
GLORIFICAREA LUI IISUS IN EVINUL HRISTOLOGIC

DIN FILIPENI 2:6-11

de Ciprian Flavius Terinte

Daca in articolele despre imnul hristologic din Filipeni 2:6-11 din

numerele anterioare am discutat despre preexisten{a si umilinja lui Iisus, o a

treia problems care merita a fi dezbatuta este cea legata de consecinja

umulinjei lui Hristos si anume gloricicarea Sa, asa cu reiese din w. 9-11 ale

imnului.

Problema exegetica a gloriflcarii nu este important^ doar pentru

adevarurile hristologice care reies din text, ci prezinta si o Tnsemnatate

practica deosebita, in conditiile in care, a§a cum am demonstrat in articolele

anterioare, scopul imnului nu este doar descrierea dramei mantuirii, ci de

a-L prezenta pe insusi M&ntuitorul ca fiind un exemplu pentru comunitatea

cresting. Asadar, apostolul Pavel vorbeste despre experienta lui Iisus de

smerenie urmata de glorificare ca despre un model. El isi motiveaza astfel

cititorii catre smerenie, aratandu-le in Hristos si consecinfa ei - glorificarea.

1. Numele mai presus de orice nume

Incepand cu versetul 9 se pot observa anumite schimbari demne de

rejinut in cadrul imnului. Doua dintre ele, Tnsa, sunt mai importante: prima

este aceea c<i, spre deosebire de prima parte a imnului, in care Hristos era

subiectul tuturor verbelor, in aceasta a doua parte, Dumnezeu este Cel care

ac|ioneaza, iar Hristos devine obiectul actiunii divine. A doua schimbare
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este data de faptul ca Tncepand cu v. 9, imnul nu mai vorbeste despre

umilinta lui Hristos, ci despre glorificarea Lui de catre Tatal.1

Partea a doua se deschide printr-o conjunctie care introduce o

consecinta - 8e - urmata imediat de o a doua conjunctie - Km, care denota

faptul ca aceasta consecin^a este una evidenta. Luate impreuna, ele pot fi

traduse cu ,,tn consecinta", ,,de aceea". Aceste conjunctii arata faptul ca

inaltarea lui Hristos, despre care urmeaza a se vorbi, nu este o recompensa

pentru dedicarea Sa2 si nici un dar oferit prin har, care exclude ideea de

merit a lui Hristos, ci, mai degraba, arata urmarea logica, normala a

smereniei Sale.3 Cu alte cuvinte, avem de a face tocmai cu morala pildei lui

Hristos: in economia divina, smerenia este urmata, fara indoiala, de

inalfare. Aceasta este o lege neschimbata a imparajiei lui Dumnezeu,

valabila pentru crestinii filipeni, cum a fost pentru Hristos.4

1 Gerald Hawthorne, WordBiblical Commentary - Philippians, Waco, Word Books

Publisher, 1983, p. 90.

2 Karl Barth respinge categoric ideea de recompensa prin glorificare acordata lui

Hristos, deoarece aceasta ar contraveni notiunii de har suveran al lui Dumnezeu

{The Epistle to the Philippians, London, SCM Press, 1962, p. 66). Larry J. Kreitzer

il contrazice spunand ca rasplata poate fi acordata prin har, deoarece ea nu este

acelasi lucru cu plata. Bineinteles ca Hristos nu a mers la cruce cu gandul ca va fi

rasplatit prin glorificare, dar experien^a de la cruce a avut ca rezultat r3splatirea Sa

("When He at Last Is First" in Ralph P. Martin, Brian J. Dodd (eds.), Where

Christology Began, Louisville, Westminster JohnKnox Press, 1998).

Totusi, termenul ,,rasplata", atat prin sensul lui literar, cat si prin sensul biblic

transmite ideea unei gratificatii acordate tn urma unei actiuni meritorii a

subiectului, pentru care acesta stie ca va primi respectiva recompensa. Harul lui

Dumnezeu consta in faptul ca prin el, crestinul este invrednicit sa tntreprinda

ac^iunile pentru care se asteapta sa fie rasplatit (cf. ICor. 15:9-10; 2Cor. 3:5; 2Tim.

4:7-8). in aceste conditii, este inadecvat sa spunem ca glorificarea lui Hristos este o

rasplata, nu pentru ca excludem meritui lui Hristos, ci pentru ca rasplata este ceva

la care subiectul se a§teapta, iar in cazul lui Hristos acest lucru nu este valabil.

3 Ralph Martin, The Epistle of Paul to the Philippians, Tyndale New Testament

Commentaries, Leicester, IVP, 1959, p. 104.

4 G. Hawthorne. Philippians, p. 90.
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Glorificarea lui Hristos nu este descrisa In mai multe stadii, asa

cum a fost descrisa smerirea Lui. Verbul folosit pentru a reda aceasta

schimbare radicals a evenimentelor este i>7repiaj)6a>. Acest verb este

compus din douS particule: prepozifia wep (,,peste", ,,mai presus") si

verbul iuJjow (,,a Inalta"). De aceea, o traducere foarte tehnica a lui ar fi ,,a

supramalta", ,,a pune pe cineva pe cele mai mari tnaltimi".5

Intrebarea care se pune eel mai adesea in cercetarea acestui verset

este: In ce anume a constat inaljarea lui Hristos, daca spunem ca ea a fost

urmarea smereniei Sale? In ce consta noul Lui statut in raport cu eel

anterior intruparii?

Referindu-se la acest raport dintre statutul anterior intruparii §i eel

conferit prin glorificare, Hawthorne considers c5 insasj ideea unei astfel de

compara^ii este gresita, deoarece textul imnului nu vorbeste despre inaltarea

lui Hristos in termeni la gradul comparativ, ci In termeni la gradul

superlativ.6 Particula irrrep este sugestiva in acest sens. Termenul este

folosit in Septuaginta pentru a comunica faptul ca Yahwe este Tnaltat ,,mai

presus de toti dumnezeii" (Ps. 97:9).7

Cat despre implicatiile mal^rii, Hawthorne crede ca trebuie

identificate cu un moment istoric, deoarece verbul este la aorist -

inTgpvtlKocrev. Acesta a constat In invierea si Tnaltarea lui Hristos la cer.

Invierea nu a fost doar .,o resuscitare, o trezire la viata, sau o ocolire a

mortii", ci o victorie totala asupra morfii.8

5 Maurice Carrez $i Franpois Morel, Dictionaite Grec-Frangais du Nouveau
Testament, Geneva, Labor et Fides, 1995, p. 251.

6 La acest punct de vedere subscrie si F.W. Beare {The Epistle to the Phifippians.
London, Adam & Charles Black, 1969, p. 85). El respinge intelesul comparativ al

termenului folosit atunci cand e vorba de o paralela Tntre celc doua statute

(pretemporal §i dupa Tnviere). Autorul aminttt spune, Tns5, ca singura comparatie

care poate fi fa"cuta este cea Tntre condijia umana §i gloria Tn care Isus a reinlrat

dupa Tnviere.

7 G. Hawthorne, Philippians, p. 91.

8 Ibid.
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French L. Arlington vede in inviere doar Tnceputul glorificarii lui

Hristos, aceasta conferindu-i calitatea de ,,cel dintai nascut dintre cei morti"

(Col. 1:18). Ea continuS, Tns§, cu faptul c& Dumnezeu L-a asezat ,,la

dreapta scaunului de domnie al MSririi, in ceruri" (Ev. 8:1). Pentru faptul

ca a fost biruitor asupra pScatului si a mortii, El a fost fnaljat la cea mai

glorioasa pozitie, aceea de a sta „... cu Tatal (...) pe scaunul lui de domnie

(Ap.3:21).9

Martin, insa, considers ca Tnvierea este doar sugerata aici, dar nu

reprezinta esenjialul glorificarii lui Isus. Ea nu poate consta nici in statutul

Sau glorios sau in locul din cadrul Dumnezeirii, deoarece acestea erau in

natura Lui. Glorificarea trebuie sa se refere la ceva ce avea sa fie doar al

Lui, ca rezultat al umilinjei Sale, iar aceasta onoare deosebita ce i S-a

acordat este prezentata in urmatoarea fraza a versetului: ,,Numele care este

mai presus de orice nume".10

A restrange glorificarea lui Hristos doar la inviere si lnalfarea la

cer, asa cum face Hawthorne, Tnseamna" a ignora multitudinea de texte care

ne vorbesc despre slava lui Hristos referindu-se mai mult la biruinta (Apoc.

3:21), pozitie (Ev. 10:12) si titlu (F.A. 2:36); inseamna si a ignora versetele

urmatoare, care nu fac nici o aluzie la inviere, ci la o stare de lucruri care a

urmat Tnvierii. Biblia prezinta uneori tnvierea ca pe evenimentul ce urma in

mod logic dupa moartea lui Hristos, datorita viefii sale lipsite de pacat

(F.A. 2:20-24). Afirmatia ca glorificarea lui Hristos a avutmai multe etape

este una lipsita de un suport biblic.

Dat fiind faptul ca v. 7 incepe cu o aflrma^ie despre umilinja lui

Hristos, care urmeaza a fi explicata in continutul aceluiasi verset (kenoza

este explicata prin cele trei sintagme analizate in cap. 4, suntem indreptatiti

9 French L. Arlington, New Testament Exegesis, Washinton. University Press of

America, 1977, p. 104. Pentru o opinie asemanatoare (o hristologie in trei stadtt a

imnului), vezi Maurice Casey, From Jewish Profet to Gentile God: The Origins

and Development of New Testament Teology, Cambridge, James Clark & Co.,

1991, p. 113-114.

10 Ralph. P. Martin, Philippians, p. 104.
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sa credem, asemenea lui Ralph P. Martin, ca si de data aceasta avem de a

face cu acelasi fel de construcfie: se afirma faptul ca Hristos este glorificat,

iar apoi ni se arata in ce consta aceasta glorificare (Numele mai presus de

orice nume).

In g&idirea grecilor antici, ovojia (,,nume") nu avea doar menirea

de a-l distinge pe un individ de altul, ci era si o emblema a caracterului si

statutului respectivei persoane." Prin numele pe care Tl purta, persoana se

revela pe sine.12 Daca numele pe care Domnul 1-a primit la nasterea Sa ca

om a fost semnificativ in acest sens (Mat. 1:21, 25), cu atat mai mult va fi

eel care I-a fost dat dupa glorificare.13

,,Numele mai presus de orice nume" nu este doar un titlu de onoare,

ci presupune autoritate deplina (cf. Mt. 28:18)14. A declara ca Hristos are

,,Numele mai presus de orice nume" inseamna nu numai ca Dumnezeu 1-a

dat (I-a oferit prin har - exotpCaaTo) un nume care sa-L deosebeasca de alte

fiinje, ci ca I-a dat §i natura sj statutul exprimat prin titlu.15

11 Francis E. Peters, Termeniifilosofiei grecesti, Bucuresti, Humanitas, p. 206-208.
Socrate spunea ca lucrurile au o calitate permanenta ce le este proprie, iar numele e

un instrument menit sa ne instruiasca privitor la oxtsia acelui lucru. in filosofia
post-aristotelica, 6Vo|ia desemneazS ceea ce este legat de natura acestuia §i nu este

stabilit printr-o conventie. cum spunea Aristotel. Stoicii credeau si ei ca legatura

dintre nume si natura sa izvora§te din infelepciunea unui legiuitor primitiv care a

statornicit numele lucrurilor a§a cum spune Filon ca a fScut Adam.

12 J. MOller, The Epistle ofPaul to the Philippians and to Philemon, Grand Rapids,
Eerdmans, 1974, p. 88.

13 L. Hartman, ,,oVo|ia", in Gerhard Kittel (ed.), Theological Dictionary ofthe New
Testament, vol. Ill, Grand Rapids, Eerdmans, 1967, vol. V, p. 519. Autorul

prezinta cateva argumente pentru legStura stransa dintre nume sj persoana din

perspectiva biblica. In primul rand, el se refera la numele catorva personaje biblice.

in capul listei aflandu-se Domnul Isus, apoi Petru, loan Botezatorul si chiar Elima.

In al doilea rSnd, exista dovezi ca atunci cand o persoana este cunoscuta pe nume.

ea poate fi controlata (Me. 5:9; Lc. 8:30). In al treilea rand, numele este prezentat

ca fund strans legat de reputa|ia persoanei respective (Me. 6:14).

14 F.W. Beare, op. cit.r p. 86.
15 G. Hawthorne, Philippians, p. 91.
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In ceea ce priveste acest nume, cercetatorii au ajuns la diverse

concluzii, dintre care le vom aminti pe cele considerate a fi mai bine

argumentate. Pornind de la ideea monoteismului iudaic, Richard J.

Bauckham spune ca numele pe care Hristos 1-a primit este acela de YHWH.

El ii contrazice pe cercetatorii care se refera la Kvpios ca fiind numele dat

lui Hristos. Dupa parerea sa, acest termen grecesc este doar un ,,substitut

grecesc reverentios al adevaratului nume". Scopul folosirii acestui substitut

este incercarea de a face numele YHWH accesibil pentru crestinii vorbitori

de limbS greaca. A fost ales acest termen si pentru a reda mai bine

suveranitatea lui Hristos, dar expresia ,,Isus Hristos este Domnul" este atat

un surogat pentru numele de YHWH, cat si o marturisire a domniei Sale.16

Cu toate aceste, cercetatorii sunt, in general, de acord ca numele

este Kupios, menjionat in v. 11. Lightfoot este unul dintre ei, chiar daca

spune ca acest ,,Nume" trebuie gSndit dintr-un punct de vedere ebraic. El,

Tnsa, observa ca in Vechiul Testament, nofiunea de ,,Numele Domnului"

reprezenta prezenta si maretia lui Dumnezeu, mai ales ca obiect al

inchinarii si al laudei aduse de popor. Contextul in care apare 6vou.a in

cadrul imnului (versetele urmatoare se refera tocmai la inchinarea ce I se

aduce) ne conduce spre aceeasi idee.17

Daca Lightfoot ilustreaza aceasta relatie a lui 6vou.a cu conceptul

vechi-testamental prin atitudinea creajiei fata de Divinitate, Martin se

16 Richard J. Bauckham, "The Worship of Jesus in Philippians 2:9-11" in Where

Christology Began. Autorul amintit sustine originea iudeo-crestina a imnului

tncercand sa demonstreze ca textul cuprins Tntre v. 9 si v. 11 este o lauda adresata

lui Hristos, dupa modelul celei care i se aducea lui Dumnezeu in Vechiul

Testament. In aceste conditii, Bauckham spune ca un scriitor evreu nu putea

concepe o divinitate cu un alt nume.

Acelasi autor mai aminte§te un punct de vedere pe care Tl combate fara prea

multe eforturi, acela ca numele atribuit lui Hristos ar fi acela de ,Jiu". Bauckham

are, tnsa, dreptate cand spune ca unui fiu nu trebuie sa-i fie dat numele de fiu, ci in

virtutea numelui de fiu pe care 11 are i se vor da alte lucruri. Un fiu primeste mai

degraba numele tatalui, §i astfel, Hristos a primit Numele lui Dumnezeu.

17 Lightfoot, St. Paul's Epistle to the Philippians, Grand Rapids, Zondervan, 1978,

p. 113.
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refera tot la conotajia vechi-testamentala a termenului, dar din perspectiva

raporturilor ce se stabilesc in cadrul Divinitatii. In faptul ca Dumnezeu 1-a

daruit Numele de Kuptos lui Hristos, Martin vede o dovada a coegalitajii in

cadrul Divinitafii.18 Lui Hristos I S-a dat totodata locul care in Vechiul

Testament Ii apartinea doar lui Dumnezeu. Ceea ce urmeaza in v. 10 si II

sunt dovezile acestui fapt.19

Autorul acestei lucrari subscrie la acest ultim punct de vedere,

adaugand argumentelor prezentate si pe eel legat de contextui si cursul

logic al imnului. Daca v. 7-8 II prezinta pe Hristos in cadrul creajiei pentru

a arata asemanarea Lui perfects cu omenirea, acum, in v. 9-11, Hristos este

prezentat in cadrul Divinitatii pentru a arata identificarea Lui cu Aceasta si

faptul ca El este ,,deopotriva" cu Dumnezeu . In aceste conditii, numele

care 1-a fost dat Lui Isus20 trebuie gasit tot in textul imnului, si anume in v.

11 - numele de Kupios, adica ,,Domn".

2. Inchinarea universal^ in Numele lui Hristos

Faptul ca Dumnezeu Tl glorifica pe Hristos §i Ii da Numele mai

presus de orice nume are doua scopuri.21 Primul dintre ele este exprimat

prin propozitia Iva kv T(p 6v6u,aTi 'iTiaoO irdv y6vv Kd|nJ>T| (,,pentru ca

in Numele lui Isus sa se piece orice genunchi ...") si va fl analizat in

secjiunea de fa^a, iar celalat va fl discutat in secfiunea urmatoare.

18 Aceea§i idee a coegalitafii in Divinitate este subliniata §i de Arrington {op. cil, p.
104), chiar daca, spre deosebire de ceilalti cercet§tori, el nu face referire la un

nume oarecare pe care 1-a primit Hristos. El considera c3 numele in sine este mai

pu{in important. Ceea ce ii confers acest nume lui Hristos (umanitatea glorificata s.i

egalitatea absoluta in Dumnezeire) este mult mai semnificaliv.

19 Ralph. P. Martin, Philippians, p. 105.
20 Relajia dintre numele ,,Isus" §i Numele ,,mai presus de orice nume" va fi
prezentata in sec|iunea urmatoare.

"' Iva este prepozifia care introduce cele douS propozijii de scop din v. 10 §i v. 11,
aflate in raport de coordonare intre ele, legate fiind prin conjuncfia copulativa ,,?i",

dar in raport de subordonare fafa de propozi|ia principals din v. 9.



62 Glorificarea lui Isus in Filipeni 2:6-11

Din versetul 10, de care ne ocupam, se desprind dou5 chestiuni mai

importante: 1) Prima este legata de sintagma Ttp 6v6\lclti 'Itjox)0 (,,in

numele lui Isus")- Faptul ca autorul imnului mentioneaza numele ,,Isus" nu

inseamna ca acest nume este ,,Numele mai presus de orice nume".22

Expresia nu spune cS tnchinarea va fi adusa ,,numelui Isus" (unde *h\aov ar

fi in cazul dativ), ci ,,?n numele lui Isus" (unde 'ftiaoO este in cazul

genitiv), iar acest nume este Kilpios, adica .^omn".23 Motivul pentru care

autorul imnului aminteste numele ,,Isus" aici este acela de a arata ca

domnia si puterea au fost date personajului istoric cu numele de Isus din

Nazaret, care nu este doar o idee filosofica sau un suveran despotic, ci o

persoana cunoscuta pe nume de catre cre§tinii care I se inchina.

2) A doua chestiune este legata de folosirea verbului Kdu-Trrw (,,a

se indoi", ,,a se pleca") urmat de prepozijia kv si de cazul

dativ: ev t$ 6v6u,aTi(...) Kd|u|fi). Ori de c§te ori acest verb este folosit cu

substantivul yow (ca §i complement direct), obiectul inchinarii este

introdus fie prin prepozijia irpos urmatS de cazul acuzativ (Ef. 3:14), fie

urmeaza imediat dupa constructia KdjiiTTW y6w §i este la cazul dativ

(Rom. 11:4).25 Acest lucru 1-a facut pe F.W. Beare sa creada ca cea mai

corecta traducere a frazei ar fi: ,,astfel tncSt oricine sa tngenuncheze in

numele lui Isus". De aici, el ajunge la concluzia ca inchinarea nu este adusa

direct lui Hristos, ci prin Hristos lui Dumnezeu. Isus este Mediatorul prin

care oamenii I se pot inchina lui Dumnezeu. Deci, orice genunchi se va

pleca inaintea lui Dumnezeu, §i nu inaintea lui Isus.26

Totusi, contextul dovedeste ca aceastS traducere (si interpretare)

este inadecvata. Versetul spune ca lui Isus I s-a dat ,,Numele mai presus de

orice nume" si acest nume va atrage inchinarea oamenilor. Chiar daca

constructia kv t^ 6v6|iaTL (...) k&\i$t\ este unica si ideea pe care o

22 Contra lui Muller, op. cit., p. 88.

23 Lightfoot, op. cit., p. 114.
24 G. Hawthorne, Philippians, p. 92.

25 Ibid.
26 F.W. Beare, op. cit., p. 86-87.
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introduce este surprinzatoare, nu trebuie omisa intentia autorului de a

afirma ca inchinarea ti este intr-adev^r adusa lui Isus Domnul, si nu prin

El. De aceea, expresia kv T(p 6v6u.dTi trebuie tradusS cu ,,Tn fa{a numelui"

sau ,,pentru numele", ceea ce inseamna cS orice genunchi trebuie sa se

piece in fa^a numelui lui Isus pentru a-I aduce Tnchinare.27

Faptul cS aceasta Tnchinare este universal^ este exprimat

printr-o serie de trei sintagme (in gr. adjective substantivizate):

efrovpavtwv Kal emyettov Kai KcrraxOovCwv (,,al celor din ceruri, de pe

pamjint si de sub p5mant"). In antichitate, oamenii credeau In structurarea

universului pe trei mari nivele, asa cum apar in versetul analizat. De aceea,

este foarte posibil ca autorul imnului sa fi proclamat universalitatea

inchinarii aduse lui Hristos folosindu-se de o frazeologie caracteristica

zilelor lui.28

Lightfoot29 considera ca in greac& aceste cuvinte pot funcjiona ca

niste substantive neutre, referindu-se astfel la Tntreaga creatie, insuflefita

sau neinsuflejita.30 Hawthorne se opune acestei pareri, spunand ca

substantivele trebuie luate ca fiind de genul masculm si referindu-se la toate

fiinfele rationale.31 De aceeasi parere este si Milller, care interpreteaza

detaliat cele trei cuvinte: cei din ceruri sunt ingerii (?n sensul larg al

cuv^ntului, acela de fiinje ceresti); cei de pe pamant sunt oamenii; iar cei de

sub pam&nt sunt sufletele din Hades.32

Autorul lucrarii de fata crede ca ultimii doi au de partea lor

contextul, care presupune ca subiectul (colectiv al) inchinSrii sa poata

27 G. Hawthorne, Philippians, p. 93.
28 G. Hawthorne, Philippians, p. 93.

29 Lightfoot, op. cit., p. 115.
30 In privin^a acestei din urma pSrti, autorul amintit spune ca in v. 11 avem de a

face cu o personificare. Miiller tl combate afirmand ca v. 11 ar fi o tbrmulare mult

prea poeticS, iar acest limbaj atat de metaforic este folosit doar in cSrtile poetice ale

Scripturii (op. cit., p. 88).

31 G. Hawthorne, Philippians, p. 93.

32 Muller, op. cit., p. 88.
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marturisi un lucru de care este con§tient (v. 11).33 Totusi intelesul celor trei

cuvinte nu trebuie limitat doar la fiinfele spirituale, asa cum face F.W.

Beare34, dar nici la fiintele umane. Mai degraba, scriitorul imnului se refera

la ingeri, demoni §i oameni, care tofi laolalta se inchina lui Hristos (cf.

1 Cor. 4:9).

3. Recunoasterea domniei lui Hristos

Cel de-al doilea scop al glorificarii lui Hristos este descris in v. 11:

,,orice limba sS marturiseasca, spre slava lui Dumnezeu Tatal, ca Isus

Hristos este Domnul". Dupa cum anticipam in secfiunea anterioara, el va

constitui obiectul discufiei din secjiunea de fa{a.

Exrsta multe texte in Scriptura care dovedesc cS afirmajia ,,Isus

Hristos este Domnul" era o formula de marturisirie a credintei in biserica

primal (F.A. 2:36; Rom. 10:9; ICor. 11:23; 12:3; 16:22). Se observa

faptul ca, Tn textul nostru, aceasta marturisire nu este limitata doar la cadrul

bisericii. Construcfia iraara yXQoaa (,,orice limba") este un mod poetic de

a spune ,,oricine" sau ,,toji". De obicei, sintagma se refera la ,,toate

popoarele", din moment ce yX&uaa este adesea folosita ca un sinonim

pentru ^>v\r\, Xaos, eGvos (,,semin|ie, popor, natiune" - Apoc. 5:9; 7:9;

10:11 etc.). Astfel, Tn contextul de fata termenul se refera la fiintele

rationale, capabile sS m5rturiseasc«i domnia lui Hristos.35

Ce presupune aceastS idee? Va fi domnia lui Isus recunoscuta de

orice fiin^, fie de buna voie, fie din obligate? CercetStorii constata ca

raspunsul la aceasta Tntrebare depinde de forma verbala a lui

33 Cele trei sintagme sunt folosite §i de catre Ignajiu tn Epistola catre tralieni (IX,
1), unde vorbe§te despre Domnului Isus care ,,a fost rastignit §i a inviat in vazul

celor cere§ti, al celor pamante§ti ?i al celor de dedesubt" (sublinierea imi apartine).

Este clar c3 referirea se face la fiinte, pentru c8 doar acestea pot vedea (Scrierile

parinfilor apostofici, Bucuresti, IBMBOR, p. 207).

34 F.W. Beare, op. cit., p. 86.
35 G. Hawthorne, Philippians, p. 93.
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e£ou,o\oye(D (,,a recunoaste", ,,a marturisi"). Incertitudinea este data de

cele doua variante ale acestui verb: e£o^o\oyTJcnr|Toti (conjunctiv aorist)

sau €^O|ioXoynaeTai (indicativ viitor). Indiferent pentru care forma a

verbului am opta, prima propozitie a frazei din v. 11 este una de scop,

introdusa prin prepozifia tva de la tnceputul v. 10, si legata de propozijia

(de scop) anterioara prin conjunctia coordonatoare mi.

Preferand forma de indicativ viitor (e£ou.o\oyncr€Tai), Lightfoot

se refera la asteptarea lui Dumnezeu ca toata creafia sa proclame deschis si

de buna voie domnia lui Hristos.36 Hawthorne sustine alternativa

conjunctivului aorist (e£ou.oXoyficniTa.i) §i considers ca Tn v. 10-11 ne este

prezentat, Tntr-adevar, scopul cu care Dumnezeu I-a dat lui Hristos

,,Numele mai presus de orice nume", acela de ,,a-§i uni iarasi Tntr-unul, In

Hristos, toate lucrurile: eele din ceruri §i cele de pe pamant" (Ef. 1:10). Dar

imnul hristologic din Filipeni nu arata cand sau cum se va aduce la

indeplinire acest scop. Exista scopuri ale lui Dumnezeu care nu sunt duse la

indeplinire (ex. Lc. 7:30). S-ar putea ca o parte din fiin$ele dotate cu voin^a

libera sa nu se supuna niciodata lui Dumnezeu si bineinjeles ca nici nu vor

fi silite sa o faca impotriva voin|ei lor (Apoc. 9:20-21; 16:9, 11).37

Concluzia autorului acestei lucrari este aceea ca suveranitatea

domniei lui Hristos presupune si tnchinarea absolut universala ce I se va

aduce, dar nu depinde de ea. Obiectivele acestui studiu nu impun o

cercetare eshatologica am&nuntita pentru a stabili Tn timp momentul Tn care

orice fiin|a rationala va recunoaste domnia lui Hristos. Chiar optand pentru

varianta conjunctivului aorist al lui e^ofioXoyew, putem sus{ine ca domnia

lui Hristos va fi universal recunoscuta: unii o vor face de buna voie (adeptii

lui Hristos), iar altii constransi de anumite situa^ii (vrajmasii lui Hristos).

36 Lightfoot, op. cit., p. 115. El este de pSrere ca scribii au inlocuit viitorul cu un

conjunctiv pentru a favoriza simetria cu kciua|jti din v. 10 (propozitia de scop

anterioara). Miiller, in schimb. vede Tn K&\i.\\>y\ o dovada a optiunii sale pentru

conjunctivul aorist (op. cit., p. 89, n. 4).

37 G. Hawthorne, Philippians, p. 94.
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Cert este, Tnsa, ca pentru primii acest act va fi mantuitor, pe cand celor din

urma nu le va fi de nici un ajutor.

Cu toate acestea, scriitorul imnului sugereaza ca slava pe care o

primeste Hristos nu este fn nici un caz o forma de rivalitate cu Dumnezeu

Tatal, deoarece Tnsasi glorificarea lui Isus are ca scop ultim ,,slava lui

Dumnezeu Tatal" (els 86£av 0eoO uaTpos).38 Slava Tatalui este chiar

aceea de a fi Tatal care fsi glorifica Fiul. fnatyarea lui Hristos, prezenta sau

viitoare, Tl are ca initiator pe Dumnezeu Insusi, pentru ca El sa fie ,,totul in

toti".39

Concluzii

Exista in Scriptura mai multe texte care accentueaza nevoia de

smerenie atat in relafia crestinului cu Dumnezeu, cat si in relatiile din

cadrul comunita^ii, iar acest lucru cere nu doar anumite trasaturi de

temperament sau stari psihologice, ci o lupta continua cu sine Tnsusi si cu

provocarile din exterior. Smerenia, ca si tn cazul M&ntuitorului, presupune

intotdeauna platirea unui pre{. tntrebarea pe care fiecare ne-o punem este:

Tn ce masura se merita sa platim acest pre^? Este oare smerenia un pre| pe

care Dumnezeu ne cere sa-1 platim fara ca El sa miste un deget?

Conform sistemului de valori pe care ni-1 ofera societatea

postmoderna, smerenia trebuie asociata cu slabiciunea de caracter a unor

oameni care renunta la lupta. Exemplul Suprem pe care ni-L prezinta imnul

hristologic din Fil. 2:6-11 ne dovede§te Tnca o data ca principiile Imparatiei

lui Dumnezeu sunt total opuse ,,chipului veacului acestuia". Smerenia nu

presupune abandonarea luptei, ci declansarea unei lupte acerbe, pe care Fiul

lui Dumnezeu a purtat-o ,,p£na la moarte si Tnca moarte de cruce".

Umilin^a nu este renunjarea la victorie, ci este ea Tnsasi o victorie atat

prezenta cat si viitoare, priri faptul ca va fi urmata de glorificare.

38 R.P. Martin, Philippians, p. 105.

39 G. Hawthorne, Philippians, p. 94.




