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DESPRE AUTOR 

 

Ellet Joseph „EJ” Wagoner (12 ianuarie 1855 - 28 mai 1916) 

a fost un adventist de ziua a șaptea cunoscut în special pentru 

impactul său asupra teologiei bisericii, alături de prietenul și 

asociatul său Alonzo T. Jones, la Sesiunea Conferinței Generale din 

Minneapolis din 1888. La această Conferinței Generale a Bisericii 

Adventiste de Ziua a Șaptea, Ellet J. Waggoner, împreună cu Alonzo 

T. Jones a prezentat solia neprihănirii prin credință, susținut de Ellen 

G. White, dar care a întâmpinat împotrivire din partea liderilor 

bisericii, în frunte cu președintele de atunci George I. Butler si altii. 

El a susținut marile subiecte teologice, cum ar fi semnificația 

„neprihănirii prin credință”, natura Dumnezeirii, relația dintre lege 

și har, Îndreptățire și legătura acesteia cu sfințirea. 

Wagoner s-a născut în Baraboo, Wisconsin, la 12 ianuarie 

1855, din Joseph Harvey și Maryetta Hall Wagoner. El era al șaselea 

din cei zece copii. Tatăl său s-a alăturat unui grup adventist în 1852, 

care va deveni ulterior Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. La scurt 

timp după aceea a devenit predicator și scriitor și a rămas activ până 

la moartea sa în 1889. El a fost în comitetul care a adoptat denumirea 

oficială - Adventist de Ziua a Șaptea - care este încă în uz și astăzi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seventh-day_Adventist_Church
https://en.wikipedia.org/wiki/Seventh-day_Adventist_theology
https://en.wikipedia.org/wiki/Alonzo_T._Jones
https://en.wikipedia.org/wiki/1888_Minneapolis_General_Conference_Session
https://en.wikipedia.org/wiki/1888_Minneapolis_General_Conference_Session
https://en.wikipedia.org/wiki/1888_Minneapolis_General_Conference_Session
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Conference_of_Seventh-day_Adventists
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Conference_of_Seventh-day_Adventists
https://en.wikipedia.org/wiki/Alonzo_T._Jones
https://en.wikipedia.org/wiki/Alonzo_T._Jones
https://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._White
https://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._White
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Ide_Butler
https://en.wikipedia.org/wiki/Torah
https://en.wikipedia.org/wiki/Divine_grace
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctification
https://en.wikipedia.org/wiki/Baraboo,_Wisconsin
https://en.wikipedia.org/wiki/Wisconsin
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Ellet Wagoner a participat la Battle Creek College (astăzi 

Andrews University) și a absolvit ulterior medicina la Bellevue 

Medical College din New York City. O vreme a slujit în echipa 

Sanatoriului Battle Creek. În acest timp, s-a căsătorit cu Jessie 

Moser, pe care o cunoscuse la Battle Creek College. Jessie și 

Wagoner au avut două fiice, Bessie și Pearl. S-au mutat în California 

în jurul anului 1880, unde a ocupat funcția de manager al Spitalului 

Sf. Elena din Saint Helena, California. 

În 1883, Wagoner a încetat să mai practice medicina și a 

devenit asistent de redacție pentru Signs of the Times - o lucrare 

oficială care prezintă standurile și punctele de vedere ale Bisericii 

Adventiste de Ziua a Șaptea. Tatăl său, J. H. Wagoner, era atunci 

redactor. 

El l-a cunoscut pe Alonzo T. Jones în 1884. În 1886 Ellet 

Wagoner și prietenul său Jones au devenit redactori comuni ai 

revistei Signs of the Times. Wagoner a deținut această funcție până 

în 1891. Revista a publicat o serie de articole în ultimii cinci ani care 

au precedat notabila Conferință Generală din Minneapolis din 1888. 

În 1888, Wagoner și-a prezentat ideile cu privire la neprihănirea prin 

credință la sesiunea Conferinței Generale care a avut loc la 

Minneapolis, Minnesota. Evenimentele din jurul sesiunii și 

subiectele prezentate la acea sesiune continuă să fie dezbătute și 

studiate până astăzi. 

În 1892 Wagoner a plecat în Anglia unde a devenit redactor la 

revista The Present Truth. El a rămas acolo timp de zece ani, lucrând 

cu W. W. Prescott în școala de formare din Anglia și continuând cu 

scrierile și studiile sale despre Hristos și Neprihănirea Lui. La 

întoarcerea în Statele Unite, s-a alăturat facultății Colegiului 

Misionar Emmanuel (astăzi Universitatea Andrews). Din cauza unui 

divorț și a recăsătoririi sale ulterioare, s-a separat de angajarea 

confesională. El și-a petrecut ultimii ani din viață angajați la 

Sanatoriul Battle Creek. 

Wagoner a suferit un accident vascular cerebral în somn și a 

murit acasă în Battle Creek vineri, 28 mai 1916. Unele dintre 

scrierile sale mai cunoscute include următoarele titluri: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrews_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Bellevue_Medical_College
https://en.wikipedia.org/wiki/Bellevue_Medical_College
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_Creek_Sanitarium
https://en.wikipedia.org/wiki/California
https://en.wikipedia.org/wiki/California
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=St._Helena_Hospital&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=St._Helena_Hospital&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Helena,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Signs_of_the_Times_(magazine)
https://en.wikipedia.org/wiki/1888_Minneapolis_General_Conference
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Conference_of_Seventh-day_Adventists
https://en.wikipedia.org/wiki/Minneapolis,_Minnesota
https://en.wikipedia.org/wiki/Minnesota
https://en.wikipedia.org/wiki/England
https://en.wikipedia.org/wiki/W._W._Prescott
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrews_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_Creek,_Michigan
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 The Glad Tidings (1900 Original) 

 Legământul veșnic (1896) 

 Evanghelia în creație (1895) 

 Evanghelia în Galateni (1887) 

 Wagoner în Romans (1896) 

 Predici despre Romani (1891) 

 Hristos și Neprihănirea Sa (1889) 

 Părinții Bisericii Catolice 

De asemenea: 

 Lumini profetice 

 

 

 

 

http://1888mpm.org/node/2115
https://web.archive.org/web/20070928060040/http:/www.1888mpm.org/the-gospel-in-creation.html
http://www.gospel-herald.com/two_books_on_galatians.htm
http://www.adventistarchives.org/docs/PL/PL/index.djvu
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Capitolul 1 
 

 

 

DIVINITATEA LUI HRISTOS 

 

 

 

etodiștii au publicat recent o altă carte despre 

problema Sabatului, scrisă de Pr. Dr. M.C. 

Briggs, acum din Santa Clara, California. Cartea 

este în multe privințe diferită de oricare carte ce a precedat-o, în 

special prin faptul că încearcă, pur și simplu, să demonstreze „o 

probabilitate favorizată că venerabila zi a soarelui – 

„sărbătoarea sălbatică a soarelui din toate timpurile păgâne” – a 

fost Sabatul original a lui Iehova. I-am promis autorului o 

recenzie a cărții sale în Semnele Timpului și cu aceasta începem 

împlinirea acelei promisiuni. Cu toate acestea, înainte de a 

acorda atenție disputei Sabatului, dorim să prezentăm o linie de 

gândire sugerată de o afirmație din prefață.  

Vorbind despre cei care păzesc ziua a șaptea ca fiind 

Sabatul, pe care îi laudă pentru liberalitatea lor în cheltuielile 

confesionale, pentru sârguința lor în propagarea doctrinelor 

deținute de aceștia și fidelitatea față de convingerile lor, doctorul 

spune: „Se regretă doar că influența lor nu este adusă în sprijinul 

adevăratului Sabat. Geniul lor de interpretare – în special cel al 

adventiștilor de sâmbătă (Sabat) – se ilustrează în rezultatele 

specifice care trebuie să se contracareze, cum ar fi spălarea 

formală a picioarelor (acum aproape în întregime abandonată, 

cred eu), negarea divinității lui Hristos, respingerea totală și 

M 
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disprețuitoare a naturii spirituale, a sufletului sau a spiritului în 

om și a anihilării celor păcătoși.” 

În ceea ce privește negarea faptului că omul posedă un 

suflet sau un spirit, putem spune că nu cunoaștem adventiști, 

sabatarieni sau de altă religie, care să facă acest lucru. Dacă 

doctorul crede acest lucru, atunci a fost dezinformat. Cu 

siguranță nu a citit niciodată o astfel de negare. Acest subiect nu 

se află în discuție în prezent, așa că vom spune pur și simplu că 

adventiștii de ziua a șaptea cred în Biblie în întregime și în 

fiecare parte a întregului, și când citesc rugăciunea lui Pavel, că 

„întregul vostru duh, suflet și trup, să fie păstrate ireproșabile 

până la venirea Domnului nostru Isus Cristos.” (1 Tesaloniceni 

5:23), aceștia o acceptă ca dovadă că omul are atât suflet, cât și 

spirit. Ceea ce ei resping sunt adaosurile nejustificate aduse la 

Biblie de către doctorii în teologie protestanți și papali, prin care 

încearcă să o facă să susțină dogmele păgâne care afirmă că 

sufletul sau spiritul sunt nemuritoare.  

Dar când doctorul afirmă că adventiștii de ziua a șaptea 

neagă divinitatea lui Hristos, știm că el scrie cu nesăbuință. 

Suntem pe deplin convinși în propria noastră conștiință că el știe 

mai bine; dar, oricum, declarația a fost făcută atât de des de 

persoane care mărturiseau că știu despre ce vorbesc, încât mulți 

au ajuns să o creadă; și pentru binele lor, precum și în beneficiul 

celor care ar fi putut să gândească acum asupra subiectului, 

propunem să prezentăm adevărul. Nu avem nicio teorie care să 

fie susținută, așa că, în loc să facem afirmații, vom cita pur și 

simplu cuvântul lui Dumnezeu și vom accepta ceea ce spune.  

Primul text pe care îl cităm este unul atât de familiar tuturor 

celor care știu ceva din Biblie, Ioan 1:1, 2: „La început era 

Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era 

Dumnezeu. Același era la început cu Dumnezeu.” Că acesta se 
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referă la Hristos este evident din versetul 4: „În el era viață și 

viața era lumina oamenilor” și din versetul 14: „Și Cuvântul a 

fost făcut carne și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.” 

Într-adevăr, nu am auzit niciodată de nimeni care s-ar fi îndoit 

că evanghelistul se referă, în acest pasaj, la Hristos. Din aceasta 

aflăm că Hristos este Dumnezeu. Numai acel text, dacă nu am 

avea altul, este suficient pentru a stabili divinitatea lui Hristos, 

deoarece cuvântul „divinitate” înseamnă „natura sau esența lui 

Dumnezeu”. Credem în divinitatea lui Hristos, deoarece Biblia 

spune că Hristos este Dumnezeu.  

În cartea lui Isaia, care este plină de profeții despre Mesia, 

găsim următoarele cuvinte rostite în așteptarea lui Hristos: 

„Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe 

umărul lui și îi va fi pus numele Minunat, Sfătuitor, Dumnezeul 

puternic, Tatăl veșnic, Prințul Păcii.” 

Ar fi imposibil să găsim titluri care să arate mai complet 

natura exaltată a lui Hristos decât acestea: „Dumnezeul puternic, 

Tatăl veșnic.” Dar citim din nou din evanghelia ucenicului iubit: 

„Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul lui Fiu 

născut, care este în sânul Tatălui, El l-a făcut cunoscut.” (Ioan 

1:18). 

Acest text arată apropierea relației dintre Hristos și Tatăl. 

El este „singurul lui Fiu născut” și El „este în sânul Tatălui”.  

Indiferent unde poate fi Hristos în persoană, El „este în sânul 

Tatălui”; aceasta este o afirmație care este universal adevărată, 

arătând unitatea Tatălui și a Fiului. „El l-a făcut cunoscut”.  

Adică, niciun om nu l-a văzut pe Dumnezeu, dar ei îi cunosc 

caracterul și atributele, pentru că L-au văzut descoperit în 

Hristos. Acest adevăr este bine indicat de cuvintele lui Hristos 

către Filip: 
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„Filip i-a spus: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de 

ajuns. Isus i-a spus: De atâta timp sunt cu voi și totuși nu m-ai 

cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine l-a văzut pe Tatăl; 

și cum spui tu: Arată-ne pe Tatăl?” (Ioan 14:8, 9). 

Atât de perfect l-a reprezentat Hristos pe Tatăl, încât, ca 

cineva să spună că nu l-a văzut pe Tatăl, echivalează cu a spune 

că nu L-a văzut pe Hristos. Pentru aceasta avem cuvintele lui 

Hristos Însuși; prin urmare, cei care refuză să-l accepte ca divin, 

o fac pur și simplu pentru că nu pot crede cuvântul Său. Cei care 

nu cred că Hristos, așa cum a fost aici pe pământ, a fost divin, 

nu-i oferă crezare nici măcar că ar fi un om cinstit. Chiar numele 

care i-a fost dat lui Isus – Emmanuel – semnifică, „Dumnezeu 

cu noi” (vezi Matei 1:23).  

Scriitorul Epistolei către evrei, vorbind despre 

superioritatea lui Hristos față de îngeri, spune că aceasta se 

datorează faptului că are „prin moștenire un nume nespus mai 

bun decât ei” (Evrei 1:3). Ce nume are El prin moștenire? Este 

„Dumnezeul puternic”. În calitate de singurul Fiu născut al lui 

Dumnezeu, El are acest nume de drept. Este firesc ca Fiul să 

moștenească numele Tatălui. Că E are acest nume, este arătat și 

mai departe de cuvintele Tatălui Însuși, care se adresează Fiului 

prin acesta. Vorbind despre Dumnezeu Tatăl, apostolul spune: 

„Dar Fiului îi spune: Tronul tău, Dumnezeule, este pentru 

totdeauna și întotdeauna; un sceptru al dreptății este sceptrul 

împărăției Tale.” (Evrei 1:8). 
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Capitolul 2 
 

 

 

DIVINITATEA LUI HRISTOS 

DOVEDITĂ DE PROFEȚI 

 

 

 

oate că cel mai puternic argument pentru divinitatea 

lui Hristos, ce poate fi găsit în Biblie, în afară de alte 

afirmații precise, este conținut în Matei 19:17, 

pentru că este afirmația lui Hristos că El era Dumnezeu. Este 

chiar mai accentuat decât în Ioan 14:9. Un tânăr, un conducător, 

a venit la Hristos și a spus: „Bunule Învățător, ce lucru bun să 

fac ca să am viață eternă?” iar Isus a răspuns:  „De ce mă 

numești bun? Nimeni nu este bun decât unul, adică, Dumnezeu; 

dar dacă voiești să intri în viață, ține poruncile.” 

Ce a vrut să spună Hristos prin contra-întrebarea Sa? A 

vrut să-l mustre pe tânăr că l-a numit bun? A vrut El să renunțe 

la acel epitet? Nu, în niciun caz, pentru că El era absolut bun; 

era însuși bunătatea personificată. El le-ar putea spune cu toată 

încrederea evreilor răi care erau mereu pe urmele Lui, încercând 

să găsească ceva de adus împotriva Sa: „Cine dintre voi Mă 

dovedește vinovat de păcat?” (Ioan 8:46). Petru spune despre El 

că „nu a făcut păcat, nici nu a fost găsită viclenie în gura Lui” 

(1 Petru 2:22). Dar chiar mai puternică este afirmația scriitorului 

cărții Evrei, care spune că El este „sfânt, lipsit de răutate, 

P 
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neîntinat, separat de păcătoși și făcut mai presus de ceruri;” 

(Evrei 7:26). 

Atunci ce a vrut să spună prin cuvintele: „De ce Mă 

numești bun? Nimeni nu este bun decât unul, adică, 

Dumnezeu;” El a vrut să impresioneze în mintea tânărului faptul 

că Cel căruia i se adresa ca Învățător nu era un simplu om, ca 

unul dintre rabini, ci că el era Dumnezeu. El și-a revendicat 

bunătatea absolută și, din moment ce nu există nimic bun în 

afară de Dumnezeu, s-a identificat astfel cu Dumnezeu. Și cu 

aceasta putem face legătura cu afirmația apostolului Pavel, 

„Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii” 

(Coloseni 2:9). 

Existând această asemănare perfectă între Tatăl și Fiul – 

această unitate – ar urma în mod firesc că, în foarte multe cazuri 

din Biblie, este imposibil să se spună la care se face referire în 

mod special și, în multe cazuri, atunci când apare cuvântul 

Dumnezeu, este folosit, fără îndoială, cu referire la amândoi. 

Însă două sau trei pasaje care se referă fără îndoială la Hristos și 

care îi dau toată puterea și gloria Dumnezeirii, trebuie citate. 

Primul este Psalmul 50:1-6: 

„Dumnezeul cel puternic, DOMNUL, a vorbit și a chemat 

pământul de la răsăritul soarelui până la apusul lui. Dumnezeu 

a strălucit din Sion, desăvârșirea frumuseții. Dumnezeul nostru 

va veni și nu va tăcea, un foc va mistui înaintea Lui și va fi o 

mare furtună împrejurul Lui. De sus va striga către ceruri și 

către pământ, ca să judece pe poporul Său. Strângeți pe sfinții 

Mei la mine; cei ce au făcut un legământ cu mine prin sacrificiu. 

Și cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu Însuși este 

judecător.” 
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Se poate face trimitere la acest text și cu privire la alte 

apecte; aici este suficient să îl citiți și să fiți atenți asupra 

acestuia ca descriind a doua venire a lui Hristos. Un alt text 

oarecum similar este Habacuc 3:3-6: 

„Dumnezeu a venit din Teman și Cel Sfânt din muntele 

Paran. Gloria Lui a acoperit cerurile și pământul era plin de 

lauda Lui. Și strălucirea Lui era ca lumina; El avea raze 

strălucitoare ieșind din dreapta lui [notă marginală] și acolo era 

ascunderea puterii Lui. Înaintea Lui mergea ciuma și cărbuni 

aprinși mergeau înaintea picioarelor Lui. El a stat în picioare 

și a măsurat pământul, El a privit și a tulburat națiunile; și 

munții veșnici au fost împrăștiați, dealurile străvechi s-au plecat; 

căile Lui sunt veșnice.” 

Aici avem o referință inconfundabilă la venirea Domnului. 

Puterea și Dumnezeirea Lui nu puteau fi prezentate mai sublim. 

Rețineți cuvintele, „El avea raze strălucitoare ieșind în partea 

dreapta a Lui [notă marginală] și acolo era ascunderea puterii 

Lui”. Din coasta lui Hristos curgeau sângele și apa amestecate, 

ceea ce arăta că inima lui fusese frântă pentru păcătoși. Rănile 

lui Isus sunt garanția iubirii Sale față de păcătoși. Din coasta Lui 

curgea sângele care „ne curăță de toate păcatele”. Dar dacă acel 

sânge este disprețuit, acele răni devin la fel de puternice pentru 

mânie ca și pentru mântuire. Prin marele Său sacrificiu și-a 

arătat puterea infinită de a mântui și de a distruge. Faptul că 

vederea rănilor lui Isus va adânci frica și angoasa păcătoșilor 

este indicat de cuvintele: „Iată, El vine cu norii; și fiecare ochi 

Îl va vedea și cei care l-au străpuns; și toate semințiile 

pământului vor boci din cauza lui. Da, Amin.” (Apocalipsa 1:7). 

Dar poate că cel mai puternic limbaj dintre toate, arătând 

divinitatea și măreția lui Hristos, se găsește în Isaia. Profetul 

spune: 
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„În anul în care împăratul Ozia a murit am văzut de 

asemenea pe Domnul șezând pe un tron, înalt și ridicat, și trena 

Lui a umplut templul. Deasupra stăteau serafimii, fiecare avea 

șase aripi; cu două își acoperea fața și cu două își acoperea 

picioarele și cu două zbura. Și unul striga către altul și spunea: 

Sfânt, sfânt, sfânt este DOMNUL oștirilor, întregul pământ este 

plin de gloria Sa. Și stâlpii ușii se mișcau la vocea Celui care 

striga și s-a umplut casa cu fum. Atunci am spus: Vai mie! Căci 

sunt stârpit, pentru că sunt un om cu buze necurate și locuiesc 

în mijlocul unui popor cu buze necurate, fiindcă ochii mei au 

văzut pe Împăratul, pe DOMNUL oștirilor.” (Isaia 6:1-5). 

Nu am fi știut la cine se referă acest lucru, dacă Însuși 

Mântuitorul nostru nu ar fi citat, în Ioan 12:40, 41, cuvintele lui 

Isaia în al zecelea verset al acestui capitol și le-ar fi aplicat Lui 

Însuși. Din aceste texte avem dovezi nu numai că scriitorii 

inspirați îl numesc pe Isus Fiul divin al lui Dumnezeu, ci că Isus 

Însuși a pretins că este Dumnezeu. 
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Capitolul 3 
 

 

 

DIVINITATEA LUI HRISTOS ȘI 

ÎNCHINAREA 

 

 

 

aptul că se vorbește despre Isus ca fiind singurul Fiu 

al lui Dumnezeu ar trebui să fie suficient pentru a 

stabili credința noastră în divinitatea Sa. Ca Fiu al 

lui Dumnezeu, El trebuie să aibă parte de natura lui Dumnezeu. 

„Fiindcă, așa cum Tatăl are viață în El Însuși, tot așa a dat 

Fiului să aibă viața în El Însuși” (Ioan 5:26). Viața și nemurirea 

sunt împărtășite urmașilor credincioși ai lui Dumnezeu, dar 

numai Hristos împărtășește cu Tatăl puterea de a da viață. El are 

„viața în Sine”, adică este capabil să-și perpetueze propria 

existență. Acest lucru este demonstrat de propriile Sale cuvinte 

când, arătând natura voluntară a sacrificiului Său pentru om, a 

spus: „Eu Îmi dau viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu o ia de la 

Mine, ci eu o dau de la Mine. Am putere să o dau și am putere 

să o iau din nou. Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu.” 

(Ioan 10:17, 18). 

Că Hristos este divin se arată prin faptul că primește 

închinare. Îngerii au refuzat întotdeauna să primească închinare 

și adorație. Dar citim despre Tatăl, că atunci „când Îl aduce în 

lume pe întâiul născut, El spune: Și să i se închine toți îngerii 

lui Dumnezeu.” (Evrei 1:6). 

F 
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Dacă El trebuie să primească închinare de la îngeri, rezultă, 

desigur, că ar trebui să primească închinare și de la oameni; și 

constatăm că, chiar și aici, pe pământ, fiind în asemănarea 

omului, El a primit închinare ca Dumnezeu. Profetul Ioan 

consemnează astfel adorarea pe care Hristos o va primi la sfârșit 

în mod egal cu Tatăl: 

„Și pe fiecare creatură care este în cer și pe pământ și sub 

pământ și pe cele ce sunt în mare și pe toate care se află în 

acestea le-am auzit spunând: Binecuvântarea și onoarea și 

gloria și puterea fie ale Aceluia ce șade pe tron și a Mielului, 

pentru totdeauna și întotdeauna.” (Apocalipsa 5:13). 

Dacă Hristos nu ar fi Dumnezeu, aceasta ar fi idolatrie. 

Marele rechizitoriu împotriva păgânilor este că „au schimbat 

adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au 

servit creaturii mai mult decât Creatorului, care este 

binecuvântat pentru totdeauna.” (Romani 1:25). Nu contează 

care ar putea fi poziția unei creaturi, indiferent dacă este o fiară, 

un om sau un înger, închinarea la ea este strict interzisă. Numai 

lui Dumnezeu I se poate aduce închinare și, întrucât lui Hristos 

I se poate aduce închinre, Hristos este Dumnezeu. Așa spun 

Scripturile adevărului. 

Nu este necesar, cu toată această armată de mărturii, să 

vorbim despre preexistența lui Hristos. Unul dintre cele mai 

ciudate lucruri din lume este că oameni care mărturisesc că cred 

și respectă Biblia, pot susține că Hristos nu a existat înainte de 

nașterea din Fecioara Maria. Doar trei texte vor fi citate aici 

pentru a infirma această teorie, dar textele care vor fi citate mai 

târziu, cu privire la un alt punct de vedere, vor dovedi la fel de 

deplin preexistența lui Hristos. Primul text este în rugăciunea lui 

Isus, în noaptea trădării sale. El a spus: „Și acum, Tată, 

glorifică-Mă la Tine însuți cu gloria pe care o aveam la Tine 
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înainte de a fi lumea.” (Ioan 17:5). Nu știm ce ar putea fi mai 

clar, decât este afirmația că El a creat lumea. Ioan spune că 

„toate lucrurile au fost făcute de El și fără El nu a fost făcut 

nimic din ceea ce a fost făcut.” (Ioan 1:3). 

Dar chiar mai puternice sunt cuvintele profetului, care a 

prezis locul nașterii lui Mesia, în aceste cuvinte: „Dar tu, 

Betleeme Efrata, deși ești mică între miile lui Iuda, totuși din 

tine îmi va ieși Cel care va fi conducător peste Israel, a cărui 

ieșire au fost din vechime, din zilele veșniciei.” (Mica 5:2, notă 

marginală). Cel care ar contesta preexistența lui Hristos, în fața 

acestor texte, ar nega că soarele strălucește la prânz, dacă făcând 

astfel s-ar potrivi concepției sale.  

Prin argumentarea egalității perfecte a Tatălui și a Fiului și 

a faptului că Hristos este în natura lui Dumnezeu, nu 

intenționăm să fim înțeleși ca învățând că Tatăl nu a fost înaintea 

Fiului. Nu ar trebui să fie necesar să păzim acest punct, doar 

dacă unii cred că Fiul a existat de îndată cu Tatăl; totuși unii se 

aruncă în acea extremă, care nu adaugă nimic la demnitatea lui 

Hristos, ci mai degrabă scade din onoarea ce I se cuvine, 

deoarece mulți mai degrabă aruncă totul, decât să accepte o 

teorie atât de evident în armonie cu limbajul Scripturii, că Isus 

este singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. El a fost născut, nu 

creat. El este din substanța Tatălui, astfel încât, în natura Sa, el 

este Dumnezeu; și întrucât „Tatălui i-a plăcut ca în el să 

locuiască toată plinătatea;” (Coloseni 1:19). 

Unii au dificultăți în reconcilierea declarației lui Hristos 

din Ioan 14:28, „Tatăl Meu este mai mare decât Mine”, cu ideea 

că este Dumnezeu și are dreptul Său la închinare. Unii, într-

adevăr, se opresc doar asupra textului respectiv ca suficient 

pentru a răsturna ideea divinității lui Hristos; dar dacă acest 

lucru ar fi permis, s-ar dovedi doar o contradicție în Biblie și 
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chiar în propriul discurs al lui Hristos, deoarece este în cel mai 

concis mod declarat, așa cum am văzut, că El este divin. Există 

două fapte care sunt generos de suficiente pentru a explica 

afirmația lui Hristos consemnată în Ioan 14:28. Una este că 

Hristos este Fiul lui Dumnezeu. În timp ce ambi sunt de aceeași 

natură, Tatăl este primul în timp. El este, de asemenea, mai mare 

prin faptul că nu a avut început, în timp ce personalitatea lui 

Hristos a avut un început. Și atunci, afirmația este evident 

adevărată, având în vedere poziția pe care Hristos și-a asumat-

o. El „S-a golit pe Sine, luând chip de rob și devenind asemenea 

oamenilor.” (Filipeni 2:7 NTR). El „a fost făcut puțin mai 

prejos decât îngerii, pentru suferirea morții” (Evrei 2:9). Pentru 

a mântui oamenii, El trebuia să vină acolo unde oamenii erau. 

El nu și-a lăsat deoparte divinitatea, ci și-a lăsat deoparte gloria 

și și-a acoperit divinitatea cu umanitatea. Deci afirmația Sa, 

„Tatăl Meu este mai mare decât Mine”, este perfect în 

concordanță cu afirmația făcută de El Însuși, precum și de toți 

cei care au scris despre El, că El a fost și este Dumnezeu. 
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Capitolul 4 
 

 

 

DIVINITATEA LUI HRISTOS ÎN 

LUCRĂRILE SALE 

 

 

 

m ajuns să observăm câteva dintre lucrările pe care 

Hristos le face ca Dumnezeu și în aceasta vom găsi 

dovezi suplimentare ale divinității Sale. Într-o 

discuție cu iudeii, el a folosit următorul limbaj, care arată poziția 

Sa de egalitate cu Tatăl: 

„Fiindcă Tatăl nu judecă pe nimeni, ci a încredințat toată 

judecata Fiului, ca toți să onoreze pe Fiul, așa cum onorează pe 

Tatăl. Cine nu onorează pe Fiul, nu onorează pe Tatăl care l-a 

trimis.” (Ioan 5:22, 23). 

Primul mod în care Dumnezeu ne este revelat ca cerând 

onoare, este în calitate de Creator. Pavel spune că păgânii care 

nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt fără scuze, pentru că Dumnezeu 

le-a descoperit ceea ce se poate cunoaște despre El; căci de la 

crearea lumii, lucrurile invizibile ale lui Dumnezeu, adică 

puterea și dumnezeirea Sa veșnică, sunt văzute clar, fiind 

înțelese prin lucrurile făcute (Romani 1:19, 20). Acum, întrucât 

Hristos trebuie să fie onorat de toți, la fel cum Îl onorează pe 

Tatăl, rezultă că El trebuie să fie onorat ca și Creator; și astfel, 

conform cuvintelor lui Pavel către Romani, creația vizibilă oferă 

dovada despre „puterea lui eternă și Dumnezeirea” lui Hristos. 

A 
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Să notăm câteva texte care vorbesc despre Hristos ca și Creator. 

Ioan 1:1,2, a fost deja citat, arătând că Hristos este Dumnezeu. 

Versetul 3 spune: „Toate lucrurile au fost făcute de El și fără El 

nu a fost făcut nimic din ceea ce a fost făcut.” 

În Evrei 1:8-10, avem raportul limbajului prin care Tatăl s-

a adresat Fiului. Prima ocazie, în versetele 8-9, în care Tatăl se 

adresează Fiului ca Dumnezeu, am citat-o deja. Dar în versetul 

10 ni se spune că I-a spus mai departe: „Și Tu, Doamne, la 

început ai întemeiat pământul; și cerurile sunt lucrarea 

mâinilor Tale;” Așadar, ori de câte ori privim în depărtare 

asupra pământului sau vedem cerurile strălucitoare, putem ști că 

ele arată puterea și dragostea Mântuitorului nostru, Domnul Isus 

Hristos. Fără El nu s-a făcut nimic. Apostolul Pavel accentuează 

cel mai puternic, în epistola către Coloseni, cu privire la Hristos, 

prin a cărui iubire avem mântuirea. El spune: 

„Care este chipul Dumnezeului cel invizibil, întâiul născut 

din toată creația; Pentru că de El au fost create toate lucrurile 

care sunt în cer și care sunt pe pământ, vizibile și invizibile, fie 

tronuri, fie domnii, fie principate, fie autorități: toate au fost 

create prin El și pentru El. Și El este înaintea a toate și prin El 

toate se mențin.” (Coloseni 1:15-17). 

Din cuvintele, „Întâiul născut din toată creația”, unii au 

susținut că Hristos Însuși este o ființă creată. Dar aceasta nu este 

doar o concluzie pripită, ci una direct opusă textului în sine. 

Observați următoarele aspecte: 

1. Același lucru nu ar putea fi atât creatură, cât și Creator. Dar 

acest text afirmă în termenii cei mai emfatici, ceea ce învață 

alte texte, că Hristos este Creator. 

2. Versetul 16 arată că El nu a fost creat „pentru că de El au 

fost create toate lucrurile care sunt în cer și care sunt pe 



26 

pământ, vizibile și invizibile” spune și Ioan „Toate lucrurile 

au fost făcute de El și fără El nu a fost făcut nimic din ceea 

ce a fost făcut.” (Ioan 1:3). Aceasta Îl exclude pe Hristos de 

pe lista ființelor create; căci tot ce s-a făcut a fost făcut de El. 

În Apocalipsa 5:13 de asemenea, se afirmă că „fiecare 

creatură care este în cer și pe pământ și sub pământ” I-a dat 

onoare și slavă.  

3. Termenul „întâiul născut din toată creația”,  nu poate, prin 

nicio posibilitate, indica faptul că este o ființă creată, înrudită 

cu alte creaturi pur și simplu ca primul și cu cel mai înalt 

rang, deoarece El este „singurul Fiu născut al lui 

Dumnezeu”. Nu există altul în univers care să aibă legătură 

cu Dumnezeu Tatăl așa cum are El. Termenul de întâi născut 

nu implică, în acest caz, cel puțin că alții s-au născut după 

El. Arată doar preeminența Sa deasupra tuturor lucrurilor, 

așa cum se spune în versetul 18. 

4. Versetul 17 spune că „El este înaintea a toate și prin El toate 

se mențin.” Aceasta Îl separă din nou de creație, ca Domn al 

creației; și asta învață textul. În El a început creația, așa cum 

se spune în Apocalipsa 3:14 creația a existat în El, în 

embrion, ca să spunem așa; „fiindcă Tatălui i-a plăcut ca în 

El să locuiască toată plinătatea.” (Coloseni 1:19).  Nici un 

limbaj nu ar putea arăta mai perfect preexistența și puterea 

creatoare a lui Hristos decât limbajul din Coloseni 1: 15-17.  

 „Prin El toate se mențin.” Acest lucru este echivalent cu 

Epistola către Evrei 1:3 care vorbește despre El ca „susținând 

toate prin cuvântul puterii Lui.” El a adus toate lucrurile la 

existență și le păstrează în existență. Cuvântul Lui le-a 

determinat să existe și cuvântul Lui le susține. În toate aceste 

lucruri, el nu acționează independent, ci în comun cu Tatăl. El a 

spus: „Eu și Tatăl una suntem.” (Ioan 10:30). Unul nu are un 
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gând care să nu fie și gândul celuilalt. Unitatea lor în creație se 

arată în cuvintele „Și Dumnezeu a spus: Să facem om după 

chipul nostru, după asemănarea noastră” (Geneza 1:26). 

Această unire a Tatălui și a Fiului servește pentru a explica de 

ce cuvântul ebraic care este redat „Dumnezeu” este la numărul 

plural. „Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui 

Fiu născut, care este în sânul Tatălui, El l-a făcut cunoscut.” 

(Ioan 1:18). 

Tot ceea ce știm despre Dumnezeu, învățăm prin Hristos. 

Prin urmare, nimeni să nu spună că, înălțându-L pe Hristos, 

suntem în pericolul de a ne coborî concepțiile despre Dumnezeu. 

Acest lucru este imposibil, deoarece cu cât mai înălțate sunt 

concepțiile pe care le avem despre Hristos, cu atât mai înălțate 

trebuie să fie concepțiile noastre despre Tatăl. 
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Capitolul 5 
 

 

 

DIVINITATEA LUI HRISTOS ȘI 

DAREA LEGII 

 

 

 

ntrucât toți trebuie să-L onoreze pe Fiul, așa cum Îl 

onorează pe Tatăl, trebuie să-L onoreze nu numai ca 

Creator, ci și ca Legiuitor. Isaia 33:22 spune: „Fiindcă 

DOMNUL este judecătorul nostru, DOMNUL este legiuitorul 

nostru, DOMNUL este împăratul nostru; El ne va salva.” 

Afirmația lui Hristos, că „Tatăl nu judecă pe nimeni, ci a 

încredințat toată judecata Fiului, ca toți să onoreze pe Fiul, așa 

cum onorează pe Tatăl” (Ioan 5:22, 23), este în sine o dovadă 

că Hristos este legiuitor. Doar puterea care face legile poate 

asigura executarea lor. Acum vom continua să dovedim că legea 

a fost dată de Hristos, tot așa precum aceasta este neprihănirea 

Lui.  

Hristos a fost conducătorul copiilor lui Israel din Egipt 

până în Canaan. Poate că nu este nimeni care să nu creadă acest 

lucru în mod general; dar este susceptibil de dovezi foarte clare. 

Cităm 1 Corinteni 10:4 care spune că părinții, „toți au băut 

aceeași băutură spirituală, fiindcă au băut din acea Stâncă 

spirituală ce îi urma; și acea Stâncă era Cristos.” Acest lucru 

în sine este suficient pentru a soluționa problema. Hristos este 

Stânca pe care este zidită biserica lui Dumnezeu și Stânca ce va 

Î 
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zdrobi dușmanii lui Dumnezeu în pulbere. (Matei 16:18, Efeseni 

2:20, 1 Petru 2:4-8, Luca 20:17, 18). El este Stânca pe care cei 

care sunt ridicați din groapa groaznică a păcatului și-au stabilit 

căile. (Psalmii 40:1; 1 Corinteni 3:11). El a fost cel pe care Israel 

l-a respins când „a disprețuit Stânca salvării Lui.” 

(Deuteronom 32:15). 

Acest lucru este tot mai clar arătat printr-o comparație a 

versetelor din Numeri 21:5, 6 și 1 Corinteni 10:10. Primul text 

spune că „Și poporul a vorbit împotriva lui Dumnezeu și 

împotriva lui Moise, spunând: Pentru aceasta ne-ați făcut să ne 

urcăm din Egipt, ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, 

nici urmă de apă; și sufletul nostru detestă această pâine 

ușoară. Și DOMNUL a trimis șerpi înfocați în mijlocul 

poporului și au mușcat poporul și mult popor din Israel a 

murit.” 

Aici vedem că oamenii au vorbit nu numai împotriva lui 

Moise, conducătorul lor vizibil, ci și împotriva lui Dumnezeu, 

conducătorul lor invizibil. Acum în 1 Corinteni 10:9 Pavel 

spune clar împotriva cui murmurau ei. El spune: „nici să nu 

ispitim pe Cristos, după cum unii dintre ei l-au ispitit și au fost 

nimiciți de șerpi.” Deci, Hristos a fost cel care, cu numele lui 

Dumnezeu, conducea pe Israel și El era cel împotriva căruia au 

murmurat. Evrei 3:5-11, de asemenea, ne învață același lucru 

foarte clar. Trebuie doar să citim cu grijă pentru a vedea că 

Hristos este Cel a cărui voce Duhul Sfânt ne avertizează să nu o 

respingem așa cum au făcut părinții care L-au ispitit patruzeci 

de ani în pustie. Cităm: 

„Și Moise, într-adevăr, a fost credincios în toată casa lui 

ca servitor, pentru mărturie acelor lucruri ce urmau să fie 

vorbite după aceea; Dar Cristos ca fiu peste propria lui casă; a 

cărui casă suntem noi, dacă neclintit ținem strâns cutezanța și 
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bucuria speranței, până la sfârșit. De aceea, așa cum spune 

Duhul Sfânt: Astăzi, dacă veți auzi vocea lui, Nu vă împietriți 

inimile, ca în răzvrătire, în ziua ispitirii în pustie, când părinții 

voștri m-au ispitit, m-au încercat și au văzut faptele mele 

patruzeci de ani. De aceea m-am mâhnit pe această generație și 

am spus: Ei totdeauna se rătăcesc în inima lor și nu au cunoscut 

căile mele. Așa că am jurat în furia mea: Nu vor intra în odihna 

mea.” 

De vreme ce Hristos a fost conducătorul vechiului Israel 

din Egipt până în Canaan, rezultă că Hristos a fost Îngerul 

Domnului care i s-a arătat lui Moise în tufișul aprins și a spus: 

„Mai mult, El a spus: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, 

Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui 

Iacob. Și Moise și-a ascuns fața, pentru că s-a temut să se uite 

la Dumnezeu. Și DOMNUL a spus: Cu adevărat am văzut 

necazul poporului Meu care este în Egipt și am auzit strigătul 

lor din cauza asupritorilor; căci știu întristările lor; și am 

coborât să îi eliberez din mâna egiptenilor și să îi scot din acea 

țară într-o țară bună și largă, într-o țară în care curge lapte și 

miere.” (Exod 3:6-8). 

Dacă cineva ar trebui să obiecteze la această concluzie cât 

se poate de firească, pe motiv că cel care vorbește aici se 

numește pe Sine „EU SUNT CEL CE SUNT” drept Cel care 

există în sine – Iehova – nu trebuie decât să-i reamintim că Tatăl 

i-a dat Fiului să aibă viață în sine (Ioan 5:26), că Hristos a 

afirmat același lucru despre El când a spus: „Mai înainte să fi 

fost Avraam: Eu sunt.” (Ioan 8:58); pentru care presupusă 

blasfemie iudeii au încercat să-l ucidă cu pietre; și că, de către 

profet, El este cel mai clar numit Iehova, în următorul pasaj: 
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„Iată, vin zilele, spune DOMNUL, când îi voi ridica lui 

David un Lăstar al Neprihănirii și un Împărat va domni și va 

prospera și va face judecată și dreptate pe pământ. În zilele lui 

Iuda va fi salvat și Israel va locui în siguranță; și acesta este 

numele Lui, prin care va fi numit: DOMNUL DREPTATEA 

NOASTRĂ;” literal „Iehova, neprihănirea noastră” (Ieremia 

23:5, 6). 

Dar să ne întoarcem la punctul principal și anume că Isus 

a fost conducătorul Israelului din Egipt, Mântuitorul poporului 

său din robie, așa cum arată textele citate. Acum faceți legătura 

cu cuvintele introductive ale decalogului: „Și Dumnezeu a 

vorbit toate aceste cuvinte, spunând: Eu sunt DOMNUL 

Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, afară din casa 

robiei. Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine.” (Exod 20:1-3). 

Acest verset Îl identifică în mod clar pe Conducătorul 

copiilor lui Israel din Egipt, ca legiuitorul de la Sinai. Dacă se 

spune că în această chestiune nu-i putem separa pe Tatăl și Fiul, 

răspundem că tocmai aceasta este ideea pe care o subliniem. 

Tatăl și Fiul nu pot fi separați în nicio acțiune, pentru că sunt 

una. Dar, la fel cum Fiul a fost Cel prin care au fost create toate 

lucrurile, tot așa a fost El și Cel care a declarat oamenilor legea 

lui Iehova. Astfel el este Cuvântul divin. Fiul declară voia 

Tatălui, care este și propria sa voință. Faptul că vocea lui Hristos 

a declarat legea la Sinai, poate fi demonstrat într-un alt mod, 

după cum urmează: 

„Vedeți să nu refuzați pe Cel ce vorbește. Căci dacă nu au 

scăpat cei ce l-au refuzat pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât 

mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce 

vorbește din cer, a cărui voce a clătinat pământul atunci, dar 

acum a promis, spunând: Eu clatin încă o dată, nu doar 

pământul, ci și cerul.”  (Evrei 12:25, 26). 
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Acest lucru ne spune că aceeași voce care a zguduit 

pământul la darea legii de la Sinai va zdruncina din nou 

pământul și cerurile, de asemenea. Observați acum următoarele 

texte, care arată ce are loc în legătură cu a doua venire. În 1 

Tesaloniceni 4:16 se spune: „Fiindcă Însuși Domnul va coborî 

din cer cu un strigăt, cu vocea arhanghelului și cu trâmbița lui 

Dumnezeu, și morții în Cristos se vor scula primii.” 

Acesta este glasul lui Hristos care va fi auzit atunci, și care 

este arătat de Ioan 5:26-29: 

„Fiindcă, așa cum Tatăl are viață în El Însuși, tot așa a 

dat Fiului să aibă viața în El Însuși. Și i-a dat de asemenea 

autoritate pentru a face judecată, pentru că este Fiul omului. Nu 

vă minunați de aceasta, pentru că vine timpul în care toți cei din 

morminte vor auzi vocea Lui și vor ieși afară; cei ce au făcut 

binele, pentru învierea vieții; iar cei ce au practicat cele rele, 

pentru învierea damnării.” 

Deci, vocea Fiului lui Dumnezeu este cea care deschide 

mormintele. Acum vom compara mai multe versete. În Psalmii 

2:6-8 aflăm că Hristos trebuie să conducă păgânii cu o toiag de 

fier și să-i sfâșie în bucăți ca vasul unui olar. Isaia spune că „va 

lovi pământul cu nuiaua gurii Lui și cu suflarea buzelor sale va 

ucide pe cel stricat.” (Isaia 11:4). În Apocalipsa 19:11-21 avem 

o descriere a ieșirii lui Hristos cu armatele Cerului pentru a lupta 

și a distruge națiunile rele ale pământului; și în Ieremia 25:30, 

31, această bătălie este astfel descrisă: 

„DOMNUL va răcni din înălțime și își va înălța vocea din 

locuința Lui sfântă; va răcni cu putere asupra locuinței Lui; El 

va scoate un strigăt, asemenea celor care calcă strugurii, 

împotriva tuturor locuitorilor pământului. Un zgomot va ajunge 

până la marginile pământului, pentru că DOMNUL are o 
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neînțelegere cu națiunile, El, cu orice făptură, se va judeca; îi 

va da pe cei stricați sabiei.” 

Comparați cu aceste versete, Apocalipsa 19:15 și Isaia 

63:1-6 și citiți Ioel 3:16: „DOMNUL de asemenea va răcni din 

Sion și își va înălța vocea din Ierusalim; și cerurile și pământul 

se vor cutremura; dar DOMNUL va fi speranța poporului Său 

și tăria copiilor lui Israel.” 

Aceste texte sunt suficiente pentru a arăta că zguduirea 

cerurilor și a pământului se face prin vocea Aceluia care are o 

neînțelegere cu națiunile și care urmează să le distrugă și să-și 

elibereze poporul. Am văzut deja că vocea care trebuie să 

scuture cerurile și pământul este aceeași voce care a zguduit 

pământul la darea legii. Dar Hristos este Cel care va zdrobi 

națiunile în bucăți, astfel încât vocea Lui este cea care va zgudui 

pământul și, de asemenea, cerul. De aceea, vocea lui Isus a rostit 

cele zece porunci din vârful Sinaiului. Legea este adevărul 

(Psalmii 119:142), și Hristos spune, „Eu sunt calea și adevărul 

și viața: nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6).  

Cele zece porunci sunt neprihănirea lui Dumnezeu (Isaia 

51:4-7), și voința sa (Romani 2:17, 18); dar ele reprezintă voia 

dreaptă a lui Hristos la fel de mult ca și cea a Tatălui; căci El și 

Tatăl sunt una. 
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Capitolul 6 
 

 

 

HRISTOS CA LEGIUITOR ȘI 

MÂNTUITOR 

 

 

 

utem să luăm a patra poruncă și să arătăm că ceea ce 

este adevărat pentru întreaga lege este deosebit de 

adevărat despre ea. Prin urmare; în porunca aceea 

citim că „în șase zile DOMNUL a făcut cerul și pământul, 

marea și tot ce este în ele și s-a odihnit în a șaptea zi; pentru 

aceasta DOMNUL a binecuvântat ziua sabatului și a sfințit-o.” 

(Exod 20:11). Geneza 2:3 mai afirmă că „Și Dumnezeu a 

binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o, pentru că în aceasta s-

a odihnit de toată lucrarea Sa, pe care Dumnezeu a creat-o și a 

făcut-o.” 

Cel care a făcut cerurile și pământul a făcut și Sabatul 

pentru om. El a făcut-o odihnindu-se la sfârșitul lucrării Sale 

creatoare și apoi binecuvântând și sfințind ziua în care s-a 

odihnit – ziua a șaptea. Aceeași ființă a fost cea care a creat, care 

s-a odihnit în ziua a șaptea, a binecuvântat ziua a șaptea și a 

sfințit-o sau a pus-o deoparte pentru ca omul să o folosească, cu 

instrucțiuni despre cum ar trebui să o folosească. Dar Hristos a 

fost Cel care a creat cerurile și pământul, „pentru că de El au 

fost create toate lucrurile care sunt în cer și care sunt pe 

pământ, vizibile și invizibile.” „Toate au fost create prin El.”  

P 
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Prin urmare, Hristos a făcut Sabatul. El este Domnul tuturor, 

chiar al zilei Sabatului (Matei 12:8). 

Astfel identificăm Sabatul, – aceeași zi pe care iudeii 

mărturiseau că o țin și pentru care L-au acuzat grav pe Hristos 

că a încălcat-o, – cu ziua Domnului. Așa că am demonstrat în 

general și în special că Hristos este Legiuitorul pentru toată 

omenirea. Prin urmare, trebuie să-l onorăm drept Creator și 

Legiuitor și acum, nu în ultimul rând, ca Mântuitor. Și în acest 

sens ajungem la partea mângâietoare și încurajatoare a tot ceea 

ce a a fost înainte.  

Câteva texte vor fi suficiente în această privință. Mai întâi 

cităm Ioan 3:16: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 

că a dat pe singurul său Fiu născut, ca oricine crede în El, să 

nu piară, ci să aibă viață veșnică.” Dar dăruirea nu a fost doar 

din partea Tatălui. Atât Tatăl, cât și Fiul s-au împărtășit în mod 

egal în acest sens, ca în toate celelalte lucruri. Pavel spune 

despre Hristos că El „s-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele 

noastre, ca să ne elibereze din această lume rea, conform voii 

lui Dumnezeu și Tatălui nostru.” (Galateni 4:1, vezi și Titus 

2:13, 14). 

Dar în timp ce Tatăl și Fiul au participat în mod egal la 

această lucrare, Fiul a fost cel în care a fost revelat Tatăl, așa 

cum am învățat din Ioan 1:18 și 14:7-9. De asemenea, Pavel 

declară în mod expres că „Dumnezeu era în Cristos, împăcând 

lumea cu Sine” (2 Corinteni 5:19). Putem cunoaște măsura 

dragostei lui Dumnezeu pentru om numai așa cum „cunoașteți 

dragostea lui Cristos, care întrece cunoașterea” (Efeseni 3:19) 

și putem învăța acest lucru numai de la Calvar. Deci Ioan spune: 

„Prin aceasta pricepem dragostea lui Dumnezeu, pentru că El 

și-a dat viața pentru noi” (1 Ioan 3:16). Dumnezeul nostru este 

Mântuitorul nostru.  
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Ce garanție ne oferă acest lucru cu credincioșia celor „mai 

mari și prețioase promisiuni” ale Evangheliei (2 Petru 1:4). 

Legea supremă a universului a fost încălcată de locuitorii acestei 

mici planete, iar Legiuitorul S-a oferit să mântuie acești rebeli. 

Dacă ar fi trimis un înger, nu am avea nicio garanție de mântuire; 

dar El S-a dăruit. Nicio altă viață nu avea suficientă valoare. 

Oferindu-Se, a împlinit cuvintele profetului: „DOMNUL se 

desfată de dragul dreptății lui; el va preamări legea și o va face 

demnă de cinste.” (Isaia 42:21). 

A preamărit-o prin moartea Sa. Prin aceasta, și-a arătat 

valoarea și cât de imposibil este ca legea să fie schimbată sau 

abrogată sau să se abată de la strictețea acesteia. Aceasta 

întâmpină plângerea necredincioasă cu privire la nedreptatea ca 

o persoană nevinovată să sufere pentru una vinovată. Acest 

lucru ar fi nedrept, în circumstanțe obișnuite; dar când acel 

nevinovat este Însuși Legiuitorul, nu există nicio nedreptate. 

Dumnezeu nu a putut să slăbească niciun punct din pretențiile 

legii Sale. A face acest lucru ar fi însemnat să se lepede de Sine, 

să-Și lase deoparte propria neprihănire. Dar El avea dreptul să 

Se dăruiască pentru om și, făcând acest lucru, și-a justificat 

legea și i-a îndreptățit pe păcătoșii care cred și, în același timp, 

era pe deplin drept.  

Și dacă Legiuitorul S-a dat pe Sine pentru noi, pentru a ne 

mântui din încălcarea propriei Sale legi, ce asigurare mai mare 

am putea cere că-I va salva pe toți cei care vin la El? Bine ar 

putea spune Pavel: „știu în cine am crezut și sunt convins că El 

este în stare să păzească ce i-am încredințat pentru ziua aceea.” 

(2 Timotei 1:12). Când ne amintim și de puterea minunată 

manifestată în creație, prin facerea lumilor din nimic, cât de 

potrivite sunt cuvintele apostolului Petru: „De aceea cei ce 

suferă conform voii lui Dumnezeu să își încredințeze sufletele 
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lor Lui, în facerea de bine, ca unui Creator credincios.” (1 Petru 

4:19). Cel care este capabil să ia lucruri care nu sunt, ca să 

nimicescă lucrurile care sunt (1 Corinteni 1:28), este capabil să 

ne ia însăși slăbiciunea și să o transforme în putere; iar pentru 

asigurarea noastră ulterioară avem raportul multora care „au 

fost întăriți prin slăbiciune” (Evrei 11:34). 

Bine poate poetul cânta: 

„Ce temelie sigură, voi, sfinți ai Domnului,  

pentru credință e pusă în excelența Cuvântului! 

Ce vă mai poate spune, mai mult decât a spus: 

Cine a fugit spre refugiu la Mântuitorului Isus?” 

 

 

 

 

 


