
[Plērōma anul VIII nr. 2 (2006) 53-70] 
 

                                                

 
 

CENTRALITATEA LUI HRISTOS, OGLINDITĂ ÎN 
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Pr. conf. univ. dr. Vasile Nechita 
 
Orice teolog creştin este de acord cu cele spuse de fericitul 

întru adormire patriarhul Iustin Moisescu despre Apostolul 
neamurilor: „În epoca ce începe la câţiva ani după învierea Domnului 
nostru Iisus Hristos şi durează până aproape de distrugerea Ierusalimului, 
istoria creştinismului este puternic dominată de figura Sfântului Pavel. 
Răspândirea Evangheliei creştine în lumea păgână este, în mare parte, opera 
lui... Pentru triumful Evangheliei lui Hristos, el a luptat cu ardoare 
împotriva tuturor duşmanilor care s-au ivit în calea sa, întrecând pe alţi 
Apostoli în râvnă şi mai ales în dureri (II Corinteni 11, 23-27).” 

Privind la activitatea sa misionară înfocată, nu putem să nu 
recunoaştem că „Tatăl ceresc i-a stat în ajutor şi l-a întărit în strădania sa 
de propoveduire a dreptei credinţe toate neamurile. În mai puţin de un sfert de 
veac, rădăcinile religiei creştine au fost adânc înfipte în Cipru, Asia Mică, 
Macedonia, Ahaia, Creta, Epir, Italia şi mai departe chiar, până în 
Spania.1

Sfântul Apostol Pavel, pentru bogata sa activitate 
misionară de vestire a Evangheliei lui Hristos, este considerat a fi 
prototipul misionarului creştin din toate timpurile. Acest fapt a 
fost mărturisit încă din primele veacuri. Astfel, Sf. Ioan Gură de 
Aur îl ia pe Sf. Ap. Pavel ca model în predicarea Evangheliei. Iar o 

 
1 Patriarhul Iustin, Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena, Ed. Episcopia 
Argeşului / Anastasia, Bucureşti, 2002, p. 7-8. 
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icoană de la Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” din Sinai, din secolul al 
VII-lea, în care locul central între Sf. Apostoli este gol – acesta 
fiind „locul Sfântului Duh” – „înaintea Sfântului Apostol Petru stă 
Sfântul Apostol Pavel, ceea ce nu corespunde istoriei” însă nu şi conştiinţei 
Bisericii despre „plenitudinea apostolică” a Trupului tainic al lui 
Hristos-Biserica, plenitudine „care nu poate fi concepută fără Sfântul 
Apostol Pavel” şi fără bogata sa activitate misionară de 
propoveduitor al Evangheliei lui Hristos.2 Din aceste motive – 
ţinând cont de aprecierea de care s-a bucurat fără nici o excepţie 
în toate timpurile Apostolul neamurilor – este foarte important să 
vedem cum prezintă Centralitatea lui Hristos Sfântul Apostol 
Pavel şi cât de importantă a considerat-o pentru activitatea 
misionară a Bisericii. Pentru a începe demersul nostru ne vom 
referi la poziţia pe care o ia Sf. Ap. Pavel faţă de iudaizanţi şi 
iudeognostici în special. Răspunsul pe care-l dă întrebării: Ce este 
Legea? – întrebare pe care fără îndoială şi-o puneau creştinii 
iudaizanţi din Galatia, provocând unele neorânduieli care-l 
determină pe Sf. Ap. Pavel să le adreseze o epistolă – este mai 
mult decât lămuritor: „Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să 
ne îndreptăm din credinţă. Iar dacă a venit credinţa – în Evanghelia lui 
Hristos, desigur, n.n. – nu mai suntem sub călăuză” (Galateni 3, 24-
25).3 Din răspunsul Sf. Apostol, Pavel rezultă că întruparea lui 
Hristos şi opera Sa mântuitoare este cheia întregii Sf. Scripturi; 
fără mărturisirea lui Hristos nu poate exista dreapta credinţă. Nu 
este vorba de o mărturisire circumstanţială, dictată de unele 
                                                 
2 Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia ortodoxă, 
ediţia a II-a, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 2004, p. 
133-134. 
3 Citatele din Sf. Scriptură sunt după Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub 
îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului Sinod, Societatea Biblică 
Interconfesională din România, Bucureşti, 1988. 
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împrejurări, ci de una categorică a lui Hristos cel răstignit şi înviat: 
„Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propoveduirea noastră, 
zadarnică şi credinţa voastră. Ne aflăm atunci martori mincinoşi ai lui 
Dumnezeu, pentru că au mărturisit împotriva lui Dumnezeu că a înviat pe 
Hristos, pe Care nu L-a înviat...” (I Corinteni 15, 14-15). Învierea 
Mântuitorului devine astfel cheia de boltă a întregului edificiu al 
Bisericii creştine, fără de care predicarea Evangheliei nu devine un 
nonsens, ci o adevărată blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Prin 
aceasta Sfântul Apostol Pavel ne dă mărturia că – la vremea 
scrierii epistolei către creştinii din Corint, în jurul anului 54 – „Sf. 
Apostoli stăruiau în chip cu totul deosebit asupra morţii şi Învierii 
Domnului”, în predicarea Evangheliei. Iar „aceste adevăruri erau 
repetate apoi de credincioşi fără încetare, înfăţişându-le ca o scurtă mărturisire 
de credinţă, cum reiese din cuvintele Sfântului Apostol Pavel în întâia sa 
Epistolă către Corinteni (I Corinteni 1, 1-5): «Vă aduc aminte, fraţilor – 
zice el – de Evanghelia pe care v-am binevestit-o, pe care aţi primit-o, întru 
care şi staţi, prin care şi sunteţi mântuiţi, cu ce cuvinte v-am propoveduit-o... 
Căci v-am dat întâi de toate ce am primit şi eu: Că Hristos a murit pentru 
păcatele noastre, potrivit Scripturilor, şi că S-a îngropat, şi că a înviat a treia 
zi, potrivit Scripturilor, şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece».” 
Această mărturie a Sf. Ap. Pavel nu este altceva decât dovada 
celei mai vechi mărturisiri de credinţă a Sfintei noastre Biserici 
– spune fericitul întru adormire patriarhul Iustin Moisescu, un 
recunoscut profesor de Teologie biblică al Bisericii noastre 
străbune.4 Desigur că această primă mărturisire de credinţă este 
foarte importantă pentru înţelegerea Centralităţii lui Hristos în 
Sfânta Scriptură, întrucât în această mărturisire sunt cuprinse 
adevărurile de credinţă pe care se fundamentează lucrarea de 

                                                 
4 Patriarhul Iustin, „Pentru pacea a toată lumea...” Omilii arhiereşti la Naşterea şi 
Învierea Domnului, Ed. Episcopia Argeşului şi Muscelului / Anastasia, 
Bucureşti, 2004, p. 85. 
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vestire a Evangheliei. Iar aceste adevăruri sunt: Întâi, despre moartea 
Mântuitorului pentru păcatele noastre, vestită mai dinainte de prooroci în 
scrierile lor şi adeverită prin îngropare; apoi, despre Învierea cea de a treia zi, 
vestită deopotrivă de prooroci în scrierile lor şi adeverită prin arătările 
Mântuitorului în faţa Apostolilor Săi.”5

 
1. Sfântul Apostol Pavel şi mărturia celei mai vechi 

mărturisiri de credinţă 
 
Prin sublinierea Centralităţii lui Hristos şi importanţa ei 

pentru înţelegerea Sf. Scripturi, Sf. Ap. Pavel ne dă mărturie 
despre existenţa, la mijlocul secolului I, a unei mărturisiri de 
credinţă. Acest fapt are o importanţă deosebită pentru că ne 
facilitează înţelegerea de ce la Sinodul din Antiohia (268-269) – 
„unul dintre cele mai importante evenimente de acest fel în cursul veacului al 
treilea” – s-a redactat o Scrisoare prin care erau comunicate la 
Roma şi Alexandria – de fapt „întregii Biserici catolice6 de sub cer” – se 
menţiona o „mărturisire tradiţională sau confesională”7, care cuprindea 
adevărurile de credinţă pe care le prezenta în epistola sa Sf. Ap. 
Pavel încă de la mijlocul secolului I. 

Negreşit, acest fapt dovedeşte că în decursul celor două 
secole şi ceva „contemplaţia persoanei şi lucrării lui Hristos reprezintă 
miezul neschimbat al teologiei creştine”8 – cum spune John Behr – dar şi 
al predicării Evangheliei lui Hristos, oglindit în cultul creştin prin 

                                                 
5 Ibidem. 
6 Aici înţelesul este cel pe care l-a avut dintru început acest cuvânt: Biserica 
catolică era cea care mărturisea pretutindeni aceeaşi credinţă în Hristos. 
7 John Behr, Formarea teologiei creştine, vol. I: Drumul spre Niceea, trad. de G. 
Neamţu, Ed. Sophia, Bucureşti, 2004, p. 277 şi 303. 
8 Cf. Pr. dr. Vasile Nechita, Misiunea Bisericii de la ecumenicitate la ecumenism, Ed. 
Garuda Art / Vasiliana ’98, Chişinău-Iaşi, 2005, p. 44. 
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formele liturgice, multe fiind redate chiar de epistolele pauline sau 
soborniceşti. Apoi nu trebuie uitat că şi predica Sf. Ap. Petru la 
Cincizecime, redată de ucenicul Sf. Ap. Pavel, în Faptele 
Apostolilor, subliniază aceleaşi adevăruri de credinţă: „Pe Iisus 
Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin 
minuni şi prin semne, pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, 
precum şi voi ştiţi. Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit şi după 
ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi luat şi, pironindu-L, prin 
mâinile celor fără de lege, L-aţi omorât; pe care Dumnezeu L-a înviat, 
dezlegând durerile morţii, întrucât nu era cu putinţă ca El să fie ţinut de ea... 
(David) fiind prooroc şi ştiind că Dumnezeu i S-a jurat cu jurământ..., mai 
înainte văzând, a vorbit despre învierea lui Hristos: că n-a fost lăsat în iad 
sufletul Lui şi nici trupul Lui n-a văzut putreziciunea Dumnezeu a înviat pe 
Acest Iisus, Căruia noi toţi suntem martori. Deci, înălţându-Se prin dreapta 
lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, L-a 
revărsat pe Acesta, cum vedeţi şi auziţi voi” (2, 22-24 şi 30-33). 

Dacă în mod cronologic cuvântarea Sf. Ap. Petru are loc la 
Cincizecime, fiind deci mai veche decât mărturia Sf. Ap. Pavel, din 
punct de vedere istoric mărturia paulină este mai importantă fiind 
prima atestare scrisă a Centralităţii lui Hristos; pe această linie 
se va înscrie şi Sf. Apostol şi Evanghelist Luca, atunci când va 
scrie Faptele Apostolilor. Aşadar mărturia Sf. Ap. Pavel pentru 
înţelegerea predicii apostolice este foarte importantă. „După cum se 
ştie – spune fericitul întru adormire patriarhul Iustin Moisescu – în 
cărţile sfinte ale Noului Testament se spune că, după Înviere, Domnul nostru 
Iisus Hristos S-a arătat nu numai Apostolilor, dar şi lui Iacov, lui Pavel, la 
peste cinci sute de credincioşi deodată şi altora. Dacă însă în mărturisirea 
de credinţă a celor dintâi creştini se pomenesc numai arătările în faţa 
Apostolilor, aceasta se datorează faptului că, fiind trimişi să binevestească 
mântuirea, Apostolii trebuiau să înfăţişeze îndeosebi ca martori ai morţii şi 
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Învierii Domnului, potrivit poruncii Sale (Luca 24, 48; fapte 1, 22).”9 Iar 
Sf. Ap. Pavel ne dă cea dintâi mărturie în ce constă această 
mărturisire a lui Hristos de către Sf. Apostoli, dar şi de către cei 
care primiseră credinţa în El, aşa cum de altfel o confirmă şi una 
dintre primele sale lucrări de propoveduire, cum este cea din 
Antiohia Pisidiei, în prima sa călătorie misionară: „Bărbaţi israeliţi şi 
cei temători de Dumnezeu, ascultaţi: Dumnezeul acestui popor al lui Israel a 
ales pe părinţii noştri şi pe popor l-a înălţat... Din urmaşii acestuia, 
Dumnezeu după făgăduinţă, i-a adus lui Israel un Mântuitor, pe Iisus, după 
ce Ioan a propoveduit înaintea venirii Lui botezul pocăinţei la tot poporul lui 
Israel... Cei ce locuiesc în Ierusalim şi căpeteniile lor, necunoscându-l şi 
osândindu-L, au împlinit glasurile proorocilor, care se citesc în fiecare 
sâmbătă. Şi, neaflând în El nici o vină de moarte, au cerut de la Pilat ca să-
L omoare. Iar când au săvârşit toate cele scrise despre El, coborându-L de pe 
cruce, L-au pus în mormânt. Dar Dumnezeu L-a înviat din morţi. El S-a 
arătat mai multe zile celor ce împreună cu El s-au suit din Galileea la 
Ierusalim şi care sunt acum martorii Lui către popor” (Fapte 13, 16-17 şi 
27-31). 

Dar mărturia Sf. Ap. Pavel este importantă şi din punct de 
vedere exegetic; el ne încredinţează că prin Hristos toate 
scripturile vechi şi proorociile îşi capătă înţeles şi împlinire, aşa 
cum spusese Însuşi Mântuitorul: „Legea şi proorocii au fost până la 
Ioan; de atunci Împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte 
spre ea” (Luca 16, 16). 

Sublinierea Sf. Apostol Pavel în două rânduri că ceea ce 
predică el este „după Scripturi”, ne încredinţează de faptul că în 
această primă mărturisire de credinţă se subliniază 
Centralitatea lui Hristos, aşa cum era ea înţeleasă încă din 
vremea Sfinţilor Apostoli: „Căci v-am dat întâi de toate – spune Sf. 
Ap. Pavel – ceea ce şi eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele 
                                                 
9 Patriarhul Iustin, „Pentru pacea a toată lumea...”, p. 86. 
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noastre, după Scripturi; şi că a fost îngropat şi că a înviat, a treia zi, 
după Scripturi...” (I Corinteni 15, 3-4). Aşadar, această primă 
mărturisire de credinţă ne încredinţează de aceea că Sinodul I 
ecumenic va forma Sinodul de credinţă tocmai ţinând cont de 
această primă mărturisire de credinţă, dar şi de interpretarea 
după Scripturi a împlinirii făgăduinţelor mesianice în Hristos. 

 
2. Centralitatea lui Hristos şi perspectiva 

eshatologică 
 
Hristos nu este numai înţelesul central al Sfintelor 

Scripturi, cât şi explicarea „schimbării” pe care întruparea Sa a 
adus-o înţelegerii acestora. Negreşit că „evenimentul central al 
mântuirii e unul istoric”, fiind „în strânsă legătură cu istoria neamului lui 
Israel, şi chiar cu istoria lumii şi cu evenimentele cu care se încheie această 
istorie”. Cu toate acestea între apocalipsele iudaice şi cea creştină 
este o mare deosebire. Pe de o parte pentru că mântuirea nu se 
limitează doar la poporul lui Israel, iar pe de altă parte apocalipsa 
creştină are o dimensiune eshatologică: „Reunirea Noului şi Vechiului 
Testament într-o mică «Biblie» înseamnă în primul rând că s-a împlinit, se 
împlineşte şi se va împlini un plan divin pe o cale istorică aparte, aleasă de 
către Dumnezeu şi desfăşurată în sânul istoriei generale, de la origini până la 
sfârşit”; pe când prin Hristos, cum se redă şi în Apocalipsa Sf. 
Ioan acest sfârşit are un sens eshatologic, fiind de fapt un viitor 
care se revarsă în prezent.10 Timpul prezent, fiind „intermediar între 
Învierea lui Hristos şi întoarcerea Sa – parusia, n.n. – capătă întreaga sa 
semnificaţie de timp al Duhului Sfânt, de timp al Bisericii, al propoveduirii 
Evangheliei.”11 Or, această nădejde a aşteptării lui Hristos „se 
                                                 
10 Oscar Cullmann, Noul Testament, trad. de Cristian Preda, Ed. Humanitas, 
Bucureşti, 1993, p. 188 şi 171. 
11 Ibidem, p. 189. 
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deosebeşte de cea a evreilor, întrucât Împărăţia lui Dumnezeu nu mai e doar 
viitoare, ci deopotrivă viitoare şi prezentă. Ea e de acum întemeiată pe 
credinţa în ceea ce fusese deja împlinit în Hristos”; prin Hristos omenirea 
„a intrat deja în faza ultimă a istoriei divine a mântuirii”.12 Adică este 
oglindirea a ceea ce Sf. Ap. Pavel o exprima în una dintre 
epistolele sale: În Hristos „avem răscumpărarea, prin sângele Lui, adică 
iertarea păcatelor; Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi 
născut decât toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din 
ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, 
fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El. El este mai 
înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate. Şi El este capul trupului, al 
Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi 
întru toate. Căci întru El a binevoit (Dumnezeu) să sălăşluiască toată 
plinirea. Şi printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie 
cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele Crucii Sale” (Coloseni 1, 
14-20). 

Am redat pe larg această prezentare a Centralităţii lui  
Hristos, care se completează cu cea pe care o va prezenta Sf. Ap. 
şi Ev. Ioan în Evanghelia sa şi care ne face să înţelegem şi mai 
bine raportul dintre Centralitatea lui Hristos şi perspectiva 
eshatologică a Împărăţiei lui Dumnezeu, deja prezentă între noi 
dar nu încă pe deplin împlinită. Altfel, cum ar trebui să înţelegem 
cele spuse de Sf. Ioan Evanghelistul: „Toate prin El s-au făcut; şi fără 
El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut”; de aceea „din plinătatea Lui noi 
toţi am luat şi har peste har” (1, 3 şi 16)? 

Prin centralitatea lui Hristos perspectiva vieţii creştine 
este necontenită creştere şi desăvârşire în Dumnezeu; „prin Învierea 
Mântuitorului – eveniment cu care s-a întemeiat Împărăţia lui 
Dumnezeu ca împărăţie a vieţii veşnice, n.n. – Dumnezeu ne-a deschis 
şi nouă poarta vieţii veşnice, întrucât «dacă ne-am făcut cu Mântuitorul o 
                                                 
12 Ibidem, p. 187. 
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tulpină întru asemănarea morţii Lui, atunci vom fi la fel şi întru Înviere» 
(Romani 6, 5). Precum «întru Adam toţi mor, aşa şi întru Hristos toţi vor 
învia. Dar fiecare în rândul cetei sale. Pârga este Hristos; apoi cei ai lui 
Hristos, la venirea Lui» (I Corinteni 15, 22-23)”. Astfel, dacă «Duhul 
Celui ce a înviat pe Iisus din morţi sălăşluieşte în noi, Cel ce a înviat pe Iisus 
Hristos din morţi va da viaţă şi trupurilor noastre muritoare, prin Duhul 
Său, Care sălăşluieşte în noi», după cum zice Sfântul Apostol Pavel 
(Romani 8, 11).”13 Prin Hristos are loc o re-creare a lumii, o 
reînnoire şi o transfigurare a omului în strânsă legătură cu creaţia. 
Prin Hristos cel înviat, Care ne copleşeşte cu iubirea Sa de la 
Dumnezeu – „căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel 
Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă 
veşnică” (Ioan 3, 16) – înţelegem că „originea lumii stă în dragostea 
Sfintei Treimi. Istoria e lăsată de Sfânta Treime ca drum al creşterii 
oamenilor în dragoste; sfârşitul ei va fi dragostea eternă şi fericită şi unirea 
desăvârşită cu Sfânta Treime şi întrelaolaltă.” Dar nu fără jertfa lui 
Hristos, din care luăm putere să ne iubim până la jertfă, ca „prin 
aceasta să înainteze – toţi cei ce cred în Hristos, n.n. – spre învierea cu 
El în viaţa de veci.”14

 
3. Actualitatea misionară a centralităţii lui Hristos 
 
Biserica este una şi aceeaşi egală cu sine, în toate timpurile 

şi în toate locurile, dacă mărturiseşte credinţa cea dintru început – 
adică fundamentată pe mărturia Sf. Apostoli – despre Hristos, 
Care în Apocalipsa spune: „Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul 
Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul” (1, 8). 

Actualitatea misionară a centralităţii lui Hristos decurge 
în primul rând din nevoia „recentrării” predicii creştine de astăzi 
                                                 
13 Patriarhul Iustin, Pentru pacea a toată lumea..., p. 127. 
14 Pr. prof. Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 18-19. 
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pe Hristos, aşa cum a subliniat acest lucru Părintele Dumitru 
Stăniloae încă din perioada interbelică. Or, această „recentrare” nu 
se poate face decât urmând modelul apostolic. Mărturiile Sfinţilor 
Apostoli Petru, Pavel şi Ioan fiind de o importanţă deosebită, 
pentru că ne încredinţează că încă din primele zile ale 
creştinismului Hristos a fost perceput – aşa cum o oglindeşte de 
altfel şi pictura bisericilor ortodoxe în care Iisus este prezentat ca 
Pantocrator în cel mai înalt punct al bisericii (bolta turlei de pe 
naos) – ca fiind Logosul creator, cel prin care toate s-au făcut. 
Prin Hristos ne-a fost revelat adevărul care ne eliberează şi ne 
mântuieşte. De aceea, toate sunt „recapitulate” în Hristos. 
Perspectiva inversă a paradisului pierdut, prin Hristos capătă 
dimensiuni eshatologice; nu mai este nici aşteptare ca în Vechiul 
Testament, pentru că Hristos – acum şi în veci Acelaşi – toate le-a 
adus într-o unitate cu Dumnezeu cel în treime. Astfel, Biserica lui 
Hristos este spaţiul în care devenim împreună locuitori cu 
Dumnezeu şi cu sfinţii Săi. Din această cauză Biserica devine 
nucleul din care radiază noua realitate a Împărăţiei lui Dumnezeu; 
iar acest nucleu este cel care a luat fiinţă la Pogorârea Sfântului 
Duh peste Sf. Apostoli: El a fost întemeiat odată pentru 
totdeauna. iată de ce centralitatea lui Hristos ne încredinţează că 
Biserica cea adevărată nu poate fi decât cea care a luat fiinţă la 
Cincizecime; Cincizecimea fiind de altfel împlinirea făgăduinţei lui 
Hristos de a trimite pe Duhul Sfânt, Care de la Tatăl purcede, dar 
şi confirmarea că jertfa şi învierea Sa au fost primite de către tatăl 
în numele întregului neam omenesc, a cărui „începătură a vieţii” o 
reprezintă însuşi trupul lui Hristos cel transfigurat. 

În al doilea rând, pentru că centralitatea lui Hristos ne 
ajută să înţelegem deplin ceea ce spunea Sf. Ap. Pavel că Hristos 
„a iubit Biserica şi S-a dat pentru ea” (Efeseni 5, 25). Desigur este 
vorba de o singură Biserică; Biserica cea adevărată. Rămâne ca 
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fiecare Biserică creştină de astăzi – în dialogul ecumenic – să 
aprecieze în ce măsură aparţine acestei unice Biserici a lui Hristos. 
Chiar dacă am accepta ceea ce spune Richard Wurmbrand că 
„poziţia unui protestant, atunci când este într-o astfel de dezbatere cu un 
evreu – despre Hristos, dacă este Dumnezeu, n.n. – este mult mai 
uşoară decât a unui ortodox sau a unii catolic”, întrucât „protestanţii se 
bucură de libertatea de gândire şi nu trebuie să fie înfricoşaţi că au făcut într-
un moment de neatenţie o afirmaţie pe care catolicii ar considera-o eretică”15, 
nu putem fi se acord că Bisericii lui Hristos îi putem acorda 
diferite definiţii; mai ales dacă ţinem seama că protestanţii – prin 
excelenţă – nu au o definiţie a Bisericii general acceptată. Mai ales 
că protestanţii – cum o face şi R. Wurmbrand – tind să separe pe 
sfinţi de Biserică; merg până acolo că îi contestă şi pe Sfinţii 
Apostoli: „Noi nu credem în toţi sfinţii canonizaţi de Biserica Ortodoxă şi 
de cea Catolică. faptele lor legendare şi unice sunt suficiente să ne facă pe noi, 
cei obişnuiţi, să deznădăjduim. Atunci când Petru a încercat să umble singur 
pe ape s-a scufundat. Noi dorim să umblăm, împreună cu mulţi alţii, pe 
drumul care duce la Iisus.”16

Observăm că mai mult se acordă atenţie alegerii personale 
decât instituţiei Bisericii – comunitatea celor care cred în Hristos, 
dar şi sfinţiţi de harul Său cel sfinţitor. Oare nu Hristos a spus: Nu 
voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu pe voi? A fi membru al Bisericii 
nu este atât o alegere personală, cât o alegere din partea lui Iisus: 
Alegerea noastră este lucrarea Duhului în noi de a voi să urmăm 
lui Hristos. Întâietate are astfel alegerea lui Hristos şi nu alegerea 
noastră. Noul Israel este ales ca şi vechiul Israel de către 
Dumnezeu; a refuza această alegere înseamnă a repeta păcatele 
vechiului Israel. Înseamnă a lepăda naşterea din nou spre nădejde 

                                                 
15 R. Wurmbrand, Cristos pe uliţa evreiască, Ed. Stephanus, Bucureşti, 1994, p. 
259. 
16 Ibidem, p. 265. 
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vie, dobândită prin învierea lui Iisus Hristos din morţi – cum 
spune Sf. Ap. Petru (I Petru 1, 3). Creştinii nu sunt „seminţie aleasă, 
preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu”, ca să 
vestească „în lume bunătăţile” Celui ce i-a chemat, doar prin alegerea 
lor cât mai ales prin puterea celui Preaînalt (I Petru 2, 9). În acest 
sens înţelegem şi avertismentul Sf. Ap. Pavel adresat preoţilor din 
Milet: „Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care 
v-a pus pe voi episcopi (supraveghetori), ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, 
pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său. Căci eu ştiu aceasta că după 
plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori, care nu vor cruţa turma. Şi 
dintre voi înşivă se vor ridica bărbaţi, grăind învăţături răstălmăcite, ca să 
tragă pe ucenici după ei. Drept aceea, privegheaţi, aducându-vă aminte că 
timp de trei ani n-am încetat noaptea şi ziua să vă îndemn cu lacrimi pe 
fiecare dintre voi. Şi acum vă încredinţez lui Dumnezeu şi cuvântului harului 
Său, cel ce poate să vă zidească şi să vă dea moştenire între toţi cei sfinţiţi” 
(fapte 20, 28-32). 

În al treilea rând, centralitatea lui Hristos, oglindită de 
Sf. Scripturi pune pe noi temelii dialogul creştinilor cu religiile 
abrahamice: iudaică şi islamică. R. Wurmbrand vorbeşte de faptul 
că descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă ne pun într-o 
lumină nouă centralitatea lui Hristos: Creştinismul nu este o 
simplă sectă iudaică, ci este împlinirea făgăduinţei venirii lui Mesia. 
Cel care rămâne la Talmud este nevoit să declare: „Timpul hotărât – 
potrivit profeţiei lui Daniel, n.n. – pentru venirea lui Mesia a trecut şi 
Mesia n-a venit”, ceea ce nu înseamnă altceva decât a declara „că 
Dumnezeu este un mincinos, pentru că nu Şi-a ţinut promisiunea şi timpul 
prevăzut pentru venirea lui Mesia a trecut fără ca El să-Şi fi ţinut 
cuvântul”.17 Oare aceasta să fie realitatea? Nicidecum. După 
proorocia lui Daniel (9, 24-26) „vor trece 476 de ani, începând din anul 
446 )înainte de Hristos), până la moartea lui Mesia”, adică 483 de ani x 
                                                 
17 Op. cit., p. 254. 
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360 zile (cât are calendarul evreiesc), ceea ce înseamnă 173.880 
zile. „Cu alte cuvinte, acest eveniment urma să aibă loc în anul 30 după 
calendarul nostru. Şi exact atunci a fost Iisus răstignit.” 

Această constatare ne convinge de adevărul că „dreptatea lui 
Dumnezeu nu se lasă aşteptată”; „Mesia trebuie să fi fost – după profeţia lui 
Daniel (9, 27) – un om care a fost omorât înainte de a se fi bucurat Titus de 
marele său triumf. Acel om este Iisus; nu poate fi altul” – o declară un 
evreu convertit la creştinism, cunoscut pentru activitatea sa 
misionară, R. Wurmbrand.18 Să nu uităm – ne avertizează R. 
Wurmbrand – că „este cu adevărat un miracol dumnezeiesc faptul că unii 
dintre cei care au fost zdrobiţi de teroarea antisemită şi care erau atunci – 
între cele două războaie, n.n. – într-o mare deznădejde, au fost gata să 
primească credinţa în Iisus Hristos. După toate aparenţele exterioare erau 
nenorociţi, înjosiţi, coborâţi în prăpăstiile sărăciei; şi totuşi ei erau oameni care 
şi-au descoperit marea misiune faţă de evrei”, prin centralitatea lui 
Hristos oglindită în Sf. Scriptură. 

R. Wurmbrand merge mai departe cu prezentarea 
centralităţii lui Hristos ca fundament al dialogului dintre religii 
şi diferite culturi: „Poporul evreu nu este singurul popor ales. Dumnezeu a 
dat multor popoare o vocaţie specială. Poporul indian a dat lumii cea mai 
înaltă metafizică, a cărei influenţă poate fi recunoscută şi în Biblie. Romanii 
au fost aleşi să aducă dreptul în întreaga lume. Peste tot, unde stăpâneşte 
justiţia, Dreptul Roman este respectat. Oriunde legea romană nu există, 
nedreptatea îşi înalţă capul. Grecii au fost aleşi pentru a da lumii filosofia. Se 
zice că de la moartea marilor gânditori greci n-au mai apărut idei noi în 
filosofie, ci oamenii au rumegat iar şi iar înţelepciunea vechilor greci. 
Germanii şi italienii au dat lumii muzica; germanii şi anglo-saxonii i-au dat 
tehnologia modernă. Elveţienii au fost aleşi de Dumnezeu pentru a arăta 
lumii cum naţiuni diferite, care sunt duşmane în alte părţi ale lumii, pot trăi 

                                                 
18 Ibidem, p. 256-257. 



Vasile Nechita 66 

 

împreună în armonie. Britanicii au fost aleşi pentru a începe marile mişcări 
misionare şi pentru a da Biblia tuturor naţiunilor.”19

În sfârşit, centralitatea lui Hristos poate fundamenta un 
rodnic dialog dintre ştiinţă şi religie, într-o societate secularizată şi 
postmodernă. Iată ce spune în acest sens psihanalistul C.G. Jung: 
„Protestantismul, care a culcat la pământ destule fortăreţe ridicate cu grijă de 
Biserică, a simţit imediat efectul dizolvant şi schismatic al revelaţiei 
individuale”. Deşi „a întărit autoritatea Bibliei, ca substitut pentru 
autoritatea pierdută a Bisericii”, protestantismul – „după cum a arătat 
istoria” – a fost nevoit să constate că „anumite pasaje din Biblie pot fi 
interpretate în manieră diferită” însă acest lucru duce la pierderea 
conştiinţei că credinţa cea adevărată este una singură. De aceea, 
„critica ştiinţifică a Noului testament nu a contribuit la întărirea credinţei în 
caracterul divin al Sfintelor Scripturi. Şi într-adevăr mase mari de oameni 
cultivaţi, influenţaţi de aşa-zisul iluminism ştiinţific, fie au ieşit din sânul 
Bisericii, fie au devenit funciar independenţi în raport de ea.” În această 
„independenţă” faţă de Sf. Scriptură îşi află originile secularismul 
zilelor noastre dar şi al proliferării grupărilor creştine: „Catolicul, 
care a întors spatele Bisericii, dezvoltă de cele mai multe ori o înclinaţie secretă 
sau făţişă către ateism, în vreme ce protestantismul, dacă poate, va adera la o 
sectă. Absolutismul Bisericii catolice pare să ceară o negaţie tot atât de 
absolută, în vreme ce relativismul protestant admite variaţiuni.”20 Aşadar, 
reconsiderarea centralităţii lui Hristos, aşa cum este ea oglindită 
în Sf. Scripturi, poate fi un remediu pentru lumea secularizată în 
care trăim, fapt care nu poate fi ignorat de misiunea Bisericii de a-
L predica pe Hristos lumii de astăzi. 

 
 

                                                 
19 Ibidem, p. 181-182. 
20 Imaginea omului şi imaginea lui Dumnezeu, trad. de Maria-Magdalena Angelescu, 
Ed. Teora, Bucureşti, 1997, p. 29-30. 
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Concluzii 
Creionând sumar importanţa Centralităţii lui Hristos, 

oglindită în Sf. Scripturi, înţelegem să subliniem faptul că 
misionarul creştin nu poate să nu îi reconsidere valoarea într-o 
lume în care se simte din ce în ce mai acut nevoia de Dumnezeu. 
Nu putem să considerăm faptul că această centralitate a lui 
Hristos a fost uneori ignorată ca fiind „o strategie teologică împotriva 
lui Iisus”21; ea este simptomul de care a suferit şi suferă teologia 
apuseană: Pe de o parte Sf. Scriptură a fost pusă sub autoritatea – 
adesea juridică – a Bisericii, în catolicism; iar pe de altă parte a fost 
lăsată la discreţia credinciosului pentru care „interpretarea Scripturii 
devine un mandat fundamental al credinciosului protestant”.22 În acest din 
urmă caz apare o contradicţie: „Biblia constituie expresia descoperirii de 
Sine a lui Dumnezeu şi singura regulă normativă pentru viaţa creştină”. 
Însă în loc să pună pe primul loc voia lui Dumnezeu, interpretarea 
Sf. Scripturi – în protestantism – ţine de „mandatul fundamental” al 
credinciosului, încât „Biblia este singura voce autoritară a lui Dumnezeu 
adresată omului” dar numai „din perspectiva relaţiei personale cu 
Dumnezeu”. Or, adevărul Sf. Scripturi ţine de autoritatea celui care 
o descoperă şi nu de libertatea celui care o acceptă. „Scriptura 
trebuie să-şi ia întotdeauna locul de cinste în mărturisirile noastre, dar 
aproape de doctrina despre Dumnezeu şi doctrina despre mântuire. Scriptura 
este interpretată în Biserică, dar nu de instituţia Bisericii. Autoritatea ei a 
fost şi este asigurată de Domnul Bisericii, şi nu de existenţa eclesială” – 
spune Emil Bartoş, după care adaugă: „Scriptura are autoritate în 
Biserică pentru că are autoritate peste Biserică. Fără Cuvânt nu există 

                                                 
21 Cf. Jean-Marie Ribay, Şarpele învins. Mântuirea în Iisus Hristos, trad. de Iulian 
Iacob, Ed. Pleroma, Bucureşti, 2003, p. 104. 
22 Paulian Petric, Interpretarea Bibliei în teologia protestantă. Principii fundamentale, în 
“Pleroma”, revista învăţământului superior teologic penticostal din România, 
an. V (2003), nr. 1, p. 161. 



Vasile Nechita 68 

 

credinţă, fără credinţă nu există Biserică, iar fără Scriptură şi Duh Sfânt nu 
există cunoaşterea Cuvântului care aduce credinţă şi mântuire.”23 Pe linia 
celor afirmate de Emil Bartoş este ignorată comunitatea Bisericii, 
căreia i se adresează Cuvântul lui Dumnezeu. Sf. Scriptură nu 
poate fi situată peste sau deasupra acestei comunităţi şi a vieţii sale 
sacramentale, adică în Duhul Sfânt. De aceea, centralităţii lui 
Hristos, după cum este oglindită în Sfânta Scriptură, impune 
reconsiderarea raportului dintre Sf. Scriptură şi comunitatea 
eclesială pe de o parte şi a relaţiei dintre comunitatea creştină şi 
trăirea Cuvântului lui Dumnezeu, mărturisire care face parte din 
tradiţia sfântă a Bisericii. Biblia nu este şi nu poate fi doar un 
simplu manual pe care ni l-a dat Creatorul „pentru o viaţă plină de 
succes”24; ea dovedeşte că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Cel 
întrupat „pentru noi şi pentru a noastră” mântuire, aşa cum sublinia 
Sf. Apostol Pavel: „Aceasta vă spunem, după Cuvântul Domnului” (I 
Tesaloniceni 4, 15-17) sau „eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat 
şi vouă” (I Corinteni 11, 23-25). 

Dacă socotim că anul scrierii Epistolei întâia către 
Corinteni este anul 54 sau 56 putem stabili cu precizie că ea 
reprezintă „lanţul transmiterii pentru prima generaţie între o memorie a 
Scripturilor (Vechiul Testament) şi o memorie vie” a predicării 
Cuvântului Evangheliei lui Hristos. „O bună parte a memoriei rămâne 
totuşi transmisă pe cale orală şi, cu trecerea timpului (până la sfârşitul 
secolului I, n.n.), lanţul ia proporţii.” Şi pentru că orice transmitere 
este pândită de „un risc de deviere, de abatere”, nevoia de a fi fixate în 
scris adevărurile despre viaţa şi minunile lui Hristos a devenit o 
necesitate. Şi asta din raţiunea: „Dacă memoria colectivă orală a fost 
declanşată de încredinţarea fermă că Iisus răstignit era viu şi dacă această 

                                                 
23 Cf. Iminenţa şi pericolele tradiţiei creştine, în “Pleroma”, V (2003), nr. 1, p. 160. 
24 Darell W. Robinson, Viaţa deplină a Bisericii, trad. de Florin Paladie, Ed. 
Cartea Creştină, Oradea, 1996, p. 62. 
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credinţă era obiectul de căpătâi al propoveduirii Apostolilor, trebuia, prin 
urmare, ca aceştia nu doar să expună faptele şi să se arate ei înşişi ca martori 
ai apariţiei lui Hristos, ci să şi argumenteze, să înscrie evenimentul ieşit din 
comun într-o istorie mai lungă, cunoscută auditorilor lor, să-i acorde 
Învăţătorului lor un statut la înălţimea intervenţiei divine ce avusese loc în 
favoarea lui”, fapt care demonstra centralitatea lui Hristos de 
Mijlocitor între Dumnezeu şi om, aşa cum o face Sf. Ap. şi Ev. 
Marcu: „Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu” (1, 
1), la care adaugă mărturia sutaşului roman: „Cu adevărat, omul 
acesta a fost Fiul lui Dumnezeu” (15, 39).25 Numirea lui Iisus cu 
apelativul Domn (care în iudaism se acorda numai lui Dumnezeu), 
va deveni simbolul mărturisirii noii credinţe în Hristos 
Domnul sau în mărturisirea  că Hristos este Domnul, care nu 
face decât să o expliciteze pe cea a Sf. Ap. Toma: „Domnul meu şi 
Dumnezeul meu!”(Ioan 20, 28). Iar această credinţă nu o puteau 
oglindi doar Sf. Scripturi, ci şi viaţa cultică – sacramentală a 
comunităţii, mărturisirea lor şi preocuparea de a chema la viaţa cea 
în Hristos pe tot omul, întâi pe iudeu şi apoi pe elin. 

Cred că în acest sens este semnificativ faptul că – aşa cum 
este prezentat într-un relicvariu din secolul al VI-lea, care a fost 
adus de la Betleem la Roma – „Pruncul Iisus ia chipul unei negrăite 
jertfe oferite”, întrucât ieslea Pruncului capătă arhitectura unui altar. 
Fără îndoială, aceasta dovedeşte faptul că „Biserica primară afirmă nu 
numai prin icoanele sale – de fapt prin întreaga sa viaţă liturgică şi 
sfinţitoare, n.n. – ci şi prin Cuvintele Sfântului Apostol Pavel, că 
momentele singulare ale mântuirii care s-au petrecut pe pământ cuprind 
totdeauna mântuirea în întregime; şi anume venirea Domnului în lume şi 

                                                 
25 Cf. Pierre Geoltrain, Introducere la Originile creştinismului, trad. de Gabriela 
Ciubuc, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, p. 16-17. 
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schimbarea lumii prin venirea Lui.”26 Într-un cuvânt, viaţa liturgică a 
Bisericii şi Sfintele Scripturi oglindesc centralitatea lui Hristos, 
care este esenţială pentru propovăduirea Evangheliei Sale şi 
înţelegerea de ce nici porţile iadului nu vor putea birui Biserica Sa. 
 

 

                                                 
26 W. Nyssen, Începuturile picturii bizantine, trad. de Pr. D. Stăniloae şi Lidia 
Stăniloae, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1975, p. 82. 


	 
	 
	 
	 

