
[Plērōma anul X nr. 1 (2008) 171-190] 

 
EVANGHELIA - PUTEREA LUI DUMNEZEU ŞI 

CONŢINUTUL EI 
 
 

Prof. univ. dr. Hans Klein 
 

                                
Introducere 
Cuvântul „evanghelie“ este  un substantiv de acţiune, un 

cuvânt care descrie acţiunea de propovăduire a unui mesaj. La 
plural ta. euvaggeli,a cuvântul se găseşte la Homer, unde are sensul: 
„răsplată pentru o veste bună”, respectiv „veşti bune”,1 dar poate 
cuprinde şi jertfa de mulţumire la sosirea unei astfel de veşti.2 În 
traducerea grecească a Vechiului Testament (Septuaginta) 
noţiunea nu are o însemnătate religioasă,3 dar verbul 
euvaggeli,zesqai4 are o astfel de însemnătate. În timpul împăraţilor 
romani, substantivul la plural se referă la naşterea sau la 
înscăunarea domnitorului.5 În NT, noţiunea se foloseşte numai la 
singular în contrast cu lumea păgână.6 Rădăcinile întrebuinţării 

                                                 
1 Cf. F. Passow, Handwörterburch der griechischen Sprache, I/2, Leipzig 
1847, 1208 
2 Cf. O. Betz, Art. euvagge,lion, ThBLNT2  II, 432-442, 432      
3 Cf. 2Sam 4,10; 18,20.22.25. U. Schnelle, Einleitung in das Neue Testament, 
Göttingen 52005, 177, notează în mod eronat  2 Împ 4,10; 18,22.25. 
4 Is 52,7; 61,1 ş.a. 
5 Pentru însemnătatea cuvântului „ evanghelie“ în timpul împăraţilor şi în 
cultul cezarilor vezi G. Strecker, Theologie des Neuen Testaments, Berlin-New 
York 1996, 155f.;  P. Pokorny,/ U. Heckel, Einleitung in das Neue Testament. 
Seine Literatur und Theologie im Überblick, UTB 2798, Göttingen 2007, 400. 
6 Cf. F. Hahn, Theologie des Neuen Testaments I. Die Vielfalt des Neuen Testaments. 
Theologiegeschichte des Urchristentums, Tübingen 2002, 189. Singurul text cunoscut 
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acestui cuvânt ca termen religios se află în Vechiul Testament7, 
dar însemnătatea deosebită a cuvântul o primeşte în creştinismul 
timpuriu în comunităţile creştine primare înaintea apostolului 
Pavel pentru mesajul salvării întru Iisus Hristos.8 Apostolul  Pavel 
s-a identificat întru totul cu  mesajul său înţelegându-se ca mesager 
al Domnului înviat. 
 

În primul capitol al epistolei către Romani se află două 
menţiuni cu privire la Evanghelie:   

- în Rom 1:2-3 este vorba despre Evanghelia care este 
prevestită în scrierile sfinte şi care îl au în centrul lor pe Fiul lui 
Dumnezeu; 

- în Rom 1:16 apostolul Pavel spune că Evanghelia este o 
forţă mântuitoare. 

Un limbaj asemănător se regăseşte şi în primul capitol al 
primei epistole către Tesaloniceni: în 1 Tes 1:4 se spune că 
Evanghelia a venit la creştini nu numai prin cuvânt, ci şi cu putere, 
şi în 1 Tes 1:9-10 se face aluzie la o formulă a credinţei, adică la 
conţinutul Evangheliei.  

În aceste două texte găsim deci două menţiuni 
fundamentale cu privire la Evanghelie: Evanghelia are un 

                                                                                                                 
mie în care cuvântul apare la singular în afara Bibliei este notat de G. 
Friedrich, Art. euvagge,lion. ThWNT II, 718-734, 721f, dar şi acolo  numai 
într-un text defect, singura apariţie în Septuaginta se află  2Sam 18:27. 
7 Vezi P. Stuhlmacher, Das paulinische Evangelium. I. Vorgeschichte, FRLANT 
95. Göttingen 1968, 109-153. 
8 Acest lucru rezultă clar din 1 Cor 15:2-5. Cuvântul „Evanghelie“ cu sensul de 
„mesaj salvator“ este folosit de asemenea în Apoc 12:6 şi de asemenea 1 Pet 
4:17 ceea ce arată că termenul a fost folosit şi în comunităţi extrapauline. 
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conţinut: a) Iisus ca Fiul lui Dumnezeu9 şi b) este o putere 
mântuitoare. 

În continuare vom explica aceste două puncte esenţiale ale 
Evangheliei, dar vom analiza mai întâi limbajul cu privire la 
această noţiune atât de importantă: (1) ne concentrăm apoi asupra 
tezei că Evanghelia este o forţă mântuitoare  (2), privim mai în 
amănunt spre conţinutul Evangheliei (3) şi tragem unele concluzii 
(4). 
 

1. Limbajul 
Evanghelia apare la apostolul  Pavel ca euvagge,lion tou/ qeou/ 

(Rom 1,1; 15,16.19; 2Cor 11,7; 1Tes 2,2.8.9;) atunci când are în 
vedere cuvântul care provine de la Dumnezeu (gen. sub.). În 
acelaşi sens foloseşte lo,goj tou/ qeou/ (Rom 9,6; 1Cor 14,36; 2Cor 
2,17; 4,2; Fil 1,14).  

Dacă apostolul foloseşte noţiunea euvagge,lion tou/ Cristou/ 
(Rom 1:16vl; 1Cor 9:12,18vl; 2Cor 2:12; 9:13; 10;14; Gal 1;7; Fil 
1:27; 1Tes 3:2) el are în vedere propovăduirea lui Hristos10 Hristos 
fiind astfel obiectul mesajului, vorbeşte despre el. Acelaşi lucru se 
are în vedre dacă se foloseşte noţiunea euvagge,lion tou/ ui`ou/ auvtou/ 
(sc. qeou/) (Rom 1:2,9). Aceasta rezultă clar din textul 2 Cor 4:4 în 
care se vorbeşte despre „evanghelia gloriei lui Hristos“. Deci: 
Evanghelia îl propovăduieşte pe Hristos, vorbeşte despre El, Îl are 
în centrul pe El. Într-un astfel de context, apostolul poate să 
spună că „El“ adică Hristos este „evangelizat“ (Gal 1:16) sau 

                                                 
9 Cu privire al coincidenţa între conţinutul Evangheliei şi profeţiile Vechiului 
Testament care sunt menţionate mai ales în Rom 1:2 şi 1Cor 15:3-5 vezi D.-A. 
Koch, Die Schrift als Zeugnis des Evangeliums. Untersuchungen zur Verwendung und 
zum Verständnis der Schrift bei Paulus, BHTH 69, Tübingen 1986. 
10 Vezi W. Grundmann, Art. cri,w ktl. ThWNT IX, 516-576, 536,16; H. 
Köster, Art. Evangelium, RGG4,  Tübingen II ,1999,1735f. 
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propovăduit (khru,ssein to.n Cristo,n) (1Cor 1:23; 15:12; 2Cor 
1:19; 4:5; 11:4; Fil 1:15) respectiv că este proclamat (katagge,letai) 
(Fil 1:17f), ceea ce este acelaşi lucru cu menţiunea că apostolul 
proclamă Evanghelia (Gal 2:2; 1Tes 2:9) respectiv o 
evanghelizează (1Cor 15:1; 2Cor 11:7). În locul unui posibil lo,goj 
tou/ Cristou/, egal cu euvagge,lion tou/ Cristou/, dar care nu se 
găseşte în scrierile pauline, apostolul foloseşte termenul martu,rion 
tou/ Cristou/ (1Cor 1:6. cf. 2:1: tou/ qeou/) prin care are în vedere 
prima sa predică în comunitate. Când foloseşte termenul de lo,goj 
tou/ staurou/ (1Cor 1:18), preia în mod evident din versetul anterior 
formularea euvaggeli,zesqai a lui stauro.j tou/ Cristou/ (1Cor 1:17) 
şi vorbeşte ulterior despre kh,rugma (1Cor 1:21), care este preluată 
ceva mai târziu prin khru,ssein Cristo,n (1Cor 1:23). 

Dacă în Gal 1:23 apostolul spune că a evanghelizat credinţa 
(pi,stij), atunci el are în vedere Evanghelia cu privire la conţinutul 
ei care este acceptat prin credinţă. Când spune  însă că a 
evanghelizat pi,stij şi avga,ph (1Tes 3:6) atunci are în vedre credinţa 
ca fiind conţinutul evangheliei şi transpunerea ei în viaţa practică a 
creştinului prin iubire. Aici, şi numai în acest caz Evanghelia are în 
concepţia paulină un aspect etic. 

Într-un singur caz apostolul vorbeşte de Evanghelia 
„Domnului“ şi are în vedere cuvântul care este iniţiat de Domnul. 
Cuvântul „Domnului în 1Tes 4:15 se referă la „cuvântul lui Iisus”. 

Din cele spuse rezultă că Hristos este centrul Evangheliei. 
O altă Evanghelie nu poate exista, deci. Acela care proclamă o altă 
Evanghelie este osândit (Gal 1:8-9, cf. 2Cor 11:4). Adevărata 
Evanghelie vorbeşte despre Hristos şi este acceptată în credinţă  
(1Cor 15:1-11) şi de aceea poate fi numită şi „Evanghelia 
credinţei” (Fil 1:27) şi astfel se poate chiar spune că credinţa a fost 
evanghelizată (Gal 1:27), considerându-se că a fost propovăduită 
Evanghelia, care a fost acceptată prin credinţă. De altfel chiar şi 
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r`h/ma th/j pi,stewj se referă la Evanghelie (Rom 10:8), desigur cu 
privire la conţinutul ei, care este crezut, şi noţiunea avkoh. pi,stewj 
(Gal 3:2) va fi înţeleasă în acest mod. Din acest motiv, Pavel poate 
să spună că duhul provine de la avkoh. pi,stewj (Gal 3:2), poate să 
menţioneze că Hristos este proclamat (Gal 3:1).11

Ca mesager al Evangheliei, Pavel foloseşte expresia 
„Evanghelia mea“ (Rom 2:16) respectiv „Evanghelia noastră“ 
(2Cor 4:3; 1Tes 1:5) sau „a mea“ (1Cor 2:4) respectiv „a noastră” 
lo,goj (2Cor 1:18), „a mea” (1Cor 2:4) respectiv „a noastră“ 
kh,rugma (1Cor 15:19). Cu privire la efect Pavel vorbeşte despre 
Evanghelie ca fiind „cuvântul vieţii“ (Fil 2,16), cu privire la obiect 
vorbeşte despre „adevărul evangheliei“ (Gal 2:5,14). Astfel Pavel 
poate şi să combine în  2Cor 6:7: „cuvântul adevărului“ cu 
„puterea lui Dumnezeu“. În ambele cazuri este vorba de 
Evanghelie, în primul caz cu privire la obiectul pe care se poate 
baza creştinul, iar în al doilea caz cu privire la efect. 

Noţiunea eivj to. euvagge,lion în Rom 1:1; Fil 1:5; 2:22 are în 
vedere predica misionară. Plecând de la această înţelegere 
apostolul poate să vorbească si de apărarea Evangheliei (Fil 1:7,18) 
şi de „începutul Evangheliei“ (Fil 4:15). În ambele cazuri se are în 
vedere predica misionară; de asemenea, atunci când se vorbeşte 
despre „lupta comună cu mine pentru  Evanghelie“ (Fil 4:3). 
Plecând de la asemenea înţelegere se poate vorbi şi despre 
„înaintarea Evangheliei“ (Fil 1:2) ceea ce înseamnă răspândirea ei.  
                                                 
11 Un loc aparte îl are noţiunea  r`h/ma Cristou/ în Rom 10:17. Aici se face o 
deosebire între avkoh, şi r`h/ma Cristou/ o distincţie care nu mai corespunde cu 
concepţia lui avkoh, în Gal 3:3. Pentru amănunte vezi E. Lohse, Der Brief an die 
Römer, KEK 4, Göttingen 2003, 301f. R. Bultmann, Exegetica. Aufsätze zur 
Erforschung des Neuen Testaments, Tübingen 1967 280, a conceput Rom 10:17 ca 
o glosă a unui cititor a pasajului 10:14-16, scris pe marginea textului, ulterior 
inclus în epistolă într-un loc nu prea potrivit, deoarece s-ar aştepta să se afle 
după v.15 
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2. Evanghelia – puterea lui Dumnezeu 
Conform cu cele spuse în Rom 1:16, Evanghelia este o 

putere (du,namij) a lui Dumnezeu pentru mântuire. Prin urmare, 
este ceva diferit de o cuvântare oarecare şi nu înseamnă 
transmiterea cunoştinţelor sau învăţăturii, ci o rostire care vrea şi 
poate să schimbe ceva în om. În acord cu aceasta, Pavel constată 
că „Evanghelia noastră n-a fost propovăduită numai cu vorbe, ci cu putere” 
(1Tes 1:5) şi, de la cei din Corint „care s-au îngâmfat”, nu aşteaptă 
„cuvântul”, ci „puterea” lor (1Cor 4:19). Şi, pentru că într-adevăr 
îi schimbă pe cei cărora li se adresează, se dovedeşte a fi o putere 
de schimbare a vieţii. Scopul unei astfel de transformări este 
mântuirea prin Dumnezeu (swthri,a).  
 

2.1 Evanghelia provoacă alegerea şi împietrirea 
Acest lucru este menţionat şi totodată explicat la începutul 

primei epistole către Corinteni. Pasajul respectiv începe cu 
următoarele cuvinte, apostolul formulând în mod concret: „Fiindcă 
propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar 
pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu” (1 
Cor. 1:18). 

În acest loc se are în vedere următorul fapt: pentru cei de 
afară, Evanghelia, aici propovăduirea crucii şi deci a salvării prin 
crucea lui Iisus, este o nebunie, o înşiruire de vorbe absurde, 
iraţionale, fără valoare, un mesaj nefolositor şi în consecinţă 
supărător, ininteligibil, fără sens, aberant. Evanghelia este însă 
departe de a fi aşa. Este mai degrabă puterea şi autoritatea lui 
Dumnezeu care aduce mântuirea şi prin urmare, pentru cei ce sunt 
aleşi pentru salvare, iar pentru cei care se lasă salvaţi este puterea 
pentru schimbarea radicală a vieţii. Cine o acceptă, cel care crede, 
experimentează acesta putere în el însuşi. De aceea apostolul nu 
vrea să recunoască cuvintele „celor îngâmfaţi” din Corint, care 
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sunt siguri de ei înşişi, îndreptăţindu-se singuri, ci puterea prin 
care ei îi schimbă pe oameni, prin care aduc mântuirea, deci 
mandatul lor (1Cor. 4:19). Evanghelia lucrează de fiecare dată într-
un mod nou în credincioşi (1Tes 2:19) şi astfel ei au parte de ea 
(Fil 1:7) sau, dacă luăm în considerare o altă modalitate de 
interpretare, au parte de părtăşia cu oamenii care trăiesc în 
Evanghelie.  

Rezultatul ei este alegerea, iar reversul ei, împietrirea. Acest 
lucru se poate vedea în citatul deja amintit din 1Cor 1:18, unde 
Pavel spune că cei chemaţi recunosc în Evanghelie „înţelepciunea 
lui Dumnezeu” (1Cor 1:24), iar pentru „cei pierduţi” ea este şi 
rămâne o nebunie. Evanghelia descoperă alegerea pe care o face 
Dumnezeu sau respingerea, astfel Pavel, în Rom. 1:18-3:20 
vorbeşte mai întâi despre mânia lui Dumnezeu ca revers al 
Evangheliei, pentru ca, începând cu 3:21, să vorbească despre 
descoperirea „dreptăţii” lui Dumnezeu. O astfel de descoperire nu 
are  forma unei iluminări, în urma căreia omul cunoaşte răspunsul, 
ci în urmă se desfăşoară o nouă realitate. Prin Evanghelie se 
decide salvarea sau pierzarea omului. Omul care o acceptă este 
mântuit, cel care o respinge este pierdut. Acest fapt este exprimat 
în mod deosebit în acel text în care Pavel se apără de întrebări şi 
atacuri şi vorbeşte despre slujba sa faţă de Evanghelie.  
 

2.2 Comunitatea se poate baza pe mesajul Evangheliei 
Întrebat dacă comunitatea se poate baza pe mesajul 

Evangheliei, dacă apostolul schimbă planurile sale cu privire la 
vizitarea comunităţii, şi astfel promisiunea sa de a vizita 
comunitatea în timp foarte scurt preocupă pe apostol în pasajul 2 
Cor. 1:15-22, Pavel le-a comunicat corintenilor că este dispus să 
vină din nou la Corint, dacă comunitatea se îndreaptă spre apostol 
după o ceartă, care a avut loc cu prilejul unei vizite scurte (2Cor 
12,14; 13,11). Dar apostolul a ales altă cale plecând din Efes, 
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îndreptându-se spre Troas şi înştiinţându-l pe Tit să vină la Filipi 
cu mesajul de împăciuire. Acest lucru a produs o anumită nelinişte 
în comunitatea din Corint, care probabil s-a întors deja spre 
apostol. I se aduce acuzaţia, anume că schimbându-şi planurile de 
călătorie nu a rămas consecvent cuvântului său, şi deci 
Evangheliei: „Dacă Pavel nu-şi ţine promisiunea, dacă nu-şi 
respectă angajamentul, cum poate fi demn de încredere mesajul pe 
care îl propovăduieşte ca Evanghelie?” Apostolul spune apăsat că 
Evanghelia, ca mesaj al lui Iisus Hristos, nu este pentru el şi da şi 
nu, ci un da limpede pentru om (2Cor. 1:17-19), deoarece toate 
promisiunile au în vedere acest „da” (2 Cor. 1:20). Acest lucru este 
confirmat de darul Sfântului Duh pe care corintenii l-au primit şi 
prin care sunt pecetluiţi (2Cor. 1:22). Şi-a schimbat planurile de 
călătorie  pentru a cruţa comunitatea, pentru că nu a vrut să 
exercite nicio presiune asupra ei (2Cor 1:23-24). Dimpotrivă, 
propovăduirea Evangheliei nu sileşte pe nimeni, ci este Cuvântul 
lui Dumnezeu care aşteaptă o decizie liberă. Numai Dumnezeu 
este puternic în acest Cuvânt, El care lucrează la inima omului.  

Pavel se recunoaşte pe sine consacrat deplin în slujba 
Evangheliei, şi de aceea se simte îndreptăţit să vorbească astfel de 
Evanghelia „mea”. De asemenea, Pavel se identifică cu 
Evanghelia, vorbind despre ea ca şi cum ar vorbi despre sine: „În 
adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre 
cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării, pentru 
aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la 
viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu 
stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă 
curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos” (2 
Cor. 2:15-17).  

De aici se vede foarte clar efectul Evangheliei instituite de 
Dumnezeu. Textul paralel la 1 Cor. 1:18 iese în evidenţă prin 
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expresiile: „salvaţi” şi „pierduţi”. Ceea ce apostolul 
propovăduieşte este Evanghelia, iar mesajul lui întrupează 
Evanghelia. Efectul acestei Evanghelii primeşte expresie acolo 
unde vorbeşte despre „mireasmă”. Cele două expresii antitetice evk 
qana,tou eivj qa,naton şi evk zwh/j eivj zwh,n atrag atenţia. Ele pot avea 
în vedere doar un singur aspect, faptul că Evanghelia descoperă 
ceva deja existent, dar care nu a fost cunoscut până acum. Pe cei 
sortiţi morţii îi îndreaptă spre moarte, iar pe cei destinaţi vieţii spre 
viaţă. Prin urmare, Evanghelia duce la mântuire sau exclude 
această posibilitate. Acceptarea sau respingerea nu depinde, în cele 
din urmă, de om şi de voinţa sa, ci de puterea Evangheliei. Nu 
întâmplător Pavel continuând dezbaterea acestei probleme se 
întreabă: „cine este capabil de acest lucru?” (2:16). Răspunsul la această 
întrebare vine mai târziu, în 2Cor. 3:5: „Dumnezeu ne-a făcut 
capabili”. Înainte însă a spus: „vorbim cu inimă curată, din partea lui 
Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos” (2:17). Toate predicile 
apostolului sunt inspirate de Dumnezeu, presupun 
responsabilitatea faţă de El şi sunt rostite „în Hristos”, adică în 
domeniul de acţiune al Celui înviat. De aceea Evanghelia 
reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt plin de autoritate şi 
putere, care alege şi respinge. Dumnezeu însuşi acţionează prin ea 
asupra oamenilor. De aceea „Evanghelia noastră” poate fi ascunsă 
numai faţă de cei pierduţi a căror minte a fost orbită ca să nu vadă 
strălucind lumina Evanghelie (2. Cor. 4:4). Evanghelia are deci 
efectul luminii. Ea străluceşte şi astfel descoperă întunericul. Însă 
numai pentru credincioşi are acest efect, pentru cei care se lasă 
iluminaţi de ea, pentru cei care o percep şi o acceptă astfel. Ceilalţi 
nu o văd şi de aceea rămân în continuare în întuneric, afară. 
Lumea este împărţită deci prin mesajul Evangheliei în mântuiţi şi 
pierduţi, după cum un fascicul luminos desparte lumina de 
întuneric.  
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2.3 Evanghelia şi înţelepciunea omenească 
Se ridică următoarea întrebare: ce se întâmplă cu cei care se 

consideră pricepuţi. Printre greci aceştia se numeau „înţelepţi”. Ei 
văd în Evanghelie o nebunie, fiindcă se opune înţelepciunii lor. 
Faptul că salvarea există printr-un om crucificat nu poate fi 
nicidecum adevărat. Îşi închid astfel singuri drumul spre 
înţelegerea propovăduirii despre cruce (1 Cor. 1:21) şi nu Îl pot 
recunoaşte pe Hristos ca fiind adevărata înţelepciune (1 Cor. 1:30). 
În mod similar se comportau şi „iudeii” din acele timpuri. Pentru 
confirmarea corectitudinii mesajului aşteaptă „semne”, minuni, 
care îl definesc pe predicator ca mesager al lui Dumnezeu, semne 
care îi legitimează ca profeţi sau Mesia. Însă mesajul Evangheliei 
se dovedeşte o putere care acţionează în inima omului şi care nu 
poate fi percepută obiectiv şi în consecinţă nu este verificabilă. Cu 
toate că sunt aleşii lui Dumnezeu, nu pot avea parte de salvare. 
Evanghelia le descoperă mai degrabă pierzarea lor. În 1 Tes. 2:14-
16, Pavel îi consideră chiar prigonitori ai creştinilor, care nu sunt 
mântuiţi.  

Autorul se ocupă de acest subiect în special în expunerea 
din Rom. 9-11. Aici îşi dă silinţă să aducă mai întâi o dovadă a 
faptului că nu toţi izraeliţii fac pare din adevăratul Israel (Rom. 9:6 
ş.u.), deoarece, conform cu cele spuse de el, nu este importantă 
descendenţa, ci promisiunea şi chemarea (9:9,12). Este respinsă 
acea întrebare conform căreia lucrul acesta ar fi fals şi nedrept: 
Dumnezeu cheamă după buna lui plăcere (9:18). Aici nu este dată 
o explicaţie tipică pentru apostolul Pavel, nu se spune că totul se 
decide prin Evanghelie, că fiecare este responsabil, într-o oarecare 
măsură, de mântuirea sau pierzarea lui. Dimpotrivă, asemănător cu 
2 Cor. 4:4, se vorbeşte despre o taină adâncă, despre faptul că 
omul nu poate să audă şi să accepte Evanghelia chiar dacă teoretic 
doreşte acest lucru.  
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Însă în capitolul 10 îşi reia argumentaţia: „Au râvnă dar 
fără pricepere. Pentru că, întru cât n-au cunoscut dreptatea, pe 
care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o dreptate a lor 
înşişi, şi nu s-au supus astfel dreptăţii, pe care o dă Dumnezeu.” 
Astfel sunt asemenea păgânilor (10:12) având acelaşi statut 
înaintea lui Dumnezeu. După cum doar o parte dintre neamuri 
sunt creştini, tot aşa numai o „rămăşiţă datorită alegerii” din Israel 
(11:14). Apostolul recunoaşte totodată că tocmai „alunecarea 
(para,ptwma) poporului ales” înseamnă „bogăţie” pentru lume 
(11:11-12) şi conclude spunând că acceptarea întregului Israel este 
asemenea învierii din morţi, o lucrare făcută numai de Dumnezeu. 
Îşi pune însă nădejdea (11:25) în faptul că la sfârşit, şi numeşte 
acest lucru „taină”, tot Israelul va fi mântuit. Cuvântul taină este 
aici, ca şi în 1 Cor. 15:51, unul profetic, care dezvăluie realitatea 
crezută, dar care este ţinută încă ascunsă.  
 

2.5 O singură Evanghelie 
Evanghelia este deci puterea care aduce mântuirea pentru 

toţi oamenii care cred şi se lasă salvaţi. Celor împietriţi însă, le 
aduce pierzarea. Conform cu cele spuse de apostol, ea descoperă 
în realitate numai acel fapt adevărat, cei aleşi de Dumnezeu 
acceptă Evanghelia, ceilalţi o resping. Se pot observa astfel două 
laturi ale Evangheliei, care nu pot fi aduse la acelaşi numitor 
comun. Una se poate verifica prin experienţă. Mulţi, dar nu toţi, 
acceptă Evanghelia şi experimentează prezenţa mântuirii în viaţa 
lor. Cealaltă se naşte din întrebarea: cum se face că Evanghelia lui 
Dumnezeu, Creatorul lumii şi al omului, nu ajunge la toţi oamenii, 
care de fapt sunt creaţi de El. De aici se desprinde întrebarea 
despre dreptatea lui Dumnezeu. Pe de-o parte creştinul trebuie să 
spună că alegerea lui Dumnezeu l-a convins să asculte Evanghelia, 
pe de altă parte a fost însăşi Evanghelia cea care i-a vorbit într-o 
situaţie concretă, el a trebuit doar să reacţioneze, iar în ambele 
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situaţi cel care lucrează este Dumnezeu. Omul chemat, care are 
parte de Evanghelie, trebuie să-I fie recunoscător doar lui 
Dumnezeu pentru fapta sa (1Cor 15:57) şi să se roage pentru 
chemarea altora, după modelul lui Pavel din Rom 10:1.  

Puterea Evangheliei este recunoscută în inimile oamenilor 
prin schimbarea şi credinţa care duce la urmarea lui Hristos dar 
rămâne neelucidat modul în care această putere a lui Dumnezeu 
acţionează mai departe în oamenii care au crezut deja, au devenit 
creştini. Pavel nu abordează în mod direct această problemă, o 
aminteşte însă în 1 Cor. 1-4. Să ne îndreptăm în continuare atenţia 
asupra acestui text. 

În capitolele 1-4 din epistola 1 Corinteni, autorul explică în 
ce măsură mesajul creştin poate stârni dezbinare. În Galateni 1 a 
respins „orice altă Evanghelie”, iar acum trebuie să argumenteze 
de ce în comunitate nu pot exista mai multe posibilităţi a 
înţelegerii creştine.  Primul răspuns spontan este următorul: „Este 
Hristos împărţit?” (1Cor 1:13). Cu alte cuvinte, fiindcă există 
numai un singur Hristos, poate exista o singură Evanghelie. Acela 
care îşi ia libertatea de a schimba Evanghelia după bunul lui plac 
trebuie să ştie că poate suferi pagube la judecata de apoi (1Cor 
3:15). Pe temelia care este Hristos (3:11) fiecare misionar poate 
construi mai departe. Dar cine se depărtează de evanghelie trebuie 
să se verifice. Pavel vrea să vadă „putere” şi nu „îngâmfare” (1Cor 
4:19). În context, acest lucru înseamnă puterea integrativă, care nu 
dezbină comunitatea, ci o zideşte: „Toate lucrurile sunt îngăduite, dar 
nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc” 
(1Cor 10:23). Argumentul autorului, „Căci Împărăţia lui Dumnezeu 
nu stă în vorbe, ci în putere” (1Cor 4:20),  face referire la numirea 
Evangheliei ca „puterea de mântuire”. Este vorba despre salvarea 
eshatologică, nu de „păreri”.  
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Putem observa următorul lucru: cei care au dat naştere la 
diverse opinii în Corint, au fost convinşi că există alte posibilităţi 
de salvare. Cuvântul pe care l-au primit i-a „fermecat”. Au simţit 
într-adevăr o putere a acestui cuvânt. În înţelegerea lui Pavel, însă, 
aceasta nu este o putere reală, adevărată, fiindcă puterea adevărată, 
spune Pavel, zideşte comunitatea, o uneşte după modelul lui 
Hristos, cucereşte bastioanele celui rău. Nu înţelepciunea 
omenească îmbogăţeşte, ci puterea de mântuire. Fiind atraşi de 
variantele noi şi interesante ale creştinismului, credincioşii din 
Corint au uitat aspectul eshatologic şi eclesiologic al acestuia. 
Apostolul nu vorbeşte cu „înţelepciunea veacului acestuia” (1 Cor 
2:6), ci cu cea „tainică” (1Cor 2:7) care nu este accesibilă omului 
„natural”, vorbeşte cu  „dovadă dată de Duhul şi de putere” (1Cor 
2:4-5) care îl înnoieşte pe om dovedindu-şi astfel puterea care îi 
aduce pe oameni împreună. Puterea lui Dumnezeu se dovedeşte în 
slăbiciunea omenească (2Cor 12:9).  
 

3 Conţinutul Evangheliei 
Conţinutul central al Evangheliei este Iisus Hristos în 

dublă perspectivă: a) în moartea şi învierea Sa şi b) în statutul său 
de Domn pentru ai Săi. De aici evanghelia are mai multe 
posibilităţi de a accentua mesajul ei.  
 

3.1 Evanghelia – mesajul despre moartea şi învierea lui Iisus 
Hristos 

În introducerea capitolului 15 din 1 Corinteni, Pavel 
fixează baza argumentaţiei sale în Evanghelia pe care a 
propovăduit-o şi pe care corintenii au primit-o. Cuvintele lui sunt 
următoarele: „Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am 
propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi 
mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi 
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crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a 
murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a 
treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece” 
(1Cor 15:1-3).  

Aici autorul accentuează că mesajul lui este în armonie cu 
toate celelalte predici creştine autentice. Acest lucru este impus de 
faptul că, fiind vorba despre mesajul apostolic, acesta trebuie să fie 
identic, din punctul de vedere al conţinutului, cu propovăduirea 
celorlalţi apostoli, fiindcă mesagerul nu poate aduce un mesaj 
diferit de cel trimis de acelaşi Dumnezeu să facă aceeaşi lucrare. 
Mai târziu accentuează relativ scurt: „Astfel dar, ori noi, ori ei, noi aşa 
propovăduim şi voi aşa aţi crezut” (1Cor 15.11). Acest lucru înseamnă 
că un propovăduitor autentic al Evanghelie nu vesteşte ceva diferit 
de aceasta. În Gal 1:6-9 subliniază că nu există o altă Evanghelie, 
şi nici nu poate exista decât cea pe care o propovăduieşte el. Nici 
chiar un înger din cer nu poate aduce un mesaj străin de 
Evanghelie, descrise de el prin cuvintele: „El S-a dat pe Sine însuşi 
pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia 
Dumnezeului nostru şi Tatăl” (Gal 1:4). Cea de-a doua parte a acestui 
enunţ poate fi o interpretare personală a apostolului, dar în prima 
parte apostolul menţine Evanghelia primară că Hristos a murit 
pentru noi, după cum spune şi în 1Corinteni 15:3-5. Cea de-a 
doua afirmaţie importantă, Dumnezeu L-a înviat din morţi, a 
enunţat-o deja în Gal 1:1.  
 

3.2 Evanghelia ca o doctrină? 
De aici rezultă inevitabila întrebare: Oare Evanghelia ar 

putea fi învăţată şi deci să fie predată pe cale didactică altora fiind 
astfel o „doctrină” şi nu puterea lui Dumnezeu? În Gal 1:11-12 
Pavel spune că el nu a primit Evanghelia sa de la oameni, nu a 
învăţat-o, ci o are prin „descoperirea lui Iisus Hristos”. Face 
referire astfel la convertirea sa pe care o descrie în Gal 1:15-16. De 
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aceea formulează această Evanghelie într-o limbă omenească şi 
aduce mulţumiri tesalonicenilor că au considerat propovăduirea sa 
cuvânt care nu vine de la oameni, ci este Cuvântul lui Dumnezeu 
(1Tes 2:13). Modul în care rosteşte afirmaţia: „Hristos a murit 
pentru noi şi Dumnezeu l-a înviat” este în armonie cu mesajul 
celorlalţi apostoli care L-au văzut pe Domnul (1Cor 9:1). Predica, 
însă, interpretează acest eveniment al salvării în moduri individuale 
diferite. Cât de aproape este Evanghelia de învăţătură, se poate 
vedea din faptul că Pavel în Rom. poate să spună: oamenii nu se 
supun Evangheliei (10:16), dar creştinii au ascultat de „dreptarul 
învăţăturii” (Rom. 10:16) şi acest „dreptar” nu este altceva decât 
Evanghelia cuprinsă într-o formulă etalon, predată şi învăţată.  
 

3.3 Crucea şi învierea – un tot inseparabil 
În 1Cor 15:3-5 Pavel citează un rezumat al mesajului 

creştin, o formulă catehetică, formulă care descrie evenimentul 
salvării, fapta lui Dumnezeu în moartea şi învierea lui Iisus 
Hristos. Cele două sunt strâns legate între ele. Datorită faptului că 
Iisus a fost înviat moartea sa ruşinoasă nu mai este o eroare în 
istorie, ci moartea pentru păcatele noastre, iar, pentru că a murit 
pentru păcatele noastre, învierea Lui este parte a acestui 
eveniment al salvării. Moartea şi învierea se completează şi 
coincid. Prin aceasta, titlul „Hristos” primeşte o semnificaţie, 
însemnând unsul, regele. Iisus după înviere poartă acest titlu, 
fireşte nu ca împărat al acestei lumi, ci ca stăpân al cerului. Poate fi 
propovăduit ca Hristos, fiindcă acest titlu nu mai poate fi înţeles 
în sensul unui mesaj pământesc. Iisus este Hristosul, Cel care a 
murit pentru păcatele noastre şi Cel care a fost înviat de 
Dumnezeu.  

Nu doar crucea reprezintă pentru apostol evenimentul 
salvării, ci şi învierea, deoarece eficacitatea iertării este astfel 
rostită: „Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este 
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zădarnică, şi zădarnică este şi credinţa voastră. Şi dacă n-a înviat Hristos, 
credinţa voastră este zădarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre” (1 Cor. 
15:14, 17). Numai prin învierea lui Iisus crucea este pecetluită ca 
eveniment al salvării şi este asigurată învierea tuturor morţilor. 
Numai astfel devine clar că salvarea este eshatologică, eternă. Prin 
urmare crucea nu poate fi separată de înviere, după cum nici 
învierea nu poate fi separată de cruce. A separa învierea de cruce 
înseamnă a institui teologia entuziastă, care aşteaptă deja de aici 
desăvârşirea creştinilor, o înnoire permanentă a creştinului prin 
Dumnezeu. Dacă separăm crucea de înviere este valabil următorul 
enunţ: „Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, 
atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!” (1 Cor. 15:19). 
Creştinul ajunge astfel în disperare, mesajul salvării este prin 
urmare fără valoare. 

O formulă prepaulinică este orientată soteriologic de către 
Pavel: „a fost dat din pricina (iertării) fărădelegilor noastre, şi a 
înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi” (Rom. 4:25).  

Formula vorbeşte despre acţiunea lui Dumnezeu de salvare 
în moartea lui Iisus Hristos, care este interpretată aici ca „sacrificiu 
de Sine” al lui Dumnezeu. Scopul este iertarea păcatelor. În ambii 
termeni ai paralelismului, înţeleg prepoziţia dia, + ac. final. De cele 
mai multe ori primul membru dia, este înţeles cauzal în sensul 
motivului pentru sacrificiu12, iar cel de-al doilea final. În cea de-a 
doua parte a formulei construită  

paralel sensul este clar, prin urmare se poate înţelege şi în 
prima parte la fel.13 Îndreptăţirea, atât ca formulă cât şi din 
punctul de vedere al înţelegerii lui Pavel este o acţiune 

                                                 
12 Vezi U. Wilckens, Der Brief an die Römer, EKK V/1 (Röm 1-5), Zürich/ 
Neukirchen-Vluyn 1978, 278; H. Schlier, Der Römerbrief, HThK VI, Freiburg-
Basel-Wien 21979, 136. 
13 Vezi E. Lohse, Römerbrief (mai sus nota 11), 162. 
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eshatologică a lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă că prin jertfa 
lui Iisus creştinului îi este promisă acum iertarea păcatelor. 
Îndreptăţirea deplină va avea loc la sfârşitul veacului, însă, aşa cum 
arată Rom. 5, unde „justificarea prin credinţă” este deja o realitate.  
 

3.4 Accentul pe un singur aspect 
În mai multe texte este articulat doar un singur aspect al 

mântuirii: crucea, respectiv moartea lui Iisus. Astfel, enunţul din 
Gal 1:4 vorbeşte despre faptul că Hristos „S-a dat pe Sine însuşi 
pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia 
Dumnezeului nostru şi Tatăl”. Similar vorbeşte şi în Rom. 3:25: 
„Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o 
jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea 
păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu”.  

Pe de altă parte, Pavel, păstrând limbajul formulelor, scoate 
în evidenţă numai actul învierii: „ca să slujiţi Dumnezeului celui 
viu şi adevărat şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a 
înviat din morţi: pe Iisus, care ne izbăveşte de mânia viitoare” 
(1Tes. 1:9-10). Acest lucru înseamnă că iertarea păcatelor este 
înrădăcinată în moartea substitutivă a lui Iisus, iar salvarea 
eshatologică în învierea Sa. Pentru Pavel cele două elemente sunt 
interdependente, de aceea Pavel poate rezuma miezul Evangheliei 
într-o formă scurtă prin următoarele cuvinte: „Iisus a murit şi a 
înviat” (1 Tes. 4:14). Tot ce trece dincolo de această constatare 
este doar interpretarea acestui fapt, care de altfel, încă de la 
început, a fost considerat ca fapt al salvării.  

Prin interpretarea Evangheliei ca fiind „cuvânt al crucii” şi 
accentuarea în predică despre Hristos crucificat este scoasă în 
evidenţă o parte a Evangheliei, dar nici cea de-a doua nu este 
uitată. Aceasta este fireşte partea mai şocantă. Este mai dificil a 
crede că un crucificat, un condamnat a adus salvarea lumii, decât 
că un om înviat aduce era eshatologică, chiar dacă admitem că 
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credinţa aceasta este pricepută doar de un om familiarizat cu 
concepţia apocaliptică. 

De aceea numeşte „cuvântul crucii” o nebunie pentru cei 
pierduţi şi detaşează acest mesaj de discursul filosofic. Acest 
discurs, vorbeşte bazat pe experienţa interioară folosind cuvinte 
inteligibile, care pot fi acceptate cu mintea. Pentru argumentare 
foloseşte formulări clare şi exemple concrete. Aceste lucruri nu 
pot fi spuse despre „cuvântul crucii”. El redă exemplul unui 
condamnat la moarte pentru a exprima întoarcerea lui Dumnezeu 
către oameni şi vorbeşte despre salvarea prin crucea lui Iisus. 
Acest lucru poate fi accepta doar acolo unde există conştientizarea 
de păcate şi când i se promite păcătosului care se căieşte iertarea în 
sensul unei împăcări sau substituiri. Cuvântul crucii poate fi 
considerat deci promisiunea salvării şi mai puţin o afirmaţie 
raţională. Acolo unde această promisiune nu mai are efect pentru 
cel ce se vede păcătos sau pierdut, mesajul trebuie schimbat. 
Acesta se apropie fie de înţelepciune, fie această promisiune 
devine afirmaţie, Evanghelia devine învăţătură sau se produce o 
conştientizare artificială a păcatelor.  
 

3.6. Importanţa Evangheliei pentru viaţa apostolului 
Acest mesaj a avut pentru apostol o consecinţă clară, care 

i-a atins întreaga viaţă. Pentru el ca apostol, salvarea există numai 
în „moartea zilnică” (1Cor 15:32), în „purtarea omorârii (ne,krwsij) 
lui Iisus (2Cor 4:10), în „degradarea omului din afară şi înnoirea 
celui din interior” (2Cor. 4:16). În consecinţă, Evanghelia 
propovăduieşte moartea ca moarte salvatoare şi aduce iertarea 
celor care o acceptă, care cred. În acelaşi timp îl cuprinde pe 
apostol în cruce. Crucea lui Hristos devine simbolul harului lui 
Dumnezeu, însă nu doar în sensul că ridică suferinţa, după cum 
prin ea este ridicată povara păcatelor, ci mult mai mult cuprinde în 
moartea lui Iisus şi astfel oferă conştienţa înălţării viitoare.  
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3.7 Accentul pe învierea lui Hristos 
Evanghelia trece însă dincolo de aceste afirmaţii 

eshatologice întemeiate în cruce şi înviere. Poate să fie orientată 
numai hristologic şi astfel să determine viaţa cotidiană a creştinului 
într-un mod cu totul diferit. Acest lucru devine evident în formula 
citată de Pavel în Rom 1:3-4: „Ea priveşte pe Fiul Său, născut din 
sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei 
dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe 
Iisus Hristos, Domnul nostru”. Această formulă numeşte poziţia lui 
Iisus Hristos ca stăpân. El este rânduit ca Fiu al lui Dumnezeu. 
Cine Îl acceptă ca Domn, este mântuit. Evanghelia orientată din 
punctul de vedere al conţinutului doar hristologic, cheamă la 
supunerea faţă de Hristos, la ascultare. Acelaşi lucru se poate 
spune şi despre imnul hristologic din Fil. 2:6-11: „în Numele lui 
Iisus, să se plece orice genunchi, al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub 
pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că 
Iisus Hristos este Domnul.” 
 

3.8 Aspectele mântuirii 
Descoperim, deci, două aspecte ale mântuirii în Iisus 

Hristos. Primul se concentrează asupra crucii şi proclamă iertarea 
păcatelor, celălalt îl propovăduieşte pe Iisus Hristos  ca Domul 
nostru şi cheamă creştinii în subordinea lui. Ambele aspecte ţin de 
evanghelie şi de credinţă. 

Ambele aspecte sunt înţelese de Pavel ca o interpretare a 
promisiunilor Vechiului Testament. Astfel in 1Cor 15:3-5 se 
subliniază de două ori că moartea şi învierea lui Hristos s-a 
petrecut după promisiunile scrierilor şi  Rom 1:2 se accentuează că 
„Evanghelia lui Dumnezeu a fost proclamată prin prooroci în 
scrierile sfinte”. Formula citată mai sus din Rom 4:25 foloseşte 
limbajul din Is 53 ceea ce înseamnă că moartea lui Hristos s-a 
petrecut în concordanţă cu cele menţionate în Is 53, chiar dacă nu 
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se face referire la acest text. În concepţia primilor creştini cât şi a 
apostolului Pavel Evanghelia corespunde în conţinutul ei cu 
promisiunile Vechiului Testament, adică a Bibliei creştinilor de 
atunci. Evanghelia este deci percepută ca oferta mântuirii dată de 
Dumnezeu poporului Israel. 
 

4. Concluzii 
Evanghelia îşi arată puterea, schimbând inimile oamenilor, 

aducându-i la credinţă. Evanghelia are un conţinut: moartea lui 
Iisus Hristos pentru mântuirea noastră şi învierea lui Hristos, el 
devenind astfel Domnul nostru. Acest conţinut poate fi reţinut, 
învăţat si transmis altora. Devine astfel tradiţie şi ca tradiţie 
învăţătură. Această învăţătură se poate desprinde de predicarea 
Evangheliei, prin care este transmisă forţa Evangheliei devenind 
tot mai mult baza teoretică a credinţei, un adevăr obiectiv. Pentru 
a rămâne forţă de schimbare a inimilor această învăţătură trebuie 
interpretată astfel, încât să primească din nou caracterul de putere 
a lui Dumnezeu spre mântuire. Acest lucru se întâmplă în mod 
diferit în epistolele târzii. Dar, susţinerea cu argumente a acestei 
afirmaţii constituie obiectul altei cercetări, iar rezultatele urmând 
să fie publicate într-un alt studiu. 


