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Potrivit îndemnului paulin din Efeseni 5, 19: „Vorbiţi între voi în psalmi şi 
în laude şi cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului în inimile voas-
tre” şi celui din Coloseni 3, 16: „Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, 
mulţumindu-I în psalmi, în laude şi cântări duhovniceşti” creştinii veacului 
apostolic îşi manifestau bucuria credinţei în Hristos rugându-se şi mai ales 
cântând, atât din Psalmii Vechiului Testament, cât şi din noile lor creaţii imnice.

Este cazul să precizăm că primele comunităţi creştine din Ierusalim şi 
împrejurimi erau formate, la început, în majoritate, numai din creştini proveniţi 
dintre iudei, care încă mai păstrau legătura neîntreruptă şi cu templul iudaic, 
între ei fiind „şi mulţime de preoţi” mozaici (Faptele Apostolilor 6, 7; cf. 4, 
36; 6, 5) care nu înţelegeau să renunţe pur şi simplu la tradiţiile religioase ale 
mediului din care proveneau (Pr. prof. Vasile Mihoc, Ierurgiile în Biserica 
epocii apostolice. Indicii neotestamentare, în rev. „Ortodoxia”, XXXVII, 1985, 
nr. 3, p. 496). Însă, în cadrul noului cult, creştin, ce se înfiripase trăgându-şi 
seva din cel mozaic, se respira un aer nou, de sănătate şi prospeţime, iar 
„cuvintele parcă se căutau singure” (C.F.D. Moule, The Birth of the New 
Testament, vol. I, Londra, 1966, p. 11).

Din tematica liricii creştine a veacului apostolic (imnuri pascale, treimice, 
hristologice, baptismale, profetice, şi formule doxologice), vom prezenta în 
cele ce urmează un superb imn hristologic, inserat de Sfântul Apostol Pavel 
în Epistola sa către Filipeni (2, 6-11): „Care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit 
o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob 
luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om, 
S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte de 
cruce. Pentru aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dat Lui nume, care 
este mai presus de orice nume; ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se 
plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Şi să 
mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru mărirea lui 
Dumnezeu-Tatăl”.
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Acest imn constituie nu numai o importantă expresie a hristologiei pauline, 
ci şi o posibilitate pusă la dispoziţia înţelegerii umane, de a pătrunde în pro-
funzimile misterului întrupării Domnului.

Preluând de aici taina chenozei, adică micşorarea de Sine până la micro-
dimensiuni embrionare, apoi umilirea şi smerirea, sau „dezbrăcarea” de putere 
şi mărire a Fiului lui Dumnezeu, spre a fi pe măsura naturii umane, Sfântul 
Ioan Damaschin o expune atât de frumos în Dogmatica sa: „Fiul Unul Născut 
[…] fiind zămislit în preacuratul pântec al Fecioarei […] în chipul celei dintâi 
faceri a lui Adam, Se face supus Tatălui, prin luarea firii noastre, vindecând 
neascultarea noastră şi făcându-ni-Se pildă de ascultare, în afară de care nu 
este cu putinţă să dobândim mântuirea”. (cf. Nicolae Corneanu, Mitropolitul 
Banatului, Învăţătura Ortodoxă despre mântuire, Editura Mitropolia 
Banatului, Timişoara, 1983, p. 84).

În legătură cu provenienţa imnului hristologic din Filipeni 2, 6-11, există mai 
multe ipoteze. Noi ne-am oprit asupra celei formulate de M.E. Boismard (Qautre 
hymnes baptismale dans la Premiere Epitre de Saint Pierre, în „Lectio Divina”, 
30, Paris, 1961, pp. 12-13), care întrevede două posibilităţi: ori  Sfântul Apostol 
Pavel a preluat un imn aflat deja în uzul comunităţii creştine, ori l-a compus el 
însuşi. Înclinând mai mult spre prima variantă, M.E. Boismard împarte textul 
îm şase strofe de câte trei versuri. Faptul că în strofa a treia  sunt patru versuri 
- cel de-al patrulea „fiind o glosă a Sfântului Pavel” - constituie argumentul său 
că Apostolul ar fi reprodus un imn deja existent în uz la acea dată.

Deşi nu subscriem acestei păreri, măcar pentru frumuseţea versificaţiei, 
redăm, în continuare, varianta propusă de M.E. Boismard:

1.   „Care, Dumnezeu fiind în chip,
      N-a socotit a fi o ştirbire
      A fi El întocmai cu Dumnezeu

2.   Ci S-a deşertat pe Sine,
      Chip de rob luând,
      Făcându-Se asemenea oamenilor.

      3.   Şi la înfăţişare aflându-Se ca un om,
      S-a smerit pe Sine,
      Ascultător făcându-Se până la moarte.
      (Şi încă moarte de cruce!) – glosă

4.   Pentru aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat
      Şi I-a dăruit Lui nume,
      Care este mai presus de orice nume;
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5.  Ca întru numele lui Iisus
     Tot genunchiul să se plece, al celor cereşti,
     Al celor pământeşti şi al celor de dedesubt.

6.  Şi să mărturisească toată limba,
     Că Domn este Iisus Hristos,
     Întru mărirea lui Dumnezeu-Tatăl.” 

Pe lângă versificarea de mai sus, am putea încerca şi o altă sistematizare a 
acestui imn, ceva mai grupată, delimitând două părţi:

- Partea I: cu versetele 6-8:
- Partea a II-a: cu versetele 9-11.
Partea I are două strofe, iar partea a II-a numai una, strofele având câte 

patru versuri fiecare. În această împărţire apar şi trei glose, pe care le vom 
pune între paranteze: 

- I -

„Care, Dumnezeu fiind în chip,
N-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu,
Ci S-a deşertat pe Sine,
Chip de rob luând.

Făcându-Se asemenea oamenilor
Şi la înfăţişare aflându-Se ca un om
S-a smerit pe Sine
Ascultător făcându-Se până la moarte
(Şi încă moarte pe cruce)

- II -

Pentru aceea şi Dumnezeu L-a preaînălţat
Şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume,
Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece
(Al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt)
Şi să mărturisească toată limba, că Domn este Iisus Hristos
(Întru mărirea lui Dumnezeu-Tatăl)”.

Procedeele stilistice mai evidente în cuprinsul imnului sunt paralelismele 
şi sunt cât se poate de pauline. Paralelismul antitetic (Dumnezeu - om) şi 
îndeosebi cel sinonimic, între versurile 3 şi 4 din strofa întâi, precum şi strofa 
a doua în întregime, sunt elementele caracteristice ale Părţii I a imnului.
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În Partea a II-a, respectiv strofa a treia (în interiorul ei), avem un paralelism 
sinonimic iar glosele, deşi nu par, ar putea fi prepauline. De fapt n-ar fi acesta 
singurul loc în care Sfântul Apostol Pavel îşi exprimă ideile cu ajutorul unor 
expresii liturgice preluate din uzul Bisericii primare. Şi nici n-ar fi el singurul 
dintre autorii noutestamentari care a procedat astfel (tot aşa au procedat şi 
Sfinţii: Luca, Iacov, Petru şi Ioan).

J. Jeremias (Die Briefe an Timotheus und Titus, în Das Neue Testament 
Deutsch, London, 1953, la C.F.D. Moule, o.c., p. 24) optează pentru încadrarea 
textelor din Filipeni 2, 6-11 şi Timotei 3,16 alături de cel din Evrei 1, 5-14, în 
categoria imnurilor de intronizare. Prin comparaţie cu I Timotei 3, 16, Jeremias 
împarte imnul din Filipeni 2, 6-11 în trei momente ceremoniale:

1. Recunoaşterea lui Iisus ca „Dumnezeu în chip” (vers. 6);
2. Venirea Lui în lume prin chenoză (vers. 7) şi moartea Sa (vers. 8);
3. Preamărirea, sau reintrarea Lui „în slava lui Dumnezeu-Tatăl” (vers. 

9- 11). 
În schimb, J. Danielou (Etudes d’exégèse judeo-chrétienne, în vol. Les 

Testimonia, Paris, 1966, p. 35), afirmă că în descrierea chenozei, Sfântul Pavel 
s-a inspirat din Isaia 52, 13, şi 53, 12 iar pentru interpretarea imnului din 
Filipeni 2, 6-11 ar fi necesar să se ţină seama şi de Psalmul 21.

Chiar şi în cazul în care acest imn ar fi doar parţial paulin, importanţa lui 
este totuşi colosală, întrucât ne oferă o dovadă clară despre imnologia hristo-
logică cultă, pe care Biserica veacului apostolic o avea în uz, ca o autentică 
mărturisire de credinţă versificată.

Se ştie că un adevăr exprimat în versuri – care sunt şi cântate – este mai 
plăcut şi mai uşor de asimilat, neexistând pericolul alterării fondului, acesta 
fiind perfect protejat de apectul său formal (rimele).

După cum observăm, imnologia creştină din epoca apostolică, păstrată 
fragmentar în cărţile Noului Testament, nu conţine doar simple creaţii lirice 
inspirate, ci mai curând acestea se prezintă ca nişte veritabile documente care, 
pe de o parte, probează existenţa unei efervescente vieţi teologice şi liturgice 
în Biserica primară (în multe privinţe net superioară celei de astăzi), iar pe de 
altă parte, atestă acurateţea marilor adevăruri ale credinţei creştine, într-o peri-
oadă destul de obscură din istoria Bisericii, cunoscută sub numele de iudeo-
creştinism. Sunt cele mai originale modalităţi prin care a ajuns până la noi 
exprimarea simplă, plăcută şi extrem de precisă a temelor fundamentale ale 
creştinismului primar: întruparea Domnului, soteriologia şi eshatologia 
Bisericii, dar nu prin canalele clasice (textele dogmatice şi liturgice, riguros 
manipulate de teologi), ci prin poezie şi cântare, ca dinamice manifestări ale 
credinţei în Hristos.


