plus, slava nu este o compensa]ie pentru necaz
(cf. Rom. 8, 18), ci mai degrab\ slava este produsul necazului, din-
colo de orice compara]ie. Acest lucru nu vrea s\ însemne c\ orice
suferin]\ este aduc\toare de slav\. Apostolul Pavel are aici în ve-
dere suferin]a „pentru Hristos” (v. 11; cf. Fapte 9, 16), o suferin]\ în
care nu poate exista nici un fel de interes personal. 

Dup\ ce pune în contrast lucrurile prezente, vizibile, [i cele ne-
v\zute (4, 18), apoi trupurile prezente [i cele viitoare (vv. 2-4), ca
un f\c\tor de corturi, Sf. Pavel compar\ trupul uman cu un cort35.
În antichitate, cortul era un simbol familiar a ceea ce este trec\tor.

35 R.F. Hock, The Social Context of Paul's Ministry: Tentmaking and Apostle-

ship, Fortress Press, 1980, p. 147.



58 TEOLOGIE {I VIA}|

Trupurile noastre fizice sunt doar structuri temporare, dar Dum-
nezeu ne preg\te[te noi trupuri, superioare la tot ce mâinile omului
pot produce sau men]ine. 

Ar fi o gre[eal\ s\ consider\m c\ Sf. Pavel împrumut\ concep-
tul platonic al trupului ca închisoare a sufletului, concept preluat
de primii gnostici sau alte antropologii. 

Apostolul completeaz\ în II Cor 5, 4 ceea ce a afirmat: C\ noi,

cei ce suntem în cortul acesta, suspin\m îngreuia]i, de vreme ce

dorim s\ nu ne scoatem haina noastr\, ci s\ ne îmbr\c\m cu cea-

lalt\ pe deasupra, ca ceea ce este muritor s\ fie înghi]it de via]\.
Oft\m pentru c\ tânjim dup\ trupurile nemuritoare pe care Dum-
nezeu ni le-a promis. Promisiunile Domnului despre ceva mai bun
ne fac nesatisf\cu]i cu ceea ce avem acum. Tânjim dup\ timpul în
care via]a f\r\ de moarte va consuma ceea ce este muritor. Aici e
un alt paradox. Sf. Pavel este încrez\tor c\ moartea îi va distruge
trupul p\mântesc, dar va primi cu siguran]\ un viitor trup str\-
lucitor. 

N\dejdea într-un trup nemuritor nu este doar o dorin]\. Noi avem
deja mo[tenirea în Duhul Sfânt: Iar Cel ce ne-a f\cut spre aceasta

este Dumnezeu, Care ne-a dat nou\ arvuna Duhului (5, 5). Cu-
vântul arrhabona, tradus prin „arvun\”, „chez\[ie”, poate desemna
[i inelul de logodn\. Ceea ce avem acum este garan]ia lui Dum-
nezeu c\ ne va oferi ceea ce avem nevoie pentru viitor36 .

Motivul pentru care Apostolul dore[te s\ p\r\seasc\ acest trup
muritor este acela de a petrece în prezen]a lui Dumnezeu, de a fi
„aproape de Domnul”, ceea ce implic\ o foarte strâns\ proxi-
mitate cu El (cf. I Tes. 4, 17; Fil. 1, 23). A fi pl\cut lui Hristos este
suma tututor aspira]iilor unui cre[tin autentic, c\ci fiecare dore[te
s\ plac\ celui pe care îl iube[te. 

Mesajul actual al Scripturii [i al Bisericii

Sf. Pavel arat\ c\ Dumnezeu î[i va recompensa mo[tenitorii [i
m\rturisitorii pe baza faptelor lor: Pentru c\ noi to]i trebuie s\ ne

înf\]i[\m înaintea scaunului de judecat\ al lui Hristos, ca s\ ia fie-

care dup\ cele ce a f\cut prin trup, ori bine, ori r\u (5, 10), iar
r\splata va fi în ceruri (cf. Rom. 14, 10-12; I Cor. 3, 11-15; 4, 5; 9,
24-27). Imaginea folosit\ aici pentru viitorul moment eshatologic este

36 Lowery, pp. 565-66.
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cea a procesului juridic în care guvernatorul roman [edea în scau-
nul s\u de judecat\ [i asculta acuza]iile sau ap\r\rile persoanei
din fa]a lui. Dac\ cel acuzat era socotit vinovat, guvernatorul or-
dona imediat pedeapsa. Folosirea acestui limbaj c\tre corinteni
are un sens. Pavel însu[i fusese acuzat înaintea guvernatorului roman
Gallio, în agora corintenilor, cu câ]iva ani mai devreme (Fapte 18, 12.
16-17), dup\ cum î[i puteau aminti membrii comunit\]ii din Corint. 

Cuvântul grecesc phaulos înseamn\ „r\u”, „f\r\ valoare”. Ideea
nu este c\ Dumnezeu ne va recompensa pentru lucrurile bune s\-
vâr[ite [i ne va pedepsi pentru cele rele, ci mai degrab\ ne va r\s-
pl\ti pentru lucrurile care merit\ [i nu ne va r\spl\ti pentru cele
f\r\ valoare (cf. Mat. 6, 19-21; I Cor. 9, 24-27). Cele meritorii sunt
cele care contribuie la dezvoltarea Bisericii lui Dumnezeu [i a sla-
vei Sale în lume, iar faptele nemeritorii sunt cele care nu contri-
buie la îndeplinirea scopurilor bune (cf. Mat. 25, 14-30; Luca 19,
11-27). Penalizarea este limitat\ la pierderea r\spl\]ii. La scaunul de
judecat\ al lui Hristos, credincio[ii nu sufer\ condamnarea (Rom
5, 16.18; 8, 1), ci mai degrab\ o evaluare, din punct de vedere al
poruncilor St\pânului (I Cor 3, 10- 15). 

Via]a Apostolului Pavel este o carte deschis\, prin care Dum-
nezeu vorbe[te, de aceea este atât de transparent fa]\ de corinteni.
Slujirea este r\spunsul suprem fa]\ de Dumnezeu. Slujitorii cre[tini
sunt robi ai lui Dumnezeu (I Cor. 3, 5), urma[i ai lui Hristos [i cas-
nici ai lui Dumnezeu (I Cor. 4, 1); Ei î[i efectueaz\ slujirea „în lo-
cul lui Dumnezeu” (II Cor. 4, 2; cf. I Cor. 4, 5), cunoscând frica de
Domnul (II Cor. 5, 11)37.

Sfânta Biseric\, în calitate de trup al Domnului Hristos prin
care cre[tinii credincio[i lupt\ pentru mântuire, prin constanta înv\-
]\turii morale, afirm\ libertatea [i responsabilitatea fiec\ruia de a
vie]ui conform voin]ei divine indicate în Sfânta Scriptur\. În calitate
de reprezentant\ a unei comunit\]i religioase, fa]\ de stat [i insti-
tu]iile seculare, are misiunea social\ de a promova binele [i drep-
turile membrilor ei. Fa]\ de apari]ia unor modific\ri în legisla]ia
de stat, ea nu r\mâne indiferent\, angajându-se ca lipsurile [i uni-
formiz\rile s\ le aplice din perspectiva legii divine, imuabile [i mereu
valabile.

37 Ronald Y.K. Fung, The Nature of the Ministry according to Paul, în „Evange-

lical Quarterly”, 54 (1982), p. 138. 
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Rev. Conf. Dr. Ilie Melniciuc Puica, the author of the biblical

research “The Christian freedom and its actuality expressed in

the Epistles to Corinthians” analyses the Church of Korinthos in

the times of Saint Paul the Apostle, and the main issues concerning

the human and Christian freedom existent in this Church and the

missionary and pastoral work of Saint Paul in this field. Concer-

ning the incest, Saint Paul is very straightforward, condemning it

as a moral deviation and a mortal sin. In addition, the apostle warns

the community of Korinthos about the pagan courts of law and

the participation of the Christians in this courts as a prove of the

week faith and suspicious moral formation of the believers. 

The author also analyses some of the main theological themes

of the epistles: the treasury in clay vessels, the new Law, the vi-

sion of the eternal realities etc. 


