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1 Corinteni 2,6-8 

 
   Dorin�a corintenilor dup� „în�elepciune” a respins-o apostolul Pavel cu toat� seriozitatea în 
trei sec�iuni legate strâns una de alta: capitolul 1,18-25; 1,26-31; 2,1-5. Dar apostolul Pavel 
�tie foarte bine: în noi nu a fost pus� nicio dorin��, pentru care Dumnezeu s� nu aib� deja �i 
mijlocul pentru lini�tirea ei. Numai satisfacerea egoist� �i despotic� ne este refuzat�, deoarece 
ea este aparent� �i în realitate stric�. De aceea apostolul Pavel poate s� resping� cu toat� 
hot�rârea cerin�a dup� „în�elepciune” �i totu�i acum, dup� toate aceste l�muriri, poate s� 
scrie: »Totu�i, ceea ce propov�duim noi printre cei des�vâr�i�i, este o în�elepciune1.« Dac� în toate 
popoarele p�mântului în mituri, în religii, în poezii �i filozofii se lupt� ca s� se ob�in� un tablou 
de ansamblu al realit��ii �i în mod deosebit s� se în�eleag� natura omului �i sensul vie�ii lui, s� 
resping� oare Dumnezeu, �i s� condamne aceasta? Nu, Dumnezeu satur� aceast� foame a 
inimii omului. Dar desigur, numai El Însu�i »în în�elepciunea lui Dumnezeu« poate s-o fac�. 
   Dar cum o face? Ce este aceast� »în�elepciune a lui Dumnezeu«? Este foarte important 
pentru în�elegerea acestei epistole, �i în general pentru în�elegerea întregului cre�tinism, ce 
înseamn� prima propozi�ie a sec�iunii noastre: »Totu�i, ceea ce propov�duim noi printre cei 
des�vâr�i�i, este o în�elepciune.« Vrea apostolul Pavel s� spun�, c� pân� acum a vorbit numai 
despre »cuvântul crucii«, ca despre un mesaj de care au nevoie cei ce nu sunt mântui�i sau 
sunt încep�tori în cre�tinism; dar corintenii trebuie s� �tie, c� el are o înv���tur� pentru 
cre�tinii maturi, care este cu mult mai înalt� decât aceasta �i el le face cunoscut o 
„în�elepciune”? Dar tocmai propov�duirea crucii este cea mai adânc� în�elepciune a lui 
Dumnezeu. Desigur, numai »cei des�vâr�i�i« pot s� recunoasc� aceasta. A�a vrea el s� spun�? 
Sfâr�itul capitolului 3 �i întreg contextul de la capitolul 1,18 dovede�te clar, c� numai acesta 
este în�elesul corect al primei propozi�ii din versetul 6, �i aceasta a vrut apostolul Pavel s� 
spun�. 
   Aici noi trebuie s� lu�m decizii, care determin� întreaga noastr� teologie �i întreaga noastr� 
existen�� de cre�tini. Tot mereu s-a privit în Biseric� propov�duirea crucii, mesajul despre 
îndrept��irea p�c�to�ilor, ca o simpl� „prim� treapt�” a cre�tinismului, pe care cre�tinul 
»des�vâr�it« trebuie s-o traverseze pentru a ajunge la ceva „mai înalt”. Dar apostolul Pavel în 
scrierile sale a luptat împotriva acestui pretins „mai înalt”, ca fiind o amenin�are grav� a 
adev�ratei existen�e de cre�tin (Epistola c�tre Galateni, Epistola c�tre Coloseni) �i caut� s� 
arate corintenilor (a�a cum face, în alt fel, romanilor), c� lucrul cel mai înalt �i cel mai adânc, 
»neprih�nirea« des�vâr�it� precum �i adev�rata »în�elepciune«, const� tocmai în faptul, c� 
Hristosul lui Dumnezeu a murit pentru noi p�c�to�ii pe lemnul blestemat. Hot�rârea noastr�, 
c� cu adev�rat nu vrem s� mai �tim absolut nimic altceva, decât numai pe Isus Hristos �i pe El 
r�stignit, se ia în interiorul fiin�ei noastre �i este hot�rârea împotriva eului în favoarea 
dragostei. Aceasta o va ar�ta apostolul Pavel pe parcursul scrisorii. 
   Desigur, aceast� în�elegere corect� o au numai »cei des�vâr�i�i«. Cuvântul ne pare str�in. Noi 
suntem sensibili fa�� de orice „perfec�ionism”, fa�� de orice închipuire �i arogan�� cu privire la 
»des�vâr�ire«. Ne gândim imediat la epistola c�tre Filipeni 3,12, unde chiar apostolul Pavel 
respinge orice „perfec�iune” cu privire la sine. Dar tocmai în Filipeni 3, câteva versete mai 
departe, el folose�te cuvântul »des�vâr�it« pentru anumi�i membrii ai Adun�rii (Filipeni 3,15). 
Deci nu are nimic a face cu „perfec�ionismul”, dar are foarte mult a face cu faptul, c� în via�a 
celor n�scu�i din nou exist� o cre�tere �i o maturizare. În capitolul 3 versetul 1 �i urm�toarele 
ale scrisorii adresate Corintenilor, apostolul Pavel spune corintenilor mândri, siguri pe ei în�i�i 
�i pe nivelul lor înalt de cre�tini, c� ei erau »prunci«, c�rora nu putea s� li se dea »hran� tare«. 
Sunt îns� �i cre�tini „majori”, „maturi”, maturiza�i. În opozi�ie cu cei încep�tori ei sunt numi�i 
„teleioi”2. Ei sunt cre�tini, a�a cum ar trebui s� fie un cre�tin, �i în acest sens sunt 
»des�vâr�i�i« (compar� cu 1 Corinteni 14,20; Efeseni 4,13; Coloseni 1,28; 4,12; Evrei 5,14). 

                                            
1 Aici apostolul Pavel folose�te iar��i cuvântul „noi“ în locul cuvântului „eu“; el nu este singurul 
care »propov�duie�te în�elepciunea«. Da, tocmai în acest domeniu el nu vrea s� fie cel mai 
proeminent, singurul care are o în�elepciune deosebit�. Aceasta ar fi atunci acea în�elepciune a 
eului, de care el voia s� apere pe corinteni.  
2 Cuvântul „teleioi“ se întâlne�te �i în vorbirea culturilor misterelor, pentru ca s� desemneze pe 
cei ce sunt pe deplin consacra�i. Este posibil ca pe terenul grec, apostolul Pavel s� fi folosit 
expresia în acest sens. Dar cuvântul se refer� în modul foarte general �i la fiin�ele maturizate �i 
poate fi folosit �i pentru animalele mature în opozi�ie cu puii lor. Acest sens general al celor 
crescu�i, al celor maturi, al celor majori, red� tocmai ce vrea s� spun� apostolul Pavel aici �i în 
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   Printre ace�ti »des�vâr�i�i«, apostolul Pavel propov�duie�te în�elepciunea, »dar nu a veacului 
acestuia (în greac� „Aeon”)«. Cuvântul „aeon” înseamn� „epoca lumii”. Aici, ca �i în Galateni 
1,4, se folose�te la modul general �i înseamn� tot timpul lumii, începând de la c�derea în 
p�cat. Acest tot timp al lumii are amprenta lui univoc� tocmai prin c�derea în p�cat, prin 
»înstr�inarea« de Dumnezeu (Efeseni 4,17 �i urm�toarele versete). De aceea �i toat� 
„în�elepciunea” acestui aeon, oricât de impun�toare �i de�teapt� ar fi în sine însu�i, este 
nefolositoare în cunoa�terea adev�rului divin. De aceea apostolul Pavel nu vrea �i nu poate 
avea nimic cu aceast� „în�elepciune” �i nicidecum nu se poate baza pe ea. Am v�zut deja, c� 
»lumea, cu în�elepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în în�elepciunea lui Dumnezeu« �i nici nu 
putea s-o cunoasc� în caracterul ei. Cât de mult ar trebui un mesager al lui Hristos cel 
r�stignit s� se foloseasc� de aceast� în�elepciune a lui Dumnezeu! 
   În privin�a aceasta, apostolul Pavel nu prive�te „acest aeon” numai ca o chestiune a omului. 
Deja iudaismul �tia de puterile îngere�ti, care st�pânesc lumea �i istoria popoarelor din lume 
(compar� cu Daniel 10,8-21). Apostolul Pavel prime�te aceast� convingere, care a fost d�ruit� 
poporului s�u. El vorbe�te despre »st�pânitorii acestui aeon« �i prin aceasta nu în�elege pe 
împ�ratul de la Roma �i pe prin�ii popoarelor mari �i mici. El se gânde�te la îngerii, pe care în 
alt� parte îi denume�te »scaune de domnii, dreg�torii, domnii, st�pâniri« (Coloseni 1,16; 
Efeseni 6,12). Sunt îns� „îngeri” care s-au l�sat s� fie desprin�i de Dumnezeu, �i de aceea 
apar�in »acestui aeon« �i merg în întâmpinarea judec��ii lui Dumnezeu, la care va participa �i 
Biserica lui Isus (1 Corinteni 6,3; 2 Petru 2,4). Desigur aceste fiin�e îngere�ti au o 
„în�elepciune”, care este mult mai mare �i mai cuprinz�toare decât în�elepciunea omeneasc�. 
Dar în�elepciunea îngerilor vr�jma�i ai lui Dumnezeu este marcat� de un motiv împotrivitor lui 
Dumnezeu �i de aceea este lipsit� de dragoste �i este distrug�toare. În�elepciunea, pe care o 
aduce apostolul Pavel ca mesager al Domnului Isus, poate s� stea în deplin� opozi�ie cu 
»în�elepciunea st�pânitorilor acestui aeon«3. 
   În�elepciunea, pe care apostolul Pavel o aduce celor des�vâr�i�i, este cu totul altfel. »Noi 
propov�duim în�elepciunea lui Dumnezeu, cea tainic� �i �inut� ascuns�, pe care o rânduise 
Dumnezeu, spre slava noastr�, mai înainte de veci.« Ceea ce omul dore�te a�a de mult �i care 
totu�i în concep�ia lui despre lume nu reu�e�te s� aib�, privirea în sensul �i scopul acestei 
crea�ii enigmatice, �i în ea aceast� fiin�� enigmatic� „omul”, tocmai aceasta poate »în�elepciunea 
lui Dumnezeu« s� ne dea. Desigur, în privin�a aceasta ea r�mâne o »tain�«. Ea este 
»în�elepciunea ascuns�«. O »tain�« este ceva, pe care nu to�i pot s-o �tie în mod simplu, ca �i 
cum ar fi general cunoscut� �i de în�eles. A�a de exemplu oamenii pot avea o tain� a lor, �i este 
treaba lor, dac� vor s� spun� ceva despre ea, �i cui vor s� spun�. Cu totul altfel Dumnezeu are 
o tain� pre�ioas� în inima Sa. Este planul S�u minunat de dragoste, pe care El deja »înainte de 
aeon«, înainte de crearea lumii, »l-a rânduit spre slava noastr�«. Nimeni nu a �tiut ceva despre 
acest plan. De aceea în versetul 10 este o explozie de bucurie a Bisericii: »Nou� îns� Dumnezeu 
ni le-a descoperit prin Duhul S�u.« Noi putem acum s� cunoa�tem taina. O »tain�« nu este îns� 
o „enigm�”. O enigm� este total de neîn�eles, pân� în momentul când s-a „dezlegat”, dup� 
aceea ea este pe deplin clar�. O »tain�« este dimpotriv� desigur comunicabil� �i de în�eles, dar 
chiar dac� este în�eleas� �i cunoscut� r�mâne o adâncime inepuizabil� �i se ridic� deasupra 
oric�rui ra�ionament �i deasupra oric�rei priceperi. A�a vorbe�te apostolul Pavel despre »taina« 
în comportarea lui Israel (Romani 11,25), despre »taina« Bisericii (Efeseni 3,3; 5,32; Coloseni 
1,26 �i versetele care urmeaz�), despre »taina« f�r�delegii (2 Tesaloniceni 2,7) �i apoi �i despre 
»tainele« lui Dumnezeu, peste care sunt pu�i apostolii ca administratori (1 Corinteni 4,1). Tot 
a�a este o »tain�« �i marele plan al lui Dumnezeu cu crea�ia, �i în mod deosebit cu omul, dar 
care nicidecum nu este de  nerecunoscut, dar este a�a de mare �i de minunat, c� nu se poate 
p�trunde �i st�pâni spiritual de „în�elep�ii, c�rturarii �i dueli�tii în cuvinte ai aeonului acesta”, 
a�a cum voiau corintenii. Superioritatea mândr� a omului, cu care el î�i dore�te s� primeasc� 
în mân� chiar �i pe Dumnezeu �i planul crea�iei Sale, trebuie s� se dea în l�turi dinaintea 
acelei ador�ri uimitoare, cu care apostolul Pavel încheie capitolul 11 al epistolei c�tre Romani: 
»O, adâncul bog��iei, în�elepciunii �i �tiin�ei lui Dumnezeu! Cât de nep�trunse sunt judec��ile 
Lui �i cât de neîn�elese sunt c�ile Lui!« (versetul 33). Dar tocmai atunci când omul închinându-
se lui Dumnezeu renun�� la toat� m�rimea eului s�u, el nu pierde nimic, ci câ�tig� o în�l�ime, 
care dep��e�te toate a�tept�rile, pe care dragostea minunat� a lui Dumnezeu a hot�rât-o 

                                                                                                                                             
capitolul 14,20 �i în Efeseni 4,13. Recurgerea la vorbirea misterioas� este deci neîntemeiat� �i 
la un israelit ca apostolul Pavel neverosimil�. 
3 �i aici apostolul Pavel este de aceea�i p�rere cu Iacov, exist� o „în�elepciune“, care este 
»p�mânteasc�, fireasc� (sau: sufleteasc�), dr�ceasc�« (Iacov 3,15). 
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pentru el. Planul tainic al lui Dumnezeu cu privire la lume are ca �int� »slava noastr�«. Ceea ce 
a fost deja conceput în planul crea�iei omului, o creatur� dup� chipul lui Dumnezeu, se va 
realiza la �inta final�. De aceea Domnul Isus în ultima Sa discu�ie cu Tat�l a putut s� spun�: 
»Tat�, vreau ca acolo unde sunt Eu, s� fie împreun� cu Mine �i aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca 
s� vad� slava Mea« (Ioan 17,33). C�ci tocmai în a vedea pe »Domnul slavei«, »a�a cum este El« 
(1 Ioan 3,3), noi vom deveni »asemenea Lui«, definitiv acel om „minunat”, având un »trup al 
slavei« (Filipeni 3,21). Lucruri care nu se pot descrie a preg�tit Dumnezeu pentru om. A�a 
nespus de mare este omul4. 
   «În�elepciunea« lui Dumnezeu nu are numai scopului înalt, pe care El �i l-a propus pentru 
crea�ie �i pentru om, ci în mod deosebit ea este valabil� pentru drumul uimitor, pe care nimeni 
nu l-a b�nuit, pe care merge Dumnezeu, ca s� ob�in� acest �el, cu toat� c�derea în p�cat �i 
starea de pierzare a omului �i cu toat� puterea �i viclenia satanei. Prin aceasta devine clar, c� 
în�elepciunea lui Dumnezeu nu este o în�elepciune care trece peste nebunia propov�duirii 
crucii. Nu, tocmai crucea este punctul central al planului lui Dumnezeu cu lumea. Toate c�ile 
lui Dumnezeu se îndreapt� spre cruce, de la prima evanghelie din Geneza 3,15, apoi prin 
chemarea lui Avraam, alegerea lui Israel, trimiterea profe�ilor, pân� la venirea Domnului Isus 
în lume. �i de la cruce pornesc în lume toate faptele de salvare ale lui Dumnezeu, pân� la 
revenirea Domnului �i reînnoirea întregii crea�ii. �i când va veni des�vâr�irea, toat� bucuria 
ador�rii va fi pentru »Mielul, care este vrednic« (Apocalipsa 5,12); cetatea »o lumineaz� slava lui 
Dumnezeu, �i f�clia ei este Mielul« (Apocalipsa 21,23). O tain� a în�elepciunii de nep�truns �i 
demn� de adorare a lui Dumnezeu se cuprinde în faptul c� toat� d�ruirea Fiului sfânt al lui 
Dumnezeu, jertfa Sa deplin�, în ascultare, este pentru salvarea celor pierdu�i, a du�manilor lui 
Dumnezeu. 
   Dac� noi, ca �i cre�tini maturi, recunoa�tem aceast� în�elepciune a lui Dumnezeu, atunci 
cantitativ nu vom �ti mai mult decât propov�duirea crucii, dar vom �ti �i vom în�elege calitativ 
altfel, mai profund, mai cuprinz�tor, mai uimitor5. 
   Aceast� în�elepciune a lui Dumnezeu »n-a cunoscut-o niciunul din frunta�ii acestui aeon«. Nu 
pentru c� ei nu au fost suficient de în�elep�i, ci din cauz� c� în du�m�nia lor fa�� de Dumnezeu 
erau orbi. În egoismul �i lipsa lor de iubire nu pot în�elege dragostea Lui jertfitoare, care a dat 
la moarte pe Fiul S�u sfânt �i curat, pentru nelegiui�i, p�c�to�i �i du�mani (Romani 5,5 �i 
versetele urm�toare). Ei nu pot în�elege »nebunia« lui Dumnezeu �i »sl�biciunea« crucii. 
Gândeau c� prin crucificarea lui Isus vor putea s� dea o lovitur� decisiv� domniei lui 
Dumnezeu. În felul acesta ei stau ca cei mai mari r�spunz�tori de r�stignirea lui Isus (f�r� s� 
anul�m responsabilitatea oamenilor). Dar a�a cum conduc�torii lui Israel nu au b�nuit nimic 
ce realizeaz� ei prin m�surile lor de r�stignire a Domnului Isus, �i împotriva voii lor au f�cut ca 
planul lui Dumnezeu s� ajung� la �int� (compar� cu Faptele Apostolilor 13,27), tot a�a �i 
st�pânirile du�mane lui Dumnezeu din locurile suprap�mântene, prin r�stignirea Domnului 
Isus au ob�inut exact ceea ce nu voiau, �i prin aceasta au pricinuit propria lor nimicire. Ele 
sunt acum »cele care vor fi nimicite«. De aceea apostolul Pavel constat�: »C�ci dac� ar fi 
cunoscut-o (în�elepciunea lui Dumnezeu), n-ar fi r�stignit pe Domnul slavei.« 
 
   Taina nu se refer� atât de mult la Biseric� (la Adunare), ci se refer� mult mai mult la 
alegerea, pentru a avea parte de natura divin� �i la primirea ca copii prin na�terea din nou, �i 
nu prin mo�tenire. Aceast� slav� a r�mas total necunoscut� frunta�ilor veacului acestuia, cu 
toat� în�elepciunea lor, »C�ci dac� ar fi cunoscut-o (în�elepciunea lui Dumnezeu), n-ar fi r�stignit 
pe Domnul slavei«, pe Domnul Isus, care poseda aceast� slav� în propria persoan�, �i pe care a 
revelat-o �i a f�cut-o cunoscut. În scrisoarea adresat� Efesenilor apostolul se ocup� mai mult 
cu aceast� tem�, deoarece efesenii erau mai spirituali �i nu mai erau copii la minte, care au 
nevoie de lapte, ca �i corintenii. El vede acolo Adunarea deja a�ezat� »în locurile cere�ti« 

                                            
4 De aceea a fost o pierdere mare, o pierdere care a desfigurat întreg cre�tinismul, atunci când 
ne-am obi�nuit s� privim ca �int� „ob�inerea mântuirii”. „Mântui�i” devenim acum �i aici. �inta 
îns� nu este „mântuirea”, nu este savurarea netulburat� a fericirii personale, nu este un loc 
sigur în cer, ci este slava deplin�! Cât de cu totul altfel am tr�i noi, am l�uda, am iubi, dac� am 
în�elege aceast� �int�! 
5 Spurgeon, acest mare �i deosebit de bogat l�untric predicator, a spus pe ultimul s�u pat de 
boal�: „Teologia mea devine tot mai simpl�, ea const� numai din patru cuvinte: Isus a murit 
pentru mine.” Exact aceasta a în�eles el când era de 16 ani. „Mai mult” nu a �tiut omul lui 
Dumnezeu maturizat �i b�trân. Dar cât de cu totul altfel, cât de împlinit spunea inima lui 
acum aceste cuvinte! 
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(Efeseni 2,6) �i prezint� în chip minunat plin�tatea �i m�rimea hot�rârilor lui Dumnezeu în 
împlinirea lor, în timp ce la corinteni aceast� tem� este amintit� numai în treac�t �i numai în 
contrastul ei deplin cu în�elepciunea f�r� valoare a veacului acestuia. El vrea aici s� pun� în 
lumin� nebunia omului. 
   Începând cu versetul 6 se prezint� o a treia tr�s�tur� de caracter a cre�tinului. Prima a fost, 
c� el a sfâr�it cu tot ce ar putea s� fie în firea p�mânteasc� (în carne) omul cel mai deosebit; a 
doua tr�s�tur� este, c� el posed� în Hristos o via�� nou�, d�ruit� de Dumnezeu, o natur� 
nou�, cu toat� des�vâr�irea pe care o are aceast� natur�. A treia tr�s�tur� este, c� el posed� 
puterea acestei vie�i, pe Duhul Sfânt, care poate s� cerceteze toate lucrurile, chiar �i lucrurile 
adânci ale lui Dumnezeu. 
   Îns� înainte de a se ocupa mai detaliat cu aceast� tem�, el atinge o tem�, pe care el atunci 
când a fost la corinteni, nu a considerat-o necesar�, deoarece atunci nu dorea s� �tie nimic 
altceva la ei, decât numai pe Hristos, �i El r�stignit. Este adev�rat, pentru cre�tin sunt �i alte 
lucruri decât crucea: este taina ascuns� în Dumnezeu înainte de începerea timpului, o 
în�elepciune, pe care numai aceia pot s-o în�eleag�, care au sfâr�it-o cu starea lor veche, �i pe 
care apostolul îi nume�te »des�vâr�i�i«, sau oameni maturi. �i despre aceast� în�elepciune 
vorbe�te el cu pl�cere acelora, care prin condamnarea lor de sine în�i�i au ajuns la o stare 
spiritual�, care i-a f�cut capabili s-o în�eleag�. Aceast� tain� a fost dintotdeauna ascuns� în 
Dumnezeu; c�ci – minunat� realitate! – Dumnezeu a hot�rât din ve�nicie s� duc� pe om în 
slav�. Cum a f�cut El s� devin� realitate acest� hot�râre din inima Lui? 
   Apostolul nu voia s� vorbeasc� cu corintenii despre aceasta, pentru c� a�a cum am v�zut, ei 
erau “îngâmfa�i”, �i dac� le-ar fi spus c� ei erau destina�i pentru slava ve�nic�, ar fi primit o 
p�rere �i mai înalt� despre ei în�i�i. Dar existau �i oameni maturi, cu care el putea s� 
vorbeasc� despre aceasta, oameni, care terminaser� cu ei în�i�i �i care în Hristos �i-au g�sit 
toat� des�vâr�irea. Ce a f�cut deci Dumnezeu, ca s� poat� s� împlineasc� planurile Sale cu 
privire la introducerea omului în slav�? Omul c�zut în p�cat a fost, din cauza p�catului, total 
desp�r�it de slava lui Dumnezeu. De aceea era necesar, ca el s� fie eliberat de jugul p�catului, 
nu numai de p�catele sale, ci �i de natura lui p�c�toas�. În�elepciunea lui Dumnezeu a g�sit 
Mjlocul, ca s� împlineasc� gândurile Sale ascunse, pentru ca pe de o parte s� termine cu omul 
vechi, cu natura sa veche, �i pe de alt� parte s� pun� înaintea Sa un om nou, care avea 
propria Lui natur� �i care era capabil s�-L în�eleag�. �i pentru ca s� termine cu omul vechi, a 
trebuit Isus s� moar�. În aceasta s-a ar�tat prima parte a în�elepciunii lui Dumnezeu. Acum, 
dup� ce lucrarea este înf�ptuit�, noi în�elegem, pentru ce a fost necesar ca Dumnezeu s� 
jertfeasc� pe propriul lui Fiu. În timp ce la sfâr�itul capitolului 1 se g�se�te a doua parte a 
în�elepciunii: Dumnezeu ne-a dat o natur� nou�, propria Lui natur�. În Hristos ne-a eliberat 
de starea noastr� veche, �i tot în Hristos ne-a dat o natur� nou�, pe care el o poate recunoa�te 
ca fiind pe deplin în concordan�� cu gândurile Sale; c�ci noi am fost ale�i în Hristos, ca s� fim 
sfin�i �i f�r� pat� înaintea Lui în dragoste. Dragostea Lui se odihne�te asupra noastr� în 
aceea�i m�sur� nelimitat�, în care ea se odihne�te pe Hristos. Cu adev�rat, noi avem motive s� 
ne plec�m înaintea lui Dumnezeu, când ne gândim, c� El ne iube�te cu aceea�i dragoste, f�r� 
nicio diferen�iere, cu care El iube�te pe Fiul S�u! O des�vâr�ire de felul acesta ne d� dreptul la 
slava lui Dumnezeu! Aceasta era în�elepciunea pe care apostolul o vestea. 
   S� observ�m, c� cuvântul „des�vâr�it“ este deseori gre�it interpretat. Multe suflete gândesc, 
c� un om des�vâr�it este un om total eliberat de p�cat, c� el nu mai poate p�c�tui aici jos; dar 
Dumnezeu nu ne spune niciodat� a�a ceva. Pentru El un om des�vâr�it este un om “matur”, a 
c�rui în�elegere cu privire la iertarea p�catelor sale este mult mai mare; acest ultim adev�r este 
în�eles de orice copila�i în credin�� �i era partea corintenilor din ziua întoarcerii lor la 
Dumnezeu. Cel “matur” �tie, c� Dumnezeu, dup� ce El la cruce a f�cut judecata definitiv� a lui 
ca p�c�tos, l-a adus acum în prezen�a Sa ca om nou în Hristos, f�cut una cu Hristos, a�a c� el 
poate fi v�zut acum în Hristos. Nu este a�a, c� acum eu nu mai trebuie s� privesc ce este în 
inima mea; dimpotriv�, eu trebuie s� m� zmeresc adânc, dac� m� gândesc la felul cum eu 
realizez pe p�mânt pozi�ia mea cereasc�; dar aici este vorba de ce vede Dumnezeu, c� 
Dumnezeu pe baza mor�ii �i învierii lui Hristos vede în mine des�vâr�ire necondi�ionat�, �i eu 
m� aplec în ��rân� înaintea Lui. În aceast� cunoa�tere g�sesc apoi motivul pentru o umblare 
sfânt�, demn� de Dumnezeu.  
   Dac� frunta�ii veacului acestuia ar fi �tiut, c� scopul lui Dumnezeu în d�ruirea Fiului S�u a 
fost s� ob�in� pentru oameni un plan a�a de minunat, cu siguran�� nu ar fi r�stignit pe 
Domnul slavei; dar ei au fost total ne�tiutori cu privire la ce noi ast�zi ca cre�tini cunoa�tem. 
Aceste lucruri, complet noi, nu au fost revelate în Vechiul Testament; de asemenea Vechiul 
Testament ne face cunoscut numai sl�vile legate de acest p�mânt �i nu ne face cunoscut 
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h�t�rârile lui Dumnezeu cu privire la cer. Acestea ultime constituie »în�elepciunea lui 
Dumnezeu cea tainic�«. Este foarte interesant s� compar�m locul din profetul Isaia cu cele 
spuse aici. Isaia spune: »Niciodat� nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, �i cum nici n-
a v�zut vreodat� ochiul a�a ceva: anume ca un alt dumnezeu afar� de Tine s� fi f�cut 
asemenea lucruri pentru cei ce se încred în el.« (Isaia 64,4) Apostolul adaug� acestui loc 
cuvintele: »Nou� îns� Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul S�u. C�ci Duhul cerceteaz� 
totul, chiar �i lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.« Nimeni în Vechiul Testament nu a v�zut 
lucrurile pe care Dumnezeu le-a preg�tit pentru ai S�i; numai Dumnezeu le cuno�tea; dar I-a 
f�cut pl�cere, ca în timpul de fa�� s� ne fac� cunoscut prin Duhul S�u planurile ascunse ale 
inimii Sale, s� le auzim, s� le vedem �i s� ne lase s� le cercet�m. 


