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(2 Corinteni 4:6-15) 
 
În pasajul de azi din scrisoarea a 2-a a Sf. Pavel către corinteni, sfântul apostol ne arată într-un mod 
exemplar (inclusiv cu exemple din viața lui) cât de benefică este puterea lui Dumnezeu Atotputernicul. 
„Fiindcă Dumnezeu, Care a zis: "Strălucească, din întuneric, lumina" - El a strălucit în inimile noastre, 
ca să strălucească cunoştinţa slavei lui Dumnezeu, pe faţa lui Hristos.” (versetul 6). Aici, Marele 
Apostol ne relatează două evenimente: 
 
Întâi, Crearea lumii de către Dumnezeu Tatăl prin Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. După cum este 
descris și în Geneză, toată creația a început într-un întuneric dens; „Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" 
Şi a fost lumină.” (Facerea 1:3). Precum Cuvântul lui Dumnezeu a luminat lumea prin lumină naturală, 
tot așa e și cu lumina spiritruală care strălucește în inimile noastre și ne luminează ca să cunoaștem 
Slava Cerească prin făța lui Hristos. Exact despre asta vorbește Sf. Ioan Evanghelistul la începutul 
Evangheliei: Cuvântul – Iisus Hristos – a fost lumina cea adevărată, care dăruiește lumină tuturor ce 
vin în lume (vezi Ioan 1:9). 
 
Sf. Pavel a avut deasemenea și o experiență personală cu această lumină, când Iisus Hristos i s-a arătat 
înainte de Damasc, după Înălțarea Lui El a strălucit cu o lumină atât de puternică încât a trecut până în 
cele mai adânci părți ale sufletului sfântului Pavel, schimbându-l dintr-un fanatic persecutor apostat al 
lui Hristos într-un Apostol desăvârșit! Lumina lui Hristos l-a luminat nu doar pe sf. Pavel, ci și pe 
oricine își deshide ochii către lumina Lui divină, permițându-i să-i călăuzească calea. Este așa o bucurie 
și binecuvântare pentru fiecare dintre noi să simțim în inima și cugetul nostru lumina lui Hristos, 
dorindu-ne să ne purtăm ca oameni ai luminii (vezi Efeseni 5:8). Sfântul Apostol, copleșit de această 
mare cinste pe care Dumnezeu a dat-o omului prin această lumină, scrie cu mult har și smerenie: „Şi 
avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârşitoare este a lui Dumnezeu 
şi nu de la noi” (versetul 7). Cu alte cuvinte, suntem vase fragile și imperfecte dar cu un dar minunat. 
Darul ne-a fost dat de către Dumnezeu, și nu ne putem asuma niciun merit pentru el. 
 
Pentru a-i încuraja pe corinteni, sf. Pavel menționează exemple din viața lui, la fel și cei împreună cu el 
care încercau să arate puterea lui Dumnezeu. Oriunde merg ei sunt persecutați. Dar ei nu permit acestui 
lucru să-i întristeze sau necăjească, ci se uită dincolo de aceste greutăți. Ei știu că indiferent de situație, 
Dumnezeu nu-i va abandona. Ei suferă constant și înfruntă riscul morții, la fel cum a făcut și Hristos 
înainte de a fi răstignit. Scăparea lor din aceste pericole este o mărturie că Iisus este încă cu noi și 
puterea Lui ne protejează. Poate părea că suntem loviți și înfrânți, dar precum luptătorul, ne ridicăm și 
continuăm lupta. Victoria este la îndemâna noastră, deoarece noi vom avea tot timpul ceea ce ne trebuie 
pentru salvarea noastră.  Amintiți-vă de torturile și dificultățile pe care Apostolul lui Hristos le-a suferit 
în diferite locuri când predica Evanghelia (vezi 2 Corinteni, 11:23-28). Dacă Dumnezeu Atotputernicul 
nu l-ar fi protejat, cum ar fi putut supraviețuii acestor biciuri severe, pe care le-a primit de cinci ori (cu 
39 de lovituri de fiecare dată)? Sau cum s-ar mai fi putut ridica după ce a fost bătut cu pietre  în Listra, 
când a fost lăsat ca mort? Și Sf. Pavel adaugă: suntem tot timpul pregătiți să murim pentru Hristos și în 
pofida atâtor pericole, să se întrevată că puterea lui Hristos previne moartea noastră (vezi în versetul 
11). 
 
Frații mei și surorile mele, suntem foarte norocoși să primim asemenea încurajare de la Sfântul Apostol 
azi! Chiar dacă nu am suferit în același mod ca și el, dar suferință, defăimare, nedreptate, dispreț, 
pericol și multe altele ne urmăresc în viețile noastre în fiecare zi. Să fim și noi întăriți de credința 
neclintită a Sf. Pavel, aceea că Hristos nu ne va abandona nicodată în zbaterile noastre zilnice. Precum 



Atotputernicul, El are puterea să ne ridice povara, indiferent de cât de grea ar fi ea. Ca un Dumnezeu al 
dreptății, El va fi cu noi în orice nedreptate pe care trebuie să o îndurăm. Indiferent de situația noastră, 
El va găsi cea mai bună cale de a ne proteja. Fie ca, cu răbdare, să nu ne pierdem niciodată nădejdea și 
inima în Domnul nostru și Dumnezeu. Să imităm și noi exemplul strălucitor al sf. Pavel. Astfel, vom 
putea să vedem și noi minuni în viețile noastre. Amin. 


