ISUS:
DUMNEZEU FIUL SAU FIUL LUI DUMNEZEU?
PROPOVÄDUIE§TE BIBLIA TRINITATEA?
Dumnezeu ca: DUMNEZEU FIUL“ ßi
care ar fi existat în ceruri de la începutul
creaþiei, împreunä cu DUMNEZEU
TATÄL, cu care ar fi egal în putere ßi
autoritate; cä a fost näscut ca prunc de o
fecioarä cunoscutä sub numele de Maria;
cä a träit printre oameni ßi a murit pe
cruce, semn al dragostei lui Dumnezeu
faþä de omenire, dupä care s-a reântors în
ceruri pentru a-ßi relua poziþia sa de slavä.
În mod analog, SFÂNTUL DUH, sau
SFÂNTUL SPIRIT, este deasemenea
privit ca o parte a lui Dumnezeu. Deci, sar putea înþelege cä Dumnezeu este
Triunitar, (unul in trei), idee de bazä a
Doctrinei Trinitäþii.
Relaþia dintre cele trei persoane,
Dumnezeu Tatäl, Dumnezeu Fiul ßi
Dumnezeu Sfântul Duh este înþeleasä
într-un mod foarte subtil de teologii
înväþaþi care apärä aceastä doctrinä ßi cu
mult mai puþin, sau de loc, de majoritatea
acelora care o acceptä.
Ideea cä „Isus este Dumnezeu“ este
susþinutä într-o manierä emoþionalä de
foarte mulþi oameni religioßi, sinceri în
convingerile lor. În schimb, oricine nu ar
accepta aceastä tezä färä ezitare va fi
catalogat drept „eretic“, sau „necreßtin“.
Lucrarea prezentatä are drept obiect
de studiu examinarea acestui subiect. Se
va argumenta ßi susþine ideea cä Isus este
„FIUL LUI DUMNEZEU“. Nu se ia în
discuþie teza unitarianä, potrivit careia

ISUS ESTE UNIC
În mod categoric, Noul Testament îl
prezintä pe Isus Christos drept o
personalitate remarcabilä. Sunt
evidenþiate extraordinarele sale puteri,
exemplificate prin mulþimea de miracole
realizate; deasemenea Isus face cele mai
pätrunzätoare observaþii despre viaþa
umanä, credinþä ßi despre adevärata
închinare în faþa Domnului; apoi,
proclamä concepþia despre Isus, ca fiind
„unica sursä a vieþii viitoare“, aßa cum
nimeni nu ar fi îndräznit s-o faca.
Apostolii vorbesc despre el, dupä înälþare
slävindu-l pentru toatä puterea ßi
autoritatea datä de Dumnezeu, la dreapta
cäruia se aflä. Iar propria-i estimare, de o
vitalä semnificaþie, poate fi reflectatä prin
urmätorul vers:
„Viaþa veßnicä este aceasta: sä Te
recunoascä pe Tine singurul
Dumnezeu adevärat, ßi pe Isus
Christos, pe care L-ai trimis Tu.“
(IOAN 17:3)
Evident cä dacä putem avea speranþa
vieþii care va veni, va trebui sä cunoaßtem
adevärul despre persoana ßi rolul lui Isus
Christos.

OPINIA POPULARÄ
Acum, majoritatea celor care îßi fac o
anume idee despre Isus ar înclina sä
creadä cä acesta este „o parte din
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Isus ar fi „un om superior“, ßi nici teza
adoptþionistä, ce afirmä cä „Dumnezeu Lar fi adoptat pe Isus ca Fiu al Säu
spiritual“. Se va dezvolta în schimb
concepþia biblicä potrivit cäreia Isus a fost
„UNICUL FIU CREAT AL LUI
DUMNEZEU“, dar numai dupä o analizä
sistematicä a Scripturii.

apostolului Pavel, care nu ßtia nimic
despre Doctrina Trinitäþii.

CUM A APÄRUT?
Pentru a räspunde la aceastä întrebare ar
trebui sä cunoaßtem când s-a näscut
aceastä teorie. Raspunsul ar fi urmätorul:
undeva în perioada anilor 300-400 D.C.,
ßi în nici un caz în timpul lui Isus ßi al
apostolilor. Este un fapt evident ßi
deosebit de important cä „Biserica
Pärinþilor“ nu cunoßtea nimic despre
„Trinitate“, chiar exprimând idei în
contradicþie cu aceasta. Pentru cei mai
mulþi din ei nici nu a existat întrebarea
dacä Isus ar fi fost „co-egal, co-etern ßi
dintotdeauna cu Dumnezeu“. Isus a fost
subordonat lui Dumnezeu, fiind „fiinþä
creatä“.
Tezele de bazä ale Doctrinei Trinitäþii
sunt deciziile unui numär de întruniri ale
Consiliilor Bisericeßti, dintre care cele
mai semnificante sunt cele datate din:
325 D.C. Primul Consiliu General de la
Niceea a decretat cä: „Fiul a fost de la
începuturi de aceeaßi naturä cu Tatäl“.
381 D.C. Al doilea Consiliu General de
la Constantinopole a decretat cä:
„Sfântul Duh trebuie invocat ßi rugat
o datä cu Tatäl ßi Fiul“.
431 D.C. Al treilea Consiliu General þinut
în Efes a decretat cä: „Isus are doua
naturi: una umanä ßi alta divinä.“
Deasemenea, cä: „Maria a fost
‚MAMA LUI DUMNEZEU‘, în
contradicþie cu cei ce au susþinut ideea
de ‚MAMÄ A LUI CHRISTOS‘“.
451 D.C. Al patrulea Consiliu General de
la Calcedon, unde s-a decretat cä:

O TEZÄ NEFONDATÄ BIBLIC
Trebuie sä observäm cä ideile susþinute
de Doctrina Trinitäþii nu au un suport
biblic, deoarece nu pot fi gäsite în Biblie.
Aceasta nu reprezintä o descoperire nouä
în sine, fiind cunoscutä cu mult timp
înainte, încä din secolul patru dupä
Christos.
Mai recent, dezbätând aceastä temä,
tot mai mulþi teologi ßi-au expus punctele
de vedere. Astfel teologul anglican J. H.
Newman, scria in 1845:
„... doctrinele cu privire la Tatä,
Fiu ßi Sfântul Spirit nu sunt
înväþate pur si simplu din
Scripturä.“ („Arieni ai secolului
IV“, pag. 50)
Dr. W. R. Mathews, mulþi ani decan
al Catedralei St. Paul din Londra, a fost
mai emfatic:
„... Doctrina Trinitäþii ... nu face
parte din mesajul original. Sfântul
Pavel nu o cunoßtea ßi nu ar fi putut
descifra înþelesul termenilor
utilizaþi în formularea teologicä
acum acceptatä în general de
bisericä.“ („Dumnezeu în gândirea
ßi experienþa creßtinä“, pag. 180)
Probabil cä mulþi admiratori sinceri ai
lui Isus vor fi uimiþi sä afle poziþia
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„cele doua naturi ale lui Christos
constituie o singurä persoanä ßi o
unicä voinþä.“
Formularea progresivä a Doctrinei
Trinitäþii de-alungul unei perioade
considerabile de timp este evidentä,
aceasta putându-se observa ßi din
comparaþiile cu cele mai multe crezuri ale
bisericii:
Crezul Apostolic, desigur unul dintre
primele crezuri, deßi de datare
necunoscutä, exprimä relaþia dintre
Christos ßi Dumnezeu astfel:
„... Dumnezeu Tatäl Atotputernic
... Isus Christos, unicul Säu Fiu ...
conceput prin Sfântul Spirit (Duh)
ßi näscut de Fecioara Maria ...“
Dupä înviere, „Christos s-a ridicat
în cer ßi a stat la dreapta lui
Dumnezeu Tatäl Atotputernic,
pânä când va veni sä-i judece pe
cei vii ßi cei morþi.“
Aceastä formulare este în
conformitate cu ceea ce afirmä Biblia.
Dar, mai târziu, crezurile au prezentat noi
adäugiri, cât ßi alte puncte de vedere.
Crezul Niceean din 325 D.C. declara
cä Isus este:
„Unicul Fiu al lui Dumnezeu, cä a
fost creat de Tatäl Säu înaintea
tuturor lumilor ... Dumnezeu din
Dumnezeu, Acelaßi Dumnezeu din
Dumnezeu, fiind de aceiaßi
substanþä cu Tatäl... Sfântul Duh,
cu Tatäl ßi Fiul sunt glorificaþi ßi
lor împreunä trebuie sä ne
închinäm.“
Crezul Athanasian, de datä
necunoscutä, dar în mod sigur apärut

dupä anul 500 D.C., este cu mult mai
emfatic:
„Noi ne rugäm la un singur
Dumnezeu în Trinitate ßi Trinitatea
în Unitate ... existä o singurä
persoanä a Tatälui, o alta a Fiului
ßi o alta a Sfântului Duh. Dar
Dumnezeu Tatäl, Fiul ßi Sfântul
Duh este întru-totul unul; de glorie
egalä ßi de märeþie veßnicä. Tatäl
necreat, Fiul necreat ßi Duhul Sfânt
necreat.“ Toþi sunt declaraþi eterni,
„dar nu sunt consideraþi trei
veßnici, ci doar unul în veßnicie.“
Crezul trage concluzia: „Va fi
salvat numai acela care gândeßte
astfel în Trinitate!“
Noile teorii despre Dumnezeu au
declanßat opoziþia acelora care s-au
considerat a fi susþinätorii credinþei
originale. Rezultatul a fost o controversä
amarä pentru mai mult de un secol între
liderii bisericii. Deciziile Consililor
Bisericeßti din secolele al IV-lea ßi al Vlea au determinat autoritäþile bisericeßti
sä suprime „întreaga rebeliune“. Astfel
doctrina oficiala a Trinitäþii a fost
proclamatä ca oficialä ßi obligatorie.

CE SPUNE BIBLIA?
Înainte de Isus, scrierile Vechiului
Testament au pregätit, timp de secole,
naþiunea lui ísrael, (evreii), în legäturä cu
revelaþia Dumnezeului lor, care i-a
eliberat din Egipt. Se pune întrebarea, ce
impresie ßi-au fäcut aceßtia despre natura
lui Dumnezeu? Räspunsul devine
evident, în conformitate cu urmätorul citat
din lucrarea „Un ghid al cunoßtinþelor
evreießti“, de C. Pearl si R. Brokes, pag.
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96-97:
„Având afirmatä existenþa lui
Dumnezeu, Iudaismul îßi conservä
numai o idee de bazä despre El,
prin care se recunoaßte dogma
unitäþii lui Dumnezeu. ‚Ascultä
Israele: Domnul Dumnezeul
nostru, Domnul este unul!‘
Aceasta reprezintä o imediatä
negare a politeismului lumii antice
cu numeroasele sale zeitäþi. Este o
repudiere a ideii cä ar exista doi
Dumnezei, sau douä surse creative
de existenþä, una a binelui ßi alta a
räului. Deasemenea se neagä în
mod evident ideea de trinitate—
trei Dumnezei într-unul—stabilitä
prin doctrina Creßtinismului.
Pentru Iudaism este absolut
definitorie întreaga concepþie
fundamentalä despre un singur
Dumnezeu, care este singura sursä
a vieþii ßi a morþii, a naturii ßi a
istoriei puterilor tuturor forþelor
fizice ßi spirituale.“
În concluzie, doctrina Trinitäþii
rämâne un mare obstacol în calea oricärui
evreu care ar cerceta religia creßtinä.
Aflându-ne la sfârßitul unui secol
caracterizat de idei neclare, ar trebui sä
ne reamintim cä în Vechiul Testament
existä dovezi evidente despre venirea lui
Isus. Isus îsußi a menþionat: „Legea,
Psalmii ßi Profeþiile“ ca fiind märturii si
profeþii care îi anunþasera venirea. Astfel,
în PSALM 2:7,8 putem citi:
„Tu eßti Fiul Meu! Astâzi te-am
näscut. Cere-Mi, ßi-þi voi da
neamurile de moßtenire ßi

marginile
pämântului
în
stäpânire.“
Desigur cä trebui sä înþelegem färä
dubii cä Dumnezeu a vestit despre cineva
care va conduce în numele Säu, (Regele
Meu), peste toate naþiunile pämântului.
Dar acesta este Fiul Domnului deoarece
El a fost creat, näscut. Cel care va
conduce lumea va fi, prin urmare, nu
Dumnezeu, ci Fiul Domnului. El a
început sä existe din ziua în care a fost
„conceput“. Dar, întocmai ca toþi fiii, El
este precedat de Tatäl säu. §i ceea ce am
afirmat are ca suport primul verset al
Noului Testament, MATEI 1:1:
„Cartea neamului (naßterii) lui Isus
Christos, fiul lui David, fiul lui
Avraam.“
Dar atunci, când acest „Fiu“ a apärut
pentru prima datä printre oameni, ce s-a
spus despre el?
Nu existä nici un dubiu în privinþa
räspunsului! Isus întotdeauna a vorbit
despr el însußi ca subordonat Tatälui, ca
depinzând în totalitate de El pentru
înväþätura ßi lucrarea sa. Iatä câteva dintre
afirmaþiile sale în aceastä privinþä:
„Fiul nu poate face nimic de la
sine; el nu face decât ce-L vede pe
Tatäl fäcând.“ (IOAN 5:19)
„Înväþätura nu este a mea, dar mia fost datä.“ (IOAN 7:16)
„Tatäl este mai mare decât mine
...“ (IOAN 14:28)
Când este acuzat de evrei ca se
autointituleazä Dumnezeu, el neagä
aceasta, spunând:
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„Eu sunt Fiul lui Dumnezeu.“
(IOAN 10:34-36)
Mai mult, el declinä ideea de a se
intitula „bun“. Când i se adreseaza cu
„bunule stäpân, sau înväþätor“, el
räspunde:
„Pentruce mä numeßti bun?
Nimeni nu este bun, decît unul
singur: Dumnezeu.“ (MARCU
10:18)
În marea sa profeþie, înainte de a fi
rästignit, Isus prezice reântoarcerea sa pe
pämânt:
„Atunci se va vedea Fiul omului
venind pe nori cu mare putere ßi
cu slavä ... Cât despre ziua aceea,
sau ceasul acela, nu ßtie numeni,
nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci
numai Tatäl.“ (MARCU 13:
26,32)
Deasemenea sä ne reamintim ce le
spunea Isus discipolilor, dupä ce s-a
ridicat din mormânt:
„Du-te la fraþii mei ßi spune-le cä
mä sui la Tatäl meu ßi Tatäl vostru,
la Dumnezeul meu ßi Dumnezeul
vostru.“ (IOAN 20:17)
Deci, nu este nici un dubiu asupra
opiniei lui Isus despre el însußi, cä absolut
în orice, Tatäl i-a fost superior, iar Fiul
era absolut dependent de El.

spune Scriptura (ne referim la natura sa
umanä, muritoare, care i-a fost schimbatä
într-una nemuritoare), înainte ca Isus sä
se ridice în ceruri, unde s-a aßezat la un
loc de onoare, la dreapta Tatälui:
„La înfäþißare a fost gasit ca un om,
s-a smerit ßi s-a fäcut ascultätor
pânä la moarte ßi încä moarte de
cruce. De aceea, ßi Dumnezeu l-a
înältat nespus de mult, I-a dat
numele care este mai sus de orice
nume, pentruca în numele lui Isus,
sä se plece orice genunchi al celor
din ceruri, de pe pämânt ßi de sub
pämânt, ßi orice limbä sä
märturiseascä spre slava lui
Dumnezeu Tatäl, cä Isus Christos
este Domnul.“ (FILIPENI 2:8-11)
Înälþarea lui Isus la un loc de onoare
în cer este lucrarea Tatälui; El este cel ce
trebuie glorificat. Toate evenimentele
decisive din viaþa lui Isus sunt aservite
lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care
L-a fäcut pe Isus „atât Domn, cât ßi
Christos“, ßi l-a investit în funcþia sa de
„judecätor al viilor ßi morþilor“ (FAPTE
2:34; 10:42).
Deasemenea, apostolii se referä la
relaþiile, din cer, dintre Dumnezeu ßi Isus:
„Har ßi pace de la Dumnezeu Tatäl
nostru ßi de la Domnul Isus
Christos.“ (ROMANI 1:7)
Aceste cuvinte se repetä ßi în
EFESENI 1:3,17:
„Binecuvântat sä fie Dumnezeu,
Tatäl Domnului nostru Isus
Christos ... Dumnezeul Domnului
nostru Isus Christos.“

OBIECÞIUNI
Se pot ridica obiecþiuni în legäturä cu
pasajele citate despre Isus, care se referä
la zilele vieþii sale, ca om, dar nu ar trebui
sä le consideräm ca definitorii, în privinþa
poziþiei sale de slavä. Sä investigäm ce
5

Nu vom gäsi nicio aluzie referitoare
la Dumnezeu si Isus, cä ar fi o persoanä
unicä. Sunt douä persoane separate,
prioritatea bineânþeles aparþinând Tatälui.
De o deosebitä importanþä este
exprimarea relaþiei dintre Isus ßi
Dumnezeu Tatäl, în cartea Apocalipsei,
datatä din anii 90 D.C, pentru:
„Descoperirea lui Isus Christos, pe
care i-a dat-o Dumnezeu ca sä
arate robilor säi lucrurile care au
sä se întâmple ...“ (APOCALIPSA
1:1).
În primele capitole Isus se adreseazä
în mod direct „celor 7 biserici din Asia“,
(versetul 4), în care se referä de mai multe
ori la Dumnezeu Tatäl:
„Cel care va birui ... voi märturisi
numele lui înaintea Tatälui meu ßi
înaintea
îngerilor
Lui.“
(APOCALIPSA 3:5,12, 21).
Acestea sunt cuvintele lui Isus. Ele neau fost fäcute cunoscute dupä 60 de ani
de la ridicarea Lui în ceruri, când s-a
aßezat la dreapta Tatälui.
Deasemenea ne este descrisä relaþia
Sa cu Dumnezeu ßi în prezenta poziþie
de glorie. Sensul general este evident:
Dumnezeu Tatäl deþine suprema
autoritate; El îi dä revelaþia Fiului Sau;
El îßi va împärþi tronul cu unicul Sau Fiu;
Lui, Fiul îi va aduce întreaga sa
recunoßtiinþä, supunându-se definitiv faþä
de: „Dumnezeul meu“.
Nu existä nici o dovadä a coexistenþei
a douä fiinþe într-un unic Dumnezeu.
Cel mai decisiv argument în favoarea
totalei autoritäþi a lui Dumnezeu Tatäl faþä
de Fiul Säu, îl vom gäsi în descrierea

fäcutä de apostolul Pavel din 1
CORINTENI 15:24-28, despre domnia
lui Christos:
„În urmä va veni sfârßitul, când El
va da Împäräþia în mâinile lui
Dumnezeu Tatäl ... §i când totul
i-a fost supus, chiar ßi Fiul se va
supune celui ce I-a supus toate
lucrurile, pentru ca Dumnezeu sä
fie Domnul în toþi.“
Astfel, putem înþelege analogia
familiei ßi a relaþiilor de înrudire.
Dupä cum reiese din ultimele versete,
atunci când se va împlini scopul atât de
dorit de Dumnezeu, Fiul va înapoia
autoritatea sa de conducere a Împäräþiei,
Tatälui.
Sä facem o evualuare aproximativä:
Isus, de când s-a ridicat la cer, au trecut
aproape 2000 de ani; dupä întoarcerea
Lui, pentru a conduce Regatul lui
Dumnezeu pe Pämânt, perioada domniei
va fi de 1000 de ani, un mileniu. La
sfârßitul domniei sale, atunci când va
înapoia conducerea Regatului de pe
Pämânt, cätre Tatäl Säu, Fiul ar fi
glorificat în veßnicie de cel putin 3000
de ani. Subordonarea Fiului glorificat,
Dumnezeului Tatä, nu poate fi mai clar
exprimatä!
Aceasta este raþiunea pentru care în
cele din urmä Dumnezeu Tatäl va fi
„Totul in toate“.

ORIGINEA FIULUI
Despre începutul existenþei lui Isus se
argumenteazä explicit în Evanghelia lui
Luca. Mariei, o fecioarä cu frica lui
Dumnezeu, evreicä, descendentä a
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regeluiDavid, i-a apärut un înger purtând
urmätorul mesaj:
„Plecäciune þie, cäreia þi s-a fäcut
mare har, Domnul este cu tine ...
§i iatä ca vei rämâne însärcinatä,
ßi vei naßte un fiu, cäruia îi vei
pune numele Isus (Salvatorul,
Mântuitorul). El va fi cel mare ßi
va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt;
ßi Domnul Dumnezeu îi va da
scaunul de domnie al Tatälui säu
David ... ßi Împäräþia Lui nu va
avea sfârßit.“ (LUCA 1: 28-33)
Sä ne imaginäm ßocul ßi surpriza
produsä la auzirea acestor cuvinte. Maria,
ca orice evreicä, cunoßtea destul de bine
promisiunea fäcutä de Dumnezeu lui
David cu aproximativ 900 de ani înainte
(cä va avea un descendent (fiu), cä acest
fiu al lui David va restaura Regatul lui
Israel ßi cä va reconcilia Israelul în faþa
Domnului). El ar fi fost mult aßteptatul
Mesia, iar Maria, înmärmuritä, afla cä ea
urma sä-i fie mamä, iar copilul ei era cel
desemnat pentru a ajunge pe tronul lui
David. Dar apoi, perplexitate! Cu toate
cä Maria era logoditä cu un evreu, cu
credinþä în Dumnezeu, pe nume Iosif, ei
nu erau cäsätoriþi ßi nici nu se punea
problema naßterii unui copil înaintea
cäsätoriei. De aceea Maria l-a întrebat pe
înger cum se va îndeplini aceastä
promisiune, la care îngerul i-a räspuns:
„Duhul Sfânt se va coborî peste
tine ßi puterea Celui Prea Înalt te
va umbri. De aceea, Sfântul care
se va naßte din tine va fi chemat
Fiul lui Dumnezeu.“ (LUCA 1:35)
Pentru a completa aceastä imagine,

Evanghelia lui Matei ne dä date ßi despre
modul cum a fost anunþat ßi Iosif, viitorul
soþ. Nefiind încä cäsätoriþi ßi „Maria,
gäsitä cu un copil de la Sfântul Duh“,
poate Iosif ar fi fost îndreptäþit sa o
repudieze. De aceea, un înger i-a adresat
lui Iosif mesajul Domnului:
„Iosife, fiul lui David, nu te teme
sä o iei la tine pe Maria, nevastäta, cäci ce s-a zämislit în ea este
de la Duhul Sfânt.“ (MATEI
1:20,21)
De aici, Iosif trebuia sä înþeleagä cä
acest copil va fi Mesia. Întregul episod
este relatat în versetul urmätor:
„Toate aceste lucruri s-au
întâmplat ca sä se împlineascä ce
vestise Domnul prin proorocul
care vestise, (profeþia lui Isaia
fäcutä cu 700 de ani înainte): Iatä,
fecioara va fi însärcinatä, va naßte
un fiu ßi-i vor pune numele
Emanuel, care tälmacit înseamnä
Dumnezeu este cu noi.“ (MATEI
1:22-23)
Aceste divine indicaþii date Mariei ßi
lui Iosif au conþinut ßtiri monumentale.
Un copil cu un mare destin trebuia sä fie
näscut, pentru ca El ar fi trebuit, nu numai
sä conducä pe vecie de pe tronul lui
David, dar deasemenea sä-ßi salveze
propriul popor de päcate.
Originea copilului era neclarä. Maria
trebuia sä-i fie mamä, dar Iosif nu-i va fi
tatä. Copilul va fi conceput prin „puterea
Celui Mai Înalt“, „Sfântul Duh“ pentru a
se împlini minunea. §i astfel o fecioarä
va rämâne însärcinatä, iar fiul ei se va
naßte ßi se va numi „Fiul Lui Dumnezeu“.
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Aceasta este cea mai clarä înväþäturä a
Bibliei despre naßterea din fecioarä a lui
Christos.

„El, cel santificat ßi cei santificati prin
credinþä sunt cu toþii, unul“; însemnând
cä au aceiaßi naturä. Iatä ce se declarä, în
acest sens, acestor fiii si fiice, denumiþi
„copii“:
„Astfel dar, deoarece copiii sunt
pärtaßii sângelui ßi cärnii, tot aßa
ßi El însußi a fost deopotrivä partaß
la ele.“ (EVREI 2: 10-14)
Aceasta reprezintä o declaraþie
explicitä despe natura lui Isus, ßi anume
aceeaßi cu natura tovaräßilor säi, natura
„în carne ßi sânge“. Autorul continuä sä
ne spunä de ce a trebuit sä fie astfel
(EVREI 2:17-18):
„Prin urmare a trebuit sä Se
asemene fraþilor Säi în toate
lucrurile ca sä poata fi, în ce
priveßte legäturile cu Dumnezeu,
un mare preot milos ßi vrednic de
încredere, ca sä facä ispäßire
pentru päcatele oamenilor. §i prin
faptul cä El însußi a fost ispitit în
ceea ce a suferit, poate sä vinä în
ajutorul celor ce sunt ispitiþi.“
Rezumând, Isus, în dorinþa Sa de
împlinire a märeþei lucräri de a se sacrifica
pe sine însußi, în lupta cu päcatul, ar fi
putut-o realiza, dacä ßi numai dacä ar fi
avut aceeaßi naturä cu a acelora pe care
trebuia sä-i salveze; ßi pentru a putea fi
„un preot milos“, trebuia sa aibä
experienþa tuturor päcatelor lor.
§i pentru a nu mai avea nici un dubiu,
dezväluirea maximä a înþelesului clar este
fäcutä în continuare în EVREI 4:15:
„Cäci n-avem un Mare Preot care
sä n-aibä milä de släbiciunile

ISUS, FIUL OMULUI
Existä aceastä reþinere, cä Isus, Fiul lui
Dumnezeu, a fost membru al rasei umane.
Sunt unele päreri potrivit cärora, a gândi
cä Isus a avut natura noasträ umanä, cu
toate släbiciunile ei, ar reprezenta o
degradare ßi implicit s-ar ivi unele dubii
cu privire la lipsa sa de päcate.
Trebuie sä ne reântoarcem la evidenþa
Bibliei. Pânä aici am prezentat
înregisträrile clare ale originii ßi naßterii
sale, ca: Fiu al lui Dumnezeu ,dar ßi Fiu
al Mariei. Apostolul Pavel, în
GALATENI 4:4 scria:
„ Dar când a venit împlinirea
vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul
Säu, näscut din femeie, näscut sub
Lege“.
„Näscut sub Lege“ trebuie interpretat
ca „bärbat israelian, träind în respectul
Legii lui Moise“. Pavel ne spune ßi de
ce, în versetul urmätor: „Ca sä
räscumpere pe cei care erau sub Lege,
pentru ca sä cäpätäm înfierea“.
Dar, evreii träiau sub o Lege care îi
condamna în permanenþä, deoarece nu se
putea träi färä de päcat. Iar Isus, fiind
näscut din ei, îi va reprezenta cel mai bine
în lucrarea sa de räscumpärare.
În Epistola cätre Evrei ni se prezintä
modul prin care Isus a trebuit sä fie fäcut
„perfect prin suferinþä“, pentru ca apoi „sä
poatä fi în stare de a fi autorul salvärii ßi
mântuirii“, pentru toþi aceia care sunt fiii
ßi fiicele lui Dumnezeu. Din acest motiv,
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noastre; ci unul care în toate
lucrurile a fost ispitit ca ßi noi, dar
färä päcat.“
Într-adevär, existä o oarecare reþinere
sä acceptäm ideea cä, Isus a fost supus
suferinþei tuturor tentaþiilor, precum noi
toþi. Unii ar înclina sä înþeleagä cä „a fi
ispitit“ este sinonim cu „a comite“
päcatul, ßi deci, El nu ar mai fi chiar „färä
de päcate“; o astfel de logicä este în
totalitate greßitä.
Existä un singur adevär rezultat din
experienþa vieþii ßi morþii lui Isus, ßi acest
adevär ne impune datoria de a-l cäuta.

ne spune cä prin lucrarea lui Isus, care a
fost un sacrificiu, päcatul sä poatä fi
îndepärtat de noi oamenii, bärbaþii ßi
femeile în credinþä, care avem astfel
nädejdea salvärii ßi reconcilierii cu
Dumnezeu. Aceasta este mareaþa lucrare
de mântuire a lui Christos. Noi avem
nevoie de izbävire, avem o nevoie vitalä
de salvare, sau de mântuire, dupä cum se
spune în Biblie. În caz contrar, situaþia
noasträ este similara cu cea a Efesenilor,
aßa dupä cum spune apostolul Pavel,
atunci când încä nu era cunoscutä
Evanghelia:
„Aduceþi-vä aminte cä în vremea
aceea eraþi färä Christos ... färä
nädejde ßi färä Dumnezeu în
lume.“ (EFESENI 2:12)
§i noi suntem în aceeaßi situaþie, „de
a nu avea speranþä“, dacä ne abatem de
la lucrarea lui Dumnezeu prin Christos.
Iatä de ce Evanghelia lui Christos nu este
o pläcere „extra-opþionalä“, fiind în
schimb vital necesarä, dacä dorim sa
scäpäm de soarta morþii eterne.

DE CE A FOST NÄSCUT FIUL
DOMNULUI ASTFEL?
Care a fost scopul Domnului prin
aducerea Fiului Säu in lumea noasträ?
Urmätoarele citate din Biblie ne vor
lämuri:
„Îi vei pune numele Isus, pentru
cä El va mântui pe poporul Lui de
päcatele sale“. (MATEI 1:21)
„Iatä Mielul lui Dumnezeu, care
ridicä päcatul lumii.“ (IOAN 1:29)

LUCRAREA VITALÄ A LUI
CHRISTOS

„Dumnezeu Îßi aratä dragostea faþä
de noi, prin faptul cä, pe vremea
când eram noi încä päcätoßi,
Christos a murit pentru noi ... Cäci,
dacä atunci când eram noi
vräjmaßi, am fost împacaþi cu
Dumnezeu, prin moartea Fiului
Säu, cu mult mai mult acum, când
suntem împäcaþi cu El, vom fi
mântuiþi prin viaþa Lui.“
(ROMANI 5:8-10)
Mesajul clar reflectat de aceste citate,

Am ajuns la miezul problemei pe care
trebuie sä o rezolväm, dacä o putem numi
astfel. Omenirea nu se poate salva singurä
de consecinþele päcatului, concretizate
prin „moarte“. Însä Dumnezeu „nu este
doritor ca oricine sä moarä definitiv“; de
fapt El doreßte „ca toþi oamenii sä fie
salvaþi“, (2 PETRU 3:9; 1 TIMOTEI 2:4).
Dumnezeu nu poate scuza päcatul,
altfel El ar trebui sa abdice de la dreapta
Sa autoritate asupra lumii. Prin urmare,
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päcatul trebuießte recunoscut, condamnat
ßi învins într-o asemenea manierä, încat
oamenii, barbaþi ßi femei de cea mai
aleasä preþiozitate sufleteascä, cu inima
sincerä, sä poata înväþa aceastä lecþie ßi
sä descopere adevärul. Ei au nevoie de
un Mântuitor, Salvator, Izbävitor ßi
Räscumpärätor, care sä le poatä prelua ßi
rezolva toatä släbiciunea, necredinþa ßi
päcatele, în numele Lui.
Dumnezeu se manifestä prin unicul
Säu Fiu, un membru al rasei umane, pe
care L-a înzestrat cu toatä puterea
Sfântului Säu Duh. Fiul cunoaßte toate
tentaþiile umanitäþii, dar le depäßeßte în
mod categoric ßi îßi subordoneazä voinþa
în tot ce va face, nu dupä dorinþa Sa, ci
dupä cea a Tatälui. Pentru aceasta, Isus
nu a fost forþat de Dumnezeu sau de vreo
altä conßtiinþä preexistentä din ceruri. În
Epistola cätre EVREI 1:9, putem citi
urmatoarele:
„Tu ai iubit neprihänirea ßi ai urât
nelegiuirea;
de
aceea,
Dumnezeule, Dumnezeul Täu Tea uns cu untdelemn de bucurie, mai
presus decât pe tovaräßii täi.“
Astfel, ca reprezentant al rasei umane,
Christos a învins päcatul, care tentase
carnea ßi sângele ßi triumfase pânä atunci.
Astfel a fost depäßit eßecul original ßi tot
ceea ce condusese la „cäderea umanä în
päcat“, caci fiind El însußi färä de päcat,
s-a oferit ca sacrificiu pentru päcat.
Moartea sa pe cruce implicä
räscumpararea päcatului omenesc. Astfel,
existând acel plan al Domnului de
condamnare a päcatului, plan care nu
putea fi abrogat, Dumnezeu putea acum,
în abundenþa dragostei ßi milei Sale, sä-

ßi extindä iertarea de päcate ßi sä accepte
reconcilierea cu Sine a tuturor acelora
care ar lua la cunoßtiinþä de lucrarea Sa
prin Christos.
Dacä am presupune valabilä teza
potrivit careia Isus ar fi una din pärþile
lui Dumnezeu ßi cä ar fi preexistat în
ceruri, atunci El în mod inevitabil ar fi
trebuit sä cunoascä ßi sä fie pe deplin
influenþat de cunoßtiinþele din timpul
vieþii ulterioare pe pämânt, ca Isus din
Nazaret. Ar fi cunoscut cä resurecþia
(învierea) ßi înälþarea Sa erau sigure în
înfaptuirea lor ßi nu ar mai fi fost necesar
ca independent de propria-i voinþä, sä
aleagä sä-L asculte pe Dumnezeu, iar în
faþa acelor mari presiuni morale, sä-L
invoce ßi sä-L roage, atât timp cât el însusi
ar fi fost Dumnezeu! Triumfätoarea
învingere a päcatului de cätre un
reprezentant al rasei umane n-ar mai fi
fost posibilä ßi astfel, räscumpärarea
päcatului nu ar mai fi fost necesarä.
Întelegând adevärul despre natura ßi
experienþa lui Isus din „zilele cärnii sale“,
este absolut esenþial sä acceptam lucrarea
de mântuire a lui Dumnezeu, prin el.

SFÂNTUL DUH, SPIRITUL
DUH×—DUHUL SFÂNT AL LUI
DUMNEZEU
Doctrina „Dumnezeu—Duh Sfânt“ a
intrat destul de târziu în teologia trinitäþii,
în secolele IV si V d.C. A fost ultima
doctrinä, cu privire la cea de-a treia
persoanä a lui Dumnezeu, dupä ce în
prealabil Tatäl, apoi Fiul fuseserä
declaraþi Dumnezeu. Crezul Apostolilor
nu ne relateazä nimic în acest sens, iar
apariþia sa în Crezul Niceean ßi cel
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Athanasian are o cauzä pe deplin
deliberatä.
Prezentarea biblica a Sfântului Duh
este fäcutä în mod divers. Este puterea ßi
forþa prin care Dumnezeu îßi realizeazä
voinþa. La începuturi, „Duhul lui
Dumnezeu se mißca pe deasupra apelor“;
deasemenea se afirmä cä a participat
direct la diferitele acte ale creaþiei. Dar,
dupä cum ne spune psalmistul in PSALM
104:29-30, toate lucrurile vii, oameni ßi
animale depind de Dumnezeu:
„Le iei Tu suflarea, ele mor ßi se
întorc în þärâna lor. Îþi trimiþi Tu
suflarea; ele sunt zidite ßi înoießti
astfel faþa pämântului.“
Prin Duhul Säu, El le susþine pe toate
în viaþä.
Profeþii din vechime au vorbit despre
mesajele lor primite de la Dumnezeu ßi
acestea nu au fost simple invenþii ale unor
minþi omeneßti, ei fiind „oameni care au
vorbit de la Dumnezeu, mânaþi de Duhul
Sfânt.“ (2 PETRU 1:21)
Isus însußi ßi-a prezentat intenþiile ßi
ßi-a expus concepþia despre viaþä,
deoarece „Dumnezeu L-a înzestrat cu
Sfântul Duh ßi cu putere.“ (FAPTE 10:38)
§i nu se relateazä niciunde în Biblie
despre activitäþi ale Duhului Sfânt care
sä sugereze cä acesta ar putea fi considerat
o persoanä.

dupä cum afirmä Teoria Trinitäþii?
Este adevärat, cä exista câteva versete
ce sunt des invocate de aceia care susþin
teoria trinitäþii. Sä examinäm aceste
versete biblice ßi sä le analizäm, punândule în armonie cu restul Scripturii.
1. „Dumnezeu a zis: Sä facem om dupä
chipul Nostru, dupä asemänarea
Noasträ.“ (GENEZA 1:26)

De obicei se citeazä acest text, care sä
vinä în sprijinul Doctrinei Trinitäþii. Însä
este uimitor cä evreii, cei care au primit
scrierile Vechiului Testament în propria
limbä, nu ßi-au însußit vreuna din ideile
trinitäþii; din conträ, ei au crezut doar întrun singur Dumnezeu. Pentru ei, Doctrina
Trinitäþii a constituit un obstacol uriaß în
examinarea doctrinelor bisericii.
„Dumnezeu“ din citatul anterior, este
„Elohim“, un cuvânt folosit la plural, dar
având ßi sens de singular. Cel mai des se
folosea aceastä formä chiar de cätre
Dumnezeu însußi, în alte ocazii fiind
utilizat pentru aceia care acþionau în
numele Lui ßi pentru cei investiþi cu
autoritatea Sa. Astfel este folosit de
judecätorii din Israel, care erau
împuterniciþi sä judece în numele Säu:
„Sä nu-i blestemi pe mai marii poporului
Täu (judecätori)“ (EXOD 22:28).
În PSALM 82, conducätorii naþiunii
sunt numiþi „elohim“ în versurile 1 ßi 6,
dar dacä judecä nedrept, conform
versului2, ei pot muri ca oamenii, versul7.
În PSALM 8:5, se spune cä omul este
fäcut „un pic mai jos decât îngerii
(Elohim, Dumnezeu)“, citat ßi în EVREI
2:7.
Punând în relaþie acest citat ßi cu cel

ANALIZAREA UNOR CITATE
BIBLICE
Se ridicä urmatoarea întrebare: existä
pasaje din Noul Testament care sä
sugereze cä Isus ar fi pre-existat în cer,
ca apoi sä se fi coborât pe pämânt, aßa
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din Geneza, vom obþine cea mai bunä
înþelegere pentru noþiunea de „îngeri“.
Desigur cä nici în acest caz, nu se face
vreo referire la trinitate. Deasemenea,
pärþi ale acestui citat le regäsim în Noul
Testament, dar färä aluzie la trinitate, ßi
nici în dezbaterile primelor secole când
acest citat era foarte des utilizat.

iar în aramaicä, comentariile pentru
„Memra“, (Cuvântul), îl folosesc ca nume
pentru Dumnezeu.
În timp ce termenul „Logos“ era
folosit în mod curent de catre filozofii
greci ai vremii sale, apostolul Ioan ar fi
trebuit sä-i dea adeväratul sens al Bibliei.
Astfel „Logos“, la început un gând
conceput din minte, apoi demonstrat prin
acþiune, este apt pentru înþelepciunea lui
Dumnezeu în exprimarea scopului Säu.
De aceea, acest termen, „Cuvântul“,
reprezintä „mintea lui Dumnezeu“. Iatä
de ce „Cuvântul era Dumnezeu“, sau
dupä o altä traducere „ce era Dumnezeu,
era Cuvântul“—adevärata semnificaþie a
lui Dumnezeu fiind mintea Sa ßi dorinþa
Sa.
Astfel „Cuvântul s-a facut trup“,
(IOAN 1:14), ßi Isus, Fiul lui Dumnezeu
a fost näscut. Nu este vorba despre un
„Fiu încarnat“, ci de un „Cuvânt
încarnat“. Este chiar ilogic sä presupunem
pre-existenþa unui “Dumnezeu Fiul“ din
începuturi ßi apoi sä interpretäm
„Cuvântul“ lui Ioan în acest sens.
Dupä cum am mai arätat ßi înainte,
înväþäturile biblice nu susþin alte doctrine,
ca cele ale trinitäþii.

2. „La început era Cuvântul ...“ (IOAN
1:1)

Este important sä înþelegem în ce sens,
apostolul Ioan a folosit termenul grec
„logos“, (cuvânt). Se acceptä, în zilele
noastre, cä nu trebuie cäutatä o explicaþie
a acestui verset în ideile filozofilor greci
ai timpului, ci în gândirea ebraicä a
Vechiului Testament. Iar în aceastä
gândire ßi scriere a Cuvântului ßi a
Înþelepciunii, afirmäm cä a fost implicat
chiar Dumnezeu însußi.
În PROVERBE 8:12, 14, 22-23, 27,
existä un remarcabil pasaj despre
„înþelepciune“:
„Eu, Înþelepciunea, am ca locuinþä
mintea ßi pot chibzui cele mai
chibzuite planuri ... De la Mine
vine sfatul ßi izbânda, Eu sunt
priceperea, a Mea este puterea ...
Domnul m-a facut cea dintâi dintre
lucrärile Lui ... Eu am fost aßezatä
din veßnicie, înainte de orice
început, înainte de a fi pämântul.“
Sä adäugäm ßi aceastä declaraþie:
„Cerurile au fost fäcute prin
Cuvântul Domnului.“ (PSALM
33:6)
În Septuaginta, versiunea greaca a
acestui Psalm, „Cuvântul“ este „Logos“,

3. „Cäci M-am pogorât din cer ca sä fac
nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a
trimis.“ (IOAN 6:39)

În ce sens s-a coborât Isus din ceruri?
Relatarea naßterii Sale ne evidenþiaza
faptul cä El ßi-a început existenþa
deoarece „Sfântul Duh (puterea Celui
Mai Înalt) a coborât la Maria“. El s-a
näscut ca rezultat al directei intervenþii a
Sfântului Duh al Domnulu ßi numai prin
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acest unic mod, necunoscut rasei umane,
se putea spune cä „s-a pogorât din cer“.
Rezultatul intervenþiei cereßti era
persoana sa, singura în stare sä indice
marea diferenþä dintre El ßi evrei, cei care
îi respingeau revendicarea sa. Apostolul
Iacov ne dä adevärata cheie, declarând
cä sunt douä „Înþelepciuni“: una
aparþinând pämântului, senzitivä,
diabolicä; ßi o alta „de deasupra“,
pacificä, purä ßi neprihänitä, (3:14-18)
Prima reprezintä gândirea naturalä a
minþii umane, îndeplinind propriile
interese; a doua reprezintä mintea ßi
gândirea lui Dumnezeu.
Isus ne spune în mod explicit cä El a
venit „nu ca sä-ßi îndeplineascä propria

iubit înainte de întemeierea lumii.“
(IOAN 17:5,24)

Aici, dificultatea noasträ constä în a
pricepe în ce fel Isus ar fi fost onorat ßi
iubit de Tatäl, înaintea existenþei Sale, ca
persoanä independentä. Se ridicä aceastä
problemä, care din punctul nostru de
vedere este o problemä de timp.
Astfel, noi interpretäm trecerea
timpului într-un mod linear.
Evenimentele separate sunt considerate
a fi puncte diferite pe o scalä liniarä a
timpului. Exempificând perioadele
relative de existenþä temporalä pentru
Avraam, Moise, David, Daniel, Christos
ßi Apostoli, vom avea o reprezentare de
forma celei de mai jos:

AVRAAM

MOISE

DAVID

DANIEL

1800 I.C.

1400 I.C.

1000 I.C.

600 I.C.

sa voinþä“ (sä-ßi urmeze propriul destin),
„ci, dorinþa Lui, a Celui care m-a trimis“
(înþelepciunea de deasupra). Astfel, le
spune evreilor:
„Voi sunteþi de jos ... Eu sunt de
sus.“ (IOAN 8:23)

CHRISTOS APOSTOLI
I.C./D.C.

50 D.C.

În mod inevitabil, se impune o relaþie
de ordine. §i nu putem gândi, în cazul
dat, locul lor în istorie, în alt fel. Dar,
aceasta este din cauza înþelegerii noastre
limitate. Noi nu deþinem încä acea
conßtiinþä necesarä pentru a înþelege
noþiunea timpului, al trecutului îndepärtat,
ßi nici a viitorului. Mintea Domnului nu
este supusä acestor limite, fiind infinitä
în putere ßi înþelegere. El este pe deplin
capabil de a exista, a percepe ßi a fi
conßtient atât de situaþiile trecute, de cele
prezente ßi viitoare. Nu putem reprezenta
experienþa divinä a timpului printr-o linie.
Ar trebui sä ne imaginäm ceva mai mult
decât o diagramä opusä. Se cunoaßte cä

„Cine M-a vazut pe Mine, a väzut
pe Tatäl.“ (IOAN 14:9)
Nu pentru cä Isus ßi Dumnezeu ar fi
fost aceaßi persoanä, dar cä Fiul a reflectat
perfect mintea ßi înþelepciunea Tatälui.
4. „§i acum, Tatä, prosläveßte-Mä la
Tine însuþi cu slava, pe care o aveam la
Tine, înainte de a fi lumea ... Tu M-ai
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Moise nu a träit înaintea lui Avraam, ßi
cä David a existat cu 400 de ani înaintea
lui Daniel. Fie în diagrama propusä
Dumnezeu în centrul arcului de cerc. El
se aflä la aceeaßi distanþä egal departatä
de toþi (raza unui cerc). Aceastä distanþä
constantä de märime egalä cu o anumitä
razä, reprezintä conßtiinþa infinita a
Domnului. Astfel, El este atât de conßtient
de existenþa oricarei persoane ßi aceasta
chiar înainte de naßterea ei.
În acest mod, Tatäl a cunoscut ßi
despre existenþa persoanei Fiului înainte
de naßterea Lui ßi de începerea existenþei
ca persoanä. Astfel, El îßi putea planifica
tot ceea ce apoi putea împlini. Putea sä
„glorifice“ ßi sä „iubeascä“ dinainte pe
propriul Säu Fiu, „unicul Fiu creat de
Tatäl“:

bucurie cä are sä vadä ziua Mea; a
väzut-o ßi s-a bucurat ... Înainte sä
se nascä Avraam, eu sunt.“
Avraam,
având
îndeplinite
promisiunile Domnului, a preväzut pe
cineva prin care: „toate familiile
pámântului vor fi binecuvântate“
(GENEZA 12:3). Isus cunoßtea cä El este
„acela“ care are prioritate chiar ßi înaintea
lui Avraam, în faþa Domnului.
5. „El (Isus) este chipul Dumnezeului
neväzut, cel întâi näscut din toatä
zidirea. Pentru cä prin El au fost fäcute
toate lucrurile care sunt în ceruri ßi pe
pämânt, cele väzute ßi cele neväzute ...
Toate au fost fäcute prin El ßi pentru
El. El este mai înainte de toate
lucrurile, ßi toate se þin prin El. El este

APOSTOLII
(50DC)

DUMNEZEU

AVRAAM
(1800 IC)
MOISE
(1400 IC)

DAVID
(100 IC)

DANIEL
(600 IC)

ISUS
CHRISTOS
(IC/DC)

capul trupului, al Bisericii. El este
începutul, cel întâi näscut dintre cei
morþi, pentru ca în toate lucrurile sä
aibä întâietatea. (COLOSENI 1:15-18)

Trebuie sä menþionäm cuvintele
apostolului Petru:
„Christos a fost cunoscut mai
înainte de întemeierea lumii ßi a
fost arätat la sfârßitul vremurilor
pentru voi.“ ( 1 PETRU 1:20)
Deasemenea redäm ßi citatul lui
IOAN 8:56-58:
„Tatäl vostru Avraam a sältat de

Principiul enunþat anterior cu privire la
previziune, timp ßi poziþia Domnului faþä
de ele, ne va ajuta ßi în dezlegarea acestor
nelämuriri. Aici, apostolul Pavel
accentueazä puternic poziþia primordialä
a lui Christos în planul Domnului privind
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lumea.
În ce sens Isus era „chipul lui
Dumnezeu“, potrivit cuvintelor lui Pavel,
din Epistola cätre Coloseni, ni se explicä
astfel:
„Christos este chipul lui
Dumnezeu ... Dumnezeu, care a
zis: ‚Sä lumineze lumina din
întuneric‘, ne-a luminat inimile,
pentru ca sä facem sä sträluceasca
lumina cunoßtinþei slavei lui
Dumnezeu pe faþa lui Isus
Christos.“ (2 CORINTENI 4:4-6)
Isus este „chipul lui Dumnezeu“,
deoarece El a adus „lumina cunoßtinþei
slavei lui Dumnezeu“ pe faþa Sa ßi în
caracterul Säu. Însä, slava lui Dumnezeu
nu este numai o lumina strälucitoare cu
puteri miraculoase, ci însußi caracterul
Säu, în toatä sfinþenia, adevärul ßi märeþia
Sa. Acest caracter, Isus îl reflectä perfect
în IOAN 1:14:
„Noi am privit slava Lui, o slavä
întocmai ca slava singurului näscut
din Tatä.“
Isus a fost chipul lui Dumnezeu, nu
ca o replicä fizicä, ci ca o reflecþie a
Duhului Säu, în milä ßi adevär.
Mai este numit „primul näscut“, mai
înainte de toate lucrurile creaþiei.
Termenul de „prim näscut“, se foloseßte
de douä ori în Noul Testament, referinduse la Christos, acesta fiind primul
reprezentant al omenirii, ridicat din
moarte la starea de nemurire:
„Isus Christos ... cel întâi näscut
din morþi.“ (APOCALIPSA 1:5)

învierea morþilor.“ (FAPTE 26:23)
„El sä fie cel dintâi näscut dintre
mai mulþi fraþi.“ (ROMANI 8:29)
Astfel, Isus a devenit primul din noua
creaþie a fiinþelor nemuritoare pe veßnicie,
iar adeväraþii urmaßi în credinþä ai lui
Christos vor moßteni împreunä cu El
aceiaßi promisiune, (ROMANI 8:17).
6. „Aveþi în voi gândul acesta care era
ßi în Christos Isus: El, mäcar cä avea
chipul lui Dumnezeu, totußi n-a crezut
ca un lucru de apucat sä fie deopotrivä
cu Dumnezeu, ci s-a dezbräcat pe sine
însußi ßi a luat un chip de rob, fäcânduse asemenea oamenilor; la înfäþißare a
fost gäsit ca om, s-a smerit ßi s-a fäcut
ascultator pânä la moarte ßi încä
moarte pe cruce.“ (FILIPENI 2:5-8)

Despre intenþia generalä a apostolului
Pavel din acest citat nu poate fi nici un
dubiu. Urmaßii credincioßi ai lui Isus
trebuie sä aibe aceiaßi modestie ßi
umilinþä în comportament ßi gândire ca
ßi Înväþätorul lor. Pavel a comentat despre
aceste träsäturi dorite de oameni,
descriindu-le din experienþa lui Isus, dar
afirmaþiilor sale li s-au dat cât mai diverse
interpretäri.
Formularea „chipul lui Dumnezeu“
ridicä o întrebare: în ce sens foloseßte
apostolul acest termen de „chip“, oare cu
înþeles de „formä“, „înfäþißare“? Sä
observäm cä nu poate fi vorba despre
înþelesul de „prezenþä fizicä“, deoarece
Isus nu a apärut printre oameni ca o fiinþä
nemuritoare. Pavel foloseßte deasemenea
acelaßi termen în versetul urmätor: „a luat
chipul, (forma) unui rob“. Deoarece Isus

„Christos ... va fi cel dintâi din
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a îngenunchiat în faþa discipolilor Säi
pentru a le späla picioarele, El a adoptat
poziþia unui rob, preluându-i ßi sarcinile.
A venit „sä serveascä“, a spus Pavel. Dar
astfel, în aceastä poziþie umilitoare, în
timpul lucrärilor Sale, Isus îl reprezenta
pe Dumnezeu, iar în faþa ucenicilor Säi,
vorbea cu autoritatea lui Dumnezeu ßi în
numele Lui, deoarece El era cu adevarat
„Emmanuel“ (Dumnezeu cu noi).
Apoi, Isus „nu a considerat ca un lucru
de apucat, sä fie deopotrivä cu
Dumnezeu“, ceea ce înseamnä cä nu s-a
gândit la acest „lucru de apucat“,
considerat ca ceva forþat, luat cu de-a sila.
Sau, în alte traduceri: „El nu s-a gândit la
o smulgere a egalitäþii cu Dumnezeu“,
deoarece „egalitatea“, trebuia sa fie
räsplata finalä dupä îndeplinirea cu
credinþä a misiunii lui Isus, aßa dupä cum
spune ßi apostolul Pavel, in FILIPENI 2:
9-11:
„Dumnezeu L-a înälþat nespus de
mult ßi i-a dat numele care este mai
presus de orice nume; pentru ca în
numele lui Isus sä se plece orice
genunchi ... ßi orice limbä sä
märturiseascä slava lui Dumnezeu
Tatäl, cä Isus Christos este
Domnul.“
Egalitatea despre care vorbeßte
apostolul Pavel se referea la împärþirea
propriei stäpâniri a lui Dumnezeu. Dar nu
este vorba despre o egalitate în termeni
absoluþi, rezumatä de Pavel, prin expresia
de „... gloria lui Dumnezeu“.
Isus nu a aßteptat ßi nici nu s-a gândit
sä atenteze la suprema autoritate. Sa
facem o antiparalelä cu Grädina Edenului.

Eva l-a crezut pe ßarpe care i-a spus cä
dacä ar lua fructul interzis, nu va muri, în
schimb, „ca ßi Dumnezeu ar cunoaßte
binele ßi räul“. În acest mod, ea ar fi
devenit egalä cu Dumnezeu. Iar în acest
act nesäbuit în care a atentat sa fure, sa
apuce, sä ia cu de-a sila „premiul râvnit“,
a fost curând urmatä ßi de Adam. Nu
aceasta a fost ßi calea lui Isus. „Nu voinþa
Mea, ci a Ta va fi îndeplinitä“, a spus Isus,
ßi aceasta a fost nu numai ruga finalä din
Ghetsimani, ci întreg sensul vieþii sale.
Astfel, Isus „s-a dezbräcat pe sine
însußi ... luând chip de rob“. El nu a träit
printre oameni ca un „prinþ“, cerând
închinare ßi slavä ßi nici nu a pretins
închinäciune ßi preamärire ca un
„conducätor al acestei lumi“ numit de
Dumnezeu, ci dimpotrivä, El s-a fäcut
„servitor al Domnului“, dupä cum a
profeþit Isai: „rob al lumii întregi“.
„Cäci cunoaßteþi harul Domnului
vostru Isus Christos. El, mäcar ca
era bogat, s-a fäcut särac pentru
voi, pentru ca prin säräcia Lui, voi
sä vä îmbogäþiþi.“ (2 CORINTENI
8:9)
Astfel, El a fost „fäcut asemenea
oamenilor“. Cuvântul „asemenea“ nu
poate avea înþelesul de „similar“ ßi nici
de „acelaßi“, conform formulärilor din
Noul Testament, deoarece, împärtäßind ßi
natura umanä, fiind näscut ßi din om, „în
toate lucrurile era fäcut ca fraþii säi“,
împärþind „carnea ßi sângele“ cu ei ßi
având cunoaßterea tentaþiilor, dar pe care
El le-a depäßit, (vezi EVREI 2:14,17;
4:15). Aceastä asemänare este o
„identitate“ deoarece se spune despre El
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ca „fiind gäsit în formä ca om“.
Acest pasaj biblic, foarte complicat,
se descoperä a fi solid în concordanþä cu
restul Noului Testament. Isus este Fiul lui
Dumnezeu, dar El este pe deplin om. El
îßi lasä deoparte toate dorinþele proprii de
preamärire, ßi îßi îndepärteazä mândria
specific umanä; prin umilinþä ßi
simplitate, El realizeazä izbävirea
celorlalþi, devenind exemplu pentru
adeväraþii credincioßi.

„Iatä, Eu trimit un Înger înaintea
ta, ca sä te ocroteascä pe drum ...
Fii cu ochii în patru înaintea Lui
ßi ascultä glasul Lui; sä nu te
împotriveßti Lui, pentru cä nu vä
va ierta päcatele; cäci Numele Meu
este în El.“ (EXOD 23:20-21)
În acest remarcabil pasaj, îngerul l-a
înlocuit pe Dumnezeu; el a rostit cuvintele
lui Dumnezeu ßi i-a judecat pe evrei. De
fapt, îngerul s-a exprimat cu delegaþie, în
„Numele lui Dumnezeu“, fiind în acea
perioadä „Dumnezeu“ pentru ei.
Considerând adeväratä aceastä premizä,
cu atât mai mult Fiul Domnului se putea
exprima în „Numele lui Dumnezeu“.
Analizaþi ßi urmätoarele versuri:
„Viaþa veßnicä este aceasta, sä Te
cunoascä pe Tine, singurul
Dumnezeu adevärat ßi pe Isus
Christos pe care L-ai trimis Tu ...“
(IOAN 17:3).

7. „Domnul meu ßi Dumnezeul meu.“
(IOAN 20:28)

Sunt cuvintele atribuite lui Toma, care
extaziat, a fost convins de realitatea
învierii lui Isus, prin atingerea ränilor de
la mâini ßi coaste.
Cum ar trebui sä înþelegem aceste
cuvinte? Cheia lor se poate gäsi în
înväþätura biblica despre „Numele
Domnului“.
Dumnezeu îßi declara Numele Säu lui
Israel, prin Moise, în aceastä formulare:
„Domnul Dumnezeu este un
Dumnezeu plin de îndurare ßi
milostiv, încet la mânie, plin de
bunätate ßi credincioßie, care îßi
þine dragostea pânä în mii de
neamuri, iartä färädelegea,
räzvrätirea ßi päcatul.“ (EXOD
34:6,7)
De aici reiese clar cä prin formularea
„Numele lui Dumnezeu“, se face o
prezentare moralä a Lui însußi, este „ceea
ce este Dumnezeu in caracter“.
Dar acest nume poate fi împrumutat
ßi altcuiva. Studiaþi urmatoarea declaraþie
fäcutä de Domnul cätre Israel:

„Am fäcut cunoscut Numele Täu
oamenilor“ (IOAN 17:6).
„Sfinte Tatä, päzeßte în Numele
Täu, pe aceia pe care mi i-ai dat,
pentru ca ei sä fie una, cum suntem
ßi noi.“ (IOAN 17:11).
„Eu ßi Tatäl una suntem.“ (IOAN
10:30)
Isus s-a bucurat de unitate în cuget ßi
duh cu Tatäl, astfel încât a spus: „Cine
M-a väzut pe Mine, a väzut pe Tatäl.“
(IOAN 14:9).
Pentru discipoli, Isus a þinut locul lui
Dumnezeu, a vorbit cuvintele lui
Dumnezeu, a proclamat adevärul lui
Dumnezeu ßi i-a pronunþat judecata. Cu
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alte cuvinte, în acea situaþie, cu delegare
de la Dumnezeu, El era Dumnezeu. De
aceea Toma a spus: „Domnul meu ßi
Dumnezeul meu“; El trebuie sä fi auzit
înainte aceste cuvinte, ca sä-ßi fi exprimat
astfel uimirea în faþa învierii Înväþätorului
lor.

Dumnezeul Täu Te-a uns cu un
untdelemn de bucurie mai presus decât
tovaräßii täi.“ (EVREI 1:8,9)

Este destul de important sä înþelegem
semnificaþia acestui citat de la începutul
Epistolei cätre Evrei.
În trecut, Dumnezeu vorbea prin
intermediul profeþilor. Acum, El vorbeßte
prin Fiul Säu, care stä la dreapta Sa. Fiul
este mai mare decât îngerii, mesagerii ßi
servitorii lui Dumnezeu, în timp ce Fiul
este „primul näscut“ ßi „Rege numit al
timpului ce va veni.“
Profeþia din PSALM 89:27, ne va
ajuta sä înþelegem aceastä idee:
„Eu îl voi face întâiul näscut, cel
mai înalt dintre împäraþii
pämântului.“
Acest verset întäreßte ideea declaratä
în Epistola cätre Evrei, cu privire la
Regatul Fiului. De asemenea observaþi ce
se declarä cu privire la caracterul Fiului:
„Tu ai iubit neprihänirea ßi ai urât
nelegiuirea.“ Aceasta este cauza pentru
care L-a înälþat Dumnezeu!
Faptul cä termenul „Dumnezeu“, sub
forma de „ELOHIM“, poate fi adresat
Fiului, cititorul ar trebui sä-l atribuie
observaþiilor din cazul diferitelor utilizäri
ale acestei formuläri, ceea ce s-a arätat în
citatul 1, prezentat mai înainte. Acelaßi
termen putea fi folosit ßi pentru
judecätorii lui Israel, sau pentru îngeri,
se cunoaste bine acest fapt, de aceea nu
este nici o surprizä cäci, cu atât mai mult,
a fost atribuit ßi Fiului.
§i totußi, este foarte importantä
continuarea citatului în care se aratä cä
Fiul a iubit neprihänirea ßi a urât

8. „Duceþi-vä ßi faceþi ucenici din toate
neamurile, botezându-i în Numele
Tatälui ßi al Fiului ßi al Sfântului Duh.“
(MATEI 28:19)

S-a tratat acest citat, în ordinea care
urmeazä, deoarece din nou apare
problema legatä de „Nume“. Subliniem
încä o datä cä aceasta nu este o formulä
trinitarianä, dupä cum se afirmä în
diversele ocazii. Este o declaraþie de
îndeplinire a lucrärii lui Dumnezeu în cele
trei faze. Numele de Tatä, deja a fost
definit, (EXOD 34), prin toatä sfinþenia,
adevärul ßi bunätatea Sa. Deasemenea,
„Numele“ a fost exprimat prin Fiu, care
a träit în neprihänirea ßi dreptatea Tatälui
ßi prin sacrificiul Säu a devenit mijlocul
de salvare pentru toþi cei care vor sä audä,
sä creadä ßi sä fie botezaþi. El a manifestat
ßi exprimat Duhul Tatälui, Duhul Sfânt,
iniþial prin lucräri demne de
atotputernicie, apoi prin reflecþia „minþii
Duhului“, care este Dumnezeu. Deci, nu
gäsim aici trei nume, ci numai unul, care
reprezintä exprimarea unui singur
Dumnezeu. §i aceasta corespunde cu
înväþäturile din întregul Nou Testament.
9. „Fiul i-a zis: Scaunul Täu de domnie,
Dumnezeule, este în veci de veci;
toiagul Domniei Tale, este un toiag de
dreptate. Tu ai iubit neprihänirea ßi ai
urât nelegiuirea; de aceea Dumnezeule,
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nelegiuirea, „de aceea, Dumnezeule,
Dumnezeul Täu Te-a uns pe tine ...“. De
aceea Isus poate fi numit Dumnezeu, întrun anumit sens, dar existä un Dumnezeu
mai mare, care este chiar Dumnezeul Säu,
nimeni altcineva, decat „Dumnezeu
Tatäl“.

cärui ani þin veßnic. Tu ai întemeiat
în vechime pámântul, ßi cerurile
sunt lucrarea mâinilor Tale.“
(vers:24-25)
Gândul psalmistului este evident: cä
va veni un timp nou, când toþi regii
pämântului vor slävi Numele lui
Dumnezeu, si: „Fii robilor Täi îßi vor
locui þara ßi sämânþa lor va rämânea
înaintea Ta.“ (vers 28)
În citatul din Cartea Evreilor, ne
îndreptäm gândul cätre natura ßi
supremaþia veßnica a lui Dumnezeu
asupra pämântului ßi a tuturor naþiunilor;
apoi la Regatul Fiului, „primul näscut al
lui Dumnezeu ... conducätor al regilor pe
pämânt.“
Când Dumnezeu a creat lumea, ne
spune Pavel în Epistola cätre Coloseni,
El a fäcut-o, avându-L în vedere ßi pe Fiu,
(a se vedea citatele 4 si 5, anterior
prezentate). §i numai prin Fiu, dreapta
conducere a pämântului va fi restabilitä.
Fiul este nemuritor ßi domnia Sa va dura
pe vecie, iar „anii Säi nu vor avea sfârßit“.
Acest citat ilustreazä necesitatea
urgentä de a înþelege în mod particular
Scriptura, în armonie cu înväþäturile din
întreaga Biblie. Întreaga temä din EVREI
cap.1, subliniazä superioritatea Fiului,
moßtenitorul tuturor lucrurilor, faþä de
îngeri, servitorii lui Dumnezeu,
(semnificaþia versurilor 10-12). §i ceea
ce Dumnezeu a fäcut în creaþia cerurilor
ßi a pämântului, Fiul va face sub
Dumnezeu, „când El va veni în slava Sa,
cu toþi sfinþii îngeri ßi va ßedea pe scaunul
de domnie al slavei Sale.“ (MATEI
25:31)

10. „La început, Tu Doamne ai
întemeiat pämântul; ßi cerul este
lucrarea mâinilor Tale. Ele vor pieri,
dar Tu rämâi; toate se vor învechi ca o
hainä, le vei face sul ca pe o manta ßi
vor fi schimbate; dar Tu esti acelaßi ßi
anii Täi nu se vor sfârßi.“ (EVREI 1:1012)

Acest citat se poate gäsi ßi în PSALM
102, care ar trebui citit în întregime pentru
a I se vedea contextul. Psalmistul
lamenteazä suferinþele sale, dar îßi gäseßte
linißtea:
„Tu Doamne, Tu împäräþeßti pe
vecie ... Tu te vei scula ßi vei avea
milä de Sion ... Atunci se vor teme
neamurile de Numele Domnului ßi
toþi împäraþii pämântului de slava
Ta.“ (PSALM 102:12-15)
Astfel gândul ni se îndreaptä din nou
cätre „Domnia lui Dumnezeu asupra
tuturor naþiunilor“, când „se vor strânge
toate popoarele ßi toate împäräþiile ca sä
slujeascä Domnului“, (vers 22).
Apoi, psalmistul vorbeßte despre
chinul säu, de servitor credincios al lui
Dumnezeu, dar îßi gäseßte linißtea la
gândul cä Dumnezeu este Creatorul etern
al tuturor lucrurilor:
„Eu zic: Dumnezeule, nu mä lua
la jumatatea zilelor mele, Tu ai
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naturale, El a ales sä facä ßi sä
îndeplineasca voinþa Tatälui Säu,
reprezintä calea de învingere a päcatului
în propriul säu domeniu de existenþä,
natura umanä. De aceea, Isus a murit
räscumpärând viaþa, „Mielul lui
Dumnezeu îndepärtând päcatul din
lume.“ De atunci, oamenii credincioßi au
gäsit prin El, iertarea päcatelor lor ßi
împäcarea cu Dumnezeu.
Minunea constä în faptul ca marea
lucrare încä continuä. Noi suntem
departe, în spaþiu ßi timp, de zilele lui Isus
ßi de scenele märturiei Sale. Dar, prin
märeþul har al Domnului, noi putem
cunoaßte ßi înþelege ceea ce El ßi apostolii
Säi au spus celor care au vrut sä-i asculte.
§i aceasta numai din paginile Bibliei ßi
absolut de loc din altä parte. Aceste
preþioase pagini cer cea mai scumpä ßi
sincerä atenþie, altfel, unde vom merge?
§i, întocmai ca Isus, se pot descoperi
„cuvintele vieþii eterne“!

CONCLUZII
În acest studiu s-au fäcut unele
consideraþii cu privire la cea mai märeaþä
lucrare realizatä pe pämânt: scopul
Dumnezeului ceresc, ca prin unicul Säu
Fiu, sä elibereze rasa umanä de sub
influenþa päcatului ßi de sub jugul morþii,
pe acei bärbaþi ßi femei care doresc sincer
ßi din tot sufletul sä devinä „un popor al
Numelui Säu“.
Principalele caracteristici ale acestui
scop în sine, sunt redate în mod evident
de întreaga Biblie. Dumnezeu a preväzut
din începuturi necesitatea unui Mântuitor,
prin identificarea acestuia cu unicul Säu
Fiu.

„CHRISTOS,
ÎNÞELEPCIUNEA LUI
DUMNEZEU“
Faptul cä Fiul a trebuit sä fie pe deplin
un membru al rasei umane ßi nu un
înlocuitor, sau suplinitor al ei, ci mai mult,
reprezentantul omenirii în totalitatea ei,
ca apoi, depäßindu-ßi propriile instincte
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