Filipeni cap. 2, 1-11

Am v zut c în aceast scrisoare g sim descrise sentimentele credinciosului aflat nu la începutul
vie ii lui de credin , ci la sfâr itul ei. Aceasta nu înseamn la sfâr itul vie ii lui pe p mânt, ci la
sfâr itul maturiz rii lui spirituale, când a atins maturitatea prin care tie s se ridice mai presus de
împrejur rile vie ii, fiind ascuns în mâna Domnului, a a c inima lui nu este umplut cu nimic
altceva, ci numai cu persoana Domnului Isus i cu lucrurile spirituale. Împrejur rile, oricât de
grele ar fi ele – i cât de grele au fost ele pentru apostolul Pavel, care acum se g sea în închisoare!
- , nu pot niciodat s reduc bucuria, fericirea i pacea lui. Nu se g sea nimic în lume care s aibe
atrac ie pentru inima lui. Aceasta nu înseamn c pe p mânt nu sunt lucruri care sunt frumoase în
sine însu i, dar în compara ie cu persoana Domnului Isus î i pierd valoarea, sunt considerate ca o
pagub i un gunoi, a a cum vom vedea în capitolul 3.
Dup ce în capitolul 1 am avut un fel de introducere, am ajuns acum la capitolul 2, care
împreun cu capitolul 3 constitue tema propriuzis tratat de apostol în aceast scrisoare. În aceste
dou capitole g sim dou gânduri, care se complecteaz reciproc, i care de fapt stau unul lâng
altul i unul în fa a celuilalt. Dac Domnul ne va ajuta, vom vedea în capitolul 2 pe Domnul Isus
în via a Sa pe p mânt. Aceasta este deci trecutul. Vom vedea cum a fost El aici pe p mânt, ce
gând L-a însufle it pe drumul S u aici pe p mânt. În capitolul 3 vom vedea cum este El acum,
în l at la dreapta lui Dumnezeu în cer. Aceste dou realit i sunt de o deosebit însemn tate
pentru via a noastr practic .
De fapt dezvoltarea noastr spiritual începe cu capitolul 3. Prima întrebare pentru noi este: ce
înseamn Domnul Isus pentru inima noastr , ce înseamn faptul c El este acolo sus la
Dumnezeu? Suntem noi con tien i de faptul c El ade la dreapta lui Dumnezeu, încununat cu
slav , dup ce a înf ptuit lucrarea prin care omul cel vechi a fost înl turat pentru totdeauna?
Acolo sus Î i dedic toat via a Sa pentru noi, da, toate gândurile Lui sunt îndreptate spre noi.
Suntem noi con tien i c via a noastr este ascuns cu Hristos în Dumnezeu (Coloseni 3, 3) i
toate interesele noastre, toat sfera vie ii noastre este acolo la Hristos, a a c tot ce este aici pe
p mânt dispare? Abia dup ce am înv at aceast lec ie ajungem la înv tura din capitolul 2.
Atunci noi, atâta timp cât înc nu vom fi acolo la El în slav , vom ar ta în via a noastr pe p mânt
gândul pe care L-a ar tat Domnul Isus cât a fost aici pe p mânt. »... Gândul acesta, care era i în
Hristos Isus« (cap. 2, 5). Sunt numai câteva versete în acest capitol care vorbesc despre gândul
care era în Hristos. Restul versetelor din capitol nu sunt lipsite de importan , c ci ele ne dau o
înv tur foarte important . Am putea spune: Da, este Domnul Isus Însu i, care a avut un astfel
de gând: El era Dumnezeu descoperit în carne (1 Timotei 3, 16). Cine ar putea fi asemenea Lui?
El nu a fost ispitit prin p cat, a a cum suntem noi, El nu a cunoscut p catul, El a putut s mearg
pe acest drum fiind însufle it în chip des vâr it de gândul jerfirii de Sine. Pe parcursul capitolului
2 vedem c îndemnurile apostolului nu sunt lipsite de sens, ci c este posibil (prin puterea
Domnului, vreau s precizez clar aceasta) s ai gândul pe care l-a avut Hristos Isus. Vom g si
gândul acesta la apostolul Pavel, la Timotei i la Epafrodit.
Apostolul se refer în primele versete ale acestui capitol la ceea ce am studiat în capitolul 1.
Am v zut c filipenii aveau leg tur cu apostolul Pavel aflat în închisoare. Ei nu s-au ru inat de
el, cu toate c era un pu c ria , ci st ruiau în lucrurile pe care le-au f cut la început. Ei au luat
parte la Evanghelie prin aceea c au avut p rt ie cu apostolul în lucrarea lui pentru Domnul. Ei iau trimis darurile lor, probabil prin Epafrodit. Inima apostolului s-a înviorat prin aceasta. Ca s
tim ce înseamn s fi în închisoare pentru Evanghelie, ar trebui s fim ca apostolul Pavel, care la
sfâr it a fost p r sit de to i cre tinii din Asia Mic (2 Timotei 1, 15; 4, 16). Nici-un credincios din
Asia Mic nu a mai vrut s mearg cu apostolul pe acela i drum. Ce trebuie s fi însemnat pentru
el – cu toate c aici înc nu era a a de grav – faptul c în Filipi era o Adunare care între inea rela ii
cu el!
i cu toate acestea în primele dou versete ale celui de-al doilea capitol el trebuie s -i
sf tuiasc , cu toate c se aflau pe un nivel spiritual ridicat. Este ciudat aceasta, dar voi reveni la
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gândul acesta. Vedem cât de prietenos îi sf tuie te apostolul aici. Este de în eles c apostolul, care
a fost cople it de darurile lor de dragoste, nu a putut s le vorbeasc cu severitate, a a cum a f cut
cu galatenii: »O, galateni nechibzui i! Cine va fermecat?« (cap. 3, 1). Nu, inima lui este a a de
umplut cu dragoste fa de filipeni, c el îi sf tuie te foarte prietenos i cu mult tact, ca pe lâng
bun tatea pe care o aveau în inim fa de apostol, s fac tot posibilul ca s fie c l uzi i de un
singur gând. El spune: »Dac este vre-o îndemnare în Hristos« (versetul 1). Aceasta înseamn :
dac este adev rat c în inima voastr a fost gândul de a m înviora, a a cum a i ar tat prin
darurile voastre. i aceasta nu era o înviorare oarecare, ci una în Hristos. Filipenii nu au fost
con tien i de faptul c prin mângâierea adus apostolului f ceau ceva pentru Hristos, a a cum
Domnul Însu i spune în Evanghelia dup Matei 25, 40: »Adev rat v spun c , ori de câte ori a i
f cut aceste lucruri unuia din ace ti foarte neînsemna i fra i ai mei, Mie mi le-a i f cut.« Deci,
filipenilor, dac este la voi vre-o mângâiere în dragoste, adic , dac în inima voastr este dragoste
care se îndreapt spre mine ca s m învioreze în împrejur rile grele în care m aflu, dac este
vre-o p rt ie a Duhului – nu o simpl p rt ie, ci o p rt ie lucrat de Duhul Sfânt -, dac exist
sim minte i vre-o îndurare înl untrul vostru, a a c inima mea este umplut de bucurie din
pricina aceasta, nu vre i ca s face i aceast bucurie deplin ? Mai exist un lucru »m runt« care
lipse te bucuriei mele: am auzit c voi nu sunte i una în toate privin ele.
Vedem noi cât de prietenos i cu cât tact vorbe te apostolul aici filipenilor? În scrisorile adresate
Adun rilor din Galatia i din Corint nu g sim astfel de îndemnuri. Când starea spiritual este rea,
a a cum era în cazul acestor Adun ri, atunci Dumnezeu trebuie s pun lururile grave pe stâlpul
infamiei. Dar aici, unde starea este bun , Domnul poate, spus cu tot respectul, s atrag aten ia
asupra lucrurilor de detaliu. Atunci poate deveni realitate ceea ce am citit în capitolul 1, 10, ca
filipenii s deosebeasc lucrurile alese i s nu se mul umeasc cu 90 de procente, ci s
urm reasc ca bucuria apostolului, da, bucuria Domnului cu privire la ei s fie deplin . S fie
aten i la comportarea lor ca credincio i unul fa de altul. Dac exist vre-o lips de unitate, atunci
s-ar putea s existe o cauz »adev rat « care i-a dat na tere. Probabil c tocmai prin râvna lor în
lucrare au ajuns s nu fie una. Este foarte posibil s fie a a. În capitolul 4, 2 sunt numite dou
femei care nu au fost una. Ele au luptat împreun cu apostolul pentru Evanghelie (versetul 3). Îns
prin râvna lor a luat na tere o neîn elegere, a a c nu s-au mai în eles între ele i nu au mai avut
acela i gând. Apostolul spune: dac vre i s -mi face i bucuria deplin , a a fel ca aceast bucurie
s nu mai fie tulburat de nimic iar eu s nu mai am gânduri nepl cute cu privire la voi, nu vre i s
fi i una în gândire?
Cum este posibil s fii una? Cum poate o mul ime de oameni neomogen , care nu au leg turi
naturale, s fie una? Cum pot oameni cu caractere diferite, din diverse medii de via , cu
descenden diferit , s fie una, s aibe aceia i dragoste, acelea i sim minte, acelea i gânduri?
Deoarece exist o p rt ie a Duhului, c ci acela i Duh locuie te în inimile lor i acest Duh are
numai o int : s îndrepte pe credincio i s aibe o singur preocupare pentru inimile lor, pe
Domnul Isus. Aceasta este cheia acestei scrisori i aceasta este cheia pentru rezolvarea
problemelor vie ii în care probabil ne g sim.
Aceasta este cheia i pentru urm torul verset greu: »Nu face i nimic din duh de ceart , sau din
slav de eart ; ci în smerenie fiecare s priveasc pe altul mai pe sus de el însu i« (versetul 3).
Cum poate avea loc aceasta? Cum poate un frate spiritual s priveasc pe un alt frate, despre care
tie c nu este spiritual ci este firesc, mai pe sus de el însu i? Aceasta poate avea loc numai dac
înv m s privim totul în leg tur cu Domnul Isus i s tr im în a a fel în apropierea Domnului,
ca noi în ine s disp rem complet. Dac am tr i în apropierea Sa, în p rt ie cu El, nu ar lumina
atunci lumina, care este Însu i Domnul Isus, via a noastr i cu cât suntem mai aproape de El nu
ne va iradia ea tot mai luminos? Atunci vom vedea de fiecare dat cât de slabi, de mici, de lipsi i
de putere suntem în noi în ine i cât este de imposibil s facem ceva pentru Domnul prin propria
putere. Cum vede Domnul Isus pe acest frate firesc de lâng mine? El îl iube te, El a dat totul
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pentru acest frate. El a venit pentru El pe p mânt i a mers la cruce pentru el, în acest loc
îngrozitor al ru inii. De ce? Pentru c El a iubit pe acest frate?
Dac vom privi lucrurile în acest fel i noi în ine vom disp rea complet, dac Domnul este totul
iar noi înv m s privim pe frate cu ochii S i, nu îl vom privi noi atunci mai pe sus de noi în ine
i nu vom urm ri noi mai mult interesele altora, decât pe ale noastre? Pentru aceasta este necesar
s fim în apropierea Domnului Isus i s avem gândul care era în El atunci când a fost aici pe
p mânt. Ar trebui s privim acea des vâr it bucurie de a se jertfi care L-a f cut s se coboare din
cer pe p mânt, care L-a f cut s mearg pe drumul cel mai de jos, pe El, Cel venit din în l ime.
De ce a f cut Domnul Isus aceasta? Pentru c ne-a iubit! i aceast dragoste, aceast adev rat
dragoste divin vrea numai un lucru: s slujeasc i nu s I se slujeasc (Matei 20, 28). Firea
proprie, eul, vrea s i se slujeasc . Ceea ce lumea nume te dragoste este deseori numai
egocentrism, egoism, vrea numai s primeasc . Eul ocup locul central. Numai Domnul Isus ne-a
ar tat adev rata dragoste, o dragoste în care S-a d ruit în totul, în care S-a dezbr cat de
dumnezeirea Sa i S-a smerit devenind om, a a cum g sim aici. Acesta este felul de a gândi cu
care ar trebui s întâmpin m pe fra ii i surorile noastre. Vrem s ne ferim s studiem urm toarele
versete având ca int numai contemplarea slavei Domnului Isus, oricât de bogat i de pre ioas
ar fi aceasta. S re inem c apostolul scrie aceasta aici ca s ne îndemne, ca la fiecare cuvânt pe
care îl g sim aici referitor la Domnul Isus s ne spun : acest fel de gândire s fie în voi. La fiecare
pas de smerenie al Domnului, apostolul ne spune: tot a a trebuie s fie i felul vostru de gândire.
Atunci vom deveni mici în ceea ce ne prive te pe noi în ine, nu mai r mâne nimic din noi în ine
atunci când vedem ce a f cut Domnul Isus i ce a teapt apostolul de la noi sub c l uzirea
Duhului Sfânt, i anume, s avem felul de gândire care l-a caracterizat pe Domnul Isus atunci
când a venit din cer i a tr it aici pe p mânt i în cele din urm a fost ascult tor pân la moartea pe
cruce.
Aici nu este vorba de suferin ele Sale în lucrarea de isp ire de pe cruce, prin care ne-a împ cat
cu Dumnezeu. În acest sens Domnul Isus nu poate fi un model pentru noi. În aceast privin El a
fost unic. Duhul Sfânt nu ne poate niciodat îndemna s urm m pe Domnul Isus în d ruirea Sa
pentru p catele noastre. Noi nu ne putem d rui nici pentru p catele noastre, i nici pentru p catele
altora. De aceea aici nu este vorba de suferin ele pentru isp ire, ci de sentimentele inimi Lui care
L-au f cut pe Domnul s mearg pe acest drum greu, întunecat. Acest fel de gândire trebuie s fie
în noi. Aceasta a teapt Domnul de la noi. El ni se prezint i ne spune: vezi tu drumul Meu pe
care am mers? Vreau s - i dau putere, propria Mea putere, ca s înve i s mergi i tu pe el.
»S ave i în voi gândul acesta, care era i în Hristos Isus: El, m car c avea chipul lui
Dumnezeu ...« (versetul 5, 6). Este important c apostolul începe aici prin a ne ar ta pe ce treapt
deosebit de înalt se afla Domnul Isus înainte de a se coborâ pe cea mai de jos treapt . Vedem
mult mai clar cât de mult S-a coborât, dac mai înainte vedem cât de înalt a fost pozi ia Sa. El a
avut chipul lui Dumnezeu, sau cum spune traducerea englez a avut »forma« lui Dumnezeu, adic
natura Sa i fiin a Sa erau divine. El era Dumnezeu, Dumnezeu Fiul; El era Cuvântul vie ii, care
era la Tat l i care ne-a fost descoperit (1 Ioan 1, 1,2). El era Fiul Tat lui (2 Ioan 3), din ve nicie
Fiu la sânul Tat lui, desf tarea Lui în toate zilele, veselindu-Se neîncetat înaintea Lui (Proverbe 8,
30). El era Dumnezeu, Fiul, care era obi nuit s porunceasc legiunilor de îngeri, El, Creatorul,
prin care s-au f cut lumile (Evrei 1, 2); care a chemat la existen toate lucrurile, care a vorbit, i
s-a f cut, a poruncit, i a luat fiin (Psalmul 33, 9). Aceasta era Persoana despre care citim aici c
S-a dezbr cat. »El, m car c avea chipul lui Dumnezeu, totu i nu a crezut ca un lucru de apucat s
fie deopotriv cu Dumnezeu, ci S-a dezbr cat pe Sine Însu i i a luat un chip de rob« (versetul 6,
7). El nu a considerat ca ceva de dorit faptul de a fi egal cu Dumnezeu, ca ceva care merit s -l
r pe ti. De ce nu? Deoarece El era egal cu Dumnezeu, deoarece El era în chipul lui Dumnezeu,
poseda natura i caracterul fiin ei lui Dumnezeu.
Când citim aceste versete ne aducem aminte de un alt om, de primul Adam. Ca i cum
Dumnezeu ar spune aici: s fie în voi gândul care era în ultimul Adam. Dumnezeu prive te la noi
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i se întreab dac El vede în noi via a primului Adam, sau via a ultimului Adam. Ai tu ca model
de via pe întâiul Adam? Atunci î i voi spune ce a f cut întâiul Adam. El a considerat de apucat
s fie egal cu Dumnezeu! Diavolul a venit la Eva i a zis: dac vei mânca din pomul acesta, vei fii
ca Dumnezeu, cunoscând binele i r ul (Geneza 3, 5). Ea a ascultat mai bine de el, decât de
Dumnezeu, c ci ea privea ca pe ceva de dorit, a fi egal cu Dumnezeu. Adam s-a unit cu ea în acest
lucru de apucat i s-a în l at pe sine însu i. El nu a luat chip de rob. El era rob de la natur , dar a
vrut s lapede acest jug de la el i s-a ridicat la rangul lui Dumnezeu, ca s fie egal cu El, mâncând
din pom. El s-a în l at pe sine însu i i a devenit neascult tor pân la moarte, c ci a ascultat de
diavolul. S-a împlinit Cuvântul lui Dumnezeu care spunea c dac va fi neascult tor, va muri. De
aceea Dumnezeu l-a coborât a a de mult, a a cum spune în Evanghelia dup Luca 14, 11: »C ci
oricine se înal , va fi smerit; i cine se smere te, va fi în l at«.
Acesta este tabloul întâiului Adam; acesta este tabloul nostru. Noi ne-am întins spre ceea ce era
Dumnezeu. Am vrut s devenim r pitori, ca s fim egali cu Dumnezeu, i prin p cat am devenit
asemenea lui Dumnezeu, cunoscând binele i r ul, dar în acela i timp am fost subjuga i de cel r u.
Am devenit con tien i c suntem goi, i ne-am ascuns de El. În felul acesta am devenit
neascult tori pân la moarte. Aceasta este starea întregii omeniri, c ci acest Adam mort a devenit
tat l i capul întregului neam de oameni.
Dumnezeu spune, acum a venit un al doilea Om. Dumnezeu a c utat mii de ani dup acest al
doilea, ultimul Adam. A privit (Psalmul 14), ca s vad dac este vreunul care s fac binele. A
privit din ceruri peste fiii oamenilor, ca s vad dac era vreunul care-L caut pe Dumnezeu. Dar
to i s-au ab tut, nu era nici unul care s aib pricepere. Pân în momentul când a venit acest Om,
pe care Dumnezeu L-a privit treizeci de ani i nu a g sit nimic în El care s fie în contradic ie cu
caracterul S u, care s nu fie în concordan cu fiin a Sa. Dup treizeci de ani s-a deschis cerul i
Dumnezeu a spus: »Acesta este Fiul Meu Preaiubit, în care Mi-am g sit pl cerea« (Matei 3, 17).
El a spus aceasta despre Omul Isus Hristos, despre Cel ce avea chipul lui Dumnezeu i care S-a
dezbr cat pe Sine Însu i i a luat chip de rob.
Ce înseamn s ne dezbr c m de noi în ine? S ne gândim la 2 Corinteni 8, 9: »C ci cunoa te i
harul Domnului nostru Isus Hristos. El, m car c era bogat (c ci avea chipul lui Dumnezeu), S-a
f cut s rac pentru voi, pentru ca prin s r cia Lui voi s v îmbog i i«. El S-a f cut nimic, înaintea
oamenilor i-a acoperit cu un voal slava Sa ca Dumnezeu. Desigur, El a fost Dumnezeu atunci
când a fost aici pe p mânt, tot a a cum a fost când era în cer; aici îns nu a fost în slava Sa divin
oficial . Dac ar fi fost a a, ne-ar fi nimicit pe to i, c ci nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu i s
tr iasc . El a fost aici într-o stare de smerenie a a c r m i a lui Israel, când se va întoarce în
viitor la Dumnezeu, când se va gândi la starea ei de necredin din urm , va spune: »El nu avea
nici frumuse e, nici str lucire ca s ne atrag privirile i înf i area Lui nu avea nimic care s ne
plac « (Isaia 53, 2). Numai ucenicii Lui credincio i au putut s spun mai târziu: »Noi am privit
slava Lui, o slav întocmai ca slava singurului n scut din Tat l« (Ioan 1, 14). Îns aceast slav a
fost numai din când în când vizibil pentru cei credincio i; nu purta nici-o aureol . Ca Om a fost
aici în totul asemenea nou . El a venit într-o fire asem n toare cu a p catului (Romani 3), cu toate
c El nu a cunoscut p catul, nu a f cut p cat i nu a putut fi ispitit prin p cat. A a a fost El:
Dumnezeu, care S-a dezbr cat pe Sine Însu i ca s devin om. Fa de noi a renu at la slava Sa
exterioar . Desigur Domnul Isus nu a renun at la dumnezeirea Lui atunci când a venit pe p mânt,
a a cum spun din p cate unii oameni din zilele noastre. Cum ar fi fost posibil ca El, care este
Dumnezeu Însu i, s renun e la dumnezeirea Sa! Nu, El i-a acoperit cu un voal slava Sa numai
cu privire la noi, ca s nu fim nimici i.
El a venit la noi ca un om, în totul asemenea nou . Dar nu ca om simplu! Ne-am fi putut
imagina c aici pe p mânt I S-a acordat pretutindeni locul dintâi. Atunci când Domnul Isus a
intrat în propria-I crea ie nu putea s fie altfel decât c El era Întâiul n scut din toat crea ia
(Coloseni 1, 15). Creatorul a luat parte la propria Lui crea ie. Nu se cuvenea ca El s ocupe locul
dintâi între creaturi? În El, prin El i pentru El au fost create toate lucrurile (Coloseni 1, 16). Îns
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la exterior El nu a ocupat locul dintâi. C ci potrivit felului Lui de a gândi, care Îl avea, nu a vrut
s fie cel mai mare dintre oameni. El Însu i spune: »C ci Fiul Omului nu a venit ca s I se
slujeasc ...« (Matei 20, 28). Ar fi fost de la sine în eles dac El, Creatorul tuturor lucrurilor,
Domnul îngerilor, al împ ra ilor i al oamenilor ar fi venit ca s se lase slujit! Dar El a venit ca El
Însu i s slujeasc i s - i dea via a ca pre de r scump rare pentru mul i! El spune ucenicilor S i:
»C ci care este cel mai mare; cine st la mas , sau cine sluje te la mas ?« (Luca 22, 27). El, Cel
pe care ei Îl numeau Domnul, era în mijlocul lor ca unul care slujea. Acestea nu erau cuvinte
rostite cu u ur tate, c ci cu acest prilej El S-a încins, a luat ap , S-a plecat pe genunchi i a sp lat
picioarele ucenicilor. Acesta era gândul care era în Hristos, acest fel de a gândi, de a se jertfi în
totul pentru al ii, de a renun a la Sine, de a nu se gândi la propriile interese, nici m car la
drepturile Lui de Creator, de Domn i St pân, ci numai la al ii. Aceasta este dragostea. »Acest
gând s fie i în voi!« El a luat chip de rob, El, Cel care în acela i timp a r mas Dumnezeu. El a
spus, dup ce Dumnezeu a c utat în zadar mii de ani dup unul care s fac binele: »Iat -M c
vin! În sulul c r ii este scris despre Mine – vreau s fac voia Ta, Dumnezeule! i Legea Ta este în
în untrul inimii Mele« (Psalmul 40, 7, 8; Evrei 10, 7). El a luat de bun voie chip de rob. Aceasta
dovede te c El este Dumnezeu! Dac nu ar fi fost Dumnezeu, nu ar fi putut s ia chipul unui rob.
Noi oamenii suntem de la natur sclavi, ori sclavi ai p catului, ori sclavi ai lui Dumnezeu. i
îngerii sunt slujitori ai lui Dumnezeu; ei slujesc Domnului Isus. Nici ei, nici noi nu putem s lu m
chip de rob, c ci noi suntem deja sclavi. Ceea ce pentru un om este p cat, anume s - i p r seasc
starea, era la El o fapt divin de dezbr care de Sine. El, Cel care era Dumnezeu, putea s se
descopere în carne (1 Timotei 3, 16). O Persoan cu chip de Dumnezeu i cu chip de rob! Po i tu
s în elegi aceasta? »Nimeni nu cunoa te deplin pe Fiul, afar de Tat l« (Matei 11, 27). Taina
Fiului este de neîn eles pentru fiii oamenilor. Chip de rob i chip de Dumnezeu – ce opozi ie! i
aceasta într-o persoan .
În felul acesta a mers El aici ca Om pe p mânt. »F cându-Se asemenea oamenilor. La înf i are
a fost g sit ca un om« (versetul 7, 8). Nu era nici-o diferen în aceast privin . Nu a fost a a cum
deseori se aude spunând, c El a avut chip de om numai la exterior, c El a fost Dumnezeu într-o
mantie de om. Nu, El a devenit în chip des vâr it om, om în adev ratul sens al cuvântului, cu trup
omenesc, cu suflet omenesc i cu duh omenesc. El a fl mânzit, dup ce a umblat patruzeci de zile
în pustie; a obosit i a fost însetat, atunci când a stat la fântâna din Sihar; a fost un Om în totul
asemenea nou . Un Om venit în chip asem n tor trupului p catului, dar Unul care nu a cunoscut
p catul i nu a f cut p cat. Aceasta este diferen a – în rest în totul asemenea nou . A a a mers El
aici pe drumul S u. Înf i area Lui nu a atras aten ia asupra Sa, atunci când a fost în mijlocul
mul imii, cu excep ia a ceea ce a f cut i ce a spus, îns la exterior a fost un om ca i noi. Nu era
nimic deosebit de v zut la El, nimic care s ne atrag privirea (Isaia 53, 2).
Îns aceast dezbr care de Sine, aceast pozi ie de sclav nu era de ajuns. Dac dup treizeci de
ani S-ar fi întors la Dumnezeu, Dumnezeu I-ar fi spus, Celui ce a fost Rob: »Bine, Rob bun i
credincios ..., intr în bucuria st pânului T u« (Matei 25, 21). Domnul Isus S-ar fi putut întoarce
în felul acesta înapoi, El nu ar fi trebuit s moar , c ci El a fost f r p cat. Da, pentru noi moartea
este ceva de la sine în eles. »Plata p catului este moartea« (Romani 6, 23). »Oamenilor le este
rânduit s moar o singur dat « (Evrei 9, 27). Dar El nu trebuia s moar . El nu a p c tuit.
Pentru El nu era nici-o plat pentru p cat. Putea s se reîntoarc la Dumnezeu i ar fi fost r spl tit
pentru slujba Lui f cut cu credincio ie aici pe p mânt. Ce s-ar fi petrecut cu noi atunci? Judecata
ta i a mea ar fi fost cu mult mai îngrozitoare. C ci atunci când vom fi stat înaintea lui Dumnezeu
i vom fi zis: nu am putut face altfel, diavolul ne-a în elat (compar cu Geneza 3, 13), sau: am fost
oameni mici, slabi, Dumnezeu a cerut prea mult de la noi, atunci Domnul Isus ne va fi spus (c ci
El va fi judec torul: Ioan 5, 22; Faptele Apostolilor 17, 31): Eu am umblat treizeci i trei de ani pe
p mânt, în totul asemenea vou . Nu am f cut niciodat ce nu a fost pl cut lui Dumnezeu. Aceasta
ar m ri acuzarea noastr i mai mult, c ci El este dovada vie c în principiu omul ar fi putut s
corespund cerin elor lui Dumnezeu, dac ar fi fost ascult tor. Dar Domnul Isus nu a ocolit
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moartea. El, Cel care S-a dezbr cat de chipul Lui de Dumnezeu, dup ce a luat chip de om, S-a
smerit i ca om. În exterior g sit ca un om, S-a smerit i ca om a ocupat locul cel mai de jos, locul
cel mai dispre uit. Vreau s atrag din nou aten ia asupra esen ei acestor cuvinte, prin care
con tiin a i inimile noastre s fie atinse. De ce sunt spuse toate acestea? Ca astfel felul de gândire
care era în El, dându-Se pe deplin pe Sine i gândindu-Se numai la al ii, pentru care a ocupat locul
cel mai de jos, s fie i în noi! Felul acesta de a gândi era plin de dragoste i nu voia, nici nu putea
s fac altceva, decât s slujeasc . O astfel de dragoste era în El i ea L-a f cut s fie ascult tor
pân la moarte, da, moarte de cruce.
El a devenit ascult tor, El, Cel care în cer niciodat nu a trebuit s fie ascult tor. În cer nu putea
ti din experien ce este ascultarea. El era obi nuit ca s fie ascultat. El, Cel care a poruncit, i s-a
f cut, care a vorbit, i a luat fiin . Legiuni de îngeri trebuiau s asculte de El. Îns El a venit pe
p mânt, i cu toate c era Fiu, a trebuit s înve e s asculte (Evrei 5, 8). El a trebuit literalmente s
experimenteze în trupul S u ce înseamn s ascul i; care erau consecin ele cuvintelor: » Iat -M
c vin! Vreau s fac voia Ta, Dumnezeule!« El a tiut ce înseamn aceasta. C ci El spune pu in
mai înainte (Evrei 10): »Tu nu ai voit i nu ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot,
nici jertfe pentru p cat.« El a vrut s se dea pe Sine ca jertf ; El, Cel care nu trebuia s moar , S-a
întrupat în carne i sânge ca s poat muri (Evrei 2, 14). A venit ca om pe p mânt, ca s devin
ascult tor pân la moarte. A înv at aceasta în practica cea mai aspr a vie ii. Nu într-o via a a
cum o avem noi, ci într-o via în care Dumnezeu I-a ar tat drumul care sfâr ea pe cruce. El putea
spune: »Tat l M iube te, pentru c Îmi dau via a, ca iar i s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu for a, ci
o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, i am putere s-o iau iar i: aceasta este porunca, pe care
am primit-o de la Tat l Meu« (Ioan 10, 17, 18). Tat l I-a dat o porunc , i El a fost ascult tor de
aceast porunc , ascult tor pân la moarte, c ci Tat l I-a poruncit s - i dea via a, ca iar i s-o ia.
El a fost ascult tor, c ci era c l uzit de acest gând i pentru c S-a gândit la persoane care
nicidecum nu erau demne de a a ceva i care nicidecum nu întrebau de a a ceva. i fra ii i
surorile noastre nu a teapt totdeauna de la noi ca s ne d ruim pentru ei. Dup etalonul nostru ei
nici nu au meritat totdeauna ca s fie privi i mai pe sus de noi în ine. i totu i, întrebarea este nu
dac ei sunt demni, ci dac noi suntem c l uzi i de gândul Domnului Isus, care S-a dat pe Sine
pentru tine i pentru mine atunci când nu era nimic atr g tor în noi în ine pentru care s fi mers cu
pl cere la moarte. El a f cut-o pentru c Tat l I-a dat o porunc i pentru c El Însu i a avut
dorin a s - i dea via a i prin aceasta s ne câ tige pentru Sine. Aceasta este dragoste! »Gândul
acesta s fie în voi, care a fost i în Hristos Isus.« Un fel de a gândi care sfâr e te pe cruce, dac
trebuie.
ti tu ce este crucea? Nu m refer la cruce, ca loc unde a avut loc împ carea noastr , ci la cruce,
a a cum ea ar trebui s însemne în via a mea i a ta, c ci aici este vorba de modele pentru noi. i
noi trebuie s ne lu m crucea i s urm m pe Domnul. i drumul nostru poate realmente, sau
simbolic s sfâr easc la cruce, dac felul nostru de a gândi este asemenea aceluia al Domnului
Isus. Mul i oameni au o cruciuli care atârn pe perete în camer , sau la gât. Crucea a devenit un
simbol de onoare. Constantin cel Mare a spus c el a învins prin acest simbol. Dar aici crucea nu
este o onoare, ci locul celei mai mari ru ini. Domnul Isus a suferit crucea, nu a luat seama la
ru ine (Evrei 12, 2). În Galateni 5, 11 i 1 Corinteni 1, 23 citim despre cruce c este un »prilej de
poticnire«. Da, crucea este un prilej de poticnire! Am vorbit în aceast s pt mân cu o evreic
despre Evanghelie i am observat din nou c oamenii, i în mod deosebit iudeii, nu vor s fie
salva i de cineva care a atârnat pe cruce. Nu exist ceva mai ru inos i mai dispre uitor ca i
crucea lui Isus. Când Pavel a venit la corinteni, la cei în elep i, care aveau p reri foarte bune
despre ei, a zis: la voi, care crede i c sunte i foarte în elep i, nu am putut veni cu în elepciunea lui
Dumnezeu, cu ceea ce con in hot rârile lui Dumnezeu. V-am putut vorbi numai despre crucea
dispre uit ; despre Isus Hristos, i El r stignit (1 Corinteni 2). Noi îns propov duim pe Hristos
r stignit. Da, aceasta este necesar pentru oamenii care au p reri înalte despre ei; ace tia trebuie s
fac cuno tin cu crucea aduc toare de dispre , ca acolo s - i vad propria nimicnicie.
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Acesta a fost sfâr itul drumului Domnului Isus, dar nu sfâr itul. Crezi tu c Dumnezeu putea
s -L lase acolo, în locul cel mai de jos, unde Domnul Isus Însu i a trebuit s spun : »M-ai adus în
râna mor ii« (Psalmul 22, 15)? Crezi tu c Dumnezeu putea s -L lase în mormânt, dup ce El a
stat acolo trei zile? Imposibil! Nu ar fi zis Dumnezeu prin aceasta c Domnul Isus a meritat crucea
i moartea, i c lucrarea Sa pe cruce a fost insuficient ? Dac Dumnezeu a fost drept – i
Dumnezeu este drept -, atunci ar fi trebuit s - i arate dreptatea, înviindu-L pe Domnul Isus dintre
cei mor i, i El a f cut aceasta. »De aceea i Dumnezeu L-a în l at nespus de mult (da, cine se
coboar , acela va fi în l at!) i I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume« (versetul 9).
Numele este în Scriptur expresia fiin ei unei persoane. Dumnezeu a exprimat în Numele pe care
l-a dat lui Hristos, ce a g sit în El i prin aceasta I-a dat totodat autoritate peste toate. Acest Om,
care a fost acolo în cele mai adânci adâncimi, înconjurat de lumea vr jma , de un popor f r
Dumnezeu, de satana i îngerii lui, care credeau c vor avea victorie asupra Lui, acest Om este
în l at peste toate. În l at peste lume i peste popoarele care L-au pironit pe cruce; în l at peste
satana, c ci acum st pânitorul lumii a fost aruncat afar (Ioan 12, 31); în l at peste ceruri i peste
p mânt, peste toate fiin ele create. De ce? Pentru c S-a coborât atât de mult, Dumnezeu L-a
în l at nespus de mult. Chiar i aici este o înv tur practic pentru noi. Dac este în noi acest fel
de a gândi, atunci noi nu vom suferi numai cu El, ci vom fi i prosl vi i împreun cu El (Romani
8, 17). Dac vom persevera, atunci vom st pâni împreun cu El (2 Timotei 2, 12). Dar mai înt i
vine r bdarea i suferin a; Scriptura este foarte clar în privin a aceasta. Cu cât este mai mult în
noi acest fel de a gândi, care a fost i în El, cu cât am cunoscut mai mult locul de coborâre, cu atât
mai mult vom cunoa te locul de în l are împreun cu Domnul Isus.
El, Cel care a cunoscut cele mai mari adâncimi, a fost în l at pe cele mai înalte în l imi.
Dumnezeu I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele Isus s se
plece orice genunchi. Numele Isus este numele Omului dispre uit, înjosit, de pe p mânt. Aici nu
st : Hristos (acesta este titlul pe care Dumnezeu I l-a dat ca Împ ratul uns peste Sion; Psalmul 2,
6), ci: Isus. i totu i: acest Nume de înjosire este totodat un nume care exprim dumnezeirea Lui
sublim . Înainte ca Domnul Isus s se nasc , îngerul a zis lui Iosif: »S -I pui Numele Isus; pentru
c El va mântui pe poporul Lui de p catele sale« (Matei 1, 21). El va mântui pe poporul Lui,
acesta este poporul lui Iehova. Isus înseamn : Iehova este Mântuitorul (sau, Salvatorul). Iehova
Însu i a venit la poporul S u: »Dumnezeu cu noi«, Emanuel (Isaia 7, 14). Dumnezeu a venit la
poporul S u, ca s -l mântuiasc de p catele lui. Iehova, Mântuitorul poporului S u, a luat loc în
mijlocul poporului ca Isus din Nazaret cel îmjosit i dispre uit. Îns în acela i Nume Isus se va
pleca orice genunchi. Genunchii se vor pleca înaintea Lui nu numai pentru c El este Hristosul,
oricât de adev rat este aceasta, adic pentru c El a fost uns de Dumnezeu ca Împ rat peste Sion
(Psalmul 2, 6). Genunchii se vor pleca înaintea Lui i din cauza a ceea ce a fost El ca Isus, ca Om
înjosit, al c rui fel de a gândi a fost a a de des vâr it, c în cele din urm a mers la moarte pe
cruce. Acesta a fost Isus. În acest Nume, care spune totodat c El este Dumnezeu (c ci dac nu ar
fi fost Dumnezeu, nu ar fi putut s se coboare atât de mult), se vor pleca to i genunchii. Cât de
minunate sunt cuvintele prorocului Isaia în acest context. În Isaia 42, 8 Dumnezeu spune
poporului S u: »Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; i slava Mea nu o voi da altuia«
(compar cu cap. 48, 11). Îns aici ce contradic ie aparent ! Aici Dumnezeu d onoarea lui unui
»altuia«. Aici este Dumnezeu, Cel care se nume te pe Sine Însu i Mântuitorul cel ve nic (Isaia 43,
11), i El d slava lui Aceluia care se nume te »Domnul este Mântuitorul«, adic Isus. Cum poate
s aibe loc aceasta? C ci acest Isus din Nazaret, pe care noi L-am desconsiderat, c ci El nu avea
nici frumuse , nici str lucire ca s ne atrag privirile (Isaia 53, 2, 3), este Dumnezeu Însu i:
Dumnezeu descoperit în carne (1 Timotei 3, 16). Dumnezeu cu noi. În Isaia 45, 21 – 23
Dumnezeu spune: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, singurul Dumnezeu care exist .
Vedem aici un Om, în l at de Dumnezeu i prosl vit peste toate lucrurile, pentru care Dumnezeu
cere tuturor oamenilor, tuturor îngerilor, diavolului i demonilor lui ca s - i plece genunchii
îmaintea Lui. Cum este posibil a a ceva? Pentru c acest Om este Însu i Dumnezeu, Dumnezeu
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Fiul, care este în sânul Tat lui, i totodat – ce tain mare! - ca Om a fost prosl vit de Trinitate
peste toat crea iunea.
El va primi onoarea de la cei ce sunt în ceruri, ace tia sunt cei credincio i, care acum sunt în
Paradis, i îngerii care înconjoar tronul lui Dumnezeu. To i Îi aduc închinare, Celui în l at de
Dumnezeu, i o vor face în ve nicie. i to i care sunt pe p mânt î i vor pleca genunchii. Probabil
în aceast sal este un necredincios care zice: cât de mult exagera i voi cu privire la Unul care a
murit acum dou mii de ani! Îns î i spun: tu î i vei pleca genunchii înaintea lui Isus din Nazaret!
Dac în seara aceasta te vei întoarce la Dumnezeu i vei primi pe Domnul Isus ca Mântuitor al
t u, atunci vei putea de bun voie s - i pleci genunchii înaintea Lui. Dac nu vei face aceasta, va
veni un timp când va trebui s - i pleci genunchii înaintea Lui. Dac vei tr i momentul când
Domnul Isus va reveni, atunci î i vei pleca genunchii aici pe p mânt înaintea Lui. Atunci du manii
Domnului vor p r si castelele lor i vor c dea tremurând înaintea Lui (Mica 7, 17). Vor veni
str inii i lingu indu-se I se vor supune (Psalmul 18, 44, 45; 66, 3; 81, 15). Cu lingu al , da, dar
vor fi constrân i s îngenunche înaintea Lui, chiar i împ ra ii (Psalmul 72, 10, 11). În al treilea
rând este vorba aici de cei ce sunt sub p mânt; textual se spune aici: subp mântenii, ace tia sunt
locuitorii din împ r ia mor ilor. Sutele de oameni care intr acum nemântui i în ve nicie, vor fi în
locul de plâns i scrâ nirea din ilor. Va veni un timp când i ei î i vor pleca genunchii, când vor
deschide ochii la învierea celor nedrep i. Atunci vor sta înaintea marelui tron alb. i pe cine vor
vedea ei ezând acolo? Pe Isus din Nazaret! C ci toat judeca I-a fost dat de Tat l (Ioan 5, 22,
27; Faptele Apostolilor 17, 31). Vor vedea ezând acolo pe Isus din Nazaret cel dispre uit, i în
numele Acestui Isus vor trebui s - i plece genunchii. Vrei s apar ii acestor oameni, tu, suflete
nemântuit, care în aceast sear e ti aici? Nu vrei ca acum s - i pleci genunchii înaintea lui
Dumnezeu i s - i m rturise ti p catele i s spui c i tu ai nevoie de acest Isus, de acest Isus cel
dispre uit, ca s devi mântuit? Atunci î i vei pleca de bun voie genunchii înaintea Lui i vei
mul umi Aceluia care este cel mai de pre pentru noi, i C ruia noi am fost cel mai de pre .
Îns noi ne vom pleca genunchii înaintea Lui nu numai pentru c El este Dumnezeu, nu numai
pentru c este Iehova, Mântuitorul i Judec torul, ci aici este i acest al doilea gând (versetul 11):
Dumnezeu vrea ca orice limb s m rturiseasc odat c Isus Hristos este Domnul. Dumnezeu L-a
f cut Domn i Hristos, spune Petru poporului în Faptele Apostolilor 2, 36. Domn i Hristos.
Aceasta nu este »Domn« cu sensul de Iehova, c ci Isus nu a fost f cut Iehova. El este din ve nicie
Iehova. Dar El ca Om a fost f cut de Dumnezeu Domn peste toate lucrurile. Toate lucrurile care
sunt în cer i pe p mânt au fost puse sub picioarele Lui. Aceasta este hot rârea lui Dumnezeu
(Efeseni 1, 9, 10). Dumnezeu L-a f cut Domn i Hristos (Faptele Apostolilot 2, 36). Nu numai
înaintea lui Dumnezeu Fiul, ci i înaintea omului Isus Hristos se va pleca orice genunchi i orice
limb va trebui s m rturiseasc c El este Domnul. Dac e ti un credincios, atunci po i deja acum
în fiecare zi s -L m rturise ti ca Domn al t u i s mergi pe drumul t u împreun cu El. Dac e ti
înc un necredincios, atunci va veni un timp când limba ta va trebui s m rturiseasc c El este
Domnul, Domn peste toate lucrurile, i Domn peste tine. Atunci Dumnezeu, Tat l, va ajunge cu
tine la inta Sa i Î i va primi onoarea de la tine, tu, cel care acum nu vrei s dai onoare lui
Dumnezeu. Dumnezeu va fi totdeauna prosl vit în om, dac nu prin mântuire, atunci prin judecat
(compar cu Romani 3, 4 i urm toarele versete).
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