
 

Mintea lui Cristos (prima parte) 
de James White 

           Text: ,,Lăsați să fie în voi această minte, care era şi în Cristos Isus;” Fil. 2:5 

Creștinul adevărat este asemenea lui Cristos. Adevăratul discipol are mintea 

Învățătorului. ,,Veniţi la mine,” spune Cristos, ,,toţi cei ce munciţi şi sunteţi greu împovăraţi şi eu 

vă voi da odihnă. Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine, pentru că eu sunt blând 

şi umil în inimă; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Mat. 11:28-29. Acei care învață de 

la El, au mintea lui Cristos. 

Chiar dacă până în zilele noastre toți discipolii Săi ar învăța de la unul și același Domn, ei 

ar avea aceiași minte și ar fi una cu Cristos, precum El este una cu Tatăl. Cristos se roagă Tatălui 

Său: ,,ţine-i în numele tău pe aceia pe care mi i-ai dat, ca să fie una precum noi.” Ioan 17:11. ,,Şi 

nu numai pentru ei mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Ca ei toţi să fie 

una, aşa cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine, ca şi ei să fie una în noi; ca lumea să creadă că 

tu m-ai trimis.” Ioan 17:20-21. 

Și Pavel îndeamnă: ,,Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dea aceeaşi gândire 

unii faţă de alţii, conform lui Cristos Isus; Ca voi, cu o minte şi cu o gură să glorificaţi pe 

Dumnezeu, adică pe Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.” Rom. 15:5, 6. Acolo unde mintea lui 

Cristos stăpânește mințile tuturor membrilor bisericii, aceea este o biserică. Unica temelie 

adevărată a unității creștine este găsită în aceste cuvinte de întărire ale marelui apostol: ,,Este un 

singur trup şi un singur Duh, precum şi voi sunteţi chemaţi într-o singură speranţă a chemării 

voastre; Un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez, Un singur Dumnezeu şi Tată al 

tuturor, care este peste toţi şi prin toţi şi în voi toţi.” Ef. 4: 4-6. 

Mintea Fiului este mintea Tatălui. ,,Eu şi Tatăl”, spune Cristos, ,,una suntem.” Ioan 

10:30. ,,Anume că, Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu sine.” 2 Cor. 5:19. Și ,,De 

aceea dacă este cineva în Cristos, este o creatură nouă, cele vechi au trecut; iată, toate au 

devenit noi.” 2 Cor. 5:17. Tatăl și Fiul sunt una în lucrarea de împăcare și răscumpărare. Și fii și 



fiicele căzute ai lui Adam, convertiți de la păcat la sfințenie, sunt asemenea lui Cristos și sunt una 

cu El. Pe această mare platformă a uniunii cerești stă Tatăl și Fiul și toți adevărații convertiți care 

au mintea lui Cristos. 

Preaiubitul Ioan vorbește despre această unire dintre Tată și Fiu și unul cu celălalt în 

cuvintele pline de lumină: ,,Ce am văzut şi am auzit vă anunţăm, pentru ca şi voi să aveţi 

părtăşie cu noi; şi părtăşia noastră este într-adevăr cu Tatăl şi cu Fiul său, Isus Cristos. Şi vă 

scriem acestea ca bucuria voastră să fie deplină. Acesta de fapt este mesajul pe care l-am auzit 

de la el şi pe care vi-l relatăm, că Dumnezeu este lumină şi în el nu este deloc întuneric. Dacă 

spunem că avem părtăşie cu el şi umblăm în întuneric, minţim şi nu împlinim adevărul; Dar 

dacă umblăm în lumină, aşa cum el este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii şi sângele lui Isus 

Cristos, Fiul său, ne curăţă de tot păcatul.” 1 Ioan 1:3-7. 

,,Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este lumină și în el nu este deloc întuneric” sunt 

exprimări ale puterii glorioase a tuturor celor care au mintea lui Cristos. Dragostea lui 

Dumnezeu și lumina lui Dumnezeu sunt în Cristos. Aici repetăm acea minunată expresie a 

apostolului: ,,Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu sine.” Atunci când acei care au 

mintea lui Cristos sunt în El, ei sunt în Tatăl de asemenea. Și se poate spune despre 

aceștia: ,,Aici este răbdarea sfinţilor; aici sunt cei ce ţin poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui 

Isus.” 

        Capitolul din care am selectat textul, începe cu aceste cuvinte: ,,Aşadar, dacă este vreo 

încurajare în Cristos, dacă este vreo mângâiere a dragostei, dacă este vreo părtăşie a Duhului, 

dacă sunt adâncuri ale iubirii şi îndurări, Împliniţi-mi bucuria, ca una să gândiţi, având aceeaşi 

dragoste, fiind de acord, într-o singură minte.” Fil. 2:1-2. 

1. Apostolul nu repetă cuvântul ,,dacă” de parcă ar exista vreo îndoială, chiar dacă ar fi fost 

încurajare în Cristos, mângâiere a dragostei și părtășie a Duhului. El (adoptă această 

formă de apel din cauza marilor binecuvântări despre care El vorbește că sunt clare minții 

fiecărui creștin). 

Când spunem: ,,Dacă soarele strălucește, dacă cerul oferă ploaie și dacă fermierul ară, 

seamănă și culege, el va avea o roadă bogată”, nimeni nu va înțelege că noi exprimăm 

îndoială în acest caz. Noi pur și simplu expunem un adevăr clar minții fiecărui fermier. 

2. Care a fost marea bucurie a apostolului este de asemenea bucuria fiecărui slujitor 

adevărat a lui Isus Cristos. După cum el lucrează în vederea unității, el va îndemna 



membrii bisericii să coopereze cu el în menținerea acelei unități care este susținută de 

învățăturile lui Cristos și ai apostolilor Săi. 

3. Faptul că Paul îndeamnă biserica la această stare de unitate este dovada că este 

posibil ca standardul înalt să poată fi atins – ca toți membrii bisericii să poată 

fi ,,ca una să gândiți, având aceeași dragoste, fiind de acord, într-o singură 

minte.” Fil. 2:2 

4. Apostolul stăruie asupra subiectului unității în biserică ca fiind o chestiune de datorie, 

cerând mai departe acțiune din partea membrilor săi prin cuvintele: ,,Împliniți-mi 

bucuria.” În capitolul anterior, el îndeamnă: ,,Numai purtați-vă cum se cuvine evangheliei 

lui Cristos, pentru ca, fie că vin și vă văd, fie că sunt absent, să aud despre ale voastre că 

stați neclintiți într-un singur duh, cu o singură minte, luptând împreună pentru credința 

evangheliei.” Fil. 1:27. Bisericii din Efes, aposolul i se adresează: ,,De aceea eu, 

prizonierul Domnului, vă implor să umblați demni de chemarea cu care sunteți chemați, 

Cu toată umilința și blândețea, cu îndelungă răbdare, răbdând unii altora în dragoste, 

Străduindu-vă să țineți unitatea Duhului în legătura păcii.” Ef. 4:1-3. 

5. Lucrarea de a aduce bărbații și femeile din lume de la formele și născocirile bisericilor 

populare, conducându-i spre standardul înalt al unității susținut de învățăturile lui Cristos 

și de apostolii Săi, este o lucrare destul de importantă. Însă rezultatele în timp și în 

veșnicie sunt minunate. 

În unitate există putere. În unitate există dragoste. Și toți cei care caută unitatea Bibliei au 

mintea lui Cristos. Lucrarea de a disciplina și armoniza mințile dezechilibrate a secolului al 

nouăsprezecelea asupra adevărurilor și îndatoririlor Bibliei este o lucrare importantă. Înainte ca 

această lucrare să poată fi dusă cu success înainte, persoanele care devin membrii bisericii 

trebuie să fie pe deplin convertiți și pe deplin învățați primele principii ale doctrinei lui Cristos. 

Acei care sunt ,,făcuți părtași ai lui Cristos” și sunt umpluți cu mintea lui Cristos, trebuie să fie 

primii care să-și supună voința lui Cristos și să învețe să-și iubească și respecte frații. 

Apostolul continuă: ,,Nu faceți nimic prin ceartă sau glorie deșartă, ci, în umilința minții, 

toți să stimeze pe alții mai presus de ei înșiși.” Fil 2:3. Cearta și îngâmfarea sunt roadele minții 

nesfințite. Aceasta trebuie să înceteze înainte ca pacea lui Dumnezeu și Cuvântul lui Cristos să 

poată domni și locui în inimă. Binecuvântarea acestei păci, domnind și locuind înăuntru, și 

unitatea produsă de aceasta, este exprimată cu putere în aceste cuvinte: ,,Și pacea lui Dumnezeu 

să stăpânească în inimile voastre, la care ați și fost chemați într-un singur trup, și fiți 



mulțumitori. Cuvântul lui Cristos să locuiască abundent în voi, în toată înțelepciunea.” Col. 

3:15-16. 

Supraaprecierea și înălțarea eului, îi conduce pe cei nesfinți să se privească pe ei înșiși 

superiori altora. Adevărații convertiți, acei care au mintea lui Cristos, au acea umilință a minții, 

blândețe a spiritului și iubire față de alții, care îi conduce să-i aprecieze mai mult decât pe ei 

înșiși. Acei care sunt mândri și se apreciază mai mult pe ei înșiși decât pe frații lor, sunt deschiși 

ispitei Satanei ca să pândească defectele lor de caracter și să vorbească despre ele într-un mod 

care le-ar răni inima. Aceia care din toată inima îi apreciază pe alții în totalitate egal ca pe ei 

înșiși sau chiar și mai mult decât ei sunt, întotdeauna îi vor vorbi de bine. ,,Fiindcă din 

abundența inimii vorbește gura.” Mat. 12:34. 

Dacă mintea și inima ar fi umplute de respect și dragoste pentru frați, izvorând în cuvinte  

generoase de respect, defectele lor de caracter vor fi trecute cu vederea, iar calitățile lor vor fi 

scoase în evidență. În loc de a gândi rău despre alții, și de a vorbi de rău despre ei, ei vor adopta 

îndemnul apostolului: ,,În final, fraților, toate cele ce sunt adevărate, toate cele oneste, toate cele 

drepte, toate cele pure, toate cele de iubit, toate cele vorbite de bine, dacă este vreo virtute și 

dacă este vreo laudă, gândiți-vă la acestea.” Fil. 4:8.                                                                         

Dacă mintea și inima stăruie asupra acestor calități, acestor lucruri prețioase, cuvinte de 

stimă, de gingășie și iubire, vor curge de pe buze sfinte la fel de natural precum aerul. La 

adevăratul creștin, eul este ascuns în Cristos și el își va iubi frații precum Cristos i-a iubit. Își va 

iubi aproapele ca pe el însuși, după cum este redat în următorul verset: ,,Nu priviți fiecare spre 

propriile lucruri, ci fiecare și spre cele ale altora.” Fil. 2:4. 

Subiectul în cauză este destul de concret. El prezintă minții acele îndatoriri de lepădare de 

sine, purtarea crucii și umilință care constituie experiența creștină și care asigură mintea lui 

Cristos celor ascultători, celor care cred. Ca o ilustrare a acestui subiect, apostolul continuă în 

cuvintele din textul: ,,Lăsați să fie în voi această minte, care era și în Cristos Isus.” Fil. 2:5. 

Cristos este exemplul nostru. El este unicul nostru model desăvârșit. Nici o lepădare de sine, 

sacrificiu sau suferință nu este necesară pentru a desăvârși caracterul creștin și o potrivire pentru 

cer a ucenicului decât ceea ce Învățătorul nostru a îndurat într-o măsură mult mai mare decât 

limba o poate descrie. Umilința nemărginită din partea Fiului lui Dumnezeu pentru a ajunge chiar 

în adâncul degradării și durerii umane și pentru a înalța pe cel păcătos la propriul Său tron în 

glorie, este exprimată în cuvintele care urmează: ,,Care, în chipul lui Dumnezeu fiind, nu a 

socotit ca tâlhărie a fi egal cu Dumnezeu, Ci s-a făcut pe sine însuși lipsit de importanță și a luat 



asupra lui chipul unui rob și a fost făcut în asemănarea oamenilor; Și, fiind găsit la înfățișare ca 

un om, s-a umilit și s-a făcut ascultător până la moarte, chiar moarte de cruce.” Fil. 2:6-8. 

Aceste cuvinte de o importanță extraordinară și celelalte care urmează în versetele 10 și 

11, prezintă planul de răscumpărare a omenirii prin Cristos care este mai presus de înțelegerea 

noastră. Este exprimată de apostol într-un alt loc în aceste cuvinte: ,,Și fără a se putea contesta, 

mare este misterul evlaviei: Dumnezeu a fost arătat în carne, declarat drept în Duhul, văzut de 

îngeri, predicat neamurilor, a fost crezut în lume și primit sus în glorie.” 1 Tim. 3:16. Noi nu ne 

putem permite să umblăm la secretele Celui Atotputernic. ,,Tainele aparțin DOMNULUI 

Dumnezeul nostru.” Deut. 29:29. 

Dumnezeu nu a descoperit în Cuvântul Său cum Cristos, Cuvântul s-a făcut carne ca să 

moară pentru păcatele noastre. Noi putem, totuși înțelege aceasta pas cu pas: ,,Când negura s-a 

îndepărtat” și ziua nepieritoare a cunoștinței complete va veni. ,,dar cele revelate 

ne aparțin nouă și copiilor noștri pentru totdeauna.” Deut. 29:29. 

1.  Marea umilință a Fiului lui Dumnezeu exprimată prin limbajul apostolului mai sus citat, 

acoperă o perioadă de la cădere de-a lungul veacurilor până la perioada morții și 

îngropării Sale. 

2. În crearea și instituirea Legii, Fiul a fost egal cu Tatăl. La început, înainte de 

cădere, Dumnezeu a spus: ,,Să facem om după chipul nostru, după asemănarea 

noastră;” Gen. 1:26. Comparați cu această declarație cuvintele care se găsesc în una 

din evanghelii: ,,La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul 

era Dumnezeu.” Ioan 1:1. 

1) A fost Dumnezeu Tatăl care I-a spus lui Dumnezeu Fiul ,,Să facem om.” Gen. 

1:26. 

2) În slava Sa, înainte de a se umili pe Sine Însuși pentru lucrarea de răscumpărare a 

păcătoșilor pierduți, nu a socotit ca tâlhărie a fi egal cu Dumnezeu, deoarece în 

lucrarea de creare și instituire a Legii care guvernează peste inteligențele create, 

El a fost egal cu Tatăl. Tatăl a fost mai mare decât Fiul în aceea că El a fost 

cel dintâi. Fiul a fost egal cu Tatăl în aceea că a primit toate lucrurile de la 

Tatăl. Cititorul poate privi acum la Tatăl și la Fiul, pentru a folosi o imagine 

obișnuită, ca la o instituție care creează și decretează legi. 



3) Atunci când Cristos a părăsit această instituție ca să devină mijlocitor între păcătosul 

care insultă și Divinitatea insultată, că Cristos ,,s-a făcut pe sine însuși lipsit de 

importanță”, Fil. 2:7, după cum este redat de către apostol. 

4) A fost atunci când Cristos a intrat în lucrarea de răscumpărarea a păcătoșilor când ,,și- 

a luat asupra lui chipul unui rob” Fil. 2:7. El a fost conducătorul invizibil al evreilor 

din casa robiei până în Țara Promisă. Vorbinde despre copiii lui Israel, apostolul 

spune că ei toți ,,Și toți au fost botezați la Moise în nor și în mare; Și toți au mâncat 

aceeași mâncare spirituală. Și toți au băut aceeași băutură spirituală, fiindcă au băut 

din acea Stâncă spirituală ce îi urma [sau a mers cu ei, nota marginală]; și acea 

Stâncă era Cristos.” 1 Cor. 10:2-4 

5) Apostolul apoi coboară ușor spre prima apariție a lui Cristos, ,,și a fost făcut în 

asemănarea oamenilor; Și, fiind găsit la înfățișare ca un om, s-a umilit și s-a făcut 

ascultător până la moarte, chiar moarte de cruce.” Fil. 2:7-8. O bunăvoință 

nemărginită! Oh, adâncimile de nepătruns a iubirii Mântuitorului pentru păcătoșii 

pierduți! ,,Căci cu greu ar muri vreunul pentru un om drept; totuși pentru un om bun, 

poate ar cuteza cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, în 

aceea că, pe când eram noi încă păcătoși, Cristos a murit pentru noi.” Rom. 5:7-8. 

Aici este manifestată mintea lui Cristos. În întreaga Sa miniune și lucrare, toate 

faptele Sale pline de dragoste au fost caracterizate printr-o bunăvoință fără vreun 

interes. Dragule cititor, ,,Lăsați să fie în voi această minte, care era și în Cristos 

Isus;” Fil. 2:5. 

(Încheiat săptămâna viitoare)


