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Deus pro nobis. Despre Pruncul-P�rinte, Isaia 9:6  
 
 

Ale�d, 25 decembrie 2005 
Cu gînduri pline de respect  

fa�� de enoria�ii din Ale�d care,  
au în�eles întotdeauna  

adîncimile textelor biblice, pîn� la virgul�. 
 
 
 
 
Unul dintre textele care se citesc foarte mult de Cr�ciun 

este Isaia 9:6. Îl red�m în cîteva traduceri: 
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Parvulus enim natus est nobis Filius datus est nobis et 
factus est principatus super umerum eius et vocabitur 
nomen eius  
Admirabilis consiliarius  
Deus fortis  
Pater futuri saeculi  
Princeps pacis68 
 
C�ce Copil s-au n�scut noao, Fiiu �i s� deade noao, 
C�ruia domnia s� f�cu preste um�rul Lui:  
„Al marelui sfat Înger,  
minunat Sfeatnic,  
Dumnez�u tare, biruitoriu,  

                                                 
67 Septuaginta, numerotarea este diferit�, în Septuaginta este 9:5. 
68 Vulgata, traducerea lui Ieronim, în Vulgata este versetul 9:6 
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Domnu p�cii,  
P�rintele veacului celui viitoriu,  
pentru c� voiu aduce pace preste boiari  
�i s�n�tatea Lui.69 
 
C�ci Prunc s-a n�scut nou�, un Fiu s-a dat nou�, a C�rui 
st�pînire e pe um�rul Lui �i se cheam� numele Lui: Înger 
de mare sfat,  
Sfetnic minunat,  
Dumnezeu tare, biruitor,  
Domn al p�cii,  
P�rinte al veacului ce va s� fie.70 

 
C�ci un Copil ni s-a n�scut, un Fiu ni s-a dat �i domnia 
va fi pe um�rul Lui; Îl vor numi:  
„Minunat,  
Sfetnic,  
Dumnezeu tare,  
P�rintele ve�niciilor,  
Domn al p�cii.71 
 

O virgul� în plus 

 
Dup� cum se poate observa, nu numai numerota�iile din 

dreptul versetului prezint� varia�ii, ci �i traducerile. Diferen�ele 
sunt semnificative. Biblia de la 1688 urmeaz� aproape fidel 
textul Septuagintei. Traducerile române�ti urmeaz� tradi�ii 
diferite. Cea ortodox� urm�re�te, în prima parte a versetului, 
tradi�ia Septuaginta – Biblia 1688, pentru ca în a doua parte s� 
se desprind� de acest izvor. Traducerea Cornilescu urmeaz� 

                                                 
69 Biblia de la 1688.  
70 Traducerea folosit� de Biserica Ortodox�, aici din varianta 1936 sau Sfânta 

Scriptur�, edi�ia sinodal� 1988, editura Institutului Biblic �i de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucure�ti, 1988 

71 Traducerea Dumitru Cornilescu Revizuit�.  
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textele intermediare fa�� de textul original din lumea anglo-
saxon� �i traducerea fran�uzeasc� Segond.  

Ceea ce se poate observa înc� de la prima lectur� este un 
paralelism care se pierde în unele tradi�ii interpretative din 
cauza faptului c� prima secven�� este separat� printr-o virgul�: 
„Minunat Sfetnic”. În unele texte apare virgula care rupe 
curgerea natural� a textului, în altele, nu.  

Se �tie c� în textul ebraic original, dar �i în textele grec �i 
latin, nu exista virgula sau alte semne de punctua�ie. Acestea 
sunt ad�ugiri tîrzii �i deseori au fost a�ezate dup� bunul plac al 
diferi�ilor interpre�i. Credem �i încerc�m s� demonstr�m, 
atr�gînd aten�ia asupra felului în care este structurat textul, c� 
eliminarea unei virgule ne-ar lumina asupra unei alte 
interpret�ri posibile asupra acestui text.  

 

O structur� paralel� 

 
Nu este necesar� mult� aten�ie exegetic� s� vedem 

paralela evident� pe care unele dintre interpret�ri o p�streaz�. 
Cel mai fidel structurii din text pare s� fie Ieronim cu al s�u 
text, Vulgata.  

 
Admirabilis consiliarius  Minunat Sfetnic 
Deus fortis  Dumnezeu tare 
Pater futuri saeculi P�rinte al veacului viitor 
Princeps pacis Prin�ul p�cii.  
 
Datoria traduc�torului este s� încerce s� recupereze 

spiritul textului, f�r� a se l�sa influen�at de traducerile 
intermediare. Credem c� ceva s-a pierdut pe drumul dinspre 
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textul original72 spre limba român� în ceea ce prive�te idea�ia 
acestui text.  

Este un text superb, ca o �es�tur� cu un romb central, ca 
un covor oltenesc ale c�rui fire se între�es, ies la iveal� pentru a 
se ascunde din nou. Din versetul 6 se desprind în�elesuri din 
versetul 1. Este o simetrie perfect�. Substantiv plus adjectiv, un 
titlu �i o calificare.  

Paralela este evident�. Este o unire a cerului cu p�mîntul. 
Cerul �i p�mîntul se fac una în Cristos. El coboar� din ceruri pe 
p�mînt pentru a uni ceea ce este de neimaginat împreun�. Este 
o adunare în acela�i text a teologicului în afirma�ie cu 
personalul în admira�ie. Textul relev� o calitate teologic� care 
descrie felul în care este El fa�� de Sine, Deus in Se

73, �i, de 
asemenea, felul în care Acela�i74 Se leag� de omenitate, Deus 

pro nobis
75.  

 
Teologic-Ontologic Personal-rela�ional 

Cerul P�mîntul 

Dumnezeul ve�nic Dumnezeul întrupat 

Fiul Copilul 

Dat N�scut 

Minunat Sfetnic 

Dumnezeu Tare 

P�rintele Veacului 

Domnul P�cii 

Neprih�nit Judec�tor 

 

                                                 
72 Specialistul în limba ebraic� Aurelian Botica sus�ine faptul c� textul, a�a 

cum ne apare el ast�zi în limba român�, ar trebui s� sufere corec�ii pe care 
le vom sugera, la sugestia dumnealui, în acest material.  

73 Dumnezeu în Sine, a�a cum exist� în Sine �i fa�� de Sine în Sfinta Treime.  
74 „El.... Acela�i”, folosite drept corelative, se reg�sesc în Crezul de la 

Calcedon.  
75 Dumnezeu fa�� de noi, a�a cum S-a descoperit în istorie.  
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Aceasta este structura unui cîntec care Îl sl�ve�te pe El, 
atît pentru ceea ce este în Sine, cît �i pentru felul în care S-a 
descoperit fa�� de noi, oamenii. 

 

Un Copil n�scut  - Un Fiu dat 

 
Cel ce este g�sit pe p�mînt ca un prunc al omului, un 

copil n�scut din femeie, este Fiul Tat�lui din ve�nicii. N�scutul 
în vreme este Darul76 Tat�lui din ve�nicii. El nu este doar un 
Copil n�scut în timpul lui Irod, a�a cum L-am v�zut la 
destina�ie, pe p�mînt, ci a fost „la început”, la Tat�l, cu Tat�l, 
dincolo de orice început. Dac� privim dincolo de cele v�zute, 
trebuie s� în�elegem c� Cel n�scut ca un copil este Fiul ve�nic 
d�ruit nou�.  

Îl putem contempla pe Dumnezeul nostru theoretic �i 
teologal, dar El vrea s� ne uit�m la El ca la un Dumnezeu 
personal. Perspectiva este schimbat�. Ea este dinspre noi spre 
Tat�l, dinspre primitor spre D�ruitor, dinspre vreme spre 
ve�nicie. Fiul cel din vecii ne este d�ruit de Tat�l ca un Copil 
spre a fi n�scut prin om.  

 

Minunat Sfetnic 

 
�tim c� Dumnezeu este Minunat. Nu ne îndoim de 

aceasta. �tim c� poate muta mun�ii, poate desp�r�i marea, dar 
Minunatul de dincolo de veacuri �i lume vrea s� devin� acum 
Sf�tuitorul, Sfetnicul nostru personal, intim, c�l�uz�, mentor de 
aproape. Cel care este Minunat, fiindc� face minuni dincolo de 
veacuri, este Acela�i care poate �i vrea s� devin� Sfetnic, 
sf�tuitor �i c�l�uzitor în trecere, în mod personal, pentru fiecare 

                                                 
76 Ioan 3:16.  
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dintre noi. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care poate 
scormoni printre semne �i minuni în via�a noastr� pentru a ne 
sili s� lu�m decizii sub sfatul lui de Sfetnic Minunat. 

 

Dumnezeu tare  

  
Cel care este Dumnezeu transcendent î�i manifest� t�ria 

acolo unde este necesar, acolo unde este sl�biciune, adic� pe 
p�mînt, fa�� de noi. T�ria lui se manifest� în dealurile �i mun�ii 
care joac� precum mieii �i berbecii, dar �i în via�a iubi�ilor Lui.  

Cine se îndoie�te acum c� Fiul este Dumnezeu? Ar fi fost 
Dumnezeu �i f�r� s� existe omul care s� m�rturiseasc� acest 
lucru. �tim c� Dumnezeu este Dumnezeu �i nimeni nu poate 
cl�tina scaunul S�u de domnie. A ajunge la cuno�tin�a c� El 
este Dumnezeul adev�rat din Dumnezeu adev�rat, Lumin� din 
Lumin� este una; a-L numi pe Acela�i „T�ria mea”77, în miezul 
unei rela�ii, este alta.  

În momentele cînd totul alunec� �i cînd oamenii ne 
dezam�gesc, singurul care nu se clatin� este Cel Tare, 
Dumnezeu. El nu în�eal� încrederea. El este acela�i ieri, azi �i 
în veci. În ziua necazului ne �inem de El.  

Noi avem un Dumnezeu în ceruri, dar Acela�i este 
Dumnezeu tare pentru noi aici, pe p�mînt. Este un Dumnezeu 
minunat, dar Acela�i este Sfetnic admirabil pentru noi, aici pe 
p�mînt.   

 

                                                 
77 Psalmi 28:7:  Domnul este t�ria mea �i scutul meu; în El mi se încrede 

inima �i sunt ajutat. De aceea îmi este plin� de veselie inima, �i-L laud prin 
cânt�rile mele. 
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P�rintele ve�niciilor  

 
Un copila�? Acel copila� este un Fiu C�ruia trebuie s� Îi 

d�m cinste ca s� nu se mînie �i s� ne piard� pe calea noastr�.78 
Acesta este pruncu�orul. Limbajul Cr�ciunului trebuie s� 
baleieze tot spectrul limbajului, de la diminutive pîn� la 
limbajul maiest��ii, de la „pruncu�or, viti�oare, iesle” la 
„Împ�rat, îngeri, cosmos”. Are loc o mi�care pendular� 
n�ucitoare.  

Despre un Prunc, despre un Copil se spune c� este 
P�rinte. N�scutul este n�sc�torul tuturor veacurilor care vor fi 
trecut, dar tot El este �i N�sc�torul veacului viitor, pentru c� 
prin El, prin care toate s-au f�cut, a fost adus în fiin�� însu�i 
timpul.79 Este prezent în veacul acesta.  A venit ca un Copil, 
dar, dac� privim la paralela creat�, trebuie s� în�elegem c� acest 
Copil este P�rinte, c� venit în trecere �i a n�scut un nou veac, 
veacul care va s� vie. Pentru acel veac a venit în acest veac, s� 
ne fie cheza� �i urzitor al unei mîntuiri ve�nice.   

 

Domnul p�cii 

 
El este Domnul. Este u�or de spus. O credem din toat� 

inima. Îns� ne vine greu s� afirm�m domnia Sa peste p�mînul 
f�r� pace. El este Domnul care î�i va l�rgi domnia pîn� ne va 
atinge vie�ile. Domnia asupra cosmosului nu Îi este de ajuns. A 
f�cut s� se l�rgeasc� o pace f�r� de sfîr�it, pentru noi, între noi: 
„slav� lui Dumnezeu în locurile prea înalte �i pace pe p�mînt 

                                                 
78 Ps. 2:12:  Da�i cinste Fiului, ca s� nu Se mânie �i s� nu pieri�i pe calea 

voastr�, c�ci mânia Lui este gata s� se aprind�! Ferice de to�i câ�i se încred 
în El! 

79 Evrei 1:2:  La sfâr�itul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus 
mo�tenitor al tuturor lucrurilor �i prin care a f�cut �i veacurile. 
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între oamenii pl�cu�i Lui”.80 Ar fi fost Domn, in Se, �i dac� nu 
ar fi creat p�mîntul. Este Domn al p�cii pe p�mînt, pro nobis, 
pentru c� ne-a creat, vrea s� ne r�scumpere �i s� ne dea o pace 
pe care lumea nu o poate de,81 o pace care întrece orice 
pricepere.82  

 

�apte fire în �es�tura textului 

 
Textul se prezint� sub forma unei �es�tur� în care putem 

urm�ri firele care apar �i dispar creînd modelul care ne încînt� 
ochiul.  

 
1. Fiul dat 
2. Copilul n�scut 
3. Minunatul Sfetnic 
4. Dumnezeul tare  
5. P�rintele ve�niciilor  
6. Domnul p�cii 
7. Neprih�nitul judec�tor 

 
Fiul este dat. Copilul este n�scut. Sfetnicul este Minunat. 

Dumnezeu este tare. A n�scut un nou veac. Va domni în pace. 
Va judeca în neprih�nire. �apte afirma�ii care cuprind 
cristologia, soteriologia �i escatologia în cîteva rînduri demne 
s� intre într-un crez u�or de memorat pentru noi �i familiile 
noastre. Retrospectiva �i perspectiva se împletesc. Trecutul �i 

                                                 
80 Luca 2:14 
81 Ioan 14:27:  V� las pacea, v� dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o d� lumea. 

S� nu vi se tulbure inima, nici s� nu se însp�imânte. 
82 Filipeni 4:7:  �i pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, v� va 

p�zi inimile �i gândurile în Hristos Isus. 
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prezentul se unesc. Cerul �i p�mîntul se întîlnesc. Theologia
83 

cu oikonomia
84 sunt afirmate deopotriv�.  

 
�es�tura textului poate fi urm�rit� �i astfel:  
Fiul este  

Minunat,  
Dumnezeu,  
Ve�nic,  
Domn �i  
Neprih�nit.  

 
Copilul ne este dat �i n�scut  

pentru a deveni Sf�tuitorul,  
T�ria noastr�,  
urzitorul Ve�niciei noastre,  
Pacea noastr�,  
dar �i Judec�torul nostru.  

 
În aceste afirma�ii se vede �i mai clar tensiunea dintre 

Deus in Se �i Deus pro nobis, Dumnezeu în Sine �i Dumnezeu 
manifestat în rela�ie cu noi; tensiunea dintre theologia �i 
oikonomia.  

 

Un Menorah? 

 
Acest text devine cu adev�rat spectaculos datorit� 

structurii lui atunci cînd încerc�m s� urm�rim motivele �i 
modelele contexturii �i dincolo de versetul 6, urcînd spre 
versetul 1.  Textul la care ne-am oprit func�ioneaz� ca un nod 

                                                 
83 Theologia este un termen tehnic �i denume�te acea direc�ie din dogmatic� 

prin care se elaboreaz� înv���tur� în jurul ideii de Deus in Se.  
84 Oikonomia este paralel theologiei �i se ocup� de felul în care s-a descoperit 

Dumnezeu în lucrarea Sa fa�� de istorie �i omenitate, Deus pro nobis.  
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de menorah în care se între�es idei din textul anterior �i care 
preced� climaxul din versetul 6.  

 
În versetul 5 exist� o imagine puternic�: haina t�v�lit� în 

sînge �i înc�l��mintea purtat� în înv�lm��eala luptei vor fi 
aruncate în fl�c�ri ca s� fie arse. Aceast� imagine se leag� 
ideatic de Domn al p�cii �i de pacea f�r� sfîr�it promis�.  

În versetele 1 �i 2 str�luce�te lumina peste întuneric. De 
ce anume se vor lega acestea oare? Fiindc� trimiterea este spre 
Minunat Sfetnic. Cel care este sf�tuitor ceresc aduce lumina 
cuno�tin�ei peste cel care este în întunericul necunoa�terii. 
Opozi�ia lumin�-întuneric este prezent� în Vechiul Testament 
ca trimitere la cunoa�terea sfaturilor, poruncilor, dar chiar �i a 
lui Dumnezeu Însu�i.85 Prin lumina dat� de Sfetnicul-Sfe�nic 
putem vedea lumina.86 Acest Minunat Sfetnic este Lumin�torul 
Minunat, cel care d� lumina cuno�tin�ei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 Psalmi 18:28:  Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul, Dumnezeul meu, 

îmi lumineaz� întunericul meu. 
86 Psalmi 36:9:  C�ci la Tine este izvorul vie�ii; prin lumina Ta vedem lumina. 

r�zboi 

întuneric 

asuprire Pace 

Sfetnic 

Tare 

Fiul dat –P�rinte 
al noului veac 
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În versetele 3 �i 4 este bucurie, pace, veselie, eliberare 

împotriva jugului, toiagului �i nuielei. Acestea trimit spre 
Dumnezeul Tare, Dumnezeul r�zboinic care sf�rîm� ceea ce 
apas�, ceea ce love�te �i pedepse�te poporul.   

Haina �i înc�l��mintea care amintesc de r�zboi, lumina 
peste popor, toiagul, jugul �i nuiaua, sunt legate prin nodul 
versetului 6 de r�spunsul pe care îl ofer� Dumnezeu r�zboiului, 
întunericului �i umilin�ei istorice – Pacea, Lumina �i T�ria Lui. 
R�spunsul pe care îl ofer� Dumnezeu este El Însu�i, N�sc�torul 
unui nou veac în care toate acestea vor fi posibile. De o parte a 
menorah este criza p�mîntului. De cealalt� parte este r�spunsul 
cerului. De o parte este omul; de cealalt� parte Dumnezeu 
Însu�i, Pruncul-P�rinte în care se adun� ve�nicia cu 
vremelnicia, Dumnezeirea cu umanitatea. El este nodul 
Menorah-ului.  

El este Minunat, Dumnezeu, P�rinte �i Domn, în Sine 
însu�i. Putem citi textul �i astfel. Îns� El vrea s� fie �i pentru 
tine, care ai nevoie e c�l�uzire, pentru kosmos-ul instabil, 
pentru trecerea tumultuoas� a veacurilor �i pentru p�mîntul în 
r�zboi, Sfetnic, Tare, Ve�nic, Pace. Vrea s� fie Sf�tuitorul, Cel 
Tare, Cel care î�i d� ve�nicia în dar, Cel care î�i d� pacea.  

 

Deus pro nobis! 

 
El este pentru El „Cel Ce Este”! Cine este El pentru noi? 

Se nume�te Dumnezeu – Emanuel, Dumnezeu este cu noi! 
Deus nobiscum!87 Este Deus pro nobis, Dumnezeu pentru noi! 
Dumnezeu este ceea ce este, iar acest lucru trebuie crezut, dar 
El nu poate ajunge pentru noi mai mult decît Îl l�s�m noi în�ine 
s� fie. Ceea ce este st� sub semnul ontologiei de nezdruncinat, 
ceea ce poate fi pentru noi, pro nobis, st� sub semnul întreb�rii 
�i poten�ialit��ii datorit� libert��ii pe care ne-a acordat-o.  
                                                 
87 Dumnezeu cu noi! 
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Credem c� este Minunat! 
Poate fi Sfetnic pentru noi.  
 
Credem c� este Dumnezeu. 
Poate s� ne fie T�ria noastr�.  
 
Credem c� prin El toate s-au f�cut.  
Poate s� fie Cheza�ul ve�niciei noastre.  
 
Credem c� este Domn, St�pînitor �i Biruitor. 
Poate fi Pacea dup� ce Se va fi înst�pînit peste noi.  
 
Credem c� este Judec�torul. Suntem judeca�i de El.88  
Putem fi neprih�ni�i prin Judecata f�cut� în Neprih�nitul.  
 
Credem c� este Fiul lui Dumnezeu.  
Credem c� este Copilul pentru noi.  
 
Un Prunc-P�rinte devine Axis Mundi,89 Nod al unui 

Menorah în care se întîlnesc, pentru a fi biruite întunericul, de  
Lumi�; nelini�tea de Pace; asuprirea de T�rie. 

 
 
 
  
 

                                                 
88 Isaia 1:18:  Veni�i totu�i s� ne judec�m, zice Domnul. De vor fi p�catele 

voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca z�pada; de vor fi ro�iii ca 
purpura, se vor face ca lâna. 

89 Axa Lumii în jurul c�reia se rote�te lumea, expresie latin�.  


