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Dane Ortlund(DO): Bună ziua. Sunt Dane Ortlund de la editura Crossway şi este privilegiul şi bucuria mea să
petrec câteva minute cu dr. Bruce Ware. Dânsul predă teologie la Seminarul Southern Baptist Theological Seminary din Louisville. Eşti acolo din 1998. Corect. Este al 15-lea an acolo?
Bruce Ware (BW): Da, aşa este.
DO: Minunat. Vom vorbi câteva minute despre cartea care va fi tipărită toamna aceasta:”Omul Isus Hristos:
Reflecţii teologice asupra umanităţii lui Hristos”.
BW: Da.
DO: Spune-ne Bruce, ca să ne clarificăm de la început, ce se petrecea în mintea şi inima ta, şi ce te-a făcut să scrii
această carte?
BW: Ei bine, adevărul este că această carte are o istorie lungă în mintea şi inima mea. Ea de fapt începe în
copilăria mea. Îmi amintesc cum citeam Biblia, copil fiind - păstorul ne încurajase să ne citim Bibliile în mod
consecvent, iar eu încercam să fac acest lucru. Şi am ajuns la o afirmaţie din 1 Petru 2 că noi trebuie să călcăm pe
urmele lui Isus care n-a făcut niciun păcat. Şi îmi amintesc (aveam vreo 10-12 ani) că m-am gândit: cum poate
fi corect să ni se ceară să trăim ca Isus, mai ales având o aşa afirmaţie: “El n-a făcut păcat”, când El era Dumnezeu, iar noi nu suntem! Şi această întrebare mi s-a înfipt în minte şi nu mă mai părăsea. Şi desigur că am reluat-o
când am fost mai capabil de a lucra la ea. Şi astfel de întrebări m-au făcut să încep să mă gândesc mai mult la
semnificaţia umanităţii lui Hristos. Că El Şi-a trăit viaţa ca unul dintre noi. Şi de aceea El este realmente un exemplu de cum ar trebui să trăim.
DO: Bruce, îţi începi cartea cu o discuţie pe un pasaj deosebit de fundamental: Filipeni 2. Vorbeşte-ne de ce ai
făcut asta într-o carte despre umanitatea lui Hristos şi mai ales, ajută-ne să înţelegem ce înseamnă când Pavel
spune că Isus S-a golit de Sine Însuşi şi a luat chip de rob.
BW: Da, desigur am vrut să încep cartea într-un mod care să introducă a doua Persoană a Trinităţii, Fiul etern al
Tatălui, luând o natură umană. Ioan 1 ar fi fost un pasaj evident la care aş fi putut apela, de asemenea. Ioan 1:14
“Cuvântul S-a făcut trup”. Dar un avantaj al pasajului din Filipeni 2 este bogăţia deopotrivă a afirmării divinităţii
- El a existat în forma lui Dumnezeu, egal cu Dumnezeu - şi totuşi El s-a golit de Sine Însuşi luând umanitatea
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noastră. Deci 100% Dumnezeu, 100% om. Şi El a luat acea umanitate pe măsură ce S-a golit de Sine Însuşi. Deci,
da, am încercat să dezvolt acel pasaj. Datorez acest lucru lui Gerald Hawthorne, care a predat la Facultatea Wheaton, şi comentariului său pe Filipeni, care m-a ajutat să înţeleg că acea golire nu înseamnă că a dat ceva afară
DIN El, ca şi când El ar fi renunţat la unele atribute ale divinităţii - aceasta este erezia kenotică. Ci mai degrabă El
S-a golit de tot ce este El prin luarea umanităţii. Deci luarea umanităţii noastre a rezultat în faptul că El a trebuit să renunţe la privilegiile şi drepturile Sale pe care le avea ca Dumnezeu pentru a trăi viaţa ca o fiinţă umană
completă, integrală. Deci cred că acesta este un concept foarte important. El rămâne Dumnezeu în întregime, dar
acceptă însărcinarea de a nu-Şi folosi toată divinitatea în viaţa de zi cu zi pentru a putea experimenta şi trăi viaţa
ca unul dintre noi. Şi acea afirmaţie frumoasă făcută de Pavel (din Filipeni) este o cale bună de a ne introduce în
umanitatea lui Hristos.
DO: Deci, tocmai ai spus că El nu Se folosea de toate aspectele divinităţii Lui când trăia ca om întrupat. Bun. Hai
să ne gândim la acest lucru un minut. Pentru că atunci când mă gândesc la cum am gândit despre Isus în marea
parte a vieţii mele, şi cum înţelegeam lucrurile supranaturale pe care le-a înfăptuit... făcând minuni, vindecând
oamenii, rezistând ispitei... Modul meu obisnuit de a gândi - şi poate şi al altora din bisericile evanghelice, oameni cu adevărat născuţi din nou, profunzi - este: păi acolo Isus se foloseşte de divinitatea Lui. Acolo divinitatea
Lui intră în funcţiune. Dar când este obosit, flămând, setos, atunci Îl vedem pe Isus în umanitatea Lui. Aşadar,
ajută-ne să inţelegem. Tu demolezi această gândire şi oferi perspectiva corectă. Deci, ajută-ne.
BW: Da, doar să vă dau un verset care spune multe. Petru, când îi vorbeşte lui Corneliu - desigur, Evanghelia
urma să îi fie vestită acestui om - dar Petru îi aminteşte lui Corneliu despre viaţa lui Isus. Aceasta se găseşte în
Fapte 10:38. El spune: “Îţi aminteşti de Isus din Nazaret, cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere şi
cum mergea din loc în loc făcând bine şi vindecând pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul,” - deci minunile lui
Hristos - “căci Dumnezeu era cu El.” Acum, evident că Petru ştie că Isus este Dumnezeu. Dar când îl întrebi pe
Petru cum şi-a trăit Isus viaţa, cum a făcut lucrurile bune pe care le-a făcut, cum a făcut minunile, cum a scos
dracii, răspunsul lui Petru este: El a avut Duhul lui Dumnezeu peste El. Puterea lui Dumnezeu I-a fost dată. Şi
deci, cred că modul obişnuit în care ar trebui să înţelegem cum şi-a trăit Isus viaţa, este: ca om în puterea Duhului. Desigur, divinitate Lui este întreagă acolo. Şi uneori este exprimată. Cu siguranţă, în lucrurile pe care Isus
le-a spus. “Înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.” “Eu şi Tatăl una suntem.” Şi în unele din acţiunile Sale cum ar
fi iertarea păcatelor, de exemplu. Doar Dumnezeu poate ierta păcatul. Dar în timp ce El şi-a exprimat divinitatea,
la momentele potrivite, El şi-a trăit viaţa în primul rând crescând ca şi baiat, învăţând pe măsură ce s-a dezvoltat,
şi aşa mai departe... şi ca unul dintre noi, ca o fiinţă umană.
DO: Bruce, ai un capitol în carte care discută despre impecabilitatea lui Hristos. Noi nu folosim acest cuvânt prea
mult în ziua de azi. Poate pe terenul de golf când cineva dă o lovitură, altcineva spune “Aceasta a fost o lovitură
impecabilă.” Şi aceasta înseamnă că a fost o lovitură foarte bună. Nimic mai mult.
BW: Cred că asta e adevărat cu privire la tine.
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DO: Nu prea des. Ce înseamnă că Isus a fost impecabil? Şi cum se leagă acest lucru de umanitatea Lui? Şi ce
înseamnă aceasta pentru noi azi ca şi credincioşi?
BW: Termenul “impecabil” vine dintr-un termen latin pentru “păcat”. “A păcătui” este “peccare”. Deci impecabil
înseamnă că El nu poate păcătui. Este o doctrină care a fost susţinută de cei mai mulţi de-a lungul istoriei bisericii. Ea a avut şi câţiva denigratori, dar a fost păstrată în cea mai mare parte a istoriei bisericii. Această doctrină
este o recunoaştere a faptului că din moment ce El este Dumnezeu-Om, dacă ar fi păcătuit, acest lucru nu numai
că ar fi afectat natura Lui umană, dar pentru că natura Lui divină este legată în mod inseparabil, şi pentru că
natura Lui divină este morală, El nu putea să păcătuiască fără ca acest lucru să aibă un impact de vreun anume
fel sau fără să implice natura Lui divină. Ceea ce este de neconceput. Pentru că Dumnezeu nu poate păcătui. El
este veşnic sfânt. Deci datorită faptului că El este Dumnezeul-Om, deşi El poate fi ispitit în natura Sa umană, El
nu poate păcătui. Şi eu susţin această perspectivă. Unii din zilele noastre au abandonat doctrina impecabilităţii
pentru motivul evident că acest lucru face dificilă explicarea realităţii ispitelor lui Hristos. Cum a putut fi El realmente ispitit dacă El nu putea să păcătuiască? Dar cred că abandonarea impecabilităţii este o greşeală. Cred că
sunt multe lucruri în joc în doctrina despre Dumnezeu dacă susţinem această doctrină că Dumnezeu nu poate
avea nimic de a face cu păcatul. Atunci este de datoria noastră să încercăm să ne gândim cum putea fi El realmente ispitit deşi nu putea să păcătuiască. Şi unul din capitolele din cartea mea este dedicat acestui subiect. Capitolul încearcă să explice faptul că deşi El nu PUTEA păcătui, pentru că este Dumnezeu, motivul pentru care nu
A PĂCĂTUIT - deci sesizaţi diferenţa dintre cele două - motivul pentru care nu a păcătuit nu are nimic de a face
cu divinitatea Sa. Ci are totul de a face cu umanitatea Sa, prin faptul că El S-a bazat pe Duhul, a crezut Cuvântul
lui Dumnezeu, S-a rugat Tatălui, a căutat resursele care Îi puteau fi date pentru a lupta împortiva fiecărei ispite şi
pentru a reuşi să reziste. Deci umanitatea Sa a fost aceea care a înfruntat acea ispită şi s-a luptat cu ea cu resursele
care I-au fost date.
DO: Întitulezi cartea “OMUL Isus Hristos”. Şi iei această expresie din 1 Timotei 2:5 - “Omul Isus Hristos”. Petreci
un capitol explicând de ce Isus a venit şi trebuia să vină ca bărbat nu ca femeie.
BW: Da.
DO: Hai să vorbim despre acest lucru pentru un minut. Nu întreb aici de ce a trebuit să vină ca om, ca fiinţă
umană, ci de ce a trebuit să vină ca bărbat. Putea veni ca femeie? Ajută-ne să înţelegem.
-BW: Răspunsul din punct de vedere biblic este “NU”. Şi aceasta datorită modului în care Dumnezeu a planificat lucrurile. Dumnezeu a delegat bărbatului rolul de conducere în rasa umană. Şi deci, chiar dacă femeia a
păcătuit prima, Adam a fost cel care a fost tras la răspundere pentru păcatul care are loc în gradină. Păcatul unui
singur om, Adam, care vine peste noi toţi - Romani 5. Şi datorită acestui rol de conducere a bărbatului, El a pus
în poziţii de conducere bărbaţi cheie. Regii Israelului, de exemplu. Deci, dacă Isus avea să vină ca Regele Israelului - şi El chiar vine pe linia lui David - atunci El trebuie să fie un Fiu al lui David. Şi am uitat câte lucruri am
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enumerat, vreo 12 sau cam aşa, moduri prin care vedem că modul în care Dumnezeu a planificat şi apoi a dus la
îndeplinire scopurile Lui, cerea ca El, în mai multe lucruri, să fie bărbat, nu femeie. Adică de gen masculin, nu
feminin. Iar acest lucru nu ar trebui sub nicio formă să fie deranjant pentru femei, pentru că El trebuia să vină
într-unul din cele două genuri, nu-i aşa? Adică, noi realizăm că trebuia să fie, ca formă umană, ori bărbat ori femeie. Deci, în oricare din cele două variante, jumătate din rasa umană nu este inclusă, dacă gândeşti în termenii
aceştia. Dar ideea este următoarea: în bărbăţia Lui, El este de asemenea om în întregime. Deci El poartă păcatul
şi întâmpină luptele şi dificultăţile fiinţelor umane, în general. Chiar dacă El trebuie să fie în mod particular
bărbat pentru a îndeplini lucrarea pe care Tatăl Său L-a trimis să o facă.
DO: Tu enumeri 12 motive pentru care Isus Hristos a trebuit să vină ca bărbat. Şi un motiv care mi-a atras mie
atenţia este cel pe care l-ai menţionat în treacăt, despre faptul că El a venit ca “al doilea Adam”. Nu m-am gândit
la asta până acum... Eva a păcătuit prima, şi Pavel chiar atrage atenţia asupra acestui lucru în 1 Timotei 2, şi totuşi
Dumnezeu îl consideră pe Adam culpabil din punct de vedere moral, responsabil pentru acel păcat la care amândoi au luat parte. Dar Eva pare să fi fost prima care a lovit Domino-ul. Deci, este de mare folos să avem acele 12
motive, mulţumim pentru aceasta. Ce ai spune unei femei care ţi-ar spune: “Bine, dr. Ware, Isus a venit ca bărbat,
atunci în acest caz, nu este adevărat că El nu mă poate înţelege cu adevărat pe mine? El poate că înţelege o parte
din cine sunt, pentru că sunt o fiinţă umană aşa cum a fost şi El, dar, ca şi femeie, există o parte din ceea ce sunt
pe care El chiar nu poate să o înţeleagă.” Ce ai răspunde acestei femei?
-BW: În primul rând aş apela la ceea ce am menţionat mai înainte, şi anume: umanitatea lui Hristos. Cele mai
multe din lucrurile pe care le experimentăm în viaţă - îngrijorări, stres, dificultăţi pe care le întâmpinăm - sunt
comune umanităţii noastre. Şi desigur există câteva lucruri care sunt specifice genului, e-adevărat, dar Isus poate,
datorită percepţiei şi înţelepciunii Sale, să înţeleagă condiţia oamenilor care nu sunt exact ca El. De pildă, El este
tâmplar; poate El înţelege ce experimentează un programator? Ne putem gândi la acest aspect în atâtea feluri.
Dar, în primul rând, El înţelege esenţa, care este comună tuturor, iar în al doilea rând, prin mintea Lui strălucită
şi percepţia Lui pătrunzătoare, El poate simţi şi înţelege prin ce trecem noi ca fiinţe umane. Deci să nu separăm
în mod excesiv genul masculin de cel feminin.
DO: Săptămâna aceasta, acum două zile, citeam Psalmii dimineaţa, şi am ajuns la Psalmul 49 unde am citit
următoarele: Psalmul 49:7 - “NICI UN OM nu poate răscumpăra viaţa semenului său, nici nu-I poate da lui
Dumnezeu preţul răscumpărării lui. Preţul răscumpărării pentru viaţa lui este atât de mare, încât nu va putea
plăti niciodată, ca sa trăiască veşnic şi să nu vadă groapa.” Ceea ce eu înţeleg că înseamnă că tu nu poţi mitui
moartea, ea vine la toţi, fiecare dă socoteală pentru propriul său păcat, nu poţi da socoteală pentru păcatul altuia,
într-un anumit sens, şi cred că în capitolul 7, tu ne explici de ce Isus a trebuit să vină ca om ca să ne salveze.
BW: Da.
DO: Acum, eu pot înţelege într-o anumită măsură de ce doar Dumnezeu mă putea salva, dar de ce trebuia ca a
doua Persoană a Trinităţii să devină de asemenea om în totalitate, când, după cum spune Psalmul 49, acest lucru
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pare că nu poate fi făcut.
BW: Da. El trebuia să fie Dumnezeul-Om. Trebuia să fie om ca să ne înlocuiască pe noi, ca să ne reprezinte ca
al doilea Adam, ca să trăiască viaţa de ascultare pe care Adam a eşuat să o trăiască, şi astfel a trăit acea viaţă fără
păcat, singura prin care S-a calificat pentru a fi Salvator. De asemenea, El trebuia să fie om ca să ia păcatul nostru.
Să trăiască fără păcat, dar apoi să ia păcatul nostru asupra Lui. Dumnezeu nu poate lua păcatul asupra Lui. El este
fără păcat şi sfânt. Dar, în umanitatea Lui, păcatul lumii este atribuit lui Hristos. Şi apoi El trebuia să moară pentru păcatul nostru. Deci, în toate aceste privinţe, Dumnezeu nu poate muri. Trebuie ca El să fie muritor, deci este
necesar ca El să aibă o natură umană. Deci, în toate aceste privinţe, El trebuia să fie om. Dar, cum indică Psalmul
49, a fi doar om nu este suficient. Îmi amintesc un timp minunat cu fetele mele, când una din ele m-a întrebat
în timp ce studiam câteva adevăruri despre Hristos, ea a spus: “Tati, nu înţeleg de ce Dumnezeu nu a putut face
un al doilea Adam, separat, din tărâna pământului, şi să Se asigure că el va trăi o viaţa fără păcat, şi să folosească
acest om ca să plătească plata păcatului nostru. Să atribuie păcatul nostru acelui om şi el să îl plătească. De ce
nu ar fi bine aşa şi să Îl cruţe pe Fiul Său de toată agonia?” Şi am spus: “Uau, ce întrebare minunată!” Acum,
gândeşte-te care ar fi problema în cazul acesta. Dacă el era doar un om, cum suntem noi, şi păcatul nostru e dat
lui, atunci el ar plăti pedeapsa pentru păcatul nostru aşa cum noi o plătim. Păi dacă noi plătim pedeapsa pentru
păcatul notru, cum o plătim? Iar răspunsul este: pedeapsă veşnică! Noi niciodată nu terminăm de plătit pentru
că plata nu poate fi achitată în întregime de noi. Deci, dacă acest al doilea Adam, care este doar om, ia păcatul
nostru, el niciodată nu termină de plătit plata, Dumnezeu niciodată nu este satisfăcut în totalitate cu moartea
lui pentru noi, el niciodată nu înviază din morţi, şi astfel noi nu suntem niciodată salvaţi. Deci, diferenţa pe care
o face Isus este că El este Dumnezeul-Om. Aşadar, când El moare pentru păcatele noastre, plata Lui - ca Isus
Hristos din Nazaret, Dumnezeul-Om, plata Lui deci, are o valoare infinită. El poate plăti într-un moment ceea ce
noi nu am putea niciodată plăti o veşnicie întreagă. Deci, este esenţial ca divinitatea Lui şi umanitatea Lui să fie
văzute împreună în moartea pe care a murit-o.
DO: Deci este Isus Om azi?
BW: El este într-adevăr. Îţi aminteşti când S-a înălţat, îngerul le-a spus ucenicilor: “El va veni în acelaşi fel cum
L-aţi văzut mergând la cer.” Şi noi credem în revenirea fizică, în trup, a lui Isus Hristos. Nu cred că între timp,
adică după ce S-a înălţat la cer şi până vine din nou, El se transformă în altceva. Noi nu ştim unde este El şi ce
înseamnă că El şade la dreapta Tatălui, acestea sunt lucruri care întrec înţelegerea noastră, dar noi ştim că odată
ce El devine Dumnezeul-Om, adică odată ce aceste două naturi - natura lui Dumnezeu şi natura omenească sunt unite, aceasta este o unire inseparabilă, care nu poate fi violată, şi ea va rămâne pentru eternitate. Deci Isus
va reveni ca om şi va domni în noul cer şi noul pământ ca Dumnezeul-Om. El este Fiul lui David, cel promis
(2 Samuel 7), care va sta pe scaunul de domnie al lui David pentru totdeauna. Pentru totdeauna! Deci iată-L pe
acest fiu al lui David care vine şi în trupul Său glorificat va fi cu noi, ca Unul dintre noi, pentru totdeauna. Ce
lucru minunat va fi acesta! De fapt, în Ioan 17 există o afirmaţie în rugăciunea de Mare Preot a lui Isus, în care El
cere ca noi cei care am crezut în numele Lui să fim cu El ca să Îl putem vedea pe El şi slava Lui. Deci cred că acea
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privire a lui Hristos în deplina Sa glorie - lucru asemănător cu ceea ce a spus Ioan în Ioan 1:14 “noi am văzut
slava Lui” - acum o vom vedea în deplinatatea ei. Păcatul îndepărtat, Hristosul glorificat. Iar noi vom tânji să fim
ca El pentru totdeauna.
DO: Mulţumim. Deci întruparea nu este o paranteză. Există un punct de început, în care El a luat firea umană,
dar nu există punct de sfârşit.
BW: Da. Nu există punct de sfârşit. Corect.
DO: Acesta este un motiv de închinare.
BW: Este, da. Gândeşte-te la umilinţa celei de-a doua Persoane a Trinităţii, nu numai să vină şi să moară pentru
păcatele noastre, ca şi când termini acea lucrare şi apoi totul revine la starea iniţială... Într-un anumit sens El
vine acceptându-Şi rolul de Mesia, care va fi pentru totdeauna. Permanenţa acestui fapt este un lucru remarcabil,
demn de cugetat asupra lui.
DO: Aşteptăm cu interes ca această carte să fie făcuta disponibilă publicului. Am manuscrisul aici în faţa mea, iar
cartea va fi publicată toamna aceasta. Suntem recunoscători Domnului şi ţie pentru scrierea acestei cărţi, şi avem
speranţa că aceasta va ajuta pe mulţi oameni să înţeleagă cine este Hristos, şi să îi aducă la închinare. Unul din
lucrurile pe care le faci la sfârşitul fiecărui capitol, este că ai o secţiune numită “Aplicaţie” în care legi ceea ce argumentezi. Să zicem despre impecabilitatea lui Hristos, spui: iată de ce acesta este un lucru greu de înţeles pentru
voi. Dar este transformator, când ne gândim la Mântuitorul. Aşa că mulţumim că ai scris această carte.
BW: Mulţumesc frumos, Dane, că m-aţi invitat. A fost un privilegiu.
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