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INTRODUCERE

Cu cea dintâi ocazie când cineva s-a ridicat înaintea unei 
audiențe să le vorbească oamenilor despre Isus, a afirmat cu claritate 
următoarele: acest mesaj este pentru toți.

Fusese o zi glorioasă – unii o numesc ziua de naștere a bisericii. 
Mărețul vânt al Duhului lui Dumnezeu suflase peste ucenicii lui 
Isus și îi umpluse cu o nouă bucurie și cu un sentiment al prezenței 
și puterii divine. Liderul lor, Petru, care doar cu câteva săptămâni 
înainte plânsese ca un bebeluș pentru că-L mințise și se lepădase cu 
bună știință de Isus, s-a ridicat acum în picioare pentru a le explica 
mulțimilor care dăduseră năvală că tocmai se întâmplase ceva ce a 
schimbat lumea pentru totdeauna. Ceea ce Dumnezeu îi dăruise lui 
Petru, de acum începea să ofere întregii omeniri: viață nouă, iertare. 
O speranță nouă și o putere nouă se deschideau ca un izvor gata să se 
reverse după o lungă iarnă. Începea o nouă epocă în care Dumnezeul 
cel viu urma să facă lucruri noi în lume – începând chiar atunci și 
acolo, cu aceia care îl ascultau. Această promisiune „este pentru voi, 
a spus El, și pentru copiii voștri și pentru fiecare dintre cei care sunt 
departe.” (Fapte 2:39). Nu era doar pentru tine sau pentru persoana 
de lângă tine. Era pentru toți.

Într-o perioadă relativ scurtă de timp, aceasta s-a și întâmplat, 
astfel că tânăra mișcare s-a răspândit într-o mare parte din lumea 
cunoscută atunci. Iar una dintre căile prin care promisiunea făcută 
tuturor s-a împlinit a fost prin scrierile liderilor bisericii creștine din 
primul veac. Aceste opere scurte – cele mai multe scrisori și povestiri 
despre Isus – au circulat pretutindeni și au fost citite cu interes. 
Sub nicio formă nu au fost concepute pentru o elită religioasă sau 
intelectuală. Chiar de la început, acestea au fost concepute pentru 
toți.

Aceasta este la fel de adevărat astăzi precum a fost și odinioară. 
Desigur, contează faptul că unii acordă timp și se preocupă de 
dovezile istorice, de însemnătatea cuvintelor în limba originală 
(primii creștini au scris în limba greacă) și, în mod precis, de acele 
detalii prezentate de scriitori diverși, care vorbeau despre Dumnezeu, 
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despre Isus, despre lume și despre ei înșiși. Această serie se folosește 
îndeaproape și de acest gen de lucrări. Dar ideea centrală este aceea 
că mesajul poate să ajungă la fiecare, îndeosebi la persoanele care nu 
ar citi în mod normal o  carte cu note de subsol și cuvinte grecești. 
Pentru acest gen de oameni au fost scrise aceste cărți. Și de aceea 
avem și un glosar, la sfârșit, al cuvintelor cheie pe care nu le poți 
înțelege cu ușurință, oferind astfel o scurtă descriere a înțelesului 
lor. Ori de câte ori vedeți un cuvânt scris îngroșat în text, puteți să 
mergeți la sfârșitul cărții și să vă reamintiți semnificația cuvântului 
respectiv.

Există, desigur, multe traduceri ale Noului Testament disponibile 
astăzi. Cea pe care o ofer aici este desemnată pentru același fel de 
cititori: cititori care nu sunt foarte familiarizați cu tonul mai formal 
sau poate mai profund ale unor traduceri standard. Desigur că am 
încercat să vă țin cât de aproape de textul original pe cât a fost de 
posibil. Dar scopul meu principal a fost să mă asigur că mesajul se 
va adresa nu doar unora dintre cititori, ci fiecăruia.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni este diferită de 
prima. S-a întâmplat ceva teribil între timp și parcă simțim durerea 
apostolului încă din primele versete. Pavel se adâncește în întristare 
și durere, și ce să facă cu ele, decât ce face cu orice altă ocazie: 
privește către suferința lui Isus și către învierea Lui triumfătoare. 
Epistola trece și ea prin tragedie și iese la lumină, lăsându-ne cu 
câteva învățături pentru acele zile când noi înșine vom trece prin așa 
ceva. Așadar: Pavel pentru toți – 2 Corinteni!

Tom Wright



1

2 CORINTENI 1:1-7  
Dumnezeul oricărei mângâieri

1Pavel, un apostol al Regelui Isus prin voia lui Dumnezeu, și 
Timotei, fratele nostru, către adunarea lui Dumnezeu din 
Corint și către tot poporul lui Dumnezeu din întreagă Ahaia: 
2Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul 
nostru, Regele Isus!

3Să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl Domnului 
nostru, Regele Isus; El este Părintele îndurărilor și Dumnezeul 
oricărei mângâieri. 4El ne mângâie în toate necazurile noastre, 
pentru ca apoi, prin mângâierea cu care noi înșine suntem 
mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în 
tot felul de necazuri. 5Căci, după cum avem parte din belșug 
de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte din 
belșug și de mângâiere. 6Așa că, dacă suntem în necaz, suntem 
pentru mângâierea și mântuirea voastră; dacă suntem mângâiați, 
suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că 
răbdați aceleași suferințe ca și noi. 7Și nădejdea noastră pentru 
voi rămâne neclintită, pentru că știm că, dacă luați parte la 
suferințele noastre, veți lua parte și la mângâierea noastră.

Weekendul în care am început să lucrez la această carte a fost 
weekendul în care  a murit Regina Elisabeta, Regina Mamă. Ea a 
devenit o instituție britanică unică. Avea 101 ani, și a fost printre 
puținii oameni care au trăit în trei secole. Vestea morții ei s-a răspândit 
ca fulgerul în toată lumea și s-a răspândit în toate buletinele de știri. 
Regina Mamă a fost o figură cunoscută de milioane de oameni. 
Și-a câștigat afecțiunea, admirația și dragostea oamenilor din toată 
lumea, nu în ultimul rând prin mângâierea ce a adus-o miilor de 
oameni ce și-au pierdut casele, bunurile și pe cei dragi în cel de-Al 
Doilea Război Mondial.

Acum, a venit rândul familiei ei să simtă pierderea, și a simțit-o 
acut. Televiziunea a prezentat imagini cu familia reunită. Era chiar 
weekendul de Paști. Regina Mamă a murit în Sfânta Sâmbătă, ziua 
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dintre Vinerea Mare și ziua de Paști – ziua când biserica pomenește, 
în liniște și tristețe, așezarea lui Isus în mormânt. E un moment 
extraordinar, un moment în care mâhnirea și mângâierea se întâlnesc.

Regina Mamă era cunoscută pentru vorbele ei pline de miez 
și umor. Una dintre cele mai cunoscute fraze a fost rostită de ea în 
timpul războiului. Făcuse multe vizite în periferia estică a Londrei, 
zonă care suferise cel mai mult de pe urma bombardamentelor. În 
cele din urmă, propria ei casă, Buckingham Palace, a fost lovită de o 
bombă, provocând daune considerabile. „În sfârșit”, a exclamat ea, 
„pot de-acum privi direct spre zona de est.” A suferit și ea o parte 
din ceea ce au suferit cei aflați în est, iar mângâierea pe care le-a 
acordat-o prin prezența ei continuă a fost cu atât mai puternică.

Tema care străbate întreaga epistolă este chiar această mângâiere 
regală ce decurge din suferința, moartea și noua viață înviată a lui 
Isus, Mesia lui Israel, Isus, Domnul lumii. În epistola de față, mai 
mult decât în toate celelalte, Pavel explorează semnificația crucii 
în termenii suferinței personale – propria lui suferință, precum și 
suferința întregului popor al lui Mesia. Dacă, în Galateni, e mânios, 
dacă, în Filipeni, e bucuros, în această epistolă, e adânc mâhnit, iar 
rănile sângerânde provocate de recentele suferințe ies în evidență. 
E totuși capabil de umor și o parte din ceea ce scrie aici e chiar 
scăpărător. Însă scrie, ca să zicem așa, ca unul care tocmai a ieșit 
de sub dărâmăturile propriei case, după un raid de bombardament; 
și e cu atât mai apt să vorbească despre mângâiere, din pricina 
suferințelor prin care el însuși a trecut.

Ce s-a întâmplat? Ce a cauzat o suferință atât de imensă încât să 
lase urme nu numai pe trupul său, ci – așa cum vom vedea – asupra 
felului în care scrie? Cum a afectat aceasta relația sa cu biserica din 
Corint, o biserică vie, dar adesea tulbure? Vom încerca să răspundem 
la toate aceste întrebări în cele ce urmează. În deschiderea epistolei, 
găsim lentilele prin care Pavel e hotărât să privească la întreaga 
suferință, și la toate necazurile din lume, inclusiv la ale lui. Sunt 
lentilele Evangheliei; și aici Evanghelia se preschimbă în rugăciune.

Evanghelia, așa cum o rezumă el în 1 Corinteni 15:3-8, e despre 
Isus, Mesia. Isus a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și 
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a înviat a treia zi, potrivit cu ceea ce spun Scripturile. Pentru Pavel 
are o importanță vitală faptul că toate aceste evenimente chiar au 
avut loc. Dar tot atât de mult contează ca ele să devină lentile prin 
care întreaga lume poate fi privită din unghiul potrivit, caroiajul pe 
care poate fi reprezentată întreaga realitate, întreaga experiență. Și 
aici unde gândurile iau forma rugăciunii, vedem ce anume vrea el 
să spună.

Salutul de început (versetele 1-2) urmează tiparul pe care Pavel 
l-a adoptat din stilul epistolar al lumii antice și căruia i-a dat sens cu 
ajutorul semnificației particulare a Evangheliei. Observăm, pentru 
început, că cercul cititorilor s-a extins. În prima sa epistolă către 
Corinteni (1Corinteni 1:2), apostolul se adresează doar creștinilor 
din Corint – deși le reamintește că fac parte dintr-o familie 
universală. Într-un timp scurt, probabil cel mult câțiva ani, între 
prima și a doua epistolă, Evanghelia s-a răspândit și în alte orașe și 
sate din sudul Greciei, cunoscută ca Ahaia. Așadar, destinatarii sunt 
o mărturie a puterii Evangheliei care era încă la lucru. „Tot poporul 
lui Dumnezeu care se află în toată Ahaia”: un număr tot mai mare, 
chiar dacă Pavel nu îi cunoaște personal pe mulți, iubiți cu toții de 
Dumnezeu și cu toții având nevoie, mai devreme sau mai târziu, de 
mângâierea Evangheliei.

De cele mai multe ori, Pavel își începe epistolele cu o rugăciune 
în care aduce înaintea lui Dumnezeu ideea principală pe care vrea 
s-o transmită cititorilor săi. Nu e greu să ne dăm seama despre ce 
este vorba aici. El repetă cuvântul „mângâiere” într-o formă sau alta, 
de zece ori în cinci versete. A spune că asta a avut în minte e prea 
puțin; sună mai degrabă ca o obsesie.

De fapt, cuvântul folosit de Pavel e mai încărcat de sens decât 
cuvântul „mângâiere”. Poate însemna „a chema pe cineva să vină 
aproape”, „a face un apel categoric”, „a îndemna” sau „a trata într-o 
manieră de curtoazie, într-o manieră prietenească”. Întreaga idee 
implicată de acest cuvânt este aceea că o persoană poate sprijini o  
altă persoană, rostind cuvinte care îi schimbă celei din urmă starea și 
situația, dându-i curaj, dându-i o speranță nouă, o nouă direcție, o 
nouă înțelegere care va altera modul în care va aborda viitorul, ziua 
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următoare, restul vieții. Și când pui toate acestea într-o sticlă, o agiți 
bine, și o torni în paharul cuiva care se află în mijlocul unei adânci 
suferințe, cel mai bun cuvânt pe care-l putem găsi este probabil 
acela de „mângâiere”. Dacă am folosi „a consola” sau „consolare”, 
cuvântul ar reflecta doar un aspect; atunci când consolezi pe cineva, 
îl aduci de la disperare totală la o nefericire obișnuită. Cuvântul 
folosit de Pavel aici în mod repetat face mult mai mult. Îi ia pe 
oameni de unde sunt și îi aduce în punctul în care sunt suficient de 
tari ca să vadă o nouă speranță, noi posibilități, noi căi de a înainta.

În centrul rugăciunii lui și al Evangheliei stă faptul că ceea ce 
a fost adevărat pentru Mesia devine adevărat și pentru poporul Său. 
Acesta e un principiu central la Pavel, nu doar un crez sau o idee 
de impact, ci o experiență. Epistola recurge mereu la asta, conform 
unui tipar de „substituire”, cum o numesc unii: Mesia a murit, tot 
așa poporul său moare în El, împărtășind suferințele Lui; Mesia a 
înviat, tot așa învie în El și poporul Lui, cunoscând puterea învierii 
Lui, o putere care mângâie și vindecă încă de-acum, din prezent. 
Astfel, poporul se bucură de nădejdea care se va materializa într-o 
zi, când va primi trupuri noi, înviate, întocmai ca cel pe care îl are 
acum Mesia Însuși. Iată, așadar, ideea principală a epistolei.

Dincolo de această substituire, găsim aici o alta similară, între 
apostol și bisericile cărora le scrie. Când el suferă, bisericile sunt 
mângâiate; când el este mângâiat, acea mângâiere este transmisă și 
lor. Ideea de individ izolat ce-și trăiește viața într-un spațiu ermetic, 
rupt de restul lumii, este total străină de Pavel.

Pentru că Evanghelia este categoric despre dragoste, dragostea 
lui Dumnezeu care caută să îmbrățișeze lumea prin Mesia, dragostea 
apostolului revărsată spre comunitățile care sunt „în Mesia”, care 
au luat ființă prin lucrarea lui Mesia, acest tipar al substituirii 
operează în foarte multe moduri. Ceea ce li se întâmplă lor și ceea 
ce i se întâmplă lui Pavel sunt fenomene întrețesute. Toate vin de 
la Dumnezeu. Rugăciunea lui Pavel Îl evidențiază pe Dumnezeu ca 
„Tatăl oricărei îndurări și Dumnezeul oricărei mângâieri”. În toată 
epistola, Pavel subliniază că Dumnezeu Însuși e la lucru în și prin 
lucrurile care se întâmplă. Ceea ce se întâmplă în și prin Mesia și 
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prin Evanghelie este chiar ceea ce lucrează Dumnezeu. N-ar trebui 
să ne scape faptul că suferința lui Pavel i-a format acestuia o nouă 
viziune despre Dumnezeu. Și această viziune întruchipată de Mesia 
este o viziune a luminii și a iubirii. Lumină suficientă ca să știi cum 
să mergi înainte, să treci de la tragedie la slavă; dragoste suficientă ca 
să știi că ești ținut în brațele divine, care nu numai că te vor mângâia 
în prezent, ci te vor ține credincios și victorios în viitor.

2 CORINTENI 1:8-14  
Zdrobiți peste măsură de mult

8Draga noastră familie, nu vrem să vă ținem în beznă cu privire 
la suferințele prin care am trecut în Asia. Povara care a trebuit 
s-o purtăm a fost mult prea grea pentru noi; am ajuns la punctul 
în care ne-am luat gândul de la viață.  9Într-adevăr, adânc în noi 
înșine am primit osânda la moarte. Asta a fost ca să încetăm 
să ne mai bazăm pe noi înșine și ca să ne facă să ne bazăm 
pe Dumnezeu care învie morții. 10El ne-a izbăvit din această 
primejdie de moarte și o va face iarăși; ne-am pus nădejdea 
în El că o va face iarăși. 11Dar va trebui să cooperați cu noi, 
rugându-vă pentru noi, astfel încât atunci când Dumnezeu ne 
va da acest dar, răspunzând rugăciunilor multora, să mulțumim 
cu atât mai mult pentru cele întâmplate.

12Cu asta ne lăudăm, să știți; asta ne spune conștiința 
noastră: că purtarea noastră în lume și, în particular, în relația 
cu voi, a fost marcată de sfințenie și sinceritate evlavioasă, nu 
din înțelepciune omenească, ci în harul lui Dumnezeu. 13Nu 
vă scriem nimic altceva, la urma urmei, decât ce puteți citi și 
înțelege voi înșivă. Și sper că veți continua să pricepeți corect 
până la sfârșit, 14după cum ne-ați și înțeles deja... cel puțin în 
parte. Ar trebui să ne considerați ca slava și bucuria voastră, după 
cum vă considerăm și noi pe voi în ziua Domnului nostru Isus.
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Observi un prieten care merge pe stradă și îl vezi că se întoarce și 
intră într-o casă. Pășește hotărât și vesel. Aștepți câteva minute și îl 
vezi ieșind, dar abia acum îți dai seama îngrozit că șchiopătează, că 
se împleticește, că are vânătăi pe față și că îi picură sânge dintr-un 
braț. Te umple jalea și mila, dar și mirarea: ce s-a întâmplat în casa 
aceea?

Aflați în postura de istorici ai antichității, cel mai adesea am fi 
niște spectatori stupefiați. S-ar putea să găsim dovezi referitoare la 
faza de început a carierei unui domnitor, apoi ceva detalii de mai 
târziu; dar, ce s-a întâmplat între timp, nu ne este dezvăluit. La fel 
e și cazul lui Pavel aici. A intrat într-o casă, pășind vesel; l-am văzut 
făcând asta în 1 Corinteni. Acum, îl vedem ieșind de-acolo bătut și 
învinețit. Până și stilul scrierii pare să se fi schimbat. Dar nu știm ce 
s-a întâmplat în acea casă. Nu ne spune nimic. Ca multe personaje 
ale antichității, el era interesat mai mult de ce înseamnă boala sau 
suferința, decât de simptomele sale. Mare parte din ceea ce știm se 
află în aceste versete; ceea ce ne spune mai încolo în epistolă privitor 
la starea lui nu e mare lucru. Pavel se referă la „suferințele prin care 
a trecut în Asia” (provincia romană la care se referă el aici se află 
în jumătatea vestică a Turciei moderne, cu orașul Efes pe coasta sa 
apuseană; Efesul este locul în care Pavel a scris 1 Corinteni). Ce s-a 
întâmplat?

Nici Faptele Apostolilor nu ne ajută prea mult. Dacă Pavel a fost 
întemnițat și maltratat în Efes – după cum se pare –, autorul Faptelor 
a avut grijă să nu acorde prea multă atenție acestui eveniment. A 
menționat destul despre necazurile lui Pavel. S-ar putea ca răscoala 
din teatrul din Efes, relatată în Fapte 19, să fi fost parte a acestor 
necazuri. În pasajul respectiv, lucrurile au fost potolite de autoritățile 
orașului. Dar oamenii au fost stârniți de faptul că, dacă mesajul 
vestit de Pavel ar fi avut impact asupra mulțimii, afacerea lor ar fi 
fost periclitată; la fel și în cazul paradei civice de la marele templu al 
zeiței Diana. E posibil ca cei care se opuneau lui Pavel să fi apelat la 
tot felul de strategii murdare, iar faptul acesta l-a făcut pe Pavel să 
simtă – după cum o spune – că ar fi primit condamnarea la moarte.
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De fapt, relatarea lui sună foarte asemănător cu o resemnare. 
Povara devenise prea grea; toate resursele sale fuseseră epuizate. E 
destul de grav să auzi un magistrat declarând că ești condamnat 
la moarte; dar e cu mult mai grav când o voce dinlăuntrul tău îți 
spune că o să cedezi și o să mori. Acesta e punctul atins de Pavel, 
punctul în care noaptea s-a făcut întuneric și speranțele zorilor au 
dispărut. Să însemne aceasta că s-a bazat pe resursele proprii până 
în acel moment? Faptul acesta ar suna ciudat pentru cineva care 
a putut scrie, într-o epistolă precedentă, că tot ceea ce a realizat 
a fost făcut nu prin eforturi proprii, ci prin harul lui Dumnezeu 
(1 Corinteni 15:10). Dar poate, în spatele acestui sentiment al 
ajutorului și harului lui Dumnezeu, existau multe alte lucruri despre 
care Pavel trebuia să învețe despre semnificația învierii – învierea 
fusese climaxul epistolei precedente (capitolul 15). În 1 Corinteni, 
apostolul scrie deslușit: faptul că a ajuns să creadă că își va pierde 
viața a fost oarecum intenționat – intenționat de Dumnezeu, vrea 
să spună –, ca să ajungă să se bazeze pe „Dumnezeu, care înviază 
morții”. Această veche credință iudaică în Dumnezeul dătător de 
viață, Dumnezeul a cărui putere a creat lumea și o va recrea, i-a venit 
în minte lui Pavel atunci când s-a pomenit lipsit de orice resurse.

Pavel își începe epistola cu această mărturisire nu ca să câștige 
simpatia destinatarilor săi, deși, fără îndoială, urmărea și asta, ci 
pentru alte două motive, unul pe care îl menționează și unul pe 
care nu-l menționează. Motivul menționat este acela că dorea să-i 
lege de el pe destinatari, într-o părtășie cât mai strânsă, în părtășia 
rugăciunii. Când doi oameni sau comunități se roagă serios unii 
pentru alții, se formează o legătură între ei, o legătură care le 
transformă relația atunci când se reîntâlnesc. În plus, în versetul 
11, Pavel observă că se întâmplă încă ceva, un lucru de care este 
interesat cu adevărat: atunci când se roagă mulți oameni pentru ceva 
și Dumnezeu le dăruiește ceea ce au cerut, mulțumirea e cu atât mai 
mare.

Pentru Pavel, atunci când ființele umane îi mulțumesc lui 
Dumnezeu, ceva din centrul universului revine la forma corectă. 
Atunci când oamenii mulțumesc Creatorului pentru bunătatea Lui, 
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acesta este un simptom al felului în care ar trebui să funcționeze 
lumea, un semn că, într-o zi, chiar va fi așa. Astfel de semne sunt 
mijloace puternice de înaintare a Evangheliei. Ele alcătuiesc o 
temă a mulțumirii, la care Pavel se întoarce de două sau trei ori în 
această epistolă, fiind unul dintre cele câteva puncte comune ale 
epistolelor 2 Corinteni și Coloseni, ultima fiind scrisă probabil de 
Pavel în închisoarea din Efes, cu puțin timp înainte de a fi eliberat. 
Apoi, cândva după eliberare, a început o călătorie prin Macedonia, 
intenționând să ajungă la Corint prin sudul Greciei. Atunci scrie 
această scrisoare, 2 Corinteni.

Lucrul pe care nu-l menționează explicit, dar care ar putea 
reprezenta un detaliu important în mintea sa și a cititorilor săi, este 
faptul că boala și suferința în lumea antică erau socotite, de obicei, 
un semn al mâniei divine. Indiferent prin ce ar fi trecut Pavel, ar fi 
fost ușor pentru dușmanii lui, sau pentru cei geloși pe el, să își spună 
că Dumnezeu, cel mai probabil, îl pedepsește pentru una sau alta. 
Nu-i așa, zice Pavel. Aceste lucruri au venit nu pentru că Dumnezeu 
e mâniat, ci pentru că vrea să ne încredem în El pe deplin. Mulți 
dintre marii sfinți și mistici (în măsura în care avem măcar habar ce 
înseamnă „mari” în astfel de cazuri) au vorbit despre un sentiment 
de întuneric, în care discern faptul că Dumnezeu îi cheamă ca ei 
să se încreadă în El, dincolo de ceea ce văd sau își imaginează. Este 
ceva la care lumea antică nu s-a gândit. Pavel deschide un drum 
nou. El vrea ca cei din Corint să înțeleagă că și asta face parte din 
implicațiile Evangheliei care cutremură pământul.

De asemenea, speră să-i vadă că abandonează orice suspiciune 
cu privire la motivele pentru care le predică și le scrie. Vom vedea 
mai târziu că unii din Corint l-au atacat cu vorbe amare și sarcasm, 
sugerând tot felul de lucruri neadevărate legate de caracterul său și 
de motivele sale. Deocamdată, Pavel relatează, pur și simplu, ceea ce 
s-a întâmplat. Conștiința lui e curată; nu încearcă să ascundă nimic; 
vrea ca între ei să fie o înțelegere totală. La urma urmelor, în ziua 
arătării Domnului Isus, zi despre care Pavel a vorbit atât de des în 
prima sa epistolă, bisericile din Grecia urmează să devină mândria 
și bucuria lui, semnul că a fost credincios Domnului său și că și-a 
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îndeplinit însărcinarea. Își dorește foarte mult ca și ei să-l vadă în 
același fel: loialitatea lor față de apostolul care le-a fondat biserica 
va fi, în ziua aceea, semnul că l-au urmat pe Domnul despre care 
le-a vorbit Pavel.

Am învățat multe despre suferințe, în ultimul secol și ceva, în 
special despre suferințele mentale. Psihologii și psihiatrii, deși au 
produs uneori și niște teorii bizare, ne-au oferit o perspectivă reală 
și au ajutat la înțelegerea oamenilor în nevoie. Dar acest pasaj, deși 
scurt, merge tot atât de adânc în descrierea problemei și a soluției ca 
orice teorie modernă. În centrul a orice se află chestiunea vieții și a 
morții. A fi confruntat cu moartea, cu o condamnare la moarte dată 
de semenii tăi, e starea cea mai adâncă la care se poate ajunge. A te 
încrede în Dumnezeul care învie morții, cu acea credință ancorată 
în învierea lui Isus Însuși, este cea mai bună terapie pe care o poate 
descoperi cineva, atât în primul secol, cât și în secolul douăzeci și 
unu.

2 Corinteni 1:15-22  
Planul lui Pavel sau al lui Dumnezeu?

15Eram destul de sigur de asta. De aceea am voit să vin la voi 
iarăși, ca să puteți dobândi o dublă binecuvântare. 16Intenționam 
să mă duc în Macedonia trecând pe la voi, și să mă întorc la voi 
din Macedonia și să fiu petrecut de voi în Iudeea.

17Oare atunci când am făcut astfel de planuri, am fost 
neserios? Am fost eu mofturos, într-o manieră pur omenească, 
gata să spun „da, da” și „nu, nu” în același timp? 18Dumnezeu 
îmi este martor că vorbele noastre către voi n-au fost un 
amestec de „da” și „nu”. 19Fiul lui Dumnezeu, Isus, Mesia, 
care a fost proclamat între voi de Silvan, Timotei și de mine 
însumi, n-a fost o persoană de și-nu-și-da; în El totdeauna e Da!   
20Într-adevăr, toate promisiunile lui Dumnezeu își găsesc Da-ul 
în El; de aceea, atunci când ne rugăm lui Dumnezeu spunem 
prin El Da, Amin și Îi dăm slavă Lui. 21Dumnezeu este Cel care 
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ne întărește împreună cu voi, prin Mesia Unsul; și El ne-a uns și 
pe noi. 22Dumnezeu și-a pus sigiliul pe noi, dându-ne în inimi 
Duhul, ca avans a ceea ce urmează să ne dea.

Unul dintre studenții mei a întârziat foarte mult la un seminar. 
Aveam un program aglomerat iar întreruperea cursului nu a fost 
amuzantă deloc. Am decis că studentul trebuie să realizeze cât de 
deplasat a fost gestul său.

După ce mi-am încheiat mica lecție de morală și am reluat 
seminarul, iată că sună un telefon. Era unul dintre editorii mei. Voia 
să știe de ce n-am trimis manuscrisul pe care trebuia să-l predau luna 
trecută. M-am pomenit rostind aceleași scuze invocate de studentul 
de mai înainte.

Am pus telefonul jos și ne-am uitat unul la altul.
„Mă simt puțin mai bine”, a zis el, schițând un zâmbet.
Mi-am amintit de această întâmplare atunci când mi-am 

imaginat cât de frustrați s-au simțit cei din biserica din Corint în fața 
schimbărilor de plan ale lui Pavel. Se pare că se răzgândea mereu, iar 
ei nu știau de ce. Recent, m-am aflat și eu prins – la scară mai mică 
– într-o situație asemănătoare: când eram pe terminate cu planurile 
de călătorie pentru o conferință la care m-am angajat pentru luna 
următoare, s-a ivit o oportunitate. M-am gândit astfel să schimb 
câteva dintre aranjamentele făcute. Pe când dădeam telefoanele 
necesare, gândul mi-a fugit la Pavel: ce ușor ar fi fost pentru el dacă 
ar fi avut telefon sau email.

În mod evident, Biserica din Corint era deranjată de mesajele 
pe care le primea – o dată li se spune una, altă dată li se spunea 
alta. Pentru a ajunge de la Efes la Corint, pe mare, nu era foarte 
dificil (vezi harta, p. XI). Era o călătorie spre vest de aproximativ 
460 de kilometri, iar corabia făcea, ici și colo, pe insulele grecești, 
câteva escale. Negustorii călătoreau frecvent pe această rută. Pavel 
însuși făcuse drumul acesta nu cu mult timp în urmă. Așa cum vom 
vedea, făcuse o scurtă, dar dureroasă vizită, ce încă mai reverbera în 
memoria lui și în memoria bisericii.



2 Corinteni 1:15-22 Planul lui Pavel sau al lui Dumnezeu? 

11

Inițial crezuse că va urma iarăși același traseu: direct spre Corint, 
apoi spre nord, pe uscat, spre Macedonia (la dragii săi prieteni din 
Tesalonic și Filipi), și înapoi, la Corint, înainte de a se îndrepta, încă 
o dată, spre Iudeea. Dar s-a întâmplat ceva, ceva care l-a făcut să-și 
schimbe planurile; iar acum se întorcea pe calea mai lungă, pe uscat, 
pe la nord de Marea Egee. Călătoria pe uscat dura de obicei mai mult 
și era mai primejdioasă, astfel încât Pavel a avut un motiv întemeiat 
ca să-și schimbe planurile. Poate că experiențele teribile de la Efes 
l-au convins să nu se angajeze într-un voiaj pe mare deocamdată. 
Dar s-ar putea să fi fost și alte motive. Dacă o lua pe uscat, putea 
trimite mesageri înainte, spre a-i pregăti pe corinteni pentru vizita 
sa. După dezastrul de data trecută, nu voia să riște să apară la ei și 
să-i găsească nepregătiți. 

Dar, cu toate că avea motive întemeiate pentru această 
schimbare de planuri, corintenii aveau impresia că este schimbător, 
nehotărât, sau că, deliberat, transmite semnale contradictorii cu 
privire la intențiile sale. E ca unul care spune „Da, da” cu o jumătate 
de gură și „Nu, nu” cu cealaltă. Nu e așa, le scrie Pavel: în relația cu 
voi, am răspuns întotdeauna cu „Da”. S-ar putea să mă exprim în 
diferite moduri, dar am fost întotdeauna coerent. Apostolul a trăit, 
s-a rugat și a făcut planuri pe baza Evangheliei; iar Evanghelia se 
referă la faptul că Dumnezeu spune „Da” omenirii, prin Evanghelia 
Fiului Său, Mesia.

Este un triplu „Da” în Evanghelie. În primul rând, este un „Da” 
pentru toate promisiunile făcute de Dumnezeu în Biblie. Mai bine 
de o mie de ani, Israel a trăit pe baza acelor promisiuni, crezând că 
Dumnezeul care l-a chemat să fie poporul Lui îi va conduce și va 
împlini în final ceea ce a intenționat și a planificat. Întreaga viață a 
lui Pavel a fost zidită pe credința că, în Isus din Nazaret, Dumnezeu a 
făcut exact acest lucru: Isus a fost Mesia, culminarea și coroana lungii 
narațiuni a lui Israel, răspunsul la toate speranțele și rugăciunile lui 
Israel, împlinirea tuturor promisiunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu 
a spus în sfârșit „Da”, și a spus-o atât de tare prin învierea lui Isus, 
încât ecoul acestui „Da” răsună în toată lumea.
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Al doilea „Da” este cel rostit de către cei care cred în Isus 
atunci când se roagă. Cuvântul ebraic sau aramaic pentru „Da” este 
cuvântul „Amin”. Amin este unul din puținele cuvinte rostite peste 
tot în lume, deși cei mai mulți oameni nu cunosc originea sa. Când 
cineva rostește o rugăciune iar cei din jur vor să i se asocieze, rostesc 
la final „Amin”, adică „Da”, sau „Sunt de acord”, sau „Asta am vrut 
să spun și eu!” Dar Pavel merge mai departe de atât. Atunci când 
ne rugăm Dumnezeului adevărat și Îi dăm slavă, spunem „Amin” 
prin Isus, Mesia. Când o rugăciune se încheie astăzi cu cuvintele 
„prin Isus Hristos, Domnul nostru, Amin”, biserica nu face decât 
să continue o tradiție care era bine încetățenită pe vremea când a 
scris Pavel epistola de față, adică la douăzeci și ceva de ani după 
moartea și învierea lui Isus, tradiție care a continuat de atunci fără 
întrerupere. Ideea ei se bazează pe primul „Da”. Dacă singurul 
Dumnezeu adevărat și-a ținut promisiunea prin Isus Mesia, atunci 
felul corect prin care poporul Său trebuie să ceară ceva în rugăciune 
este „prin Isus, Mesia”.

Prin urmare, al treilea „Da” este cel ce pornește de la Dumnezeu 
și merge, individual, spre oameni. Dacă suntem urmași ai lui Mesia 
și căutăm să învățăm ce înseamnă să-I aparținem Lui, lucrul de 
care avem nevoie este „să creștem în El”. Mesia, ca Rege uns de 
Dumnezeu, reprezintă poporul lui Dumnezeu, cuprinde în Sine 
acest popor, astfel încât ceea ce este valabil cu privire la El este valabil 
și cu privire la popor. Prin urmare, creștinii sunt întăriți „în” Mesia, 
iar ceea ce face asta pentru noi e „Da”-ul lui Dumnezeu astăzi.

După cum „Mesia” înseamnă „unsul”, scrie Pavel, tot astfel 
Dumnezeu a uns și pe poporul lui Mesia, dându-i Duhul Său 
(versetul 21). Trei idei găsim aici, fiecare fiind importantă pentru 
ceea ce urmează.

În primul rând, poporul lui Dumnezeu este „uns”. Asta înseamnă 
că fiecare credincios este marcat, este însemnat de Dumnezeu, în 
același fel în care trebuie să fie uns un rege. Este un alt fel de a spune 
ceea ce apostolul spune în altă parte: creștinii sunt frații și surorile 
mai tineri ai lui Isus, Mesia. 
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În al doilea rând, Dumnezeu ne-a sigilat cu pecetea Lui. Până 
recent, cei care trimiteau scrisori importante sigilau scrisoarea cu 
o ceară topită, în care presau un inel cu sigiliu. Cel care primea 
scrisoarea cunoștea astfel expeditorul și avea convingerea că nu a 
fost modificată pe drum. Dumnezeu și-a „sigilat” poporul cu Duhul 
Sfânt, iar pecetea este pecetea lui Mesia Însuși, a cărui moarte și 
viață o împărtășește și el.

În al treilea rând, darul Duhului este o arvună a ceea ce 
urmează. Atunci când oamenii achiziționează un produs scump sau 
cantități mari de produse, adesea lasă un avans și se angajează să 
plătească diferența ulterior. Atunci când Dumnezeu unge pe cineva 
cu Duhul Sfânt, declară Pavel, aceasta este prima parte a darului 
ce va fi completat la învierea proprie. Dacă nădejdea creștinului e 
bazată pe învierea lui Isus, această nădejde devine o posesiune reală 
în noi prin darul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt.

Pavel a trecut de la confuzia corintenilor privind planurile 
apostolului la însăși esența Evangheliei, la speranța pe care o poartă 
această Evanghelie. Și o face intenționat. El nu vrea ca destinatarii 
să se concentreze asupra lui, asupra călătoriilor lui și asupra viitoarei 
sale vizite, în termeni pur omenești, ci este nerăbdător ca ei să învețe 
să se gândească la el în lumina marelui „Da” al lui Dumnezeu, în 
lumina Evanghelie și în Duhul.

2 CORINTENI 1:23 - 2:4  
Vizită dureroasă, scrisoare dureroasă

23În ce mă privește, iau pe Dumnezeu ca martor, pe viața mea, 
că motivul pentru care n-am revenit la Corint este că am vrut 
să vă cruț. 24Nu că m-aș face domn, sau stăpân peste credința 
voastră, căci tocmai credința voastră este motivul că ați rămas 
tari. Dimpotrivă, vrem să cooperăm cu voi spre bucuria voastră.

2:1Vedeți, am decis că n-o să vă mai fac o vizită care să vă 
întristeze. 2La urma urmei, dacă vă întristez, cine mă va mai 
încuraja pe mine, dacă nu cel întristat din cauza mea? 3Am scris 
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ce-am scris pentru ca, la venirea mea, să nu găsesc întristare în 
loc de bucurie. Am această încredere cu privire la voi toți, că 
bucuria mea este și bucuria voastră. 4V-am scris vărsând șuvoaie 
de lacrimi, dintr-o mare tulburare și durere de inimă, nu ca să 
vă întristez, ci ca să știți ce dragoste debordantă am față de voi.

Am încercat să atârn un tablou și n-am reușit nicicum să-l fixez drept. 
N-am calculat bine înălțimea, iar atunci când m-am îndepărtat, 
mi-am dat seama că trebuia să-l fixez cu vreo trei centimetri mai 
sus. Atunci când am încercat, să mut cuiul, acesta a ieșit cu tot cu 
o bucată de tencuială, iar când l-am fixat la locul potrivit și am 
început să-l bat, o altă bucată de tencuială s-a desprins. M-am dat 
înapoi frustrat. Am încercat să-l fixez bine și, când acolo, l-am pus 
greșit. A trebuit să iau niște chit ca să astup gaura, să aștept o zi sau 
două să se întărească, după care, calculând exact locul de fixare, să 
bat din nou cuiul și să atârn tabloul cu grijă la locul lui.

Desigur, sunt un muncitor amator, iar asta se vede chiar și 
din fixarea unui tablou pe perete. Oare Pavel, un apostol chemat 
și echipat de Dumnezeu,  ar fi putut face greșeli elementare? Un 
lucru pe care apostolul îl susține în acest pasaj este că, uneori, atunci 
când se întâmplă lucruri neplăcute, nu înseamnă că cineva a făcut 
o greșeală: eu n-aveam cum să știu că peretele acela are tencuiala 
crăpată; Pavel nu și-ar fi imaginat că cei din Corint aveau prejudecăți 
cu privire la vizita plănuită de el; multe lucruri care se întâmplă nu 
sunt ceea ce ne-am fi așteptat, însă trebuie să facem ce e mai bine 
cu ce avem.

În acest pasaj, Pavel încearcă să dreagă crăpătura din perete, în 
speranța că o va repara și va putea relua munca de zidire a bisericii. 
Ultima dată când a fost aici și ultima dată când le-a scris corintenilor, 
lucrurile au degenerat teribil.

De fapt, ceea ce cred că s-a întâmplat este, mai degrabă, o 
speculație. Pavel făcuse o scurtă vizită la Corint, venind probabil 
pe ruta scurtă, pe mare. Spera să poată tranșa unele probleme 
despre care le scrisese în prima epistolă, dar, în loc ca biserica să-l 
primească bine și să coopereze la îndreptarea lucrurilor, s-a trezit cu 
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o opoziție. Multor corinteni nu le-a convenit intruziunea lui Pavel. 
Unii din învățătorii care sosiseră după plecarea lui au persiflat stilul 
său de vorbire și înfățișarea lui lipsită de farmec. Tensiunea dintre 
standardele culturale cu care se mândreau corintenii și această lume 
nouă a Evangheliei creștine forța ruperea acestei relații. Nu știm 
detaliile, dar știm că s-a ajuns într-un impas. A fost foarte dureros, 
de ambele părți. 

Pavel s-a întors la Efes, presupunem, întristat, și a scris o altă 
epistolă, cu lacrimi șiroindu-i pe obraji. Unii consideră că această 
scrisoare izvorâtă din durere este ceea ce acum numim 2 Corinteni, 
fie în întregime, fie paragraful cuprins între capitolul 10 și 13. Mie, 
personal, mi se pare improbabil acest lucru. E mult mai plauzibil 
că această scrisoare, scrisă cu mare tristețe, nu s-a păstrat. Nu știm 
exact ce conținea, dar știm cu ce intenție a fost scrisă. El spera că îi 
va face pe corinteni să înțeleagă că a acționat dintr-o iubire adâncă, 
nu cu intenția de a-i trata așa cum sclavii tratează un stăpân, și nici 
cu intenția de a-i supăra numai pentru că așa a avut el chef. Știm ce 
a obținut: nimic, sau mai rău decât nimic. De aceea, probabil, nici 
nu s-a păstrat această epistolă. În încercarea de a repara lucrurile, 
Pavel se pare că mai mult le-a agravat. Tocmai a desprins o bucată 
de tencuială din perete și urma să aibă serios de lucru ca să-l repare.

În acest timp, furtuna care s-a format în Efes se pregătea să se 
manifeste deasupra capului său. Asta-i mai trebuia: necazuri acolo 
unde era, și rebeliune pe celălalt țărm al mării. Nu e mirare că a 
început să se afunde în disperare. În plus, când, mai apoi, le trimite 
un mesaj corintenilor, le transmite, la început, că va veni la ei în 
curând, pentru ca, mai apoi, să le transmită ca nu mai vine. Prin 
toate acestea, corintenii socoteau că Pavel afecta relația dintre el și ei.

Nu, scrie el: o fac ca să vă cruț, de aceea am decis să nu mai vin 
(versetul 23). În timp ce iese din tunelul întunecat al depresiei, Pavel 
se agață pentru viața sa de Dumnezeul care învie morții. El știe că 
Dumnezeu i-a dat autoritatea și puterea spirituală care îl legitimează, 
ca să zidească biserica; și asta înseamnă, dacă e necesar, că trebuie 
să confrunte răul ori de câte ori se ivește. Va reveni la acest subiect, 
la sfârșitul epistolei, în capitolul 13, dar detectăm problema aceasta 
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în mai multe locuri pe parcursul epistolei. Ceea ce spune și felul 
cum o spune este caracteristic pentru natura puterii în comunitatea 
creștină.

Noi, care trăim într-o lume care a cunoscut și revoluții violente 
și crude tiranii, am devenit cinici când vine vorba de putere. 
Presupunem că întotdeauna când cineva spune „fac asta pentru 
binele vostru”, de fapt, ne manipulează, ne răsucește mâna la spate 
ca să facem ceva pentru binele lui, nicidecum pentru binele nostru. 
Unii chiar au sugerat că Pavel încerca și el o strategie similară. Dar 
ideea urmărită de Pavel, în toată această epistolă, este faptul că nu 
în asta constă puterea. El nu are intenția să facă pe boierul mare 
și tare, care stăpânește peste credința lor; credința pe care o au ei 
este credința prin care rămân creștini autentici, și nu e treaba lui 
să interfereze între ei și Dumnezeu. Mai degrabă, ca slujitor al lui 
Dumnezeu pentru ei, el însuși are obligația să lucreze împreună cu 
ei, ca dragostea și loialitatea lor să crească. Astfel va crește și bucuria 
lor.

Aceasta pentru că felul de putere care contează în cercurile 
creștine este puterea dragostei. Felul în care înțelege Pavel relația sa 
cu corintenii seamănă cu o țesătură în care se împletesc dragostea 
și mâhnirea, așa cum acestea s-au întâlnit și în cazul lui Isus, la 
moartea Sa. Pavel a acționat cum a acționat nu pentru a le demonstra 
puterea, ci pentru că îi iubește și pentru că vrea ca întristarea lor să 
se schimbe în bucurie. El știe și crede că acest lucru este posibil 
și chiar se va întâmpla. Dar, așa cum orice păstor a experimentat, 
întotdeauna lucrurile acestea vin după momente lungi de încordare. 
Ca atunci când, încercând să punem tabloul în poziția corectă, ne 
dăm înapoi întrebându-ne dacă o fi bine de data asta.

2 CORINTENI 2:5-11  
Vremea iertării

5Dacă cineva a cauzat întristare, nu pe mine m-a întristat, ci, 
într-o anumită măsură (nu vreau să subliniez asta prea mult), 
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v-a întristat pe voi toți. 6Pedeapsa impusă de majoritatea este 
îndeajuns; 7acuma ar fi nevoie mai degrabă să-l iertați și să-l 
consolați, ca nu cumva să fie doborât de întristare. 8Dați-mi voie 
să insist, reafirmați-vă dragostea față de el.

9Motivul pentru care v-am scris a fost să știu dacă veți 
trece testul, rămânând în ascultare în totul. 10Dacă voi iertați 
cuiva totul, iert și eu; și tot ce am iertat – dacă, într-adevăr, 
am iertat ceva cuiva – am iertat înaintea lui Mesia și de dragul 
vostru. 11Ideea e că n-ar trebui să fie Satan mai isteț decât noi – îi 
cunoaștem intențiile.

„Deci, ce-aș putea să fac pentru dumneavoastră?” a zâmbit doctorul 
privind peste ochelari.

„Am probleme cu memoria, a zis pacientul. Nu-mi mai aduc 
aminte așa cum îmi aduceam aminte înainte.”

„De cât timp aveți această problemă?”, a întrebat doctorul.
Pacientul s-a uitat la el nedumerit.
„Care problemă?”
Iată una dintre nenumăratele glume despre o problemă pe care 

o avem cu toții pe măsură ce îmbătrânim. Dar amintirea și iertarea 
nu sunt probleme ce se agravează odată cu vârsta (eventual, le putem 
considera așa având în vedere cantitatea tot mai mare de informații 
pe care o îndesăm în minte). Ele sunt o chestiune de voință. Dacă 
vrei cu adevărat să-ți amintești ceva, adesea reușești. Faptul acesta nu 
ne surprinde prea mult. Surprinzător e, în schimb, că poți intenționa 
să uiți ceva și chiar să-ți reușească. S-ar putea să crezi că e invers: 
cu cât te concentrezi mai tare pe intenția de a uita, cu atât vei ține 
minte mai bine. Fără-ndoială că se întâmplă și asta uneori. Însă, una 
dintre disciplinele esențiale ale vieții creștine este aceea că anumite 
lucruri trebuie să le dăm uitării și chiar să reușim să facem acest 
lucru.

Lucrurile respective sunt, desigur, neplăcerile pe care alții ni 
le-au făcut și care ne-au afectat într-un fel sau altul. Dacă te agăți 
prea mult de ele, dacă le tot actualizezi în mintea ta, vor continua să 
aibă un efect negativ asupra ta. Vei continua, de fapt, să dai altora 
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putere asupra ta, să-i lași să-ți afecteze viața, să te rănească. Dar dacă 
înveți să te detașezi de ele, vei fi liber. Iertarea este o stradă cu două 
sensuri: dacă ierți, te eliberezi din strânsoarea cu care te-a ținut fapta 
celor care ți-au greșit.

Prin aluzia de la mijlocul versetului 10, Pavel demonstrează că 
exact asta a făcut. „Orice aș fi iertat”, începe el, iar apoi încearcă 
să-și aducă aminte dacă chiar a iertat ceva cuiva. Presupune că a 
iertat, însă pentru nimic în lume nu-și poate aminti ce. „Dacă am 
iertat ceva cuiva”, adaugă el. Nu e vorba de amnezie, ci face parte 
din rigoarea disciplinei spirituale. Atunci când Pavel iartă, el și uită. 

Este un lucru greu, un standard înalt de atins, dar tocmai asta 
arată calibrul persoanei cu care avem a face. Arată, de asemenea, 
standardul formidabil pe care îl stabilește pentru comunitatea celor 
ce-L urmează pe Isus, atunci și acum. Întrebarea esențială care se 
pune este una dublă: Cum ar trebui să se comporte biserica din 
Corint cu un membru care a fost pus sub disciplină severă pentru 
abateri disciplinare grave? Și, în primul rând, cum ar trebui să 
răspundă biserica la porunca lui Pavel, ca ea să exercite disciplinarea 
respectivă asupra lui?

S-ar putea ca persoana la care face referire Pavel aici să fie una 
și aceeași cu persoana din 1 Corinteni 5:1-5, care trăia cu nevasta 
tatălui său. Pavel a dat instrucțiuni ca omul acela să fie dat afară 
din părtășia creștină, scos în lumea întunecată, dincolo de influența 
harului, să fie considerat anatema – o noțiune ciudată și teribilă, 
străină celei mai mari părți a creștinismului de astăzi, în care 
standardele morale au decăzut până la punctul în care orice fel de 
comportament deviant este tolerat și chiar celebrat. Suntem lăsați, 
ca de obicei, să umplem noi înșine golul dintre 1 Corinteni și 2 
Corinteni; poate că biserica a refuzat inițial să-l supună pe omul 
respectiv la disciplină, împotrivindu-se lui Pavel, care le-a făcut acea 
vizită scurtă și dureroasă, pentru ca, apoi, în final, să răspundă – 
după „scrisoarea care i-a întristat”. Nu știm. Ceea ce știm este că, la 
solicitările lui Pavel, biserica a pus pe cineva sub disciplină severă, 
atât de severă încât Pavel simte că trebuie să-i ducă la următorul 
nivel, al iertării și al concilierii.






