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Chiar daca termenul eKKA/noLa nu se gases,te niciodata in

epistola IPetru, ea este lntrefesuta cu numeroase metafore

eclesiologice, prin care, dupa cum observa Keneth O. Gangel,

Biserica este prezentata mai degraba ca un popor decat ca o

organizatie. Daca Sfantul Apostol Pavel a dezvoltat aceasta doctrina

despre Biserica, Sfantul Apostol Petru se dovedeste a fi mai interesat

de comportamentul poporului lui Dumnezeu in mijlocul unei

societal pagane s.i a unei lumi din partea careia vor avea de suferit.'

II. 1 - Straini $\ c&t&tori (napoiKoi Km TTap6tTL6r|iiOL -

1:1-2; 2:11)

Petru, apostol al lui Iisua tfristos, Catre cei ce traiesc

imprastia|i printre strftini, in Pont, in Galatia, in

Capadocia, in Asia si in Eitinia, ale§i dupa cea mai

dinainte stiinta a lui Dimjnezeu-Tatal, §i prin sfintirea

de catre Duhul, spre sscultare si stropirea cu sangele

lui Iisus Hristos: har vouA §i pacea sa se inmul^easca!

Iubifilor, va indemn ca pe ni§te straini ce sunteti §i

calatori aici pe pamant, ni\ va feri^i de poftele cele

trupes.ti care se razboiesc impotriva sufletului.

Keneth O. Gangel, ,,Pictuies of the Church in 1 Peter", Grace Theological
Journal, 10:3, 1969, p. 29.
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In primul verset al epistolei sale, Sfantul Apostol Petru ii

nume§te pe destinatari TTapeTTiSr||ioi, care Tnseamna, de fapt, rezidenti

temporari. In LXX el este folosit impreuna cu iTapoiKO<; in Gen 23:4,

atunci cand Avraam le marturiseste fiilor lui Het: ,,Eu sunt intre voi

strain si pribeag" (-rrapoiKog rat iTap€TTi8r|U.o<; ky6 6i|ii |i€0' qiwv). In

societatea greceasca a primului secol, persoana numita TrccpeTri8riu.oc;

locuia temporar intr-o tara strains, in care nu beneficia de drepturi si

nici de protectie legala. De fapt, era mai degraba un vizitator, un

trecator sau un calator, care nu are fie intentia, fie posibilitatea de a

se stabili in tara in care a ajuns.2

Cel numit mxpoiKcx; era tot un strain in tara respectiva, dar

unul stabilit acolo §i care, desj nu era cetatean, beneficia de anumite

drepturi. Cu toate acestea el ramanea tot un strain, din cauza

diferentelor de origine, limba, religie, cultura §i obiceiuri, iar

diferenta dintre aceasta clasa sociala §i cea a cetatenilor era foarte

clara. Iata cum descrie Adolf Berger3 statutul acestor persoane (lat.

peregrini), in societatea romana:

In Imperiul Roman, peregrinii se bucurau de

drepturile unor oameni liberi numai in baza unui

acord care se stabilea intre provincia de origine §i

Roma. Altfel, ei nu aveau drepturi politice, nu puteau

participa la adunarile populare §i nu faceau servicii

militare. O astfel de persoana nici nu putea avea o

casatorie recunoscuta legal, daca nu detinea dreptul

numit ius conubii. El era otyinut fie personal, fie il

detinea ca cetacean al unui oras ce obtinuse acest

drept de la Roma pentru toti cetafenii lui. De

36.
3

John H. Elliott, A Homefor the Homeless, Philadelphia, Fortress Press, 1981, p.

Adolf Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, vol. 43, part II p 626-
627, citat de John H. Elliott, op. tit., p. 37.
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asemenea, un peregrinus nu-si putea intocmi un

testament conform legislatiei romane si nici sa fie

martor atunci cand se intocmea unul. El nu putea fi

mostenitorul unui cetacean roman, excepfie facand

numai cazul in care eel care lasa mostenirea fusese

soldat. Ii era permis sa incheie o tranzactie

comerciala cu un cetacean roman numai daca avea

dreptul numit ius commercii, care era obtinut in
aceleasi moduri ca si ius conubii.

John H. Elliott face o analiza a acestui termen in LXX si in
mdaism, in general, pentru a-i gasi apoi conotatiile in epistol?
IPetru. Autorul amintit este de parere ca in literatura anterioara
Noului Testament, termenul mxpoiKog, mult mai frecvent decat
Trop€iri6Tmo5, avea in primul rand conotatii sociale si apoi le-a capatat

pe cele religioase, spirituale sau cosmologice, daca ne gandim la
evreul evlavios care pribegeste pe pamant departe de casa cereasca
asa cum il foloseste Filon. In LXX substantial tt^polkoc apare de
treizeci si trei de ori, iar verbul TrdpoLKeu de saizeci si noua de ori si

se refera la situatia politics, sociala, legala si religioasa a celor care
traiau departe de cetatile lor de origine. Asa este folosit cu privire la

Avraam si la urmasii sai in tara Egiptului (Gen 12:10; 15:33), intre
Hititi (Gen 23:4) si chiar in Canaan (Gen 17:8). La fel' erau
considerati si Lot in Sodoma (Gen 19:9), Elimelec in Moab (Rut

1:1), Moise si familia sa in Madian (Exod 2:2), poporul Israel, in
general, (lCron 29:15) sau chiar persoane care traiau ca strgini
printre israelifi (Lev 22:10). Instrainarea poporului lui Dumnezeu
incepuse, insa, odata cu chemarea lui Avraam catre tara promisa, iar

faptul ca acesta a iesit din |ara sa si din familia sa pentru a porn'i in
calatone a fost intotdeauna interpretat ca 0 dovada de credinta si
supunere totala fajfi de Dumnezeu. De aceea, urmand modelul
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parintelui lor, israelitii au asociat intotdeauna statutul de TTapoiiox; cu

fidelitatea fata de Dumnezeu (Ps 118 [.119]:9, 19).4
In scrierile postexilice exista referiri retrospective la

patriarhii care au trait ca straini in Mesopotamia (Iudit 5:7-9) si in

Egipt (Iudit 5:10; Intelepciunea lui Solomon 19:10); gasim apoi

referiri la strainii din captivitatea babiloniana (Ezra 8:35), la evreii

din Egipt sub domnia lui Ptolemeu Philopater (3Mac 6:36; 7:19).

Mai tarziu, in timpul domniei lui Ptolemeu Euregetes, Cartea lui

Iisusfiul lui Sirah a fost scrisa (aprox. in 132 i.Hr.) pentru evreii care

traiau ca straini In Egipt.

Un termen inrudit ca inteles, care apare alaturi de

iTap6iTL6Ti|iog in IPet 1:1, este 5iacmopa. Referindu-se la folosirea

acestui termen in Septuaginta, Karl Ludwig Sclimidt este de parere

ca, desi desemneaza tot existenja instrainata a israelijilor, el aduce o

nota pozitiva, de optimism in nojiunea de instrainare. Aceasta s-a

datorat si faptului ca mulji evrei au hotarat sa traiasca in diaspora,

nefiind deportaji cum fusesera inaintasii lor. In felul acesta, treptat,

viziunea profetica potrivit careia dispersarea evreilor printre natiuni

ar fi rezultatul judeca|ii lui Dumnezeu asupra lor este diminuata de

un asa numit ,,optimism elenistic".6 Se poate spune, deci, ca

Siao-nopcc subliniaza instrainarea geografica de iudaism, iar napoLKLa

se refera la dimensiunile sociale, politice si religioase ale instrainarii.

Apropiindu-ne de perioada Noului Testament, observam ca

iudaismul apocaliptic a continuat sa asocieze conceptul de diaspora

cu amintirea trista a captivitatii babiloniene, raportandu-1 astfel la

spatiul geografic al Palestinei. De cealalta parte, iudaismul elenistic a

cautat sa slabeasca aceasta legatura istorico-geografica. Astfel, Filon

din Alexandria folose§te termenul TrapoiKot; pentru omul drept, care

4 John Elliott, op. cit., p. 27-28.

5 Ibid., p. 29.
0 Karl Ludwig Schmidt, ,,6iaairopa", TDNT, vol. II, p. 100.
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este un strain pe pamant, deoarece pribegeste departe de casa

cereasca. O alta latura a concepjiei iudaice cu privire la acest termen

ar fi cea reprezentata de iudaismul rabinic si de Josefus. Rabinii

distingeau trei categorii de TTapoiKoi care traiaii in mijlocul evreilor:

prozelitii desavarsiti, care se converteau la iudaism, paganii tematori

de Dumnezeu si strainii. Acestia din urma erau pagani care tr&iau

printre evrei, fara a-si insusi religia si obiceiurile lor.7 Josefus

foloseste termenul in discutie tot cu sensul politic-legal in Antichitati

14:10:8, cand reda un edict al lui Caius Caesar cu privire la iudeii din

Parium.

In Noul Testament, substantivele iTctpoiKoi;, TTapouda si

verbul TTapoLKew apar in total de opt ori, in cinci carti diferite

(irapoLKOQ: Fapte 7:6, 29; Ef 2:19; IPet 2:11; irapoiKeo): Lc 24:18; Ev

11:9; TTapoiKta: Fapte 13:17; IPet 1:17). Cu exceptia textului din

Efeseni, in toate celelalte sunt descrise circumstantele sociale in care

se gaseau anumite grupuri de evrei sau crestini.

La Sfantul Luca gasim termenul TTapotKog in discursul lui

$tefan, unde se evoca personaje ca Avraam si Moise (FA 7), care au

trait ca straini in tinuturi prin care au trecut dupa ce Dumnezeu i-a

chemat sa-I implineasca planul. Tot la Sfantul Luca gasim predica

Sfantului Apostol Pavel din Antiohia Pisidiei (Fapte 13:17), unde

este amintita TTapotKLa patriarhilor. In Evanghelia sa este folosit in

intrebarea ucenicilor aflati in drum spre Emaus adresata

Mantuitorului, inainte de a-L recunoaste: ,,Tu singur esti strain

(irapoLKelc;) in Ierusalim si nu stii cele ce s-au intamplat in el in zilele

acestea?" (Lc 24:18). Pentru autorul Epistolei cdtre evrei ea este un

act al credintei puternice in Dumnezeu, deoarece Avraam si-a

dovedit credinta acceptand TTapoiKta atunci cand Dumnezeu i-a cerut

sa-si paraseasca tara (Ev 11:8-9).

7 Jolin H. Elliott, op. cit., p. 32.



Gprian Flavius Terinte

Din toate aceste date se poate trage concluzia ca termenii
analizati transmit ideea de traire in departare de tara de origine, pe un

pamant cu totul strain. In aceste condi|:ii dezavantajoase din punct de

vedere social, politic si legal, fidelitatea individului (sau a poporului)

fata de Dumnezeu era testate; in unele cazuri ea a fost abandonata,
iar in altele a fost reafirmata. Elliott constata corect faptul ca acest
termen (impreuna cu familia sa lexicala) a exprimat in LXX

sentimentele nascute din alienarea fata de tinutul de origine,

deposedarea de tara fagaduintei (in cazul exilatilor), care a dus si la

instrainare sociala si religioasa. Oricat de spirituale ar fi conotatiile
pe care le-a capatat, ele nu pot fi izolate de experientele care le-au
generat.

De la aceste date trebuie pornita si investigatia asupra
sensului expresiei ,,w<; rapoLKout; k«l TrapeTuSriuouc" in IPetni.

Elliott afirma ca si in IPet 1:1, 17 si 2:11, termenii mxpoiKoc;!
TrapoLKLa si TOp6TTi6imoc sunt folositi tot cu sensul lor social.

Destinatarii erau niste straini, calatori, rezidenti temporari in Asia

Mica, iar Sfantul Apostol Petru isi propune sa-i incurajeze si sa-i
invete cum sa accepte acest statut traind totodata in credinta si
ascultare de Dumnezeu. Ca si pentru inaintasii lor in credinta,
instrainarea sociala este testul fidelitatii lor fata de Dumnezeu 'si

mediul in care trebuiau sa se achite de misiunea lor pentru Imparatia
lui Dumnezeu. Argumentul de baza al lui Elliott este acela ca
destinatarii epistolei 1Petru sunt prezentati intr-o situatie de
permanent conflict cu cetatenii din juml lor, iar acest tratament ?1

primeau in primul rand din cauza statutului lor de straini si a lipsei de

drepturi. Mostenirea care este pastrata in cemri pentru credinciosi
(1:4) este o afirmatie de natura temporala si nu cosmologica, dupa
parerea autorului amintit. Sintagma nu trebuie interpretata metaforic,

asa cum nici dorintele pacatoase la care se face referire in 2:11-12 nil

8 Ibid., p. 29.
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sum niste metafore, iar contrastul dintre crestini si cei care le practica
este unul social, nu cosmologic.9

# Desi face o istorie a conceptului de iretpoiKia (irdpoiKo? si
irapCT^nuoq expnmand aceeasi idee) exceptional prin rigoarea ei si
pnn capacitatea remarcabila de a aduna si sintetiza datele istorice si
veterotestamentare cele mai relevante, consideram, totusi ca
mterpretarea acestui termen (si a familiei lui lexicale) tn epi'stola
IPetn, este .mproprie. In primul rand, dupa cum ii interpreteaza
blliott, termenu ™POIko; si ™Pm5l1|io<; nu formeaza o metafora ci
descnu la modul propriu situafia socials a destinatarilor. Daca acestia
sum nunnt. rezidenfi temporari fi calatori (vizitatori) de catre
Sfantul Apostol Petru, tnseamna ca intr-adevar ei se simfeau strSini si
trebuiau sS trmasca intr-un anumit mod, potrivit cu statutul acesta In
condifnle in care majoritatea covarsitoare a exegefilor considers eel
putm in ultimn treizeci de ani, ca cei mai mulfi dintre destinatari erau
fost, pagani, ne putem intreba la ce zonS geografica se raportau
acestia atunci cand se considerau strain!? Elliott spune ca desi
destmatarii erau In majority fosti pagani, termenui 6Laoi,oPa este
folosit de catre autori evrei (Petru, Silvan si Timotei), care au
cons,derat acele provincii din Asia Mica o diaspora.10 Sfantul
Apostol Petru, Insa, nu a raportat niciodatS crestinismul la Ierusalim
dm punct de vedere geografic. A facut-o, poate, cand a fost vorba de
autontatea Bisericii din Ierusalim, dar nu i-a considerat pe cei dintre
pagani mstrainati pentru ca erau departe de acel ores Evreii se

considerau strain! de locurile sfinte ale Palestine!, dar neevreii fata de
ce locun se simfeau Tnstrainafi? Daca nu se poate da un raspuns
adecvat aceste, Intrebari, atunci termenii toPOLkoC si TOpCTt6nuoc nu
pot fi mterpretat, cu sens social, ci cu sens figurat si formeaza o
metafora.

9 Ibid., p. 35-49.
10 Ibid., p. 46.
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Este adevarat si ca viciile de care credinciosii trebuiau sa se

pazeasca In calitate de ,,straini si calatori" erau niste realita|:i

concrete, asa cum observa autorul amintit. Nu trebuie, insa, uitat

faptul ca, in cazul in care erau practicate, consecintele nu aveau sa fie

nicidecum exclusiv sociale, ci in primul rand soteriologice, afectand

negativ soarta individului respectiv la judecata eshatologica. Asadar,

in gandirea Sfantului Petru, implicatiile atitudinii fa|a de aceste pofte

pacatoase erau in primul rand eshatologice si nu sociologice. Sa nu

uitam faptul ca, pentru Sfantul Apostol Petru, mantirea (owtepia)

este un eveniment viitor, apocaliptic, care se va desfasura odata cu

parousia Mantuitorului (IPet 1:5, 9). Conform soteriologiei petrine,

individul poate fi rascumparat, dar, in cazul in care ignora poruncile

divine, el nu va fi si mantuit (2Pet 2:1). Judecata divina va fi aplicata

nu numai celor care au ignorat total Evanghelia, ci si celor care au

crezut-o dar au esuat in a trai in conformitate cu ea (IPet 4:17).

Asadar, chiar daca poftele pacatoase sunt realitati concrete, sintagma

inxpoLKOix; Kai TrapetTLSriiiouc; poate exprima statutul credincio§ilor in

chip metaforic, facand referire nu la conditiile sociale in care traiau

ca rezidenti temporari in Asia Mica, ci la instrainarea pe care o

simteau fata de Taramul ceresc al fmparatiei lui Dumnezeu. Sfantul

Apostol Petru ii numeste pe credinciosi ,,straini si calatori" avand in

vedere si faptul ca astfel de persoane erau mereu legate de {inutul

natal prin limba, cultura, religie si obiceiuri. Este neverosimil ca

Apostolul sa se fi gandit la o astfel de nostalgie numindu-i -napoLKOix;

Kal TTapeTTLSriiioug, dar este mult mai probabil sa o fi facut cu scopul

de a trezi in ei dorinta dupa ,,aratarea lui Hristos" (IPet 1:7, 13), cand

vor putea ajunge cu adevarat acasa.

Elliott mai afirma si faptul ca diferen^ele dintre crediciosi si

necredinciosi, asa cum reies din IPet 2:11-12, sunt mai degraba

sociologice, si nu cosmologice. Credinciosii trebuie sa se comporte

exemplar in societate datorita rascumpararii ,,din felul desert de

viefuire", pe care il practicau in paganism (1:18). Este adevarat ca
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rascumpararea cre§tinului are profunde implicatii sociale, dar asta nu

inseamna ca Sfantul Apostol Petru s-a limitat la acestea in v. 11-12,

chiar daca epistola abunda in recomandari privitoare la raportarea

credincio§ilor fata de necredincio§i. Scriitorul sacru ii incurajeaza pe

distinatari amintindu-le faptul ca, in final, cei care ii persecute pentru

trairea lor dreapta, diferita de a paganilor, vor fi judecati aspru de

insusj Dumnezeu (4:4-5). Asadar, diferenta dintre cre§tini §i

cunoscujii lor necre§tini nu este una exclusiv sociala, care se reflecta

doar in conduita zilnica. Aceasta mai degraba anunta diferenta spre

care Apostolul le indreapta gandurile si anume sentinjele diferite de

care vor avea parte in urma judecati divine. El ii incurajeaza sa

traiasca diferit nu doar pentru ca sunt un grup diferit, cu convingeri

diferite, ci §i pentru ca vor fi in eternitate in locuri diferite, ceea ce

face ca §i factorul cosmologic sa fie implicat. Constatam, deci, inca o

data, ca expresia &<; napoiKoix; Kal TTap€iu6Tifiou<; se refera la

instrainarea poporului lui Dumnezeu de casa cereasca, asemanata cu

diaspora evreiasca determinata de captivitatea babilonica. De fapt,

termenii discuta|i fusesera adesea folositi in iudaism, iar apoi aplicaji

credinciosilor. Cuvintele si expresiile de acest gen sunt, de obicei,

interpretate tipologic cu privire la existenta cre§tina. De ce n-am

proceda in acela§i fel si in cazul de faja?

Intelegem, deci, ca expresia la care ne referim este o

metafora eclesiologica §i trebuie analizata in context pentru a-i

deduce apoi semnificatiile si aplicatiile pentru Biserica lui

Dumnezeu. Perspectiva istorica §i literara asupra termenilor napoLKog

si TTap€TTi8r||iog, realizata de Elliott ne va fi de un real folos, pentru a

sti ce ecou aveau ace§ti termeni in gandirea destinatarilbr, ca apoi sa

deducem realita^ile eclesiologice ce decurg din metafora pe care o

formeaza.

In primele versete al epistolei sale, Sfantul Apostol Petru is.i

nume§te destinatarii ,,ale§ii care traiesc ca straini, impra§tia|i ..."



_42 Gprian Flavius Terinte

(6kA.6k:tol<; iTapeiTL5r|U.oi(; biao-nopac,). Chiar daca sunt dispersal, ei

trebuie sa §tie ca sunt, in acelasi timp, si ol €kA.€ktol. Pentru evreii

elenizati, notiunea de diaspora si statutul de popor ales nu mai erau

incompatibile, aceasta mai ales datorita constituirii sinagogilor, in

care se practica rugaciunea si studiul Torei, dar si a legaturii pe care

acesti evrei o pastrau cu Templul din Ierusalim si cu spiritualitatea

orasului sfant, venind aici la sarbatorile mai importante.11 Termenii

nu mai confineau nici ideea de imprastiere ca rezultat al judecatii lui

Dumnezeu asupra poporului, de aceea credinciosji trebuiau sa

inteleaga ca sentimentul lnstrainarii era cauzat tocmai de acest statut

de popor ales al lui Dumnezeu, pribeag pe pamant, dar insufletit de

speranta vie a intrarii in adevarata lui Patrie. Putem observa aici chiar

exprimarea eshatologicului deja si nu inca: credinciosii sunt un

popor, sunt alesi, §i totusi pribegi.

In 2:11 termenii TrapoiKouc; si TTap€TTL6r|}iOD(; sunt folositi

impreuna. Asocierea lor se explica in primul rand prin ecoul

veterotestamentar al expresiei pe care o formeaza (Gen 23:4; Ps

39:12) si apoi pentru ca destinatarii sa inteleaga ca, desi sunt doar

trecatori (iTap€TTL5r|iaoL) pe pamant, prezenta lor ca lociiitori

(TTdpoiKOL) aici trebuie sa fie utila pentru Imparatia lui Dumnezeu.12

De aceea, expresia este folosita pentru a descrie nu in primul rand

relatia crestinilor cu Cerul lui Dumnezeu, pentru ca asta ar face din ei

ni§te exilati, ci relatia lor cu lumea in care traiesc temporar.13 Cei doi

termeni trebuie analizati ca o expresie, altfel, luati separat, ei ar trada

o autocontradictie din partea scriitorului: in calitate de iTapeTTLSrHioi,

crestinii ar fi doar calatori, pe cand in calitate de TrapoiKm, ei ar fi

stabiliti intr-o anumita |ara. Expresia, insa, sugereaza doua trasaturi

Leonhard Goppelt, A Commentary on IPeter, Grand Rapids, Eerdmans, 1993 o
65. '*'

" Samuel Benetreau, La Premiere Epitre de Pierre, Vaux-sur-Seine, 1984, p. 76.

• Charles Bigg, The Epistles of St. Peter and St. Jude, Edinburgh, T&T Clark
1987, p. 135.
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ale cre§tinilor, in acelasj timp: pe de o parte ei sunt calatori, adica

temporari in mijlocul lumii acesteia, pe de alta parte, ca cetateni ai

unei tari pamante§ti, ei trebuie sa se supuna legilor statului respectiv

§i sa stabileasca un anumit tip de relatii cu semenii lor.

Exprimarea Sfantului Petru de la inceputul v. 11 - ayaiTriToi,

TrapaKaA.(5 ... - marcheaza deschiderea unei noi sectiuni. Daca pana

aici scriitorul sacru le-a dovedit destinatarilor ca ei sunt noul Israel,

incepand cu 2:11 el face cateva precizari privitoare la conduita prin

care cre§tinii trebuie sa dovedeasca aceasta nobila calitate.14

Atunci cand sunt numiti ,,straini §i calatori", li se spune

prima data sa se fereasca de dorintele pacatoase care se razboiesc cu

sufletul. Aceasta pentru a intelege ca adevarata lor casa nu se afla

niciunde pe pamant si de aceea ei nu trebuie sa-§i investeasca vietile

in valorile de pe pamant. Referindu-se la acest statut al

credinciosului, Sfantul Vasile eel Mare arata ca ,,cel care traie§te in

trup trebuie sa se considere un locuitor trecator §i ca, plecand din

viafa aceasta, numai atunci se odihneste in locurile proprii lui".1^

Luther aplica semnificatia acestei metafore mai cu seama atitudinii

credinciosului fata de bunurile acestei lumi. Cei care sunt doar

cetatenii unui stat din aceasta lume se vor consacra valorilor care tin

de cetatenia lor. Cre§tinii, dimpotriva, sunt in primul rand cetatenii

Imparatiei lui Dumnezeu, de aceea valorile lor sunt in aceasta

Imparatie. Cat despre cele de pe pamant, ei trebuie sa le foloseasca

a§a cum un calator se foloseste de obiectele dintr-un han: temporal* §i

doar in masura in care i§i intretine existen^a.16

J.N.D. Kelly, Black's New Testament Commentary. The Epistles of Peter and

Jude, London, A & C Black, 1990, p. 102.

15 Sfantul Vasile eel Mare, Omilii la Psalmi (Ps I, 7, 14, 28, 29), Bucure§ti,
Anastasia, 2002, p. 58.

16 Martin Luther, Commentary on Peter an Jude, Grand Rapids, Kregel, 1990, p.
199.
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Statutul lor de pribegi este subliniat chiar §i prin termenul

6iaoTTopa, deoarece viaja petrecuta in Siacmopa face din indivizi niste

i\a.pen\.br\\ioi. Iar faptul ca sunt numiti kXeKtol TTapeiT 161^01 arata ca

cetatenia lor este in locul unde s-a hotarat alegerea lor (Imparatia lui

Dumnezeu), ?i nu acolo unde ei se gasesc acum (lumea).17 Mai mult,
aceasta alegere (§i apoi chemare) pe care o face Dumnezeu fiecarui

credincios il determina pe acesta din urma sa porneasca in calatoria

catre ,,odihna" sabatica alaturi de Domnul sau, cum gasim scris in

Epistola catre evrein De fapt, scopul Sfantului Petru este acela de a

sugera analogia dintre destinatari §i poporul Israel din vechime.

De aceea, cetatenii Imparatiei lui Dumnezeu nu trebuie sa-§i

gaseasca placerea in oapKiKa! €TTL0u[j.LaL. Despre acestea pofte

pacatoase20 se spune ca poarta razboi impotriva sufletului (iJ/uxt|), iar

prin adjectivul oapKiKcu, scriitorul desemneaza motiva|iile §i

scopurile carnale sau materiale, in general, ale acestor dorinte. Cu

toate acestea, i|/uxr| nu trebuie infeles aici in primul rand ca parte

imateriala a fiintei umane, ci mai degraba referindu-se la via|a

individului (vezi Me 8:35-37), in cazul nostru viata capatata prin

credinta in Mantuiton.il Hristos.

Pastrarea in sfintenie a vietii rascumparate cu sangele lui

Iisus (1:18-19) mai are drept scop §i pregatirea inimilor celor

necredinciosi pentru ,,ziua cercetarii" lor (IPet 2:12). Expresia este

una veterotestamentara §i se refera, de obicei, la vremea in care

17 Walter Grundmann, ,,iTap<FTTi6ri!!0<;" in TDNT, vol. II, p. 64-65.

18 Charles Bigg, op. cit., p. 91.
19 J.R. Michaels, Word Biblical Commentary : I Peter, Dallas, Word Books

Publisher, 1988, p. 115.

20 in cazul de fata consideram ca traducerea literala ,,dorintele trupe§ti (ale

trupului)" nu este cea mai sugestiva pentru ideea pe care intenfioneaza s-o

transmita autorul, deoarece Sfantul Apostol Petru nu are in vedere aici toate

dorintele care au ca origine trupul omenesc. El se refera, mai degraba, la cele

cauzate de natura pacatoasa a omului, care tinde mereu sa se opuna Duhului lui

Dumnezeu.
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Dumnezeu isi arata indurarea.21 Apostolul le aminteste ca, in calitate

de popor al lui Dumnezeu, crestinii din Asia Mica aveau sj menirea

de a reflecta sfintenia lui Dumnezeu printre natiunile in mijlocul

carora traiesc. A slavi pe Dumnezeu in acea zi a cercetarii nu exclude

posibilitatea ca unii dintre ei sa devina cre§tini.

Concluzionand analiza acestei metafore eclesiologice, putem

spune ca Sfantul Apostol Petru cauta sa le prezinte cat mai sugestiv

destinatarilor care sunt implicatiile practice ale statutului lor de nou

Israel. Crestinii trebuie sa fie mereu con§tienti ca adevarata lor

cetatenie este in Imparatia lui Dumnezeu, pentru care sunt alesi, si nu

in lumea in care sunt trecatori. De aceea, ei nu-si investesc vietile in

valorile lumii, legandu-se de ea prin pofte si satisfac^ii trecatoare,

prin practicarea carora si-ar compromite noua viaja in Hristos, dupa

ce au fost rascumparati ,,din felul de§ert de viefuire" prin ,,sangele

scump al lui Hristos". Ei se folosesc de lucrurile de pe pamant doar

in masura in care trebuie sa-si intre^ina existenja pamanteasca,

aceasta la randul ei traita pentru gloria lui Dumnezeu. Mai devreme

sau mai tarziu, unii* dintre cei care nu le-au inteles motivatiile si

idealurile vor ajunge sa recunoasca maretia Dumnezeului pe care

crestinii il slujesc §i poate chiar sa-L cunoasca personal.

II.2. Fii ai supunerii (teKva uiTaKofiq -1:14-15)

Ca niste copii ascultatori, nu va lasati tarati in poftele

pe care le aveafi altadata, cand erati in nestiin^a. Ci,

dupa cum Cel ce v-a chemat este Sfant, fi^i si voi

sfinti in toata purtarea voastra.

21 Howard Marshall, IVP New Testament Commentary Series. I Peter, Leichester,
IVP, 1991,p. 82.



46 Gprian Flavius Terinte

Radacina acestei expresii formate cu termenul defii poate fi

gasita in LXX, unde mtalnim expresii precum: ,,fiii nelegiuirii" (xa

teia/a &5iKia<; - Osea 10:9) si ,,copii ai minciunii, samanta a

pacatului" (reicva airioteica; oTrepfia avo\iov - Is 57:4). Intotdeauna

calitatea care urmeaza substantivului fli caracterizeaza persoanele

desemnate prin aceste expresii. Astfel de constructs gasim si la

Sfantul Apostol Pavel: ,,fii ai luminii" (ulol fyuxoc, - ITes 5:5), ,,fiii

neascultarii" (ulol ttk a-nziQdaQ- - Ef 2:2), ,,fii ai maniei (t<ekvcc

cj)U06L 6pyf|<; - Ef 2:3). Ele denota faptul ca acea trasatura se afla, de

fapt, in insa§i fiinta persoanelor despre care se vorbe§te. In cazul

nostru, Sfantul Apostol Petru isi numeste cititorii fli ai ascultarii,

deoarece ascultarea, sadita in caracterul lor dupa nasterea din

Duinnezeu (1:3), trebuie sa fie motivafia oricarei acfiuni.22 Chiar

daca nu ascultarea face din crestini copii ai lui Dumnezeu, ci harul

Lui, totusi ea li diferentiaza pe acestia de cei care sunt straini de

Dumnezeu.

Prima dovada a acestei calitati, conform 1:14, este refuzul

credincio§ilor de a se conforma poftelor pe care altadata, in igporanta

lor fata de Dumnezeu, le practicau. Intelegem de aici pe de o parte ca

sfintenia este un mod de viata posibil, datorita sfinteniei lui

Dumnezeu, iar pe de alta parte ca unii dintre destinatari erau in

pericolul de a se intoarce la vechiul trai, pe care Sfantul Petru 11

numeste zadarnic (1:18-19). Apostolul le aminte§te faptul ca

vietuirea marcata de dorintele pacatoase este caracteristica

necunoasterii lui Dumnezeu, de aceea se poate deduce ca, pe masura

ce individul II cunoaste mai bine pe Domnul sau, va fi tot mai

departe de pericolul viciilor. In opinia lui Kelly23, scriitorul sacru

evoca aici alegoria exod - botez, amintind prin aceasta ca si

" Norman Hillyer, New International Biblical Commentary. 1 ami 2Peter, Jude,
Peabody, Hendrickson, 1992, p. 45.

23 J.N.D. Kelly, op. cit., p. 68.
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vechiului Israel i s-a cerut sa nu se conformeze tiparelor
comportamentale pe care le vazuse in Egipt si nici celor pe care

aveau sa le vada in Canaan (Lev 18:2-4), iar apoi i s-a vorbit despre
sfmtenia Celui care i-a chemat (Lev 19:1).

Daca textul din Levitic (19:1), citat in IPet 1:15, se referea
mai cu seama la sfinfenia rituala a poporului, in epistola sa Sfantul

Petru il aphca intregii conduite a Bisericii lui Dumnezeu (kv raor,
aworpcxMi). Sfmtenia ca dedicare totala pentru Dumnezeu este
prezenta aici mai ales sub aspectul traiului diferit de al celor care nu

impartasesc credinta crestina, idee sugerata de avertismentul privitor

la donntele pacatoase si de prezenta substantivului avaaxpo^.

11.3. Prunci de curdnd nascufi (dpuyiEWTiTa Pp^r, - 2:2-3)

$i, ca niste prunci nascuti de curand, sa doriti laptele

duhovnicesc si curat, pentru ca prin el sa' cresteti
spre mantuire, daca ati gustat intr-adevar ca bun este
Domnul.

Tot pentru a le arata crestinilor necesitatea trairii unei vieti
noi, Sfantul Apostol Petru, dupa ce aminteste cateva dintre vechile
lor obiceiun, ii numeste ,,prunci de curand nascuti". Aceasta
expnmare ne duce cu gandul in primul rand la conceptia scriitorului
sacru despre puterea Cuvantului creator si datator de viata (1:3, 23).

Aceste deductii, insa, nu rezolva problema legata de
identificarea exacts a celor vizati prin metafora in discufie in
conditnle in care unii cercetatori au presupus ca ea ii desemneaz^ pe
credinciosn de curand convertifi24, iar altii considera ca ea se refera
la crestini, in general, exprimand doar dorinta cu care trebuie sa

^Norman Hillyer, op. a,, p. 56; J.N.D. Kelly, op. cit., p. 84; Luther, op. cK p.
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tanjeasca dupa hrana duhovniceasca.25 Prin analizarea metaforei in

context, vom incerca sa ajungem la cateva concluzii privitoare la

identitatea pnincilor de curdncl nascuti, dar si la recomandarile pe

care ei trebuiau sa si le insu§easca in aceasta calitate.

In opozitie cu dorintele pacatoase de care trebuie sa se

fereasca (eiueuuica), textul epistolei prezinta si dorinta pe care

crestinii trebuie s-o manifeste continuu (eunroerioaTe) - dorinta dupa

hrana duhovniceasca. Spre deosebire de pruncul a carui dorin|a dupa

hrana este naturala, crestinul este indemnat sa doreasca hrana

necesara sufletului sau.26 O sarcina ce ne revine pentru interpretarea

metaforei de care ne ocupam este §i definirea obiectului acestei

dorinte spirituale si anume ,,laptele duhovnicesc si curat" (to XoyiKov

ikbolov yccloi). Cercetatorii sunt de comun acord ca adjectivul XoyiKOc;

are menirea de a indrepta gandurile cititorilor catre natura spirituals a

hranei necesare sufletului, dar parerile lor se impart atunci cand se

trece la precizarea concrete a acestei hrane. Cel mai adesea s-a

considerat ca ea se refera la Cuvantul lui Dumnezeu, pe care

credinciosii trebuie sa-1 asimileze atat in cadru liturgic, cat si prin

devotiunea personala. Cu toate acestea, singura referinta

neotestamentara in care mai apare adjectivul XoytKoc, Rom 12:1,

reflecta o alta semnificatie. Expresia A.oylkti latpeta se refera la o

slujire spirituals. J. R. Michaels, de pilda, afirma ca acesta era

intelesul de baza al termenului - spiritual sau rational - sj avea

menirea de a distinge spiritualul de material sau ceea ce este

caracteristic doar fiintei umane, prin opozitie cu lumea animala.

Laptele, la fel ca si apa, sangele si vinul, sunt simboluri ale vietii in

Sfanta Scriptura. Adjectivul ,,viu" (Cwv, Cwoav) este des intalnit in

aceasta epistola, fiindu-i atribuit lui Dumnezeu (1:23), sperantei

crestine (1:3), lui Hristos - piatra vie si crestinilor, ca pietre vii (2:4-

25 Hort §i von Soden, citati de Charles Bigg, op. cit., p. 126.

20 Michaels, J. R., op. cit., p. 86.
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5). Autorul amintit mai aminteste si aparitiile acestui simbol in

literatura de la Qumran si in Odele lui Solomon, unde este eel mai

bine de interpretat ca via£a spirituals ce-L are ca sursa pe Dumnezeu.

Adunand aceste date, el trage concluzia ca si aici, simbolul laptelui

duhovnicesc desemneaza viata spirituals din care copiii lui

Dumnezeu isi hranesc existenfa crestina" si care le este data prin

bunatatea lui Dumnezeu (2:3).27

Desi scopul fundamental al Sfantului Apostol Petru era acela

de a-si indrepta destinatarii catre sursa viejii lor duhovnicesti care

este Hristos, consideram totusi ca interpretarea lui Michaels este una

prea generate, mai ales in conditiile in care analizam cuvintele unui

scriitor evreu. Apostolul a intentionat, cu siguranta, sa le dovedeasca

nu doar necesitatea si sa le indice sursa hranei duhovnicesti, ci sa le

precizeze si modalitatea de a o objine. Or, pentru aceasta trebuia sa

vorbeasca despre un mijloc cat mai concret de hranire

duhovniceasca. Ideea proxima spre care ne indreapta pasajul anterior

(1:22-25) este Cuvantul dumnezeiesc, ,,propovaduit prin

Evanghelie". Prin el au fost n&scuti crestinii pentru o noua viata, prin

el au fost spalati de vechile pacate, prin el vor trai vesnic, pentru ca

este ,,Cuvantul lui Dumnezeu, care este viu si ramane in veac".

Faptul ca in literatura iudaica precrestina nu apare cu acest sens nu

trebuie sa ridice suspiciuni, deoarece obiceiul Apostolilor si al

scriitorilor neotestamentari de a prelua termeni, simboluri si no|iuni

din literatura vremii, pentru a le atribui unor realitati crestine nu este
unul neobisnuit.

A

In concluzie, putem sugera si un raspuns in privinta

identita^ii celor pe care Sfantul Apostol Petru i-a avut in vedere aici.

Simbolul laptelui mai este folosit in ICor 3:1-2 si in Ev 5:12; 6:2, iar

acolo el se refera la anumite adevaruri elementare si la metode de

expuhere adaptate auditoriului imatur din punct de vedere

J. R. Michaels, op. cit., p. 86-90.
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duhovnicesc, fapt pentru care scriitorii acestor texte li admonesteaza

pe destinatari. Nu tot a§a stau lucrurile in cazul textului din IPet 2:2-

3, unde scriitorul biblic nu doar ca nu le reproseaza calitatea hranei

de care au nevoie, dar le si recomanda sa o doreasca neincetat. Deci,

din perspectiva acestor texte (ICor 3 si Evrei 5, 6), nu se poate

afirma ca destinatarii Sfantului Apostol Petru erau de curand

convertiti.

Nu trebuie uitat nici faptul ca, literar vorbind, avem de a face

cu o comparable (cog), chiar daca, datorita realitatilor teologice pe care

le denota" ea este tratata ca o metafora.28 Din aceasta perspectiva,

credinciosii nu sunt numiti ,,prunci de curand nascuti", unde accentul

cade pe varsta lor, ci sunt comparati cu niste prunei, iar accentul

cade pe un anumit tip de comportament, in cazul nostru dorinta

neincetata dupa Cuvantul duhovnicesc.

Spre deosebire de cresterea fizica, oprita la un anumit- timp

de varsta, cresterea sufleteasca pe care o determina asimilarea

Cuvantului dumnezeiesc, asa cum este ea prezentata in textul nostru,

este una nelimitata, pentru ca are ca finalitate mantuirea (dc,

acotripLav). Spre deosebire de unele texte pauline care desemneaza

maturitatea ca obiectiv al cresterii, Sfantul Apostol Petru

mentioneaza aici ca acest proces se termina abia la aratarea
« • • • 29

mantuini.

De fapt, Keneth O. Gangel (art. cit.) trateaza separat metaforele eclesiologice de

comparati. In articolul de fata am considerat cS diferentierea celor dou5 figuri de

stil este de mica importanta pe langi scopul de a reliefa adevarul eclesiologic din

spatele figurii de stil. De asemenea, consideram ca scriitorul neotestamentar nu a

intentionat o asemenea diferenta, chiar daca uneori ea trebuie supusa atentiei

exegetului. Prin folosirea si a unora si a celorlalte a urmarit sa le transmita

cititorilor cat mai clar o gama variata de trasaturi pe care trebuiau sa le detiria in

calitate de ecclesie a lui Dumnezeu.

9 Mantuirea (owtripia) capatS mai multe semnificatii la Sfantul Apostol Petru:
izbavirea de pacat si de consecintele lui (Marshall), izbavirea de persecute
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Avand in vedere ca nu se face diferenta dintre hrana
duhovniceasca mai consistent* ?i laptele necesar incepatorilor in
credinta , ,,laptele duhovnicesc si curat" se refera la Cuvantul divin

de care toji credinciosii au nevoie, iar cresterea tinde nu catre o
vreme a maturity ci catre mantuirea spre care toti trebuie sa tinda

intelegem ca Sfantul Apostol Petru ii desemneaza prin aceasta'
metafora pe tofi credinciosii, nu doar pe cei de curand convertiti.
Expresia are menirea de a transmite cat mai precis ideea necesitatii
hranei duhovnicesti pentru viata crestina, adica a asimilarii constante
a Cuvantului sfant de catre membrii Bisericii lui Dumnezeu

Mantuirea, sub orice forma ar fi conceputa, este finalul dorit de orice
,,strain si calator", dar pentru a ajunge la ea, crestinii trebuie sa <*

foloseasca de resursele duhovnicesti pe care le gasesc in Cuvantul lui
Dumnezeu. In caz contrar, intoarcerea la vechile pacate, in privinta
careia Apostolul atrage atentia pe tot parcursul epistolei, apare ca

singura alternative a celui care a refuzat hrana potrivita pentru
sufletul sau.

(Michaels) §i glorificarea impreuna cu Hristos (J.N.D. Kelly). Toate acestea, insa
sunt mglobate in insemnatetea unui eveniment viitor - parusia Mantuitorului.

■ u a\ C""'P" 88) CSte Unul dintre cei care c°nsidera ca laptele simbolizeaza
aici hrana duhovniceasca elementara, mai accesibila noilor convertiti, acestia fiind
desemnati prin termenul prunci. El interpreteaza aceste cuvinte ale Sfantului Petru
in lumma unor texte veterotestamentare precum Ex 23:19 si Deut 14:21, unde se
spune: ,,Sa nu fierbi un ied in laptele mamei lui!". Sensul unei astfel de porunci era
pref.gurarea faptului ca, in zilele Bisericii, crestinii de curand initiati nu trebuiau
sacrificati pentru Hntos inainte de a se maturiza duhovniceste. Ei trebuie hraniti
crescuti §i intariti pentm a putea fi mai apoi infmnta greutStile luptei crestine!
Este, totusi indoielnic ca Sfantul Apostol Petru sa se fi gandit la aceasta porunca
atunci cand a sens versetul in discutie. Contextul versetului petiin ne trimite la
ideea necesitatii duhovnicesti a credinciosului de a se hrSni cu Cuvantul si nu la
sacnficiul pentru Domnul sau, desi epistola abordeaza destul de frecvent acest
subject. Simbohstica nu pare a fi tributara textelor amintite de Luther deoarece
credmciosn sunt comparafi cu pruncii, nu cu iezii, care, intr-adevar, ar crea o
imagine sacnficiaia.
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II.4. Pietre vii $i casa duhovniceasca (AiGoi

- 2:4-5)

Apropiafi-va de El, piatra vie, lepadata de oameni,

dar aleasa si scumpa inaintea lui Dumnezeu. §i voi,

ca ni§te pietre vii, sunteti zidiji ca sa fiti o casa

duhovniceasca, o preojie sfanta, si sa aduceji jertfe

duhovnice§ti, placute lui Dumnezeu, prin Iisus

Hristos.

Inainte de a-i numi pe credincio§i ,,pietre vii", Sfantul

Apostol Petru ll numeste pe Hristos ,,piatra vie". Biserica este

inchipuita aici ca fiind Casa lui Dumnezeu, a carei piatra unghiulara

este Hristos. Participiul Cwvieg are menirea de a arata nu doar faptul

ca cei care formeaza Biserica sunt fiinte umane vii, ci mai degraba ca

au viata din Hristos. Chiar daca Mantuitorul nu este desemnat in

versetul nostru prin expresia piatra unghiulara, din exprimarea

ulterioara a scriitorului sacru si din interpretarea hristologica a

textelor veterotestamentare (Ps 118:22; Is 8:14) reiese ca la acest gen

de piatra s-a gandit. Hristos este piatra de baza, impreuna cu care

credmciosji trebuie sa formeze o casa a lui Dumnezeu. Imaginea

zidirii si menfiunea despre o piatra distinsa justifica §i ele o astfel de

deductie. Acest lucru trebuie luat in considerare, pentru ca, dupa ce

va fi gasita importanta pietrei unghiulare pentru cladirile din yremea

respectiva, vom putea extrage anumite idei si despre ceea ce gandea

Sfantul Apostol Petru despre relatia credincio§ilor cu Mantuitorul,

prin care puteau forma o casa duhovniceasca a lui Dumnezeu.

In privinta pozitionarii §i a rolului pietrei unghiulare au fost

emise trei opinii majore: una este cea potrivit careia piatra unghiulara

ar incheia constructia boltii unei cladiri. De aceea, piatra aceasta a

ramas simbolul unitafii, al elementului care implines.te, al
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desavar§irii.31 Alti autori sunt de parere ca aceasta piatra era, de fapt,

una de la temelia cladirii, in functie de dimensiunile careia se alegeau

§i celelalte pietre necesare, de aceea, ea trebuia aleasa cu multa

atentie.32 O alta opinie ar fi aceea ca piatra unghiulara nu era unica,

ci este vorba de randul de pietre care, a§ezate vertical, faceau

imbinarea dintre peretii unei cladiri, pana in varful zidariei.33 Alti

exegeti considera ca sintagma se refera atat la piatra de la temelie, cat

§i la cea din varful boltii, ambele fiind la fel de importante pentru o

constructie.34

Evaluand aceste posibilitati de interpretare, consideram ca a

doua este cea mai sugestiva, dar si mai viabila, in contextele

neotestamentare in care apare sintagma XiQoc, aKpoytovicacx;.

Cladirile cu bolta nu au fost niciodata caracteristice evreilor35, de

aceea ipoteza pietrei care completa bolta constructiei este

neverosimila. De asemenea, peste tot in Sfintele Scripturi expresia

apare la singular, ceea ce inseamna ca piatra unghiulara trebuia sa fie

una singura. Daca nu ar fi fost unica, scriitorii noutestamentari n-ar

mai fi gasit in ea un simbol al Mantuitorului. Insusj textul de care ne

ocupam sugereaza existenta unei pietre speciale, unice, care il

simbolizeaza pe Hristos (v. 4), dupa care se face referire la celelalte

pietre necesare in construcjie, prin care sunt inchipuiti credincio§ii.

In Ps 118:22, text care eel mai probabil 1-a influentat pe

Sfantul Apostol Petru, scriitorul biblic s-a referit la poporul Israel §i

la imparatul sau, care era desconsiderat de natiunile din jur, dar pe

31 J.B. Taylor, ,,Cornerstone", in D.R.W. Wood & I.H. Marshall (eds.), New Bible
dictionary (3rd ed.), Leicester, IVP, 1996, p. 228.

Helge Stadelmann, Epistola cfitre efeseni, Korntal, Luniina Lumii, 2001, p. 104.

3j ***Dictionar biblic, Constantin Moisa (trad.), Bucure§ti, Stephanus, 1998, p. 83.
Robert A. Wild, ,,Cornerstone" in P.J. Achtemeier, Harper's Bible dictionary,

San Francisco, Harper & Row, 1985, p. 189.

J. Orr (ed.), The International standard Bible encyclopedia : 1915 edition. Ages

Software, Libronix Digital Library System, [computer file].
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care Dumnezeu 1-a ales sa-I poarte Numele si 1-a izbavit din diferite

crize politice si economice. Biserica a interpretat hristologic acest

text, numindu-L pe Mantuitorul piatra unghiulara, care, desi a fost

abandonata de zidarii evrei ai aceleiepoci, a fost aleasa si pretuita de

Dumnezeu astfel meat popoarele sa fie mantuite prin EL Pentru ca

Hristos este piatra unghiulara vie, credinciosii, care trebuie sa I se

asemene, devin si ei (Km autol36) pietre vii. Metafora zidirii, in

general (Templu, casa, cladire etc.), era una foarte frecvent folosita

pentru comunitatea cre§tina in Biserica Primara, dupa cum reiese din

multitudinea textelor in care apare: ICor 3:9-17; 2Cor 6:16; Ef 2:20-

22; ITim 3:15; Evrei 3:2-6; 10:21. La toate acestea mai putem

adauga §i marturiile sinoptice potrivit carora Mantuitorul declara ca

va construi un nou Templu: Me 14:58; 15:29. In felul acesta,

credinciosii erau lncurajaji si cu privire la persecutia (neoficiala, dar

foarte aspra) pe care o sufereau pentru Hristos. Daca Domnul lor,

piatra vie, fusese nesocotit, asa cum zidarii ignora pietrele inutile,

urmasii sai, tot niste pietre vii alese de Dumnezeu, ii vor impartasi

soarta in lumea care nu le recunoa§te adevaratul statut.

In afara de asemanarea cu Domnul lor, un alt adevar ce se

desprinde din folosirea celor douS metafore (pietre vii, casa

duhovniceasca) este acela ca membrii Bisericii formeaza adevaratul

Templu al lui Dumnezeu.37 Chiar daca terminologic am amintit doua

metafore, totu§i, din punct de vedere teologic cele doua sunt

inseparabile sau am putea spune chiar ca formeaza impreuna o

metafora - aceea a casei lui Dumnezeu. Ar fi incorect sa vorbim

despre metafora pietrelor vii, separat de metafora casei duhovnice$ti,

deoarece ideea sugerata de prima ar fi mai degraba una individualists

in privinfa rolului fiecarui credincios. In schimb, laolalta cu imaginea

36 Avem aici un pronume de int&rire, de fapt, §i nu un pronume personal, auto!

trebuie tradus prin voi tn$iva.

37 J.N.D. Kelly, op. cit., p. 89-90.
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casei duhovnicesti ea transmite nu doar calitatea individului de

component al unui edificiu duhovnicesc, ci rolul comunitatii in

ansamblu, rol ce nu poate fi indeplinit daca pietrele nu sunt zidite
(oLKo5oudo9e)38 impreuna.

In contrast cu Templul eel vechi, care era material, acesta

este unul spiritual. Expresia casa duhovniceascci este menita sa arate

ca zidirea acestui Templu este posibila numai prin lucrarea Sfantului

Duh, tot El fiind si Cel care ii intretine existenta. Metafora casei

folosita pentra comunitatea crestina poate avea doua sensuri. Unul ar

fi acela de cladire in care locuieste o familie sau o gospodarie, in

general, as.a cum apare in 2Tim 2:20-21. In acest caz, ea sugereaza

chemarea credinciosilor de a-si sluji unii altora si unitatea
comunitatii crestine sub autoritatea si ingrijirea lui Dumnezeu ca

Tata. Celalalt inteles al metaforei este de Templu, ca loc in care

Dumnezeu isi manifests prezenta, loc in care aveau acces numai

preotii, ca oameni consacrati lui Dumnezeu.39 Mentionarea

urmatoarelor metafore in IPet 2:5 (preotie sfanta, jertfe duhovnicesti)

indica clar spre acest al doilea inteles. Expresia casa duhovniceascci

indica prezenta Sfantului Duh, insa nu are ca scop neaparat

evidenfierea persoanei si a lucrarii Sale. Mai degraba, ideea Sfantului

Apostol Petru este ca adunarea crestina ii apartine lui Dumnezeu si

Mantuitorului Iisus Hristos, totul petrecandu-se in ea pentru gloria
Sfintei Treimi.

Forma verbala olKo6o|i6Lote a fost inteleasa diferit de c3tre exegeti. Bigg {op.
cit., p. 128) afirma ca trebuie luata ca un imperativ, sa va zidifi, care continua seria
imperativelor inceputa in 1:13. Obsen'am, insa, ca din 2:1 cele care predomina
sunt participiile (ccnoQe\±evoi, irpoaepxojjurvoi, a.^ob€boKi[iaa\xevou). Mai mult,
obsei-va Kelly, Ziditorul este Dumnezeu, de aceea este mai probabil cS avem de a
face cu un indicativ prezent la diateza pasiva\
39 Marshall, op. cit., p. 68.
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II.5. Semintie aleasd (2:9 - y&voc, k

Voi insa sunteti o semintie aleasa, o preotie

imparateasca, un neam sfant, un popor pe care

Dumnezeu §i 1-a castigat ca sa fie al Lui, ca sa vestifi

puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din

intuneric la lumina Sa minunata.

Concepta Sfantului Petru despre crestini ca popor al lui

Dumnezeu sta in centrul eclesiologiei epistolelor sale, fiind, in

consecinta, si cea mai dezvoltata metafora eclesiologica.40 Toate

titlurile ce apar in v. 9 sunt preluate (adaptate) din Ex 19:6 sau Is

43:20-21 si au fost initial adresate poporului Israel. In epistola 1Petru

crestinii nu sunt niciodata numip noul Israel si nici noul popor al lui

Dumnezeu, ca §i cum ar fi inlocuit Israelul etnic. Nici prin atribuirea

acestor titluri Bisericii nu se face mentiunea unui vechi Israel.41 Spre

deosebire de alti autori neotestamentari, atunci cand vorbeste despre

Biserica in calitatea ei de popor al lui Dumnezeu, Sfantul Apostol

Petru nu inten|ioneaza sa creeze o continuitate intre vechiul popor al

lui Dumnezeu, Israelul etnic, si noul popor al lui Dumnezeu,

transferand identitatea primului asupra celui de-al doilea. Mai

degraba poate fi vorba despre identitatea unui popor care altS data nu

era un popor, dar care a devenit poporul lui Dumnezeu in urma

exodului eshatologic (1:18-19). Biserica devine astfel poporul

eshatologic al lui Dumnezeu, dupa cum au prevestit profetii (1:10-

12).42

40 Keneth O. Gangel, art. cit., p. 33.
41 J. R. Michaels, op. cit., p. 107.

42 Richard Bauckham, ,,James, 1 Peter, Jude and 2Peter", Markus Bockmuehl and
Michael B. Thompson (eds.), A Vision for the Church, Edinburgh, T&T Clark,
1997, p. 160.
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Termenul y^og, tradus prin semintie, popor, generate,

transmite ideea de descendenta, legatura de rudenie43, ceea ce

readuce in atentie privilegiul nasterii din Dumnezeu, amintit in 1:23.

Oprindu-ne asupra textelor veterotestamentare in care apare,

constatam ca termenul denota si chemarea poporului la slujire,

deoarece textele din Isaia (42:1; 44:2; 45:4), ce constituie contextul

in care este folosit, il numesc pe Israel ,,robul Domnului".44 De

asemenea, nu trebuie uitat nici scopul fundamental cu care Sfantul

Apostol Petru a folosit aceste titluri, anume pentru a accentua cat mai

clar diferenta dintre credinciosi, ca popor ales, si cei necredinciosi.

116. Predtie Imparateasca (2:9 - paoiAeioi; Upateufia)

Expresia se gaseste pentru prima oara in Ex 19:6 si este

preluata din textul LXX, deoarece din textul ebraic ea se traduce prin

imparaUe de preoti (D^ni) nibftK). Traducerea cat mai exacta a

sintagmei a dat nastere multor dispute. 0 parte din ele sunt legate de

valoarea gramaticala a termenului paaUeiov, care este considerat

adjectiv de catre unii si substantiv de catre altii,45 iar alte dezbateri s-

W. Arndt, F.W. Gingrich, A Greek-English lexicon of the New Testament and
other early Christian literature : A translation and adaption of the fourth revised
and augmented edition of Walter Bauer's Griechisch-deutsches Worterbuch zu den
Schrift en des Neuen Testaments und der ubrigen urchristlichen Literatur ,
Chicago, University of Chicago Press, 1996, p. 156.
4^ Marshall, op. cit., p. 74.

4:1 In cazul in care paoUf loi^ este adjectiv (forma de neutru a lui (koUeioQ), atunci
expresia se traduce, asa cum apare de cele mai multe ori, prin preofie

imparateasca. Elliott se opune acestei traduced, afirmand c3 pccoiMot/ inseamna

casa imparateasca sau palat regesc (,,The Elect and the Holy: An Exegetical
Examination of I Peter 2:4-10 and the Phrase paoUaoP Upateuua", Supplement(s)
to Novum Testamentum 12, Leiden, 1966, p. 149-154). In acest caz, crestinii sunt
numiti si familie imparateasca, si comunitate de preoti. Autorul amintit pune
semnul egahtajii intre olko<; TTueuiiaxLKo*; din v. 5 si paoiXaop Upateuua. Michaels
{op. tit., p. 108) il contrazice pe Elliott, observand faptul ca toate metaforele din v.
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au concentrat asupra traducerii in sine, chiar si dupa aparenta

elucidare a valorii gramaticale.46 In opinia noastra, traducerea preotie

imparateasca este cea care corespunde eel mai bine scopului

scriitorului biblic. Prin folosirea termenului pctaUeiov, el nu

inten^ioneaza sa deosebeasca preotia credincio§ilor de alte genuri de

preojii, ci pur §i simplu sa descrie cat mai amanuntit identitatea

Bisericii de popor al lui Dumnezeu.47 ,,Daca israelifii defineau

alegerea ca popor sfant si preotia imparateasca in mod nedesavarsit,

in sens tipic (prefigurativ), acestea apar desavarsit realizate de

Hristos si apartinand in mod real si deplin Bisericii si credinciosilor

ei (...) Daca israelitii posedau aceasta preotie numai ca pe o

fagaduinta, credinciosilor crestini ea le este conferita in mod real".48

In afara de cele doua texte din Epistola intdi a Sfdntului

Apostol Petru (2:5, 9), mai exista alte trei texte neotestamentare care

vorbesc despre preojia Imparateasca a credinciosilor, toate gasindu-

se in Apocalipsa Sfdntului Apostol loan: ,,si a facut din noi o

imparatie si preoti pentru Dumnezeu, Tatal Sau: a Lui sa fie slava si

puterea in vecii vecilor!" (1:6); ,,Ai facut din ei o imparatie si preoti

pentru Dumnezeul nostru si ei vor imparati pe pamint!" (5:10); ,,ci

vor fi preoti ai lui Dumnezeu si ai lui Hristos si vor Imparati cu El o

mie de ani" (20:6). Daca expresia ,,preotie imparateasca din IPet 2:9

9 sunt compuse dintr-un substantiv §i un adjectiv. Este adevSrat cS peste tot

adjectivul urmeazS substantivului, iar m cazul de fata este invers, insli acest lueni

poate fi pus pe seama faptului c3 Sfantul Apostol Petru p5streaza ordinea

termenilor din LXX, iar in LXX (Ex 19:6) expresia este pocoLA.et.ov lepateuna.

46 J.N.D. Kelly {op. cit., p. 97-98) este §i el unul dintre cei care se pronunta in
favoarea valorii substantivale a lui PocolA.€ioia Ceea ce este, insa", diferit in opinia sa

este traducerea expresiei. El sus^ine c5 accentul nu cade aici pe rolul flecarui

individ, ci pe statutul §i lucrarea intregii Biserici a lui Hristos, de aceea

substantivul paotXeiov este unul colectiv, iar expresia trebuie tradus5 prin corp

preotesc (cu sensul de organizatie, grup).

47 J. R. Michaels, op. cit., p. 108.
Pr. Prof. Vasile Mihoc, ,,Preotia generals si slujirea credinciosului in lume", MA,

XXXI, nr. 4, iulie-august, 1986, p. 44-45.
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poate fi interpretata in sens colectiv, textele din Apocalipsa s-ar parea

ca le atribuie credinciosilor calitatea de preofi in mod individual.

Astfel, se poate spune ca in Noul Testament ,,preotia imparateasca"

are atat sens colectiv, privitor la Biserica in ansamblu, cat si sens

individual, aplicandu-se fiecarui membru al Bisericii.49

Alegerea termenului Upccteujia nu este nici ea intamplatoare,

de aceea ne vom opri asupra semnificajiilor eclesiologice pe care le

transmite atat in textul de care ne ocupam, cat §i in 2:5, unde avem si

menfiunea despre jertfele duhovnicesti care trebuie aduse de catre

credinciosi. Versetul de fa{a este considerat de majoritatea

cercetatorilor un locus clasicus al doctrinei despre preotia universala,

de aceea consideram necesare cateva precizari in legatura cu acest

subiect.
A

In primul rand, termenul preot ne duce cu gandul la o

persoana care are dreptul de a aduce jertfa in numele semenilor sai,

deoarece are acces nemijlocit in prezenta lui Dumnezeu.50 In

cultele pagane preotii erau singurele persoane carora le era permis sa

intre in locurile cele mai tainice ale templelor. In iudaism acest

privilegiii era restrans doar la unul dintre triburile lui Israel, eel al

levifilor, iar in Sfanta Sfintelor putea intra numai arhiereul. In Noul

Testament, insa, acest fel de mijlocire preo^easca a fost inlocuit de

jertfa si mijlocirea Mantuitorului, prin care toti crestinii au acces in

Sfanta Sfintelor. Dupa parerea lui Hans Kung, exista trei elemente

care ne asigura acest statut. Primul este credin|a, prin care ne este dat

harul lui Dumnezeu (Rom 5:2); al doilea este botezul, prin care

intr&tn in comuniune cu Hristos (Rom 6:1) §i suntem curatiti pentru a

intra in prezenta lui Dumnezeu (Evrei 10:22); iar al treilea este

Sfantul Duh, care ne indumnezeieste si prin care comunicam cu

Dumnezeirea (Ef 2:18). Credinta, botezul si Duhul formeaza baza

49 Ibid., p. 44.
50 Marshall, op. cit., p. 75.
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preotiei universale a credinciosilor.51 La acestea mai trebuie adaugata

si Sfanta Euharistie, deoarece in aceasta comunitate sacramentala,

care este Biserica, se intra prin botez, dar incorporarea deplinS se

face prin Euharistie. Ca membri ai ecclesiei lui Hristos, toti crestinii

pot avea o relatie personals cu Dumnezeu, chiar daca ,,unele din

rugaciunile si jertfele lor le incredinteaza celui care aduce pe Hristos

cajertfa, spre a le alatura, cajertfa a lor, jertfei lui Hristos aduse prin

El".52

In al doilea rand, in 2:5 avem si precizarea ca, in calitate de

preoji, crestinii aduc jertfe duhovnicesti (Tri;€U|iaTiKa<; Guaiac;). fnca

din textul Vechiului Testament, metafora jertfei a fost folosita pentru

rugaciune, recunostinta si o inima smerita (Ps 50:13-14, 23; 51:17;

141:2), iar in iudaismul tarziu, faptele bune aveau sa fie considerate

si ele niste jertfe, mai ales in conceptia celor care ajungeau foarte

greu la Templul din Ierusalim (comunitatea de la Qumran, iudeii din

diaspora).153 Referintele neotestamentare cele mai relevante privitoare

la aducerea jertfelor spirituale au in vedere daruirea totala fata de

voia lui Dumnezeu (Rom 12:1) si marturisirea Mantuitorului prin

laude adresate Lui si prin fapte bune (Evrei 13:15-16). Alteon, prin

Sfantul Apostol Pavel, ni se vorbeste despre Jertfa credintei" (Fil

2:17), despre ajutorul material ca fund ,,o jertfa bine primita si

placuta lui Dumnezeu" (Fil 4:18). Tot el si-a numit activitatea

misionara o jertM (Rom 15:16), iar in final viata sa insasi avea sa fie

,,o jertfa de bautura" (2Tim 4:6). Toate aceste jertfe crestine au in

comun natura lor duhovniceasca.

Este posibil ca Sfantul Apostol Petru sa fi facut aceasta

precizare avand in vedere si obiectiile paganilor si ale evreilor ca in

Biserica nu exista un sistem sacerdotal si sacrificial, ca in toate

^ Hans Kiing, The Church, London, Burns and Oates, 2001, p. 373.
Preot Prof. Dr. Dumitru Staniloae, Teologie dogmatica ortodoxa, vol. 2,

Bucuresti, IBMBOR, 1997, p. 155.

33 J. R. Michaels, op. cit., p. 101.
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celelalte religii. De aceea, scriitorul sacru ii asigura pe destinatarii sai

ca ei sunt toti preofi ai lui Dumnezeu si nu numai in cadrul slujbelor

religioase. Viata crestina insasi este o jertfa pe care ei o aduc

necurmat lui Dumnezeu prin daruirea de sine dovedita in fiecare zi.

Spre deosebire de jertfele altor medii religioase, cele aduse de

crestini sunt duhovnicesti, adica autentice, deoarece adevaratii

inchinatori se inchina ,,in duh si in adevar" (loan 4:24). Ele sunt

placute lui Dumnezeu, dar nu prin meritele celor care le aduc, ci prin

Iisus Hristos, care S-a adus pe Sine ca jertfa de ispasire o data pentru

totdeauna (Evrei 10:10). De fapt, preotia tuturor credinciosilor este

posibila numai datorita preotiei eterne a lui Hristos, Mijlocitorul

Legamantului celui nou. Parintele Dumitru Staniloae exprima aceasta

relatie dintre preotia lui Hristos si preotia generala afirmand ca

,,rugaciunile pe care le fac credinciosii personal si viata de jertfa pe

care o practica pentru ei insisi si in relatiile lor cu altii isi iau puterea

din aducerea continua a jertfei lui Hristos si din impartasirea de

ea". Mantuitorul §i-i alatura pe credinciosii Sai la exercitarea

preotiei, acestia devenind astfel Aao<; GeoO (v. 10), de unde provine si

denumirea de laici, membri ai poporului lui Dumnezeu. Despre

sfmtirea lor ca preoti vorbeste Mantuitorul in rugaciunea Sa

arhiereasca: ,,§i Eu insumi Ma sfintesc pentru ei, ca si ei sa fie sfintiti

prin adevar" (loan 17:19). Asadar, ei sunt consacrati ca preoti prin

lucrarea sfintitoare a lui Hristos, Arhiereu si jertfa in acelasi timp, iar

jertfele pe care le aduc constau, in fond, in slujirea continua a lui

Dumnezeu si in oferirea de sine pentru El.55

In finalul v. 9 se spune ca unul dintre scopurile chemarii

poporului sfant este acela de a vesti56 lucarile glorioase ale lui

5^ Pr. Prof. Dr. Dumitru Staniloae, op. cit., p. 155.
" Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, art. cit., p. 49.

56 Michaels {op. cit., p. 110) sus{ine c3 verbul k&yykkXu nu se refera la predicarea
Cuvantului, ci doar la declaratiile din timpul inchinarii cultice. Autorul este de
parere c3 acesta este sensul eel mai des intalnit in LXX, chiar daca nu se poate face
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Dumnezeu, ceea ce inseamna ca de preotia generala tine si

raspandirea Cuvantului divin. Biserica Primara a raspandit mesajul

crestin cu atata promptitudine si eficineta datorita faptului ca

Evanghelia nu era vestita necredinciosilor doar de o anumita

categorie de cre§tini, ci de toti cei care fusesera mantuiti. In Fapte se

spune ca ,,toti s-au umplut de Duhul Sfant si vesteau Cuvantul lui

Dumnezeu cu indrazneala" (4:31). Privitor la activitatea din

interiorul comunitatii crestine, Sfantul Apostol Pavel subliniaza rolul

exercitarii harismelor in edificarea Bisericii (ICor 14:26).

Destinatarilor Epistolei catre evrei li s-a reprosat faptul ca nu erau

suficient de maturi, pentru a fi invatatorii altora (Evrei 5:12-14). In

liturghia Bisericii lui Hristos trebuie sa se vada doua miscari: una

centripetala, de revenire din lume in Biserica, si o alta, centrifugals,

de iesire in lume cu scopul raspandirii mesajului mantuitor, pentru

aducerea lumii in Biserica.57
A.

Intelegem, deci, ca fiecare credincios trebuie sa fie un

vestitor al Cuvantului si al lucrarilor lui Dumnezeu, fiecare insa

potrivit cu harisma data lui prin Sfantul Duh si dupa puterea si

posibilitatile pe care le are. De fapt, spune Paul Evdokimov,

credinciosul nu se afla in aceasta lume pentru el insu§i, ci are o

o diferenfiere neta intre proclamarea in inchinare §i proclamarea misionarS. Textul

veterotestamentar eel mai apropiat de exprimarea Sfantului Apostol Petru este Is

43:21, pe care Michaels II interpreteaza ca referindu-se tot la inchinarea cultica.

Julius Schniewind {^ayy^Xkui", TDNT, vol. 1, p. 67) dovedeste mult mai clar

faptul c3 verbul ^ayY^^, fScand parte din grupa verbelor ayyek, denota o

proclamare publica, asemenea unui anunt. Cu sensul acesta a fost folosit de

Socrate, Epictet, Filon, Iosif Flavius si Aristide. Gerhard Friedrich (,,Kr)puooo)",

TDNT, vol. 3, p. 703) il pune pe kZ,ayykXku> in randul sinonimelor lui Kripuooco,

adica alaturi de alte douazeci si noua de verbe cu in|eles identic sau inrudit. Hans

Kiing, de asemenea, aminteste faptul c3 in Noul Testament exista aproximativ

treizeci de termeni care exprima ideea de predicare a Cuvantului (op. cit., p. 375).

57 Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, art. cit, p. 48.
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menire foarte clara, data de Dumnezeu: pentru ca toti sa creada

(loan 17:21).58

Un al aspect al preotiei universale este slujirea semenilor

priii mijlocire. De aceasta slujire imparateasca tine si grija

credinciosului pentru bunastarea duhovniceasca si trupeasca a

aproapelui, devenind astfel responsabil pentru altii.59 Preotia

credinciosului nu are in vedere doar relatia lui personals cu

Dumnezeu, ci dimpotriva, toate celelalte aspecte amintite pana acum

- accesul in prezenta lui Dumnezeu, jertfele duhovnicesti si vestirea

Cuvantultii - trebuie sa se rasfranga asupra confratilor din

comunitatea crestina si asupra lumii. Prin toate acestea, Biserica

devine parte a lucrarii mijlocitoare depuse de Mantuitorul ei.60

Crestinul, in calitate de preot al lui Dumnezeu, este dator sa

se roage pentru lumea necredincioasa (Him 2:1), dar sa fie §i o

marturie prin conduita sa modelata de Sfantul Duh: ,,ca sa fiti fara

prihana si curati, copii ai lui Dumnezeu, fara vina, in mijlocul unui

neam ticalos si stricat, in care straluciti ca niste lumini in lume" (Fil

2:15). Fiecare om ,,devine o hristofanie vie, loc al venirii lui Hristos

(conceptia paulina despre imbracarea in Hristos) §i aceasta

hristofanie devine o forma puternica a marturisirii prezentei".61

Preotia tuturor credinciosilor este o partasie in care fiecare individ, in

loc sa traiasca pentru sine insusi, traieste inaintea lui Dumnezeu

pentru altii, fiind in acelasi timp sustinut de ceilalji (Gal 6:2).

Concluzionand discutia despre preotia imparateasca pe care o

constituie membrii Bisericii lui Dumnezeu, retinem ca ideea de baza

pe care o denota aceasta metafora eclesiologica este aceea de

consacrare, de daruire totala pentru Dumnezeu. Vietile celor care

Paul Evdokimov, Femeia $i mdntuirea lumii, Bucure§ti, Christiana, 2004, p. 130.

59 Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, art. cit., p. 49.
60 Hans Kiing, op. cit., p. 381.
61 Paul Evdokimov, op. cit., p. 129.
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formeaza impreuna ecclesia lui Hristos trebuie sa fie niste liturghii

permanente, niste jertfe care se mistuie neincetat pe altarul voii lui

Dumnezeu si care isi dobandesc mereu resursele din jertfa suprema a

Mantuitorului lor. Ei intra in prezenta lui Dumnezeu fara medierea

unei preotii ca cea din Vechiul Testament, chiar daca sunt calauziti in

slujirea lor de presbiteri si episcopi. Aceasta pentru a-I aduce lui

Dumnezeu jertfe duhovnicesti, care constau in raspandirea de fiecare

zi a harului priinit In trasaturi de caracter, aptitudini, harisme,

posesiuni materiale si, in ultima instanta, in propriile lor vieti.

Cuvantul prin care au fost chemati si nascuti intm Imparatia lui

Dumnezeu trebuie vestit tot prin gurile si faptele lor. Tot in calitate

de preoti, credinciosii sunt chemati si sa mijloceasca pentru semenii

necredinciosi. Lumea nu-i este supusa lui Hristos §i tocmai aici se

exercita sacerdotiul credincio§ilor, ceea ce face din Biserica ,,celula

germinala a Imparatiei".62

Pentru a rezuma toate aceste date, putem afirma, impreuna cu

Parintele Boris Bobrinskoy, ca ,,Ia fel cum Hristos este slujitor al lui

Dumnezeu si slujitor al oamenilor, tot asa Biserica trebuie sa fie in

slujba lui Dumnezeu si in slujba oamenilor."63 ,,Este slujirea

eshatologiei active, a pregatirii lumii pentru Parusie".64

[1.7. Neam sfdnt, popor al lui Dumnezeu (eGvoc; fafiov, Xja.bc,

(:1c, iTepL7TOLr|0Li> - 2:9)

In IPet 2:9-10 avem cea mai clara precizare a identitatii

Bisericii ca popor al lui Dumnezeu. Textul acesta incepe prin a-i

atribui Bisericii titluri cu care altadata era desemnat Israelul etnic, pe

Muntele Sinai (Ex 19). Acest statut este exprimat in IPet 2:9 prin

l'2 Ibid,p. 125.

6' Boris Bobrinskoy, Taimi Bisericii, Cluj-Napoca, Patmos, 2002, p. 195.
M Paul Evdokimov, op. cit., p. 125.
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doua sintagme, fiecare dintre ele subliniind anumite particularitati ale

Bisericii in aceasta calitate a ei. Prima dintre acestea o numeste neam

sfcint, pentm a evidentia ideea de separare a poporului lui Dumnezei!

fata de lume. Substantivul eQvoc, folosit la plural (~.a eGi'i]). se refera

in Noul Testament §i in iudaism la neamurile necredincioase (IPet

2:12; 4:3), iar la singular il desemneaza pe Israel (Lc 7:5: 23:2: loan

11:48,50-52; 18:35: FA 10:22,24:2, 10. 17; 26:4. 28:19).'?f Celalalt

termen folosit pentru Biserica este kaoz. despre care am putea spune

ca este un cuvant consacrat pentru poporul lui Dumnezeu.

Reluand partial afirmafia facuta la inceputul sectiunii

studiului nostru pnvitoare la epistola 1Petru. putem spune chiar ca

toate celelalte metafore eclesiologice au drept scop prezentarea

Bisericii ca popor al lui Dumnezeu. Acest lucru poate fi observat si la

Sfantul Apostol Pavel, cu precizarea ca acesta din urma se refera

mereu la o comunitate mixta, formata at at din evrei. cat si din fosti

pagani. In schimb, Sfantul Apostol Petru aplica aceste titluri unor

comunita^i de credinciosi proveniti dintre neamuri. cu precizarea ca

doar evreii care il resping pe Mantuitonil sum exclusi din poporul

sfant, intelegandu-se ca cei credinciosi sunt primiji/'55

Pentru a vedea, insa, la ce anume se referea Sfantul Apostol

Petru atunci cand numea Biserica popor al lui Dumnezeu este

important sa vedem, de-a lungul istoriei. ce anume a facut ca un grup

de oameni sa devina poporul ales. Intreaga istorie a comunicarii

dintre Dumnezeu si oameni a tintit catre formarea unui astfel de

popor. Aceasta istorie incepe chiar cu episodul de la tumul Babel.

care descrie incercarea oamenilor de a forma un popor fara ca acesta

sa-I apartina lui Dumnezeu, incercare care a esuat. De fapt, insasi

sintagma poporul lui Dumnezeu indica spre initiativa si lucrarea lui

65 Michaels, op. cit.,p. 109.
06 Rudolf Schnackenburg, The Church in the /Vcir Testament. London. Burns &
Oates, 1974, p. 87.



66 Qprian Flavius Terinte

Dumnezeu, si nu spre cele ale jomului. Istoria continua cu chemarea

lui Avraam (Gen 12), apoi cu exodul poporului Israel. Dupa aceea,

insa, avem de a face cu inceputul unui lung §i lent proces de

apostazie a lui Israel, care va avea ca rezultat lepadarea sa ca popor al

lui Dumnezeu (Osea 1:9). In timpul exilului, speranta restaurarii

poporului Israel in |ara sa si in centrul favorurilor divine renaste si

odata cu ea si ideea unui Nou Legamant (Ier 31:31-33). Profetiile

referitoare la formarea unui nou popor ales si la intenjia lui

Dumnezeu de a incheia cu acesta un Legamant Nou au fost

interpretate eclesiologic de Biserica primara: Noul Legamant este eel

ratificat de jertfa Mantuitorului, iar noul popor, format in jurul

Arhiereului vesnic, este Biserica (FA 15:16; 2Cor 6:6; Apoc 21:3).

In aceste conditii, se impune identificarea anumitor trasaturi

ale poporului lui Dumnezeu din vechime, pentru a stabili ce anume

face ca Biserica sa fie acest popor in prezent.67 Un prim aspect care a

contribuit la constituirea lui Israel ca popor ales a fost eel etnic.

Evreii au facut mult caz de descendenja lor fizica din Avraam, pentru

a dovedi pozitia lor privilegiata in planul lui Dumnezeu. Acest

aspect, insa, nu se mai aplica noului popor ales, deoarece insusi

Mantuitorul a spus ca ,,Dumnezeu din pietrele acestea poate sa ridice

fii ai lui Avraam" (Mt 3:9). De aceea, duhovniceste vorbind, Sfantul

Apostol Petru spune ,,voi insa suntefi o semintie aleasa

Un alt aspect ar fi acela teritorial, adicS o tara proprie.

Chemarea lui Avraam a avut ca obiectiv asezarea lui intr-o anume

fara, iar prin exod Dumnezeu i-a indreptat pe evrei catre Canaan.

Nici aceasta trasatura nu a fost preluata de noul popor al lui

Dumnezeu. Daca in iudaism se putea vorbi atat despre o istorie, cat si

despre o geografie a mantuirii, acum se poate vorbi doar despre

67 Pentru o tratare mai amanuntita a acestor caracteristici ale poporului sfant, vezi

Geofrey Preston, Faces ofthe Church, Edinburgh, T&T Clark, 1997, p. 14-22.
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prima dintre acestea, deoarece aspectul geografic nu mai este

relevant. In Noul Testament ecoul factorului geografic se regaseste in

metafora noului Ierusalim, ca sfar§it eshatologic al pribegiei

cre§tinilor.

Un al treilea aspect propriu pbporului ales era limba

comuna, ceea ce din nou este impropriu Bisericii neotestamentare.

Evenimentul Cincizecimii a fost adesea considerat reversul celui de

la turnul Babel, nu pentru ca Biserica de pretutindeni ar vorbi aceeasi

limba, ci pentru ca mesajul ei - Evanghelia - a fost si este proclamat

in toate limbile.

In al patrulea rand, in cazul vechiului Israel se vorbea despre

o Lege comuna, data de Dumnezeu insusi. Aceasta i-a pastrat pe

evrei uniti, chiar §i atunci cand au fost dispersal din punct de vedere
a

geografic. In schimb, crestinilor li se spune in Noul Testament ca

trebuie sa traiasca o viafa superioara celei reglementate de Lege,

adica sa traiasca prin Sfantul Duh.

Precizam si un ultim element constitutiv al identitajii

poporului sfant, anume inchinarea. Evreii au stiut ca exista un

singur Dumnezeu, un singur Templu §i un singur loc de inchinare -

Ierusalimul. Cu toate acestea, in timpul captivitajii babilonice ei si-au

dat seama ca inchinarea lor putea supravie^ui §i fara jertfe. Membrii

Bisericii lui Dumnezeu stiu, insa, ca se pot inchina in orice lor,

pentru ca Mantuitorul a spus: ,,acolo unde sunt doi sau trei adunati in

Numele Meu, sunt si Eu in mijlocul lor" (Mt 18:20).

In urma prezentarii foarte succinte a acestor elemente care au

contribuit la formarea lui Israel ca popor ales, ne dam seama ca nici

unul dintre acestea, aplicate cu sensul lor propriu, initial, nu fac din

Biserica poporul lui Dumnezeu. De aceea, este necesara o

identificare §i o analiza a acelor aspecte care ii confera ecclesiei acest

statut, oprindu-ne bineinjeles la perspectiva petrina, care face

obiectul studiului de fata.
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Una dintre insusirile ecclesiei lui Dumnezeu. pe care credem

ca Sfantul Apostol Petru o gaseste fundamentala pentrii calitatea ei

de nou Israel, este existenta prin Duhul Slant.6S Faptul ca referirile

ia persoana Sfantului Dull nu sunt foatie numeroase arata, ce-i drept,

ca Srantul Petru nu a fost preocupat de acest concept in masura in

care a fost preocupat Sfantul Apostol Pavel, dar asta nu inseamna in

nici un caz ca rolul Sfantului Dull este diminuat. Este adevarat ceea

ce sustin anumiti autori. ca istoria poporului Israel, pe care Biserica

<i-a insusit-o situand-o pe a sa in continuarea aceleia, determina

concepiia crestinilor despre ei insisi ca popor al lui Dumnezeu.69

Insa. nu trebuie uitat faptul ca momentul in care Biserica s-a

constituit ca si comunitate a Noului Legamant a fost desavarsit la

evenimentul Cincizecimii. cand a fost umpluta de Sfantul Duh.

Asadar. avem de a face aici cu o insusire distincta cle cele posedate

pana la momentul respectiv. o insusire care contureaza si mai clar

com imitatea aleasa.

Fenton John Antonv Hon. The Christian Ecclesia . London. Macmillan and Co.

]%9%.p. 221.

G;-ofrey Preston (op. ci!.. p. 22) este de parere ca cea care ii confers Bisericii

stitutui de popor al iui Dumnezeu este doar istoria sa, care incepe cu alegerea lui

.V.raam. contmua cu e.xodul. cucerirea Canaanului, apostazia, robia. tntoarcerea

d:n robie. viaia. moanea. in\ierea lui Hristos. apoi Cincizecimea §i toate celelalte

.•venimentc; care tin de era noastra. Ea se va sfar^i in momentul desfa.^urarii plenare

■x Iniparatic-i iui Dumnezeu. Este adevarat ca istoria Bisericii. ca popor ales, incepe

cu mult inainte de Cincizecimea noutestamentara, odata cu chemare Patriarhului

A-raam s: continuand cu etapele enumerate de autorul mentionat, mai ales in

conditiile in care am vazut ca Sfantului Apostol Petru ii este caracteristica aceasta

perspectiva unitara asupra poporului lui Dumnezeu: nu doiia" popoare, unul in

continuarea aliuia. ci unul singur. constituit pe parcursul mai multor etape istorice.

Dar ?i a^a. consideram. totu^i. viziunea lui Preston mult prea limitata, atunci cand

alirmS ca numm istoria joaca rolul hotarator. Din lnsu§i faptul ca Apostolul

folo-.este s: aite metafore eclesiologice. in afara celor atribuite in vechime

I.rack.lui eir.ic. preluatc din Exod 19. putem intelege ca perspectiva sa asupra

poporulm sfant nu este una stricl istorica, ci una mai larga .si complexa, a.sa cum
'.om cor.stata in continuare.
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Inca din primul capitol al epistolei I Perm. Apostolul arata ca

destinatarii sai au devenit crestini prin predicarea Cuvantului si prin

lucrarea Sfantului Duh (1:12). Lucrarea Sa este, insa. mai clar

descrisa in 1:2, unde se vorbesle despre ,,sfintirea lucrata de Duhur.

Sfintirea la care se face referire aici este mai degraba o consacrare.

asa cum se intelege din Vechiul Testament, decat sfintirea ca traire

morala. ,,Duhul Slant pogoara peste fiinta umana, o consacra si o

sfinteste, o face pneumatofora, purlatoare de Duhul Slant si, prin

aceasta, capabila sa fie modelata dupa Arhetipul-Hristos si sa devina

hristofora, purtatoare a lui Hristos".'0 Cei alesi Ti sunt afierositi lui

Dumnezeu, prin Duhul, rezultatul practic fiind supunerea fata de

Hristos. Noul Israel este pus deoparte, li este data puterea de a

asculta de Dumnezeu, lucru pe care cei din vechime nu 1-au facul, iar

relatia lor cu Dumnezeu depinde acum dc moartea sacrillciala si de

invierea Mantuitorului Iisus Hristos.

In 4:10-11 este subliniata necesitalca cxercitarii harismelor.

pentru edificarea comunilatii. Confomi pasajului din 4:14, daca

membrii Bisericii rabda suferintele pentru numcle lui Hristos, Slanlul

Duh se va odihni peste ei, la fel cum in Is 11:2 El se odihneste peste

Mesia.

O alta msu$ire care face din Biserica poporul lui Dumnezeu,

conform epistolelor petrine, esle supunerea fata de Mantuitorul

Hristos.71 Faptul ca El este piatra unghiulara a zidirii lui Dumnezeu

face si din credinciosi pietre vii (2:4-5), iar asta inseamna, dupa cum

am constatat inlr-o scctiune anterioara, ca urma.sii lui Hrislos trehuie

sa I se ascmene si sa fie modelati dupa caraclcrul si comportameiitul

Domnului lor. Numai urmandu-L pc El, credinciosii pot II adusi loi

mai aproape de Dumnezeu, dcoarecc El tocmai penlru aceasla a

suferit, a murit .si a inviat (3:18). Sufcrind pe motiv ca sunt creslini.

' Paul Evdokimov, op. cit., p. 224.

' Hon. op cit., p. 224.
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membrii Bisericii nu fac altceva decat sa calce pe urmele Domnului

Hristos, ceea ce inseamna ca experientele lor fac parte din imitatio

Christi (3:21) §i de aceea vor avea ca sfarsit glorificarea alaturi de El

(1:20-21). In privinta Tainei Botezului se spune ca partea uman& a

sacramentului consta in angajamentul unui cuget curat inaintea lui

Dumnezeu, lucru posibil numai prin tnvierea Mantuitorului si in

urma glorificarii Sale (3:21-22).

Un rol foarte important in constituirea poporului lui

Dumnezeu il detine predicarea Cuvantului dumnezeiesc, caruia in

mai multe randuri i se atribuie putere creatoare.72 Biserica datoreaza

na§terea sa din Dumnezeu acestei seminte incoruptibile, care,

datorita faptului ca este vie si vesnicS, creeaza o comunitate vie si

eterna alaturi de Dumnezeul ei (1:23). Natura duhovniceasca pe care

o poseda poporul sfant in urma na§terii prin Cuvant ii confera §i

puterea necesara implinirii poruncilor divine (in mod special

dragostea frateasca - 1:22), ceea ce prin na§tere §i putere omeneasca

nu a fost posibil niciodata.73" Cei care resping Cuvantul il resping, de

fapt, pe Cel care este Piatra vie (2:8), iar in aceste conditii, membrii

ecclesiei cre§tine trebuie sa vesteasca acest Cuvant prin insasi

conduita lor (3:1).

In ultimul rand, trebuie menjionat faptul ca §i misiunea

pentru care este chemata Biserica o identified cu poporul lui

Dumnezeu. In esen^a, chemarea ei este de a proclama slava lui

Dumnezeu.74 Conform epistolei JPetru, aceasta slava cuprinde doua

aspecte: pe de o parte, Biserica trebuie sa-L slaveasca pe Dumnezeu

prin conduita, lucrarea de slujire §i rela^iile din cadrul ei, toate

acestea reflectand maretia puterii lui Dumnezeu; pe de alta parte,

scopul Bisericii este si acela de a imp&rtasi slava pe care Dumnezeu

12 Ibid, p. 225.
73 H. Marshall, op. cit., p. 61.
74 Hort, op. cit., p. 226.
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le-o va da sfmtilor la aratarea fmala a Domnului Iisus Hristos (1:7;

5:1). ,,Dumnezeul oricarui har, care v-a chemat in Hristos Iisus la

slava Sa vesnica, dupa ce veti suferi pufina vreme, va va desavarsj,

va va intari, va va da putere si va va face neclintiji" (5:10).

Aratarea slavei lui Dumnezeu trebuie sa fie direcjionata catre

cei necredincio§i, care nu o cunosc (3:1), iar in acest scop Sfantul

Apostol Petru accentueaza exprimarea exterioara a realitatii spiritiiale

interioare, realizata de Sfantul Duh in membrii poporului ales (1:15,

18; 2:12; 3:1-2, 16). Acestia trebuie sa se comporte astfel meat

acuzatiile ce li se aduc sa fie dovedite ca nefondate, iar acuzatorii sa-

L glorifice pe Dumnezeu (2:12). Numele atribuit Sfantului Duh

atunci cand tl intareste pe credinciosul persecutat este Duhul slavei

(4:14), tocmai pentru a arata ca suferirea persecutiei nu este

dezonoranta pentru crestini, deoarece aceasta slava nu este doar o

realitate viitoare, ci una prezenta chiar in momentul rabdarii

persecutiei pentru numele Mantuitorului.

II.8. Turma lui Dumnezeu (itoi|iviov tou 0eou - 5:2-3)

Pastori|i turma lui Dumnezeu, care este sub paza

voastra, nu de sila, ci de buna voie, dupa voia lui

Dumnezeu; nu pentru un castig mir§av, ci cu lepadare

de sine. Nu ca s.i cum a^i stapani peste cei ce v-au

cazut la imparteala, ci facandu-va pilde turmei

Procedeul de desemnare a poporului lui Dumnezeu prin

metafora turmei a fost folosit inca din perioada Vechiului Testament,

unde intalnim expresii precum: ,,turma Domnului" (Ier 13:17: to

TToiuvioi; Kuptoi); Is 40:11; Zah 10:3: to TTOL[iVLoiy autou), ,,poporul

pasunii Lui" (Ps 94(95):7: Aaog vo\if\(; autou), ,,turma bratului Sau"

(Ps 94(95):7: TTpopara x&poQ ai)toO), ,,turma mostenirii Tale" (Mica
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7:14: npopatK KAT|povo|iiag oou), ,,oile Mele" (Ez 34:6, 8 etc.: ra

T:p6paT« uoij). Rolul metaforei este acela de a sublinia faptul ca

poporul ales este proprietatea lui Dumnezeu, de aceea, membrii lui

trebuie sa se lase cu toata mcrederea in grija Pastorului, spre

calauzire. ajutor, protecfie %\ procurareahranei.75

De cele mai multe ori, Mantuitorul a folosit imaginea turmei

cu referire la grupul ucenicilor, in calitatea lui de popor eshatologic

al lui Dumnezeu (Me 14:27; Mt 26:31; Mt 10:16; Lc 10:3; Lc 12:32;

loan 10:1-29: 16:32). Atunci cand i-a numit ,,turma mica" (Lc

12:32), le spune ca in ciuda numarului lor redus, ucenicilor nu

trebuie sa le fie teama de persecute, deoarece lor le este pregatita

domnia si puterea peste toate Tmparatiile politice, a?a cum reiese din

Dan 7:27. Turma lui Dumnezeu, insa, nu este amenintata numai de

tone politice lumesti ostile Imparatiei Sale, ci sj de lupii rapitori

..imbracati in haine de or (Mt 7:15).7()

In IPet 5:2 sintagma ttol|ivlov tou 0eoO se indica, fara

indoiala, ca §i in Vechiul Testament, faptul ca Biserica ii apartine lui

Dumnezeu, dar prin forma de singular al lui ttoljivloi; (spre deosebire

de tk __7Tpo(3aTa) ea sugereaza la fel de bine §i unitatea ecclesiei

sfinte.1' Prin faptul ca il numeste pe Hristos ,,Pastorul eel mare",

Sfantul Petni ii asigura pe destinatari de supravegherea de care se

bucura din partea Mantuitorului, in calitate de turma a acestui Mare

Pastor, dar le atrage atentia §i asupra responsabilitatii pe care o au

unii fata de altii, aceea de a se ingriji reciproc.78 Este adevarat ca

persoanele vizate in mod specific aici fonneaza o categorie aparte in

Biserica lui Dumnezeu, deoarece sunt numiti TTpeopuigpoi, termen

° J. Jeieniias, ,,Toi|ii'r|, Tro{|iinoi^", TDNT, vol. 6, p. 499.
~"/6?V/.,p. 501.

D. Edmond Hiebeit, ..Selected Studies from 1 Peter, Part 4: Counsel for Christ's
Under-Shepherds: An Exposition of 1 Peter 5:1-4", Bibliotheca Sacra v 139
#556. oct. 1982, p. 334.

/8 Michaels, op. tit., p. 283.
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care indica spre carmuitorii comunitatii. Sfaturile pe care Apostolul

le transmite acestora, in calitatea sa de ou|i-npeopi)Tepo<; (colucrator in

slujba de presbiter), isi gasesc utilitatea in primul rand pentru cadru!

lucrarii pastorale a acestora: ,,Pastoriti turma lui Dumnezeu, care este

sub paza voastra, nu de sila, ci de buna voie, dupa voia lui

Dumnezeu; nu pentru un castig marsav, ci cu lepadare de sine. Nu ca

si cum a|i stapani peste cei ce v-au cazut la imparteala, ci facandu-va

pilde turmei" (5:2-3). Cu toate acestea, principiul general care se

degaja din recomandarile Apostolului este slujirea crestina

dezinteresata, care pune interesele fratelui de credinta inaintea celor

personale, aspect ce se desprinde din acest ultim indemn, ca pastorii

sa se faca pilda turmei. Contextul discutiei - slujirea - ne face sa

credem ca exemplul personal al intaistatatorului nu se constituie

numai din conduita sa morala strict individuals, ci si din daruirea ?i

devotamentul cu care aplica modelul liristic de slujire a comunitatii.

Avem aici chiar o noua aluzie (desi indirecta) la preojia universala a

credinciosilor, statut ce poate fi onorat numai prin slujire.

Concluzii

Sfantul Apostol Petru foloseste metafore deosebit de

sugestive pentru a zugravi Biserica in calitatea ei de popor al lui

Dumnezeu. Asemenea israelitilor din Vechiul Testament, cre§tinii

sunt ,,straini §i calatori" pe pamant, nu din cauza statutului lor social,

ci pentru ca, prin exodul duhovnicesc, ei au parasit ,,felul desert de

vietuire" al lumii §i se indreapta catre ,,mantuirea gata sa fie

descoperita in vremurile de apoi". Aceasta face ca existenta lor

actuala, cu toate valorile, resursele, motivatiile §i aspiratiile ce tin de

ea, sa fie indreptata catre imparatia lui Dumnezeu si nu catre patimile

camale prin care lumea incearca sa le biruiasca sufletele destinate

slavei dumnezeiesti. Rolul trecerii lor prin acest ,,tinut" ostil are,
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totu§i, o importanta covar§itoare, deoarece prin cucernicia Bisericii

Dumnezeu trebuie sa fie glorificat in mijlocul neamurilor, care vor fi

cercetate de El.

Resursele pentru o astfel de viata traita departe de tara careia

poporul ii apaitine trebuie cautate fara incetare in Cuvantul sfant.

Copiii lui Dumnezeu trebuie sa doreasca aceasta hrana

duhovniceasca a§a cum pruncii doresc in mod natural hrana fizica,

fara de care nu se pot dezvolta.

Este demn de ramarcat faptul ca, inspirat de Sfantul Duh,

Sfantul Apostol Petru i§i alege metaforele eclesiologice cu atata

maiestrie meat cititonil isi poate intelege atat statutul si menirea

personala, cat si importanta integrarii sale in adunarea ce fonneaza

poporul lui Dumnezeu, in acest caz situandu-se pe o pozitie pe care

in mod individual nu ar ocupa-o. Asa este cazul metaforei pietrelor

vii si a casei duhovnicesti, din care credinciosii trebuie sa inteleaga

pe de o parte faptul ca ei nu sunt uniformizati intr-o mare masa de

oameni numita Biserica, in care individul nu are nici o importanta,

deoarece fiecare in parte sunt pietre vii; pe de alta parte se arata clar

ca Biserica nu este nici simpla adunare laolalta a mai multor indivizi,

fiecare avand relatia sa privata cu Hristos. Avem de a face mai

degraba cu o conceptie sinergica despre unitatea poporului lui

Dumnezeu, reliefata foarte sugestiv prin expresia ,,casa

duhovniceasca". Numai uniti sub carmuirea Sfantului Duh, urmand

exemplul Pietrei unghulare - al Mantuitorului -, manifestand

prezenta Tatalui ceresc §i traind ca si comunitate pentru gloria

Dumnezeirii ei pot forma adevaratul Templu al lui Dumnezeu.

Templul ne duce cu gandul la slujba, de aceea Sfantul

Apostol Petru a numit Biserica sj ,,preotie imparatesca". Vietile

crestinilor care formeaza impreuna ecclesia lui Hristos trebuie sa fie

ni§te liturghii permanente, ni§te jertfe care se mistuie neincetat pe

altarul voii lui Dumnezeu, prin care ei mijlocesc necurmat pentru

lumea indiferenta fata de Cel Preainalt.
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De§i li erau foarte familiare acele aspecte care i-au dat lui
Israel identitatea de popor ales (o fara, o limba, o lege, un loc de

inchmare), Sfantul Apostol Petru nu face referire la nici unul dintre
ele, deoarece in concepfia sa despre actualul popor al lui Dumnezeu
elementele decisive pentru insusirea acestei identitati erau altele
Poporul ales este acum unul sfinfit, consacrat ?i carmuit de Duhul
Sfant, lar slujirea lui pentru Dumnezeu §i pentru lumea din jur este
imputernicita de Duhul. In fruntea lui nu se mai afla un legiuitor

numai uman, ci insusi Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul om, caruia

ecclesia sfanta Ti datoreaza toata supunerea. Chiar daca exodul
poporului presupune parcurgerea unui drum presarat cu suferinte
totusi nu este un drum necunoscut, deoarece Capetenia lui, Iisus
Hnstos, a trecut mai inainte pe acolo, iar poporul nu trebuie decat sa
II urmeze cu increderea deplina ca la sfar?itul acestui drum va deveni
partas slavei Dumnezeului care 1-a chemat. Puterea sa de a exista in
ciuda ostihtatii cu care este tratat de lumea instigata de puterea
mtunencului este data de nasterea sa duhovniceasca prin Logos-u]
divm viu ?i etern, pe care trebuie sa-1 vesteasca mai departe
sememlor necredincio?i. ,,Biserica e mai puternica decat oricand

spune Paul Evdokimov, prin constiinta universalitatii misiunii ei"79'
aceea de a proclama slava lui Dumnezeu, pentru mostenirea careia a
si fost chemata.

Paul Evdokimov, op. cit., p. 139.




