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Ce	  reprezintă	  pentru	  noi	  faptul	  că	  Isus	  Hristos	  a	  devenit	  al	  doilea	  cap	  al	  acestei	  familii	  
umane?	  Semnificaţția	  acestui	  fapt	  este	  următoarea:	  aşa	  cum,	  atunci	  când	  Adam	  a	  fost	  creat,	  
toţți	  membrii	  familiei	  umane	  au	  fost	  creaţți	  în	  el,	  tot	  aşa,	  când	  al	  doilea	  om	  a	  fost	  creat	  „după	  
voia	  lui	  Dumnezeu	  în	  neprihănire,	  adevăr	  şi	  sfinţțenie,”	  toţți	  membrii	  acestei	  familii	  au	  fost	  
creaţți	  în	  El.	  

Aşa	  cum	  Dumnezeu	  a	  văzut	  în	  Adam	  pe	  toţți	  membrii	  familiei	  umane,	  tot	  aşa	  a	  văzut	  
în	  Hristos,	  al	  doilea	  tată	  al	  familiei,	  pe	  toţți	  membrii	  familiei	  divino-‐umane.	  Astfel	  că	  a	  văzut	  în	  
El	  pe	  toţți	  fiii	  Săi,	  pe	  toate	  fiicele	  Sale,	  pe	  toţți	  urmaşii	  Săi;	  toţți	  aceştia	  aparţțin	  familiei,	  
indiferent	  dacă	  s-‐au	  născut	  în	  familie	  sau	  nu.	  Înainte	  ca	  Iacov	  şi	  Esau	  să	  se	  fi	  născut,	  
Dumnezeu	  a	  văzut	  acolo	  două	  naţțiuni.	  Indiferent	  dacă	  s-‐au	  născut	  în	  această	  familie	  divino-‐
umană	  sau	  nu,	  totuşi	  Dumnezeu	  a	  creat	  în	  Isus	  Hristos,	  omul	  nou,	  pe	  toţți	  membrii	  familiei	  
divino-‐umane	  care	  se	  vor	  naşte	  după	  aceea	  în	  această	  familie.	  

Faptul	  că	  Hristos	  a	  luat	  natura	  noastră	  şi	  acest	  Cuvânt	  S-‐a	  făcut	  trup	  şi	  a	  locuit	  printre	  
noi,	  are	  o	  semnificaţție	  mult	  mai	  profundă	  decât	  faptul	  că	  a	  fost	  un	  om	  bun	  care	  a	  trăit	  atunci	  
şi	  ne-‐a	  oferit	  un	  bun	  exemplu.	  El	  a	  fost	  al	  doilea	  tată,	  a	  fost	  reprezentantul	  omenirii;	  astfel	  că	  
atunci	  când	  Isus	  Hristos	  a	  luat	  natura	  noastră	  umană	  şi	  a	  fost	  născut	  din	  femeie,	  omenescul	  
şi	  divinul	  s-‐au	  unit.	  

Atunci	  Domnul	  Isus	  Hristos	  S-‐a	  dat	  pe	  Sine	  nu	  numai	  pentru	  familia	  umană,	  ci	  familiei	  
umane.	  Adică	  Isus	  Hristos	  Însuşi	  a	  intrat	  în	  omenire,	  S-‐a	  identificat	  cu	  omenirea	  şi	  El	  Însuşi	  a	  
devenit	  omenire;	  El	  a	  devenit	  noi,	  iar	  noi	  eram	  în	  El.	  Aceasta	  înseamnă	  că	  Isus	  Hristos	  a	  unit	  
în	  El	  Însuşi	  omenescul	  şi	  divinul	  pentru	  toată	  veşnicia,	  ca	  să	  ia	  natura	  noastră	  umană	  şi	  să	  o	  
păstreze	  veşnic,	  fiind	  astăzi	  reprezentantul	  nostru	  în	  ceruri,	  purtând	  natura	  noastră	  umană.	  


