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Ellen G. White: 
1827-1915 

 
Periodicele noastre 

 
Dumnezeu mi-a dat lumină cu privire la periodicele noastre. Ce lumină? – El a spus că 

morţii trebuie să vorbească. Cum? – Faptele lor îi urmează. În lucrarea noastră trebuie să repetăm 
cuvintele pionierilor, care ştiu ce înseamnă să cauţi după adevăr ca după o comoară ascunsă, şi care 
s-au trudit pentru a pune baza lucrării noastre. Ei au înaintat pas cu pas sub influenţa Spiritului lui 
Dumnezeu. Unul câte unul aceşti pionieri trec la odihnă. Cuvântul care mi-a fost dat este: „Lăsaţi 
ca ceea ce au scris aceşti oameni în trecut să fie retipărit.” Iar în „Semnele Timpului”, articolele să 
nu fie lungi sau tipăritura înzorzonată. Nu încercaţi să îngrămădiţi totul într-un singur număr al 
ziarului. Faceţi ca tipăritura să fie bună, iar experienţele vii, serioase să fie publicate în ziar. 

Nu cu mult timp în urmă am luat un exemplar din „Ecoul Biblic”. În timp ce-l răsfoiam, am 
văzut un articol scris de prezbiterul Haskell, şi unul de prezbiterul Cotliss. După ce am lăsat ziarul 
jos, am spus: „Aceste articole trebuie retipărite. Există adevăr şi putere în ele. Oamenii au vorbit 
după cum au fost influenţaţi de Spiritul Sfânt.” 

Faceţi ca aceste adevăruri care reprezintă baza credinţei noastre să fie ţinute înaintea 
poporului. Unii se vor depărta de credinţă, acordând atenţie spiritelor seducătoare şi doctrinelor 
diavolilor. Ei vorbesc într-o manieră ştiinţifică, iar duşmanul vine şi le oferă o grămadă de ştiinţă; 
dar nu este ştiinţa salvării. Nu este ştiinţa umilinţei, a consacrării sau a sfinţirii Spiritului. Trebuie să 
înţelegem care sunt stâlpii credinţei noastre, - adevărurile care ne-au făcut poporul care suntem, şi 
care ne-au călăuzit pas cu pas. 

 
Experienţe timpurii 

 
După trecerea timpului din 1844, noi am căutat după adevăr ca după o comoară ascunsă. M-

am întâlnit cu fraţii şi am studiat şi ne-am rugat într-un mod serios. Deseori rămâneam împreună 
până târziu în noapte, şi uneori chiar de-a lungul întregii nopţi, rugându-ne pentru lumină şi studiind 
Cuvântul. Iarăşi şi iarăşi aceşti fraţi se întâlneau pentru a studia Biblia, pentru a o înţelege şi pentru 
a fi pregătiţi să vorbească cu putere. Când, în timpul studiului, ajungeau în punctul în care spuneau: 
„Noi nu mai putem face nimic!”, Spiritul Domnului venea asupra mea. Eram luată în viziune şi 
primeam o explicaţie clară a pasajelor pe care le studiam, alături de explicaţiile referitoare la modul 
în care urma să lucrăm şi să învăţăm efectiv. Astfel a fost dată lumina care ne-a ajutat să înţelegem 
Scripturile în ceea ce-L priveşte pe Hristos, misiunea Sa şi lucrarea Sa de preoţie. Mi-a fost lămurită 
o linie a adevărului care se întindea de la acel timp până la momentul în care vom intra în cetatea lui 
Dumnezeu, iar eu am oferit şi altora instrucţiunile pe care Domnul mi le-a dat. 

Pe parcursul acestei perioade de timp, eu nu puteam să înţeleg felul în care raţionau fraţii. 
Mintea îmi era blocată, şi eram incapabilă de a înţelege pe deplin versetele pe care le studiam. 
Acesta a fost una dintre cele mai mari dureri din viaţa mea. Mintea mea a rămas astfel până când 
principalele puncte ale credinţei noastre s-au clarificat minţilor noastre în armonie cu Cuvântul lui 
Dumnezeu. Fraţii ştiau că atunci când nu eram în viziune, nu putem să înţeleg aceste chestiuni, şi 
au acceptat ca lumină venită direct din cer descoperirile făcute. 

Au răsărit multe erori, şi cu toate că nu eram decât cu puţin mai mare decât un copil, 
Domnul m-a trimis din loc în loc pentru a-i mustra pe cei care îmbrăţişau aceste doctrine false. 
Este vorba despre acei care se găseau în pericolul de a cădea în fanatism, iar eu am fost invitată în 
numele Domnului să le dau un avertisment din cer. 

Ne vom întâlni cu aceste doctrine false din nou. Vor veni cei care vor pretinde că au viziuni. 
Când Domnul vă oferă o dovadă clară că viziunea este de la El, o puteţi accepta; dar să n-o acceptaţi 
pe baza altor dovezi; căci oamenii vor fi conduşi din ce în ce mai mult pe căi greşite în ţările străine 
şi în America. Domnul doreşte ca poporul Său să se poarte ca nişte bărbaţi şi femei raţionali. 
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Salvare în Adevăr 
 

În viitor vor răsări descurajări de tot felul, iar noi dorim să avem un teren solid pentru 
picioarele noastre. Dorim să avem stâlpi rezistenţi pentru clădire. Nici un ac nu trebuie mişcat din 
ceea ce Domnul a stabilit. Duşmanul va aduce doctrine false, ca aceea că nu există sanctuar. Acesta 
este unul dintre punctele în care va exista o depărtare de la adevăr. Unde vom găsi siguranţă decât 
în adevărurile pe care Domnul ni le-a dat în ultimii cinci zeci de ani? (Ellen White, R&H, 5 mai 
1905) 

Lăsaţi ca Pionierii să identifice Adevărul. – când puterea lui Dumnezeu mărturiseşte care 
este adevărul, acel adevăr trebuie să rămână pentru totdeauna ca adevăr. Nici o supoziţie 
ulterioară, contrară luminii oferite de Dumnezeu, nu trebuie primită. Se vor ridica bărbaţi cu 
interpretări ale Scripturii care pentru ei reprezintă adevăr, dar care nu sunt adevăr. Dumnezeu ne-a 
dat adevărul pentru acest timp ca bază pentru credinţa noastră. El Însuşi ne-a învăţat care este 
adevărul. Unul şi altul se vor ridica cu o nouă lumină care contrazice lumina pe care Dumnezeu ne-
a dat-o sub demonstraţia Spiritului Său cel Sfânt. 

Câţiva dintre cei care au trecut prin experienţa câştigată în stabilirea acestui adevăr, încă mai 
sunt în viaţă. Dumnezeu a cruţat într-un mod binevoitor vieţile lor pentru a repeta din nou şi din nou 
până când vor muri experienţa prin care au trecut, asemenea apostolului Ioan până la sfârşitul vieţii 
sale. Iar purtătorii de standarde care au murit trebuie să vorbească prin retipărirea scrierilor lor. 
Am fost instruită că în acest fel vocile lor vor fi auzite. Ei trebuie să-şi aducă mărturia privitor la 
ceea ce constituie adevărul pentru acest timp. Predicaţi Cuvântul, pag. 5. (Ellen White, 1905, 
„Sfaturi pentru Scriitori şi Editori”, pag. 31,32) 

 
Protest împotriva mutării pietrelor de hotar 

 
Când vor apare persoane care vor muta un ac sau un stâlp din baza pe care Dumnezeu a 

stabilit-o prin Spiritul Său cel Sfânt, lăsaţi ca cei în vârstă care au fost pionieri ai lucrării noastre 
să vorbească lămurit, şi lăsaţi ca cei care sunt morţi să vorbească de asemenea prin retipărirea 
articolelor lor apărute în periodicele noastre. Strângeţi razele de lumină divină pe care Dumnezeu 
le-a dat pe măsură ce El şi-a condus poporul pas cu pas pe calea adevărului. Acest adevăr va sta ca 
test al timpului şi ca probă. Ms. 62, 1905, pag. 6. („Un Avertisment Împotriva Teoriilor False”, 24 
mai 1905.) (Ellen White, 1905, „Manuscript Releases” vol.1, pag. 55) 

Mărturia Pionierilor Lucrători. – Mi-au fost prezentate descurajările pe care Satana le aduce 
în această perioadă. Am fost instruită că noi ar trebui să scoatem în evidenţă mărturia unora dintre 
lucrătorii bătrâni care sunt acum morţi. Lăsaţi-i să continue să vorbească prin articolele pe care le 
găsim în prima perioadă a publicaţiilor noastre. Aceste articole ar trebui acum să fie retipărite 
pentru ca să existe o voce vie a martorilor Domnului. Istoria experienţei timpurii a mesajului va 
avea o putere în a se împotrivi măiestrelor descurajări ingenioase ale lui Satana. Această 
instrucţiune mi-a fost repetată recent. Trebuie să prezint înaintea poporului mărturia adevărului 
biblic şi să repet mesajele hotărâtoare care au fost prezentate cu ani în urmă. Doresc ca predicile 
mele de la adunările de câmp şi din biserici să aibă viaţă pentru a-şi realiza lucrarea lor specială. – 
Scrisoarea 99, 1905. (Ellen White, 1905, „Sfaturi pentru Scriitori şi Editori”, pag. 26) 

Zilnic tânjesc după puterea de a lucra dublu. L-am rugat pe Domnul pentru putere şi 
înţelepciune pentru a reproduce scrierile martorilor care au fost confirmaţi în credinţă în istoria 
timpurie a mesajului. După trecerea timpului din 1844, ei au primit lumina şi au umblat în lumină, 
şi când cei ce vor pretinde că au o lumină nouă vor veni cu mesajele lor deosebite privind diferitele 
puncte ale Scripturii, noi deţinem, prin lucrarea Spiritului Sfânt, mărturii potrivite, care stopează 
influenţa unor astfel de solii ca cea prezentată de prezbiterul A. F. Ballenger. Acest om sărman a 
lucrat hotărât împotriva a ceea ce a fost confirmat de Spiritul Sfânt. Când puterea lui Dumnezeu 
mărturiseşte despre ceea ce este adevăr, acel adevăr va rămâne pentru totdeauna ca adevăr. Nici o 
supoziţie ulterioară, contrară luminii oferite de Dumnezeu, nu trebuie primită... 

Noi nu trebuie să primim cuvintele celor care vin cu un mesaj ce contrazice punctele 
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speciale ale credinţei noastre. Ei strâng o mulţime de versete şi le aşează ca o dovadă în jurul 
teoriilor lor. Această lucrare a tot fost repetată de-a lungul ultimilor cinci zeci de ani. Şi, în timp ce 
Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu şi trebuie respectată, aplicaţiile făcute de ei, dacă aceste 
aplicaţii mută un stâlp al bazei pe care Dumnezeu a susţinut-o în aceşti cinci zeci de ani, este o 
mare greşeală. Cel care face o astfel de aplicaţie nu cunoaşte demonstraţia minunată a Spiritului 
Sfânt care a oferit putere şi forţă mesajelor din trecut ce au fost adresate poporului lui Dumnezeu. 

Dovezile prezbiterului Ballenger nu sunt demne de încredere. Dacă sunt primite, vor 
distruge credinţa poporului lui Dumnezeu în adevărul care ne-a făcut ceea ce suntem. Trebuie să 
fim hotărâţi în această privinţă, căci punctele pe care el încearcă să le demonstreze cu Scriptura nu 
sunt sănătoase. Ele nu demonstrează că experienţa trecută a poporului lui Dumnezeu a fost o 
înşelăciune. Noi avem adevărul; noi am fost îndrumaţi de îngerii lui Dumnezeu. Sub călăuzirea 
Spiritului Sfânt a fost oferită prezentarea chestiunii sanctuarului. Este bine ca oricine să păstreze 
tăcerea în ceea ce priveşte trăsăturile credinţei noastre în care n-a avut nici un rol de jucat. 

Dumnezeu nu se contrazice niciodată pe Sine. Dovezile Scripturii sunt greşit aplicate dacă 
sunt forţate să sprijine ceea ce nu este adevărat. Unul după altul se vor ridica pentru a aduce o 
presupusă lumină mare, şi-şi vor expune declaraţiile. Dar noi rămânem la vechile pietre de hotar. 
[se citează Ioan 1:1-10.] 

Am fost instruită să declar că aceste cuvinte le putem folosi ca potrivite pentru acest timp, 
pentru timpul care va veni când păcatul trebuie numit pe adevăratul său nume. Suntem împiedicaţi 
în lucrarea noastră de oameni care nu sunt convertiţi şi care urmăresc preamărirea personală. Ei 
doresc să fie priviţi ca originatori de noi teorii, pe care ei le prezintă, pretinzând că deţin adevărul. 
Dar dacă aceste teorii sunt primite, vor conduce la negarea adevărului pe care Dumnezeu l-a dat 
poporului Său în ultimii cinci zeci de ani, întărindu-l prin demonstraţia Spiritului Sfânt. 

Faceţi ca toţi să se ferească de caracterul lucrării lor. Mai bine ar cădea în luptă de dragul 
sufletelor lor şi ale celorlalţi. „Dacă umblăm în lumină după cum El este în lumină, sângele lui Isus 
Hristos Fiul Său ne curăţă de toate păcatele.” (1 Ioan 1:7) Nu-i conferă nici un credit cuiva dacă 
inaugurează o nouă cale folosind Scriptura pentru a susţine teorii eronate, conducând minţile în 
confuzie, departe de adevărurile care trebuie să fie permanent imprimate în minţile poporului lui 
Dumnezeu pentru ca ei să se ţină cu tărie de credinţă. – Scrisoarea 329, 1905. (către J. A. Burden, 
11 dec. 1905.) (Ellen White, 1905, „Manuscript Release” nr. 760: „Integritatea Adevărului despre 
Sanctuar”, pag. 18-20) 

Punctele principale ale credinţei noastre aşa cum le avem astăzi, au fost temeinic fondate. 
Punct după punct a fost clar definit, şi toţi fraţii au ajuns în armonie. Întreaga adunare a 
credincioşilor era unită în adevăr. Au existat şi acei care au venit cu doctrine străine, dar nu ne-a 
fost niciodată teamă de a-i întâlni. Experienţa noastră a fost în chip minunat întărită prin 
descoperirea Spiritului Sfânt. – MS 135, 1903. (Ellen White, „The Early Ears” vol. 1 – 1827-1862, 
pag. 145) 

Înregistrarea experienţei prin care poporul lui Dumnezeu a trecut în istoria timpurie a 
lucrării noastre, trebuie republicată. Mulţi dintre cei ce au venit la adevăr de atunci, nu cunosc felul 
în care Domnul a lucrat. Experienţa lui William Miller şi a asociaţilor săi, a Căpitanului Joseph 
Bates şi a altor pionieri ai mesajului advent, ar trebui ţinută înaintea poporului nostru. Ar trebui 
acordată atenţie cărţii prezbiterului Loughborough. Conducătorii noştri ar trebui să vadă ce poate fi 
făcut pentru răspândirea acestei cărţi. (Ellen White, „Sfaturi pentru Scriitori şi Editori”, pag. 145) 

 
Justificarea mesajului nostru 

 
„Acum Spiritul spune lămurit că în timpurile din urmă unii se vor depărta de credinţă, 

acordând atenţie spiritelor înşelătoare şi doctrinelor diavolilor; minţind cu prefăcătorie; având 
conştiinţa însemnată cu un fier roşu.” 1 Timotei 4:1,2 

Domnul mi-a arătat că prin puterea Sa infinită a susţinut dreapta solilor Săi mai bine de o 
jumătate de secol, pentru ca adevărul să fie tipărit pe măsură ce Domnul m-a invitat să scriu în 
publicaţii, în periodice şi cărţi; de ce? – Pentru că, dacă n-ar fi fost astfel tipărit, când pionierii 
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credinţei vor muri, vor exista mulţi, noi la credinţă, care vor accepta uneori ca mesaje ale 
adevărului idei ce conţin învăţături eronate şi falsuri periculoase. Uneori, ceea ce oamenii învaţă a 
fi „lumină specială”, este de fapt eroare amăgitoare, asemenea măzărichei descoperită prin grâu care 
se va răspândi şi va produce o recoltă otrăvitoare. Şi astfel de erori vor fi susţinute de unii până la 
încheierea acestei istorii a pământului. 

Există unii care, acceptând teorii eronate, se străduiesc să le fondeze adunând paragrafe 
ale adevărului din scrierile mele, pe care ei le folosesc scoase din context şi asociate cu eroarea. 
Astfel, seminţele ereziei, răspândindu-se şi dezvoltându-se rapid în plante puternice, sunt 
înconjurate de multe plante preţioase ale adevărului, şi, în felul acesta se depune un mare efort 
pentru a demonstra autenticitatea plantelor contrafăcute. 

Aşa s-a întâmplat cu ereziile din Templul Viu. [O CARTE CE CONŢINEA ÎNVĂŢĂTURI 
PANTEISTE, PUBLICATĂ DE J.H. KELLOG.] Subtilele erori din această carte erau înconjurate 
de multe adevăruri minunate. ... Falsurile seducătoare ale lui Satana, subminează încrederea în 
adevăraţii stâlpi ai credinţei noastre, care sunt bazaţi pe dovezi biblice. Adevărul este susţinut de un 
lămurit „Aşa zice Domnul.” Însă a existat o invazie a erorilor, şi folosirea Scripturilor scoase din 
context pentru a demonstra falsurile, care vor amăgi, dacă va fi cu putinţă, pe fiecare dintre cei 
aleşi. ... 

Nu lăsaţi ca timpul să se scurgă iar ocaziile preţioase de a-L căuta pe Domnul cu toată inima 
mintea şi sufletul, să fie pierdute. Dacă nu primim adevărul din dragoste pentru el, putem fi printre 
acei care vor vedea minunile lucrate de Satana în aceste zile din urmă, şi le vom crede. – Scrisoarea 
136, 27 aprilie 1906, către fraţii Butler, Daniells şi Irwin. (Ellen White, 1906, Azi cu Dumnezeu, 
pag. 126) 
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Joseph H. Waggoner: 
1820 – 1889 

(tatăl lui E. J. Waggoner) 
 

Doctrina Trinităţii 
subminează Ispăşirea 

 
Fără îndoială că pentru mulţi va apare ca lipsit de respect să vorbim astfel despre doctrina 

trinităţii. Dar noi credem că ei trebuie să privească subiectul într-o lumină diferită dacă vor examina 
într-un mod calm şi sincer argumentele pe care le vom prezenta. Noi ştim că scriem având cele mai 
adânci sentimente de respect faţă de Scriptură, şi cu cea mai înaltă stimă pentru fiecare doctrină şi 
adevăr al Scripturii. Însă respectul pentru Scriptură nu presupune respect pentru opiniile oamenilor 
faţă de Scriptură. 

Nu este scopul nostru de a prezenta vreun argument în plus asupra doctrinei trinităţii, decât 
cele ce sunt necesare subiectului pe care îl analizăm, şi anume cel al ispăşirii. Iar noi suntem 
dispuşi, pe deplin dispuşi să renunţăm la concluzia problemei împreună cu toţi cei care vor citi cu 
atenţie remarcile noastre cu efortul de a se dezice de prejudecăţi, dacă din nefericire au. Punctele în 
care nu sunt consecvenţi trinitarienii şi care pot fi indicate pentru a elibera doctrina scripturistică 
a ispăşirii de reproşurile care i-au fost aduse atât de mult timp, constituie consecinţele ce decurg 
din sistemul lor teologic. Indiferent de abilitatea scriitorilor la care ne referim, ei nu se pot elibera 
de inconsecvenţe fără a-şi corecta doctrina. 

Mulţi teologi chiar cred că ispăşirea, în ceea ce priveşte măreţia şi eficacitatea ei, este 
legată de doctrina trinităţii. Dar nu putem vedea legătura dintre cele două. Dimpotrivă, apărătorii 
acestei doctrine ajung chiar în situaţia dificilă pe care doreau atât de mult s-o evite. Dificultatea lor 
constă în următoarele: ei consideră negarea trinităţii ca fiind negarea divinităţii lui Hristos. 
Dacă ar fi aşa, ar trebui să ne agăţăm de doctrina trinităţii cu toate puterile; dar nu este cazul. 
Cei care au citit comentariile noastre asupra morţii Fiului lui Dumnezeu, ştiu că noi credem hotărât 
în divinitatea lui Hristos; dar nu putem accepta ideea trinităţii după cum este susţinută de 
trinitarieni, fără a renunţa la ideea noastră asupra măreţiei sacrificiului făcut pentru 
răscumpărarea noastră. 

Iar aici este demonstrat cât de admirabil se întâlnesc în cadrul teologiei cele mai răspândite 
două extreme. Cei mai eminenţi trinitarieni şi cei mai slabi unitarieni se întâlnesc şi sunt perfect de 
acord în privinţa morţii lui Hristos – credinţa ambilor se sprijină pe socinianism. Unitarienii cred că 
Hristos a fost un profet şi un învăţător inspirat, dar numai uman; de aceea moartea Sa constă numai 
în aceea a unui trup omenesc. Trinitarienii insistă că termenul „Hristos” cuprinde două naturi 
distincte şi separate: una care a fost numai umană; cealaltă, a doua persoană din trinitate, care a 
locuit în trup de carne pentru o scurtă perioadă, dar căreia îi era imposibil să sufere sau să moară; că 
Hristos care a murit a fost numai natura umană în care a locuit divinitatea. Ambele părţi au o jertfă 
umană şi nimic mai mult. Nu contează cât de preamărit a fost Fiul pre-existent; indiferent cât de 
glorios, cât de atotputernic şi chiar veşnic; dacă a murit numai partea umană, sacrificiul a fost în 
exclusivitate omenesc. Şi în ceea ce priveşte moartea intermediară a lui Hristos, aceasta este 
socinianism. În felul acesta remarca este îndreptăţită, şi anume că doctrina trinităţii depreciază 
ispăşirea, lăsându-i ca bază numai o jertfă umană. Câteva citate vor demonstra corectitudinea 
acestei afirmaţii. (J.H. Waggoner, 1884, Ispăşirea în Lumina Naturii şi a Descoperirii, pag. 164, 
165) 

Avem încredinţarea că am demonstrat pentru convingerea fiecăruia dintre acei care „tremură 
înaintea cuvântului” Domnului, că Fiul lui Dumnezeu, care era la început, prin care au fost făcute 
lumile, a suferit moartea pentru noi; declaraţiile adesea repetate de scriitorii teologi, potrivit cărora a 
murit numai un trup uman sunt, potrivit Scripturii, dovedite ca false. Aceşti scriitori iau doctrina 
trinităţii ca bază, şi presupun că Hristos este a doua persoană în trinitate, şi că nu putea muri. Din 
nou, ei presupun că moartea nu este o încetare a vieţii; şi, între cele două presupuneri 



 6

nescripturistice, se implică pe ei înşişi în numeroase dificultăţi şi încarcă doctrina ispăşirii cu 
contradicţii lipsite de sens. Nu ne vom aşeza în opoziţie cu opiniile religioase ale oricărei categorii 
de oameni dacă nu este necesar, ci numai pentru a elibera doctrina ispăşirii de consecinţele acestor 
presupuneri suntem obligaţi să notăm câteva dintre argumentele proeminente aduse în favoarea 
doctrinei trinităţii. 

În „Manualul Ispăşirii”, 1 Ioan 5:20 este citat ca şi conţinând dovada unei trinităţi şi a 
Divinităţii Supreme a lui Hristos. Acolo se pretinde că El este numit „adevăratul Dumnezeu şi viaţa 
veşnică.” Întregul verset sună astfel: „Şi ştim că Fiul lui Dumnezeu vine, şi ne-a dat pricepere să-L 
cunoaştem pe El care este adevărat, şi noi suntem în El care este adevărat, chiar în Fiul Său Isus 
Hristos. Acesta este adevăratul Dumnezeu şi viaţa veşnică.” O persoană trebuie să fie puternic 
legată de o teorie, pentru a citi acest verset şi să nu vadă deosebirea evidentă dintre adevăratul 
Dumnezeu şi Fiul lui Dumnezeu. „Noi suntem în El care este adevărat.” Cum? „În Fiul Său Isus 
Hristos.” Deosebirea dintre Hristos şi adevăratul Dumnezeu este în mod clar arătată în chiar 
cuvintele Mântuitorului din Ioan 17:3: „Pentru ca ei să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Isus Hristos pe care Tu L-ai trimis.” 

Mai multă polemică se dezlănţuie asupra versetului din Isaia 9:6 atunci când este citat ca 
sprijinind trinitatea, verset pe care l-am citat mai înainte ca referindu-se la Marele nostru Preot care 
Şi-a vărsat sângele pentru noi. Apărătorii aceste teorii vor spune că versetul face referire la o 
trinitate pentru că Hristos este numit „veşnicul Părinte”. Dar, pentru acest motiv, şi din alte 
motive, noi afirmăm că versetul nu face nici o referinţă la o trinitate. Este Hristos Tatăl în 
trinitate? Dacă acesta este adevărul, atunci cine este Fiul? Sau dacă El este atât Tatăl cât şi Fiul, 
atunci cum poate fi o trinitate? Căci o trinitate presupune trei persoane. Pentru a recunoaşte o 
trinitate, deosebirea dintre Tatăl şi Fiul trebuie menţinută. Hristos este numit „a doua persoană din 
trinitate”; dar dacă acest text demonstrează existenţa unei trinităţi, sau se referă la aşa ceva, atunci 
versetul demonstrează că El este nu cea de-a doua persoană, ci prima. Iar dacă El este prima 
persoană, atunci cine este cea de-a doua? Este limpede că acest text nu face referinţă la o 
asemenea doctrină. (J.H. Waggoner, 1884, Ispăşirea în Lumina Naturii şi a Descoperirii, pag. 167-
169) 

Aşa cum am remarcat înainte, marea greşeală a trinitarienilor în argumentaţia asupra acestui 
subiect este următoarea: ei nu fac nici o deosebire între negarea trinităţii şi negarea divinităţii lui 
Hristos. Ei văd numai cele două extreme între care este adevărul; iar ei consideră fiecare referinţă 
la pre-existenţa lui Hristos ca o dovadă în sprijinul trinităţii. Scriptura mărturiseşte în mod lămurit 
despre pre-existenţa lui Hristos şi despre divinitatea Sa; însă păstrează o desăvârşită tăcere în ceea 
ce priveşte trinitatea. Declaraţia potrivit căreia Fiul lui Dumnezeu nu putea muri este tot atât de 
departe de învăţăturile Bibliei ca lumina de întuneric. Şi i-am întreba pe trinitarieni, căreia dintre 
cele două naturi îi datorăm salvarea? Răspunsul trebuie să fie desigur „Aceleia care a murit sau şi-a 
vărsat sângele pentru noi”; căci „noi avem răscumpărarea prin sângele Său.” Atunci, este evident că 
dacă numai natura umană a murit, Răscumpărătorul nostru este numai uman, iar divinul Fiul al lui 
Dumnezeu nu a luat parte la lucrarea de răscumpărare, căci nu putea să sufere sau să moară. Cu 
siguranţă că avem dreptate atunci când afirmăm că doctrina trinităţii înjoseşte ispăşirea prin 
coborârea sacrificiului, sângelui răscumpărător la standardul inferior al socinianismului. (J.H. 
Waggoner, 1884, Ispăşirea în Lumina Naturii şi a Descoperirii, pag. 173; se poate găsi de 
asemenea şi în R&H, 10 nov.1863, vol.22, pag.189) 

Pre-existenţa şi divinitatea Mântuitorului nostru sunt cel mai clar dovedite de acele versete 
care se referă la El identificându-L cu „Cuvântul”. „La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul era cu 
Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. La fel a fost la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost 
făcute prin El, şi fără El nu a fost nimic făcut.” Ioan 1:1-3 Aceasta dovedeşte în mod lămurit o 
divinitate pre-existentă. Acelaşi autor spune din nou: „Ceea ce a fost de la început, ... Cuvântul 
vieţii.” 1 Ioan 1:1 Ceea ce Ioan numeşte „Cuvântul” în aceste pasaje, Pavel numeşte „Fiul” în Evrei 
1:1-3: „Dumnezeu ... în aceste zile din urmă ne-a vorbit prin Fiul Său, pe care L-a pus moştenitor al 
tuturor lucrurilor, prin care a făcut de asemenea lumile (universul); care este strălucirea slavei Lui, 
şi imaginea exactă a persoanei Sale, şi susţinea toate lucrurile prin cuvântul puterii Sale.” Şi în alte 
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locuri din această scrisoare, aceeaşi persoană preamărită este numită Isus Hristos. În aceste pasaje 
descoperim divinitatea sau „natura preaînaltă” a Domnului nostru. Într-adevăr, limbajul nu poate 
descrie mai clar; de aceea nu este necesar a cita şi alte mărturii pentru a demonstra aceasta, căci a 
fost suficient demonstrat. 

Primul citat spune că Cuvântul era Dumnezeu, şi de asemenea că Cuvântul era cu 
Dumnezeu. Nu este nevoie de nici o dovadă – căci într-adevăr acest citat este el însuşi suficient – că 
Cuvântul ca Dumnezeu nu era Dumnezeul cu care era împreună. Şi după cum nu este decât „un 
singur Dumnezeu”, termenul care se referă la Cuvânt trebuie să fie folosit într-un sens subordonat, 
ceea ce este lămurit de Pavel, care identifică această persoană pre-existentă cu Fiul lui Dumnezeu. 
Aceasta este de asemenea confirmat şi de cuvintele lui Ioan care spune că Cuvântul „era cu Tatăl.” 
1 Ioan 1:2; de asemenea el spune că Cuvântul „era Fiul Său Isus Hristos.” vers. 3. Este normal ca 
Fiul să poarte numele şi titlul Tatălui Său, mai ales când Tatăl Îl face reprezentantul Său exclusiv 
pentru om, şi Îl îmbracă cu o asemenea putere – „prin care a făcut lumile.” Că termenul 
„Dumnezeu” este folosit într-un astfel de sens, este de asemenea dovedit de Pavel care, citând 
Psalmul 45:6,7, îl aplică la Isus. „Pe când Fiului Său, El Îi spune: ‚Tronul Tău, o Dumnezeule, este 
în veci de veci, ... de aceea Dumnezeule, chiar Dumnezeul Tău, Te-a uns cu untdelemn de bucurie 
mai presus de însoţitorii Tăi.’” Evrei 1:8,9. Aici, titlul de Dumnezeu este aplicat Fiului, iar 
Dumnezeu Său L-a uns. Acesta este cel mai înalt titlu pe care-l poate purta, şi este aici evident 
folosit cu sensul de subordonat Tatălui Său. 

Este deseori susţinut că Acest preaînălţat a venit pe pământ şi a locuit într-un trup omenesc 
pe care l-a părăsit în ora morţii Sale. Dar Scripturile învaţă că Acest preaînălţat a fost exact 
aceeaşi Persoană care a murit pe cruce; şi chiar în aceasta constă imensul sacrificiu făcut pentru 
om – dragostea minunată a lui Dumnezeu şi bunăvoinţa singurului Său Fiu. Ioan spune: „Cuvântul 
vieţii”, „Cel care a fost de la început”, „care era cu Tatăl”, Acel preaînălţat, Cel pre-existent „pe 
care L-am auzit, pe care L-am văzut cu ochii noştri, pe care L-am privit, şi pe care L-au îmbrăţişat 
mâinile noastre.” 1 Ioan 1:1,2 (J.H. Waggoner, 1884, Ispăşirea în Lumina Naturii şi a Descoperirii, 
pag. 152-154) 

Întrebare: Ce este Duminica, sau ziua Domnului în general? 
Răspuns: Este o zi dedicată de apostoli în onoarea sfintei Trinităţi, şi în memoria faptului că 

Hristos, Domnul nostru, a înviat din morţi Duminica, a trimis Duhul sfânt într-o Duminică, etc.; şi 
de aceea este numită ziua Domnului. Mai este numită şi Duminică („Sunday” în limba engleză 
„ziua soarelui” – n.t.) de la vechea denumire a romanilor a „Dies Solis”, ziua soarelui, căruia îi era 
închinată. – „Douay Catechism”, pag.143. (J.H.Waggoner, 18 iulie 1854, R&H, vol.5, no.24, 
pag.86, par.16-18) 
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Joseph Bates: 
1792-1872 

 
Părinţii mei erau vechi membri ai bisericii Congregaţionale, împreună cu toţi copiii lor, şi 

sperând din toată inima că şi noi ne vom uni cu ei. Însă ei au adoptat în credinţa proprie câteva 
puncte pe care eu nu le pot pricepe. Voi oferi două exemple: felul în care botezau, şi doctrina 
trinităţii. Tatăl meu, care a fost diacon o lungă perioadă de timp, s-a străduit să mă convingă că 
punctele lor de doctrină erau corecte. ... În ceea ce priveşte trinitatea, am concluzionat că era o 
imposibilitate pentru mine să cred că Domnul Isus Hristos, Fiul Tatălui, era de asemenea 
Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, una şi aceeaşi fiinţă. I-am spus tatălui meu: „Dacă mă poţi 
convinge că noi suntem una în acest sens, că tu eşti tatăl meu, iar eu sunt fiul tău; şi de asemenea că 
eu sunt tatăl tău, iar tu fiul meu, atunci voi putea crede în trinitate.” (Joseph Bates, 1868, 
„Autobiografia Prezbiterului Joseph Bates”, pag. 204) 

Încă un lucru: se face multă băşcălie de aceia dintre ai noştri care au trecut de partea celor de 
la „Shakers”. Eu spun că este ruşinos ceea ce au făcut deoarece, în primul rând, ei au predicat atât 
de clar şi distinct apropiata revenire a Domnului nostru Isus Hristos personal pentru a-Şi aduna 
sfinţii – iar apoi, mergând la „Shakers” în credinţa lor, că El a venit spiritual în Mama lor, Ann Lee, 
cu mai bine de şapte zeci de ani în urmă. Aceasta, fără a avea nici o îndoială în mintea mea, se 
datorează învăţăturilor şi credinţei lor anterioare în doctrina numită „trinitatea”. Cum poţi găsi 
vină în credinţa lor în timp ce tu înveţi chiar esenţa acelei doctrine care cu nici un chip nu poate fi 
înţeleasă? Pentru liniştea şi credinţa lor, şi bineînţeles că şi a ta, afirmi: „Hristos este Dumnezeu, iar 
Dumnezeu este dragoste.” Deoarece nu ai oferit nici o explicaţie, o luăm din partea ta ca pe o 
expunere literală a cuvântului; ... 

Noi credem că Petru şi Stăpânul său au lămurit o dată pentru totdeauna această chestiune, 
Matei 16:13-19; iar eu nu pot vedea de ce Daniel şi Ioan nu au confirmat pe deplin că Hristos este 
Fiul, şi nu Dumnezeu Tatăl. Cum ar putea Daniel să explice propria viziune din capitolul şapte, 
dacă „Hristos era Dumnezeu”? Aici el observă pe Unul „ca Fiul (şi nu poate fi dovedit că era o altă 
persoană) omului, şi I s-a dat Domnia, şi Slava, şi o împărăţie;” alături de Cel Îmbătrânit de Zile. 
Apoi Ioan descrie pe Unul stând pe un tron având o carte în mâna dreaptă, şi apoi Îl vede pe Isus 
deosebit de Acesta, venind spre tron, şi luând cartea din mâna Celui ce stătea pe el. Acum, dacă este 
posibil ca aceste două tranzacţii complet diferite să apară într-o singură persoană, atunci aş putea 
crede că Dumnezeu a murit şi a fost îngropat în locul lui Isus, şi că Pavel a greşit când a spus: 
„Acum Dumnezeul păcii care a adus înapoi dintre cei morţi pe Domnul nostru Isus Hristos, marele 
Păstor al oilor” etc., şi că Isus nu a vrut să spună că El a venit de la Dumnezeu şi că merge la 
Dumnezeu, când a afirmat acestea, etc., etc.,; şi mult mai multe, dacă este nevoie, pentru a 
demonstra completa absurditate a unei asemenea credinţe. (o scrisoare scrisă de Joseph Bates către 
William Miller, 1848, „Experienţa Trecută şi Prezentă”, pag.187) 
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W. W. Prescott 
 
După cum Hristos a fost născut de două ori, o dată în eternitate, Singurul născut al 

Tatălui, şi încă o dată aici în carne, unind astfel divinul cu umanul în această a doua naştere, tot 
aşa şi noi, care am fost născuţi o dată deja în carne, trebuie să avem a doua naştere, fiind născuţi din 
nou din Spiritul, pentru ca experienţa noastră să fie aceeaşi, omenescul şi divinul unindu-se pe viaţă. 
(W.W.Prescott, 14 aprilie 1896, R&H, pag.232) 

 
 

Merritt E. Cornell: 1827 – 1893 
 

Protestanţii şi Catolicii sunt atât de uniţi în simţămite, încât nu este dificil de conceput cum 
vor face Protestanţii un chip Fiarei. Masele Protestante cred împreună cu Catolicii în Trinitate, 
nemurirea sufletului, starea de conştienţă a celor morţi, răsplata şi pedeapsa la moarte, tortura 
veşnică a celor răi, moştenirea sfinţilor dincolo de ceruri, botezul prin stropire, şi DUMINICA 
PĂGÂNĂ în locul Sabatului; toate acestea sunt contrare spiritului şi literei noului testament. 
Evident că între mamă şi fiice există o izbitoare asemănare familială. (M.E.Cornell, 1858, „Facts 
For The Times”, pag.76) 

 
Cine sunt Mormonii? 

 
UNEORI opozanţii noştri, ajungând în postura de a nu mai avea ce să adauge propriei 

argumentaţii, strigă în consecinţă: „Mormoni!” Ei nu pot demonstra că vederile noastre asupra 
darurilor spirituale sunt nescripturistice, sau lipsite de raţiune, însă, datorită faptului că Mormonii 
pretind a avea aceste daruri, ei gândesc că au un prilej deosebit de a stârni prejudecăţi împotriva 
noastră, numindu-ne „Mormoni”. Dar această acuzaţie îşi pierde toată puterea când ne gândim că 
credinţa în darurile spirituale nu este specifică Mormonilor. Cei mai învăţaţi şi devotaţi din sectele 
Protestante au pretins acelaşi lucru atât în teorie cât şi în practică. [vezi lucrarea „Puteri 
Miraculoase”, publicată de Review Office.] Adevărul este că noi nu credem la fel ca Mormonii în 
nici un punct care le este specific. Dar dacă a fi de acord cu Mormonii în punctele de bază ale 
credinţei lor, face pe cineva vrednic de a le purta numele, atunci chiar bisericile tradiţionale de 
astăzi sunt pline de Mormoni. 

1. Crezul Mormon învaţă doctrina Trinităţii. „Că Hristos era Dumnezeul, Tatăl tuturor 
lucrurilor.” Biblia Mormonă, Cartea lui Mosia, par.5. 
 „Iată! Eu sunt Isus Hristos. Eu sunt Tatăl şi Fiul.” Cartea lui Estera, cap.1, par.3. 
 „Este Fiul lui Dumnezeu chiar Tatăl veşnic? 
 Da, este chiar Tatăl veşnic.” Cartea lui Alma, cap.8, par.7. 

2. Ei cred într-un Dumnezeu imaterial. „Este adevăr, lumină, şi dragoste obiectul 
veneraţiei şi închinării noastre; acestea sunt aceleaşi în toate lumile; şi după cum acestea Îl 
constituie pe Dumnezeu, El este Acelaşi în toate lumile; oriunde găseşti plinătatea înţelepciunii, a 
cunoaşterii, a adevărului, a bunătăţii, a dragostei şi a altor calităţi asemănătoare, acolo Îl găseşti pe 
Dumnezeu în toată slava, puterea, şi maiestatea Sa – drept pentru care, dacă venerezi aceste calităţi, 
Îl venerezi pe Dumnezeu.” Profetul Mormon, pag.24,25. 

Comparaţi acestea cu ceea ce a scris domnul H.W.Beecher în publicaţia „Independent” din 
1859. „O strălucire vagă şi întunecoasă răsare din partea lui Hristos, iar eu sunt învăţat să-L chem 
pe Tatăl. O şi mai subţire şi invizibilă peliculă de gânduri se naşte, iar acesta este Spiritul Sfânt. Dar 
nici unul nu sunt pentru mine câtuşi de puţin tangibili, odihnitori, accesibili.” 

Ideea potrivit căreia Hristos este chiar veşnicul Dumnezeu, că Dumnezeu este imaterial, fără 
trup, membre sau sentimente este o învăţătură din crezul majorităţii bisericilor. 

3. Ei cred în răsplata şi pedeapsa la moarte. 
„Spiritul nemuritor s-a alăturat corului de deasupra la moartea lui Beniamin.” Cartea lui 
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Mosia, cap.1, par.8. 
4. Ei cred că moartea a doua constă într-o tortură veşnică. 
„Apoi urmează o moarte, chiar a doua moarte, care este o moarte spirituală. Ei nu pot muri 

văzând că nu mai există putrezire.” Alma, cap.9, par.2,3. 
„Lacul de foc reprezintă tortura veşnică.” Cartea lui Iacob, cap.4, pag.140. 
5. Mormonii serbează Duminica păgână, ceea ce fac şi Protestanţii în general. Dar de 

ce se merge mai departe? Nu există în lumea asta o categorie religioasă de oameni care să se 
deosebească mai evident de Mormoni atât în teorie cât şi în practică, ca Adventiştii de Ziua a 
Şaptea. Cei ce ne acuză că suntem ca Mormonii, cad de acord cu ei în zece puncte faţă de unul în 
care s-ar putea ca noi să cădem de acord cu ei. De aceea tragem concluzia că aceste persoane pur şi 
simplu au încurcat grupările şi au ridicat o acuzaţie care li se aplică numai lor, pentru a crea un 
prejudiciu unei alte categorii căreia nu i se aplică. (M.E.Cormell, 7 aprilie 1863, R&H, vol.21, 
pag.149, par.5-16) 
 

Investigare scripturală 
 
În timp ce eram la „West Union”, am observat că doctrina mortalităţii omului a produs o 

mare tulburare printre oameni. Într-o discuţie purtată cu prezbiterul R.Swearagen (Metodist) asupra 
naturii omului, adevărul a strălucit mai puternic pentru curăţirea celor ce-l primesc. 

Propoziţie: Învaţă Scripturile că omul posedă un principiu conştient, nemuritor? 
Chestiunea a fost discutată timp de şapte seri în faţa judecătorului McClintock ca moderator. 

Această investigare a determinat vânzarea cărţilor şi broşurilor, şi am gândit că rezultatul era tot atât 
de bun ca şi discuţiile în general. Fraţii au gândit că am putea evita aceste discuţii numai cu riscul 
pierderii de partea cauzei, dacă am fi părut că ne temem de a întâlni opoziţia lor. Deoarece un raport 
complet ar putea fi plictisitor, voi oferi o selecţie scurtă din multele poziţii şi argumente. ... 

Swearagen: Hristos Şi-a dat sufletul, nu numai suflarea. El spune: „Am puterea de a-Mi lăsa 
viaţa, şi am puterea de a o lua din nou.” Ceva era conştient pentru a lua din nou viaţa. 

Răspuns: Sufletul Său a constituit jertfa. „Şi-a dat sufletul la moarte.” Isaia 53:10-12 Jertfa 
trebuia să moară. Fiul putea să-şi ia înapoi viaţa atunci când Tatăl i-a dat-o. „Am mărturisit cu 
privire la Dumnezeu că a înviat pe Hristos.” 1 Corinteni 15:15 „Pe care Dumnezeu L-a înviat, 
dezlegându-I durerile morţii.” Fapte 2:24 „Căci nu vei lăsa sufletul Meu locuinţei morţilor („hades” 
sau „mormânt”) şi nici nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.” vers.27 

Swearagen: El nu este satisfăcut când spune că sufletul omului moare împreună cu trupul 
său, ci merge mai departe în această blasfemie şi spune: „Sufletul lui Hristos a murit” – că 
divinitatea a murit! El chiar ucide o parte din Dumnezeu! Ce blasfemie îngrozitoare! 

Răspuns: Dacă ar fi blasfemie a spune că Fiul lui Dumnezeu a murit, o şi mai mare 
blasfemie descoperim în „Disciplina Metodistă” – „Dumnezeu Însuşi şi omul însuşi, care a suferit 
cu adevărat, a fost crucificat, omorât şi îngropat,” etc. Watson, vorbind despre moartea lui Hristos 
spune: „Moartea Celui ce S-a făcut carne şi sânge,” „moare într-o natură inferioară.” „Suferinţele şi 
moartea Divinităţii întrupate.” – „Instituţii” pag. 219,259. 

Doctorul Clarke spune: „A fost pregătit un trup pentru Logosul veşnic, şi în acel trup El a 
venit pentru a împlini voia lui Dumnezeu care a fost aceea de a suferi şi a muri.” Comentarii asupra 
Evrei 10:6. 

Această acuzaţie de blasfemie nu este numai împotriva propriei sale „Discipline”, ca 
principal teolog şi comentator, dar şi cartea sa de imnuri este plină de asemenea blasfemii. 

„Dumnezeul întrupat a murit pentru mine.” – imnul 133, ediţia revizuită. 
„Hristos, marele Creator, a murit.” – 146. 
„Dumnezeul înviat părăseşte mormântul.” – 148. 
„De jos, pentru a merge în locurile de sus, 
Cu bucurie s-a grăbit să fugă, 
A intrat în mormânt în trup muritor, 
Şi a locuit printre cei morţi.” – 131. 
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Însă, ceea ce este cel mai grav, este că această acuzaţie se aduce Bibliei. În Ioan 1:2,14, 
învăţăm că „Cuvântul” care „era la început cu Dumnezeu”, „a fost făcut carne.” Iar în Evrei 1:2,3, 
Fiul lui Dumnezeu, care era „expresia imaginii Persoanei Sale”, „a curăţat prin Sine păcatele 
noastre.” Ceea ce era „imaginea fidelă” lui Dumnezeu, a fost sacrificiul, şi bineînţeles că trebuia să 
moară. În Filipeni 2:5-8: „Să aveţi în voi mintea care era şi în Isus Hristos; care fiind în forma lui 
Dumnezeu, nu a gândit ca fiind un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu; ci S-a făcut pe Sine de 
nimic, şi a luat asupra Sa forma unui slujitor, şi a fost făcut asemenea oamenilor; şi fiind găsit în 
forma omului, S-a umilit pe Sine, şi a devenit ascultător până la moarte, chiar moarte de cruce.” 

Nu găsim exprimat nimic mai clar în Scriptură decât că Acela care a venit din cer este Cel 
care a murit; că „a fost făcut cu puţin mai prejos decât îngerii în vederea suferinţei morţii”, şi a fost 
„omorât în carne (trup).” Evrei 2:9; 1 Petru 3:18. „Şi-a dat sufletul la moarte.” Isaia 53:12 

Dacă Hristos a murit, suflet şi trup, şi a fost înviat, suflet şi trup, atunci omul va fi înviat din 
morţi suflet şi trup, căci Hristos, în înălţarea Sa, a simbolizat primele roade (sau mostra) a celor ce 
au adormit. 1 Corinteni 15:20 

Dacă, aşa cum spunea Clarke, „Logosul veşnic” a „suferit şi murit”, este o nebunie de a 
vorbi despre o parte din om care nu este supusă morţii. O asemenea afirmaţie sună mai degrabă a 
ecoul acelei minciuni a bătrânului şarpe: „Nu veţi muri.” (M.E.Cormell, 23 decembrie 1862, R&H, 
vol.21, no.4, pag.25,26) 
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James Springer White: 
1821 – 1881 

 
Isus S-a rugat ca ucenicii Săi să fie una, după cum El şi cu Tatăl Său erau una. Această 

rugăciune nu urmărea un ucenic cu doisprezece capete, ci doisprezece ucenici, făcuţi una în 
scopul şi efortul cauzei Maestrului lor. Nici Tatăl şi nici Fiul nu sunt componenţi ai 
„Dumnezeului trei-unu.” Ei sunt două fiinţe distincte, şi totuşi una în conceperea şi împlinirea 
mântuirii. Cei răscumpăraţi, de la cel dintâi care se împărtăşeşte de marea răscumpărare, până la cel 
din urmă, toţi atribuie slavă, şi glorie, şi mărire pentru salvarea lor, atât lui Dumnezeu cât şi 
Mielului. (James White, 1868, „Întâmplările Vieţii”, pag. 343) 

„Iubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră comună, m-
am văzut obligat să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptaţi pentru CREDINŢA (articulat – n.t.) care 
a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna...” (Iuda 3,4) ...Îndemnul de a lupta pentru credinţa dată 
sfinţilor, este numai pentru noi. Şi este deosebit de important pentru noi să ştim pentru ce şi cum să 
ne luptăm. În cel de-al patrulea verset, el ne oferă motivul pentru care ar trebui să ne luptăm pentru 
CREDINŢA, o credinţă deosebită: „căci sunt anumiţi oameni”, sau o anumită categorie care 
tăgăduiesc pe singurul Dumnezeu Domn şi pe Domnul Isus Hristos. ... Modul în care spiritiştii au 
determinat sau au tăgăduit pe singurul Domn Dumnezeu şi pe Domnul nostru Isus Hristos, a 
fost prin cea dintâi folosire a vechiului crez nescriptural Trinitarian, şi anume, că Isus Hristos 
este veşnicul Dumnezeu, cu toate că nu au nici măcar un singur pasaj pentru a-l sprijini, în timp ce 
noi avem o abundenţă de mărturii lămurite ale Scripturii că El este Fiul veşnicului Dumnezeu. 
(James White, 24 ianuarie 1846, „The Day Star”) 

Inexplicabila Trinitate care face din Dumnezeire trei în unu şi unu în trei, este suficient de 
rea; dar acel ultra Unitarianism care-L face pe Hristos inferior Tatălui este şi mai rău. A spus 
Dumnezeu unui inferior „Să facem om după chipul nostru”? (James White, 29 noiembrie 1877, 
R&H) 

Tatăl este mai mare prin faptul că El este primul. Fiul este următorul în autoritate, pentru că 
Lui I-au fost date toate lucrurile. (James White, 4 ianuarie 1881, R&H) 

Ni se spune de către cei care învaţă abolirea legii Tatălui că poruncile lui Dumnezeu 
menţionate în Noul Testament nu sunt cele zece, ci sunt cerinţele evangheliei, ca pocăinţa, credinţa, 
botezul şi cina Domnului. Dar, în timp ce acestea şi fiecare dintre celelalte cerinţe specifice 
evangheliei, sunt toate cuprinse în credinţa lui Isus, este evident că poruncile lui Dumnezeu nu sunt 
spusele lui Hristos şi ale apostolilor Săi. Afirmaţia că spusele Fiului şi ale apostolilor Săi sunt 
poruncile Tatălui, este tot atât de străină de adevăr ca şi vechea absurditate trinitariană că Isus 
Hristos este chiar veşnicul Dumnezeu Însăşi. Şi după cum credinţa lui Isus cuprinde fiecare cerinţă 
specifică a evangheliei, în mod necesar urmează că poruncile lui Dumnezeu menţionate de cel de-al 
treilea înger cuprind numai cele zece precepte ale legii imutabile a Tatălui care nu sunt specifice 
nici unei dispensaţiuni, ci comune tuturor. (James White, 5 august 1852, R&H, vol.3, no.7, pag.52, 
par.42) 

Fratele Cottrell are aproape optzeci de ani, şi-şi aminteşte de ziua cea întunecată din 1780, 
şi a fost un păzitor al Sabatului pentru mai bine de treizeci de ani. Pe vremuri era unit cu Baptiştii 
de Ziua a Şaptea, dar în anumite puncte era deosebit de restul trupului. El a respins doctrina 
trinităţii, de asemenea şi doctrina conştienţei omului între moarte şi înviere, şi pedepsirea celor răi 
într-o veşnică conştienţă. El credea că cei răi vor fi distruşi. Fratele Cottrell şi-a înmormântat nu cu 
mult timp în urmă soţia, despre care se spune că era una dintre cele mai bune de pe faţa pământului. 
Nu mult după aceea, acest peregrin îmbătrânit a primit o scrisoare de la prietenii săi din Wisconsin, 
care susţineau că este de la doamna Cottrell, soţia sa, care adormise în Isus. Dar el, crezând că 
morţii nu ştiu nimic, era pregătit de a respinge îndată erezia că spiritele morţilor, cunoscând totul, se 
întorc şi discută cu cei vii. Astfel, adevărul este un sprijin pentru vârsta sa înaintată. El are trei fii 
în Mill Grove, care, împreună cu familiile lor sunt păzitori ai Sabatului. (James White, 9 iunie 1853, 
R&H, vol.4, no.2, pag.12, par.16) 
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Motive catolice pentru 
celebrarea duminicii 

 
1. Pentru că „mai este denumită Duminică („Sunday” în limba engleză „ziua 

soarelui” – n.t.) de la vechea denumire a romanilor a „Dies Solis”, ziua soarelui, căruia îi era 
închinată.” „’Sunday’ a fost numele dat de păgâni primei zile a săptămânii, pentru că era ziua în 
care ei venerau soarele.” 

2. Pentru că este închinată „în onoarea binecuvântatei Fecioare Maria.” 
3. Pentru că „este o zi închinată de apostoli în onoarea Sfintei Trinităţi.” (James 

White, 4 aprilie 1854, R&H, vol.5, no.11, pag.86, par.16-18) 
 

Poziţia rămăşiţei 
 

Ca şi erori fundamentale, putem adăuga acestui sabat contrafăcut şi alte erori pe care 
Protestanţii le-au adus de la biserica Catolică, erori ca botezul prin stropire, trinitatea, conştienţa 
morţilor şi viaţa veşnică în suferinţă. Masele care au îmbrăţişat aceste erori fundamentale, fără 
îndoială că au făcut-o din ignoranţă; dar se poate presupune ca biserica lui Hristos să poarte 
aceste erori până când scenele judecăţii se vor abate asupra lumii? Noi credem că nu. „Aici sunt 
cei [în perioada unui mesaj dat chiar înainte ca Fiul omului să-Şi ocupe locul pe un nor alb, 
Apocalipsa 14;14] care păstrează poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Această categorie 
care trăieşte chiar înaintea celei de-a doua veniri, nu vor păstra tradiţiile oamenilor, nici nu vor 
îmbrăţişa erori fundamentale în legătură cu planul de salvare prin Isus Hristos. Şi, pe măsură ce 
lumina adevărată străluceşte asupra acestor subiecte şi este respinsă de mase, condamnarea se 
va abate asupra lor. Când adevăratul Sabat este înfăţişat înaintea oamenilor, şi pretenţiile poruncii a 
patra li sunt solicitate, iar ei resping această instituţie sfântă a Dumnezeului cerului, şi aleg în locul 
ei o instituţie a fiarei, poate fi spus în sensul cel mai deplin că ei se închină fiarei. Mesajul de 
avertizare al celui de-al treilea înger este dat în legătură cu acea perioadă, când semnul fiarei va fi 
primit în locul sigiliului viului Dumnezeu. Solemnă, teribilă, rapidă oră! (James White, 12 
septembrie 1854, R&H, vol.6, no.5, pag.36, par.8) 

Aici putem menţiona Trinitatea, care face să dispară personalitatea lui Dumnezeu şi a 
Fiului Său Isus Hristos, şi botezul prin stropire sau turnare în locul „îngropării cu Hristos în botez”, 
„făcuţi o tulpină cu El în moartea Lui”; dar trecem de aceste fabule pentru a nota una care este 
considerată sacră de aproape toţi pretinşii creştini, atât Catolici cât şi Protestanţi. Este schimbarea 
Sabatului poruncii a patra din ziua a şaptea în prima zi a săptămânii. (James White, 11 decembrie 
1855, R&H, vol.7, no.11, pag.85, par.16) 

„Taina păcatului” a început să lucreze în biserică în zilele lui Pavel. În final a înăbuşit 
simplitatea evangheliei şi a corupt doctrina lui Hristos, iar biserica a intrat în pustie. Martin Luther 
şi alţi reformatori s-au ridicat în puterea lui Dumnezeu, şi, cu Spiritul şi Cuvântul au realizat mari 
progrese în Reformă. Cea mai mare greşeală pe care o găsim la Reformă este că Reformatorii au 
oprit procesul reformei. Dacă ar fi continuat şi ar fi înaintat până ce ar fi lăsat în spate şi ultimul 
vestigiu al Papalităţii ca nemurirea naturală, botezul prin stropire, trinitatea şi păzirea Duminicii, 
biserica ar fi fost acum liberă de erorile ei nescripturistice. (James White, 7 februarie 1856, R&H, 
vol.7, no.19, pag.184, par.26) 
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Alonzo T. Jones: 
1850 – 1923 

 
Cel ce a fost născut în forma lui Dumnezeu, a luat forma omului. „În trup El era tot timpul 

asemenea lui Dumnezeu, dar nu S-a înfăţişat ca Dumnezeu.” „El S-a dezbrăcat pe Sine de forma lui 
Dumnezeu, şi în locul ei a luat forma şi chipul omului.” „El a renunţat pentru un timp la măreţia 
formei de Dumnezeu.” (A.T.Jones, Buletinul Conferinţei Generale 1895, pag.448) 

El a fost născut de către Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, Isus Hristos a fost născut din nou. El 
a venit din cer, întâiul născut al lui Dumnezeu, pe pământ, şi a fost născut din nou. Dar totul din 
lucrarea lui Hristos merge în paralel cu noi; El, Cel fără de păcat, a fost făcut să fie păcat pentru ca 
noi să fim făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu în El. El, Cel viu, Prinţul şi Autorul vieţii, a murit 
pentru ca noi să putem trăi. El, ale cărui origini merg până în zilele veşniciei, Cel dintâi născut al 
lui Dumnezeu, a fost născut din nou pentru ca noi să putem fi născuţi din nou. („Christian 
Perfection”, par.53,54 A Predici de A.T.Jones, R&H, 7 iulie – 1 august 1899; „Lecţii de credinţă” 
pag.154) 

11. „În conformitate cu această opinie” atunci, ce a fost făcut? „Religia creştină”, care este 
„creştinătatea, creştinătatea în general”, este declarată şi recunoscută în general ca fiind religia 
stabilită a acestei naţiuni, şi, în consecinţă, „aceasta este o naţiune creştină”. Prin aceasta, „într-un 
limbaj mai mult sau mai puţin emfatic”, este de asemenea îndreptăţit ca „înţelesul” Constituţiei 
Statelor Unite, (1) menţinerea disciplinei Bisericilor de către puterea civilă; (2) necesitatea 
jurământului religios; (3) necesitatea jurământului religios ca test pentru a ocupa posturi publice; (4) 
taxe publice pentru întreţinerea religiei şi a învăţătorilor religioşi; (5) necesitatea crezului în 
Trinitate şi în inspiraţia „Sfintelor Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament”; (6) acuzaţia de 
blasfemie împotriva oricărei persoane care vorbeşte sau trăieşte în nepăsare faţă de religia stabilită; 
şi (7) legi pentru serbarea Duminicii, cu încetarea generală a tuturor „activităţilor laice”. 

12. Ce altceva mai mult a fost vreodată pretins de papalitate în toate fazele vechii ordini a 
lucrurilor, decât ceea ce este astfel inserat de înţelesul Constituţiei naţionale prin această decizie? 
Ce altceva mai mult a pretins papalitatea însăşi decât ca „religia Creştină” să fie religia 
naţională; ca disciplina Bisericii să fie menţinută de puterea civilă; ca testul jurământului religios 
să fie aplicat tuturor; ca publicul să fie taxat pentru suportul religiei şi a închinării religioase; ca 
să fie impusă credinţa în doctrina Trinităţii, şi în inspiraţia „Sfintelor Scripturi ale Vechiului şi 
Noului Testament”; ca învinuirea de „blasfemie” să fie pronunţată asupra tuturor acelora care ar 
vorbi sau ar acţiona „spre dispreţul religiei mărturisite de aproape întreaga comunitate”; şi ca tuturor 
să li se pretindă prin lege să serbeze Duminica? Într-adevăr, ce altceva mai mult decât aceasta ar 
putea cere sau chiar dori aproape toate religiile despotice care ar putea fi imaginate? (A.T.Jones, 
1901, „Ecclesiastical Empire”, pag.837-838) 

Aici avem o calificare religioasă deosebită. Solicitantul trebuie să demonstreze că este un 
pastor hirotonisit, obişnuit, al unei denominaţiuni religioase, şi trebuie să fie recomandat de un trup 
eclesiastic autorizat. Este adevărat că nu i se cere direct prin această lege să declare că el crede în 
trinitate, sau în comunicarea cu sfinţii, sau în învierea morţilor. Dar i se cere să fie religios şi să 
aparţină de o denominaţiune religioasă. Dacă nu îndeplineşte acestea, nu poate fi investit. Acesta 
nu este nimic altceva decât un test religios ca şi calificare pentru o slujbă publică în Statele Unite, şi 
reprezintă o clară violare a clauzei Constituţiei care declară că „Nici un test religios nu va fi 
vreodată cerut pentru calificarea nici unui demnitar sau funcţionar public în Statele Unite.” 

Mai mult decât atât: cu toate că, aşa cum am afirmat mai sus, nu se pretinde nici un test 
direct al credinţei în Trinitate, etc., acest lucru este făcut indirect. Căci pentru a fi un pastor într-o 
poziţie bună, hirotonisit într-o denominaţiune religioasă, el trebuie să treacă un test riguros asupra 
multor puncte religioase. De aceea, această pretenţie realizează indirect ceea ce nu face direct, şi 
este tot atât o violare a Constituţiei ca şi când ar fi făcut-o direct. (A.T.Jones, 1891, „Cele Două 
Republici”, pag.801) 

Un altul, şi cel mai notabil dintre victimele teologiei lui Calvin, a fost Servetus, care s-a 
opus doctrinei Catolice a Trinităţii, şi a botezului copiilor; şi a publicat o carte intitulată 
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„Creştinătatea Restaurată”, în care şi-a exprimat gândurile. La insistenţa şi cu ajutorul lui Calvin, 
a fost urmărit în justiţie de Inchiziţia papală, şi condamnat la moarte pentru blasfemie şi erezie, dar 
a scăpat din închisoarea lor din Dauphine, în Franţa, şi, în drumul său spre Italia a trecut prin 
Geneva, şi a rămas acolo pentru un scurt timp. Chiar când era pe cale de a pleca spre Zurich, la 
instigarea lui Calvin, a fost înhăţat, şi, datorită cărţii menţionate înainte, a fost acuzat de blasfemie. 
Rezultatul, aşa după cum toţi ştiu, a fost că a murit ars. Urmaşii lui Servetus au fost alungaţi din 
Geneva. (A.T.Jones, 1891, „Cele Două Republici”, pag.590) 

 
 

A. J. Dennis 
 

Ce contradicţie de termeni se găseşte în crezul Trinitarian: „În unitatea acestui cap sunt trei 
persoane, de o singură substanţă, putere, şi veşnicie, Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt.” Există multe 
lucruri misterioase scrise în cuvântul lui Dumnezeu, dar putem cu siguranţă presupune că Domnul 
niciodată nu ne cheamă să credem imposibilităţi. Dar crezurile deseori o fac. (A.J.Dennis, 22 mai 
1879, ST) 

 
 

John Matteson 
 

Hristos este Fiul literal al lui Dumnezeu. „Singurul născut din Tatăl.” Ioan 1:14. El este 
Dumnezeu pentru că El este Fiul lui Dumnezeu; nu datorită meritului învierii Sale. Dacă Hristos 
este singurul născut din Tatăl, atunci noi nu putem fi născuţi din Tatăl într-un sens literal. Este 
numai în sensul secundar al termenului. (John Matteson, 12 octombrie 1869, R&H, pag.123) 

 
 

J. M. Stephenson 
 

În ceea ce priveşte slava Sa, El este denumit Fiul lui Dumnezeu înainte de întruparea Sa. Să 
ascultăm cuvintele Sale: „Cel ce vorbeşte de la sine însuşi, caută preamărirea personală; dar cine 
urmăreşte preamărirea Celui ce L-a trimis, are dreptate.” „Cum ziceţi voi Aceluia pe care Tatăl L-a 
sfinţit şi L-a trimis în lume: ‚Huleşti!’; pentru că am spus: ‚Eu sunt Fiul lui Dumnezeu.’” Ioan 10:36 
„Astfel s-a manifestat dragostea lui Dumnezeu faţă de noi, pentru că Dumnezeu L-a trimis în lume 
pe singurul Său Fiu născut, pentru ca noi să trăim prin El. În aceasta constă dragostea, nu că noi L-
am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit pe noi, şi L-a trimis pe Fiul Său să fie ispăşire pentru 
păcatele noastre.” 1 Ioan 4:9,10 Ideea că a fost trimis implică faptul că a fost Fiul lui Dumnezeu 
înainte de trimiterea Sa. A presupune altfel ar însemna că un tată poate să-şi trimită fiul cu o 
misiune, înainte ca fiul să existe, ceea ce ar fi absurd. „A spune că Dumnezeu Şi-a trimis Fiul într-
o carne ca a noastră,” este echivalent cu a susţine că Fiul lui Dumnezeu Şi-a asumat natura 
noastră; de aceea El trebuie să fi fost Fiul lui Dumnezeu înainte de întruparea Sa. 
(J.M.Stephenson, 7 noiembrie 1854, R&H, vol.6, pag.99, par.10) 

Şi în ultimul rând, apropo de acesta: care a fost originea naturii Sale; sau cu alte cuvinte, 
originea Fiului lui Dumnezeu. Trinitarienii admit faptul că numai pre-existenţa Sa nu demonstrează 
Dumnezeirea Sa veşnică, şi nici legătura Sa veşnică cu Tatăl ca Fiu. Watson, un scriitor de seamă a 
Şcolii Trinitariene, spune: „Dacă considerăm numai pre-existenţa Sa, nu dovedim Dumnezeirea Sa, 
şi de aceea aceasta nu constituie o dovadă împotriva ipotezelor Ariane; dar distruge noţiunea 
Sociniană, că a fost numai un om. Căci, de vreme ce nimeni nu s-a luptat pentru pre-existenţa 
sufletelor umane, iar dacă ar fi făcut-o, doctrina ar fi fost respinsă de propria lor conştiinţă, este 
limpede că dacă Hristos a existat înainte de întruparea Sa nu este numai un om, oricare ar fi fost 
natura Sa dovedită prin alte argumente.” Aceasta este o mărturisire sinceră, exprimată lămurit. Iar 
cu privire la natura Sa, a fost demonstrat că era Divină; şi fiind astfel, trebuie să fi fost nemuritoare. 
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Cu adevărat această afirmaţie este subînţeleasă; căci Cel ce este Divin, trebuie să fie nemuritor. 
Nu putem presupune că Hristos era muritor, şi, fiind astfel, supus morţii, nu ar fi conceput 

planul de mântuire; El trebuie să fi fost, de aceea, în natura Sa originală, nemuritor. 
Problema pe care trebuie s-o luăm în considerare acum nu este dacă Singurul Fiu născut al 

lui Dumnezeu era Divin, sau Cea mai preamărită şi înălţată Fiinţă, Sigurul acceptat de Tatăl din 
întregul Univers; toate aceste au fost dovedite, şi numai puţini vor pune la îndoială acestea; ci dacă 
Acest august Personaj este existent prin Sine Însuşi şi veşnic într-un sens nelimitat; sau dacă în 
natura şi caracterul Său preamărit, a avut o origine, şi în consecinţă un început al zilelor. Ideea de 
Tată şi Fiu presupune existenţa anterioară a unuia, şi existenţa ulterioară a altuia. A afirma că 
Fiul are aceeaşi vârstă cu a Tatălui său, este o palpabilă contradicţie de termeni. Este o 
imposibilitate naturală ca Tatăl să fie la fel de tânăr ca şi Fiul, sau ca Fiul să fie tot atât de 
bătrân ca şi Tatăl. Dacă s-ar spune că acest termen este folosit numai pentru adaptare, trebuie încă 
să se explice de ce Tatăl trebuie să folosească ca pe o uniformă titlul de Cel mai Înălţat, iar cea mai 
scumpă relaţie dintre El Însuşi şi Domnul nostru, în armonioasa sa semnificaţie, ar contrazice chiar 
ideea care se doreşte a fi comunicată. Dacă scriitorii inspiraţi doreau să comunice ideea unei 
existenţe a aceleiaşi vârste, şi veşnicia Tatălui şi a Fiului, nu ar fi putut folosi termeni mai 
incompatibili ca aceştia. 

Şi la toate acestea, Trinitarienii au fost sensibili. Domnul Fuller, cu toate că este un 
trinitarian, a fost onest şi a recunoscut în încheierea lucrării sale despre poziţia de Fiu a lui Hristos, 
că, „fiind în firea naturii, Tatăl trebuie să fi existat înaintea Fiului.” Dar admiţând acesta, el 
încearcă să împace ideea Fiului care este „propriu-zis veşnic”, asemenea Tatălui; două idei cu 
neputinţă de reconciliat. Ideea unui Fiu veşnic reprezintă o contradicţie în sine. El trebuie de 
aceea să aibă o origine. Dar ce spun Scripturile? Ele vorbesc lămurit în acest punct. Apostolul 
Pavel afirmă, vorbind despre Hristos: „El, care este imaginea Dumnezeului nevăzut, Cel Întâi 
născut din fiecare făptură.” Coloseni 1:15 Notaţi: 

1. Aceasta nu se poate referi la naşterea Sa din fecioara Maria, în Betleemul Iudeii, căci 
milioane de creaturi pe lumea aceasta fuseseră născute înainte de timpul acela. Cain şi Abel 
fuseseră născuţi cu mai mult de patru mii de ani înainte. 

2. Următorul verset aşează naşterea Sa înaintea creaţiei tuturor lucrurilor din cer şi pe 
pământ, aceasta incluzând toate lumile, toate rangurile şi ordinele inteligenţelor, vizibile sau 
invizibile. „Căci prin El.” Prin Cine? Răspuns: Prin Cel dintâi născut din fiecare făptură. Pronumele 
„El” se referă la Această fiinţă căci este antecedent. „Căci prin El au fost create toate lucrurile, cele 
care sunt în ceruri, şi cele care sunt pe pământ, vizibile şi invizibile, fie tronuri, sau domnii, sau 
principate, sau puteri; toate lucrurile au fost create prin El, şi pentru El.” versetul 16. Toate lucrurile 
din cer şi de pe pământ, vizibile sau invizibile, tronuri, domnii, principate, şi puteri, incluzând 
evident toate ordinele inteligenţelor create. 

Acum, El trebuie să se fi născut, adică, să aibă o existenţă inteligentă reală înainte de a 
exersa puterea creativă. Dar toate lucrările creaţiei sunt atribuite Lui ca „Cel Întâi născut din fiecare 
făptură”; din acest motiv naşterea despre care se vorbeşte aici trebuie să fi avut loc înaintea 
existenţei primei creaturi din cer sau de pe pământ. Pentru a fi aşa, aceasta trebuie să se refere la 
natura Sa Divină, sau dacă nu, atunci a avut două naturi distincte înainte de întruparea Sa; această 
idee nu este dezbătută de nimeni. Însă versetul al 17-lea atrage atenţia asupra priorităţii naşterii 
despre care se vorbeşte aici. „Iar El este înaintea tuturor lucrurilor, şi prin El se menţin toate 
lucrurile.” Aici pronumele „El” se referă la Aceeaşi Persoană ca versetul precedent, căci aceasta îi 
este sensul; şi ambele se referă la „primul născut din fiecare fiinţă.” Şi, în acest verset, „toate 
lucrurile” înaintea cărora El este, evident că sunt „toate lucrurile” despre care se afirmă în versetul 
anterior. Deci este lămurit pe deplin că despre natura Divină a binecuvântatului nostru 
Răscumpărător se vorbeşte aici; iar această natură a fost născută; şi în legătură cu aceasta se afirmă 
că El era „Cel întâi născut.” 

Din nou, în Ioan 1:1-3,14, avem aceeaşi categorie de dovezi. „La început a fost Cuvântul, şi 
Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. La fel era la început cu Dumnezeu. Toate 
lucrurile au fost făcute prin El; şi fără El nu a fost făcut nimic.” „La început”, se referă evident la 
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începutul seriei de evenimente descrise în aceste versete, care era creaţiunea tuturor lucrurilor. 
Aceasta oferă „Singurului născut al Tatălui” (vezi versetul 14) o existenţă inteligentă înainte ca 
primul act al creaţiei să fie săvârşit, şi dovedeşte că subiectul de aici este natura Sa Divină; şi 
aceasta de asemenea în legătură cu crearea tuturor lucrurilor. În versetul 14, acest Cuvânt, care era 
„la început” „cu Dumnezeu”, care „era Dumnezeu”, şi prin care au fost făcute „toate lucrurile”, este 
declarat a fi „Singurul născut al Tatălui”, arătând astfel că, în natura Sa preamărită, El a fost 
născut; şi în consecinţă, trebuie să fi avut un început. 

Alăturaţi mulţimea apariţiei termenilor, „Singurul născut al Tatălui”, cu persoana, natura, şi 
timpul despre care am vorbit din versetele anterioare; şi dacă încă mai rămân dubii cu privire la 
faptul că natura Divină a Singurului Fiu născut al lui Dumnezeu are o origine, le puteţi compara cu 
acele versete care exclud posibilitatea ca El să fie veşnic, în sensul în care El nu are un început al 
zilelor; ca spre exemplu „Binecuvântatul şi Singurul Monarh, Regele regilor, şi Domnul domnilor, 
Singurul care are nemurirea.” 1 Timotei 15,16. Acesta nu poate fi înţeles în sensul de „neposedând 
natură nemuritoare”, sau că ar fi scutit de moarte, numai dacă vorbeşte de Tatăl; căci Hristos la acea 
dată era nemuritor în sensul acesta; la fel erau şi îngerii care şi-au păstrat „primul domeniu”; trebuie 
de aceea înţeles în acelaşi sens pe care l-am înţeles cu toţii, că El este Singurul Monarh; nu că nu ar 
mai exista şi alţii; dar El este Conducătorul Suprem. Nu pot exista doi Conducători Supremi în 
acelaşi timp. 

Din nou; acolo unde se declară că nu există un altul bun în afară de Dumnezeu, nu se poate 
înţelege că numai există nimeni bun într-un sens comparativ; căci Hristos şi îngerii sunt buni, chiar 
desăvârşiţi în sfera lor; dar numai Tatăl este bun într-un mod suprem, absolut; că numai El este 
existent prin Sine Însuşi; şi că, în consecinţă, oricare altă fiinţă, oricât de înălţată sau mai puţin 
înălţată, este în mod absolut dependentă de El pentru viaţă, pentru fiinţă. Această idee este într-un 
mod accentuat exprimată de Însuşi Salvatorul nostru: „Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot 
aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine.” Ioan 5:26 Acesta ar fi o afirmaţie ciudată din partea 
Unuia care deţine viaţa în natura Sa esenţială, la fel ca şi Tatăl. Pentru a exprima aceasta, ar fi 
trebui să spună: „După cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa o are şi Fiul în Sine.” 

Dacă, aşa cum susţin Trinitarienii, natura Divină a Fiului ar avea viaţa în ea însăşi (adică să 
existe prin Sine Însuşi) identic şi într-un sens absolut asemenea Tatălui, de ce ar trebui să se 
prezinte pe Sine de fapt dependent de Tatăl pentru viaţă? Unde este buna cuviinţă în a-L prezenta pe 
Tatăl ca fiindu-I oferit un dar pe care l-a avut din toată veşnicia? Dacă s-ar susţine că natura Sa 
umană a primit viaţa de la Tatăl, aş răspunde: Nu citim astfel; sau dacă scrie astfel, aş denunţa în 
continuare incorectitudinea naturii umane a Fiului lui Dumnezeu care se reprezintă pe Sine ca fiind 
absolut dependent de Tatăl pentru darul vieţii. Nu ar fi fost mult mai rezonabil în cazul acesta ca 
natura umană a lui Hristos să-şi derive viaţa şi vitalitatea din unirea Sa cu natura Divină decât din 
unirea Sa cu Tatăl? Eu înţeleg acest pasaj în conformitate cu înţelesul natural al limbajului: „Căci 
după cum Tatăl are viaţa (adică existenţa) în Sine Însuşi, tot aşa I-a dat şi Fiului să aibă viaţa (adică 
existenţa) în Sine Însuşi.” 

Ştiu că voi fi întrebat despre declaraţia Mântuitorului nostru că „Am puterea de a-Mi da 
viaţa şi de a o lua înapoi.” Ioan 10:18. Citiţi ultima propoziţia din acest verset: „Această poruncă 
(„împuternicire” - Campbell) am primit-o de la Tatăl Meu.” 

Voi încheia dovada referitoare la această chestiune prin a cita încă un pasaj. Pavel spune: „Şi 
iarăşi, când Îl aduce pe Întâiul născut în lume, El spune: ‚Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se 
închine.’” Evrei 1:6. Trebuie să fi fost Fiul Său înainte de a-L trimite în lume. În versetul 2, Tatăl 
declară că a făcut lumile prin Acelaşi Fiu care este aici prezentat ca fiind trimis în lume. Fiul Său 
trebuie să fi existat înainte de a fi creat lumile; şi trebuie să fi fost născut înainte de a fi existat; de 
aceea naşterea despre care se vorbeşte aici trebuie să se refere la natura Sa Divină, şi referindu-se 
la locul Său, El este Cel dintâi născut; de aici se deduce ca fiind o necesitate că El trebuie să fi fost 
„Cel dintâi născut din fiecare fiinţă”. Coloseni 1:15. „Cel dintâi născut din fiecare fiinţă.” ... 

Cercetând natura originală, slava şi măreţia Domnului şi Stăpânului nostru; privind câteva 
clipe la faţa Celui ce este cel mai minunat dintre zece mii, şi cel mai adorabil; aruncând o privire 
asupra slavei cereşti pe care o avea împreună cu Tatăl înainte ca lumea să existe, şi admirând forma 
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de neegalat care este imaginea Dumnezeului invizibil; şi privind cu mirare şi admiraţie la acest 
August Personaj, cu mult mai înălţat decât îngerii şi tronurile şi domniile, principatele şi puterile; 
suntem pregătiţi în măsura în care slabele noastre percepţii pot cuprinde, să apreciem dragostea 
uluitoare şi bunăvoinţa care L-au determinat pe adorabilul nostru Mântuitor să renunţe la toată 
slava şi onoarea cerului, şi la toate dezmierdările prezenţei Tatălui Său. 

Cu toate că întreaga comoară a Tatălui Său Îi aparţinea, El a devenit atât de sărac, încât nu 
avea unde să-şi plece capul; deseori frigul, pământul umed fiind singurul Său pat, şi cerul albastru 
singura Sa acoperitoare; un om al durerii şi obişnuit cu necazul, luat în râs de Evrei, şi batjocorit de 
Neamuri; un străin fără cămin, Şi-a trăit viaţa sub îmbrăcămintea josnică a unui servitor, şi în cele 
din urmă „a murit, Cel drept pentru cei nedrepţi”, şi a părăsit lumea sub josnica denumire de 
răufăcător. O! S-a mai arătat dragostea în felul acesta? S-a aplecat vreodată mila atât de jos? ... 
(J.M.Stephenson, 14 noiembrie 1854, R&H, vol.6, nr. 14, pag.105,106) 

Voi selecţiona câteva pasaje în care, în cel mai înălţat caracter atribuit Lui [Hristos] în 
Biblie, El este prezentat ca umilindu-Se pe Sine şi supunându-Se morţii: unde exact Aceeaşi Fiinţă 
care a avut slava împreună cu „Tatăl înainte ca lumea să existe”, este prezentat ca murind. 

Pavel, vorbind despre natura preamărită a lui Hristos, spune: „Care, fiind în forma lui 
Dumnezeu, nu S-a gândit ca fiind ceva de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu.” Filipeni 2:6. Toţi 
cei care cred că El a avut o natură Divină, admit că acest verset se referă la aceasta; cu toate acestea, 
două versete mai jos de declară în mod accentuat că El „S-a făcut pe Sine de nimic, şi a luat forma 
unui servitor, şi a fost făcut în asemănarea oamenilor. Şi fiind găsit în forma omului, S-a umilit pe 
Sine, şi a devenit ascultător până la moarte.” Aici este declarat în mod expres că acea Fiinţă 
preamărită care a fost „în forma lui Dumnezeu”, S-a umilit pe Sine, în primul rând prin faptul că a 
devenit om; şi în al doilea rând prin faptul că „a devenit ascultător până la moarte, chiar moarte de 
cruce.” (J.M.Stephenson, 21 noiembrie 1854, R&H, vol.6, nr. 15, pag.113) 

În acest punct al cercetării suntem gata să înţelegem legătura dintre sacrificiul lui Hristos, 
sau ispăşirea, cu legea lui Dumnezeu. În prezentarea acestei părţi a subiectului, voi compara ceea ce 
înţeleg că este punctul de vedere biblic, cu alte două teorii despre acest subiect, teorii îmbrăţişate de 
mare majoritate a Creştinătăţii. Acestea sunt punctul de vedere Unitarian, şi cel Trinitarian. Mulţi 
dintre cei mai eminenţi scriitori din şcoala Unitariană, neagă pre-existenţa Fiului lui Dumnezeu, ca 
fiind o persoană reală; dar susţin că a fost un om bun, chiar desăvârşit. 

Voi privi cu cea mai mare admiraţie asupra generozităţii şi sacrificiului de sine a unui rege 
de o puritate desăvârşită, drept şi bun, şi iubit de toţi colaboratorii săi, care, pentru vieţile pierdute 
ale câtorva indivizi rebeli dintr-o provincie îndepărtată a regatului său, a coborât voluntar de pe 
tronul său şi s-a exilat pe sine în veşmântul celui mai sărăcăcios ţăran, şi-a epuizat viaţa în acte de 
bunătate faţă de ei, şi în final, a murit de cea mai infamă şi umilitoare moarte pentru a le salva 
vieţile, şi i-a adus înapoi în supunere faţă de tronul său. Un asemenea act lipsit de vreun interes 
personal şi plin de dragoste ar umple lumea de cele mai puternice cântece de laudă şi admiraţie; 
dar, indiferent cât de măreţ şi vrednic de laudă ar putea pe bună dreptate să pară un astfel de act, 
păleşte într-un mod categoric în faţa pretenţiilor legii lui Iehova care a fost abuzată şi violată. 

Nu pot concepe cum ar putea viaţa unui om, indiferent cât de bun sau perfect, sau binevoitor 
ar fi, să achite un echivalent pentru vieţile pierdute ale tuturor milioanelor din specia umană, ale 
căror caractere, în cazul unei perfecte supuneri, să fie fără excepţie deopotrivă. Nu pot concepe cum 
ar putea moartea unui om bun să facă o ispăşire adecvată pentru vieţile atât de multor milioane. Dar, 
potrivit cu vederile acestor scriitori, avem numai moartea trupului unui om bun, în timp ce tot ce 
este nobil, plin de demnitate, de încredere şi inteligent, supravieţuieşte morţii, ba mai mult, prin 
chiar acest act, este înălţat la trepte mai înalte de fericire şi slavă. 

Punctul de vedere trinitarian cred că este în aceeaşi măsură demn de contestat. Ei pretind 
că Fiul lui Dumnezeu a avut trei naturi distincte în acelaşi timp; şi anume, un trup uman, un suflet 
uman, unit cu natura Sa Divină: trupul fiind muritor, sufletul nemuritor, Divinitatea co-egală, co-
existentă, şi co-eternă cu Tatăl cel veşnic. Acum, nici unul dintre apărătorii acestei idei nu pretind 
că sau sufletul Său, sau Divinitatea a murit, ci că trupul a fost singura parte din întreita Sa fiinţă 
care de fapt a suferit „moartea pe cruce”; aşadar, potrivit cu acest punct de vedere (care face din 
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moartea lui Hristos marea jertfă de ispăşire pentru păcatele lumii) avem numai sacrificiul părţii 
celei mai inferioare – trupul uman – a Fiului lui Dumnezeu. 

Dar se pretinde că sufletul Său a suferit cea mai mare parte din pedeapsă – şi totuşi nu a 
suferit „moartea pe cruce”: el a părăsit trupul în cea mai mare agonie a sa, şi l-a lăsat să poarte 
singur pedeapsa legii; aşadar, moartea de pe cruce rămâne tot numai moartea unui trup uman. Dar, 
chiar şi dacă admitem că în natura Sa înălţată ca fiinţă umană, El a suferit tot ceea ce natura Sa 
putea să sufere astfel pe parcursul întregii Sale vieţi, şi apoi a murit de josnica moarte a crucii – 
chiar şi atunci, un asemenea sacrificiu ar fi infinit de departe faţă de pretenţiile legii celei drepte 
şi sfinte a lui Dumnezeu, care a fost călcată de toţi cei din rasa lui Adam (copilaşii fiind exceptaţi), 
şi călcată în picioare fără temă de pedeapsă timp de atât de multe mii de ani. 

La acest lucru sunt sensibili trinitarienii; aşadar, ei prezintă Divinitatea Sa ca pe altarul pe 
care umanitatea Sa a fost sacrificată; şi apoi evaluează valoarea intrinsecă a sacrificiului în funcţie 
de cea a altarului pe care a fost jertfită. Dar dacă înţeleg teoria pe care o tratăm, natura Divină a lui 
Isus Hristos nu a avut nici o parte sau rol în această chestiune; pentru că această natură nu a suferit 
nici o pierdere, căci, cu adevărat nu a făcut oricum nici un sacrificiu. 

Să presupunem că un rege uneşte prestigiul singurului său fiu cu unul dintre cei mai săraci 
ţărani ai săi, atât de strâns încât să-l numească pe acesta fiul său; şi apoi l-ar supune pe acest 
ţăran sub natura propriului său fiu, la o viaţă de sărăcie, lipsă şi suferinţă, şi apoi l-ar crucifica 
sub renumele de răufăcător, în timp de fiul său adevărat se bucură de toate binecuvântările vieţii, 
de sănătate, de tihnă, onoare şi slavă la curtea tatălui său – ar susţine cineva într-un astfel de caz 
că, datorită faptului că a fost numit după numele, şi a fost acoperit cu titlurile de onoare a fiului 
regelui, şi a murit cu acest renume, de aceea suferinţa şi moartea sa ar putea avea dreptul la 
prestigiul şi onoarea fiului său real? În acest caz, tot sacrificiul este înfăptuit de un ţăran. Fiul nu a 
avut nici o parte sau rol în această chestiune. Este subliniată jertfa unui ţăran care valorează atât de 
mult cât valorează el însuşi şi are tot atâta valoare şi nimic mai mult. La fel este adevărat şi în ceea 
ce priveşte sacrificiul lui Hristos potrivit cu punctul de vedere mai sus exprimat. Umanitatea sa a 
suferit tot ce a fost suferit, a sacrificat tot ceea ce a fost sacrificat; sărăcia, suferinţa şi moartea Sa 
au, de aceea dreptul la toată valoarea, prestigiul şi onoarea pe care această natură i-o poate conferi, 
şi nimic mai mult. De aici, potrivit acestei teorii, avem numai un sacrificiu omenesc; şi întrebarea 
încă rămâne pentru a i se răspunde: Cum poate viaţa unei fiinţe umane să facă o ispăşire potrivită 
pentru vieţile miilor de milioane ale celorlalţi? 

Deci, după tot ceea ce a fost spus şi scris de aceste două şcoli, se pare că nu există nici o 
diferenţă reală între teoriile lor în ceea ce priveşte ispăşirea; ambele au de fapt, numai un sacrificiu 
uman: dar în ceea ce priveşte vederile lor asupra naturii celei mai înalte a Fiului lui Dumnezeu, sunt 
tot atât de opuşi ca şi infinitul de finit, ca şi timpul de veşnicie. Primul face din „Singurul născut al 
Tatălui” numai un om muritor şi finit; cel din urmă Îl face Dumnezeul infinit, Omnipotent, Atot-
Ştiutor, şi Veşnic, absolut egal cu Veşnicul Părinte. Acum, eu înţeleg adevărul ca fiind în mijlocul 
acestor două extreme. 

Am dovedit, în concluzie, în primul rând că Fiul lui Dumnezeu, în cea mai preamărită natură 
a existat înaintea creaţiei primei lumi, sau primei fiinţe inteligente din gigantul Univers; în al doilea 
rând că El a avut un punct zero; că El a fost „Cel întâi-născut dintre orice creatură”; „începutul 
creaţiei lui Dumnezeu” (Apocalipsa 3:14); în al treilea rând că, în natura Sa cea mai înălţată, El a 
creat toate lucrurile din cer şi de pe pământ, şi le şi menţine; în al patrulea rând, în măreţia Sa, El a 
fost înălţat cu mult deasupra tuturor îngerilor din cer, şi tuturor regilor şi monarhilor de pe pământ; 
în al cincilea rând, în natura Sa era nemuritor (nu într-un sens absolut) şi Divin; în al şaselea rând, 
în ceea ce priveşte titlurile şi privilegiile Sale, El era „singurul născut al Tatălui Său”, de a cărui 
slavă S-a împărtăşit „înainte de a fi lumea”; „imaginea Dumnezeului invizibil”; „în forma lui 
Dumnezeu”; şi „nu a gândit că ar fi ceva de apucat să fie egal cu Dumnezeu”; „asemenea slavei 
Tatălui Său şi imaginea fidelă a Persoanei Sale”; „Cuvântul” care „a fost la început cu Dumnezeu” 
şi care „a fost Dumnezeu”. Acesta a fost personajul preamărit şi glorificat care a fost sacrificat 
pentru păcatele lumii – acestea sunt privilegiile la care a renunţat în mod voluntar; şi cu toate că era 
„bogat, de dragul nostru a devenit sărac”; „S-a înjosit” şi a devenit om; şi „fiind găsit în forma 
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omului, S-a umilit pe Sine Însuşi şi a devenit supus morţii, chiar morţii de cruce”, pentru a anunţa 
neprihănirea lui Dumnezeu, „pentru a fi drept şi apărătorul celui ce crede în Isus.” 

Aici a fost o umilinţă adevărată; nici o pretenţie exagerată sau spectacol; aici putem vedea 
priveliştea uluitoare a mult-iubitului şi „Singurului Fiu născut al lui Dumnezeu”, „Cel dintâi născut 
dintre orice creatură”, dezbrăcându-Se voluntar pe Sine de „slava pe care o avea cu Tatăl înainte de 
existenţa lumii”, venind din cer, care era locuinţa Sa cea înaltă şi sfântă, şi, cu toate că era „bogat”, 
a devenit atât de sărac încât „nu avea unde să-Şi aşeze capul”, binecuvântatul Cuvânt care „era la 
început cu Dumnezeu”, şi care a fost Dumnezeu, realmente a devenit trup, în josnicul veşmânt al 
unui servitor – supunându-Se pe Sine Însuşi la lipsurile, ispitele, durerile şi chinurile care apasă 
sărmana umanitate căzută; şi apoi, pentru a desăvârşi acest sacrificiu fără precedent, Îl descoperim 
pe Acesta care a fost odată onorat, dar acum umilit – pe Acesta care a fost odată preamărit, dar 
acum înjosit, fiind pe moarte pe blestemata cruce, ca şi un răufăcător; şi în cele din urmă coborând 
în adâncurile întunecate şi tăcute ale mormântului – un simbol al celei mai de jos trepte a umilinţei. 

Acesta, aceasta este sacrificiul pe care „Singurul născut al Tatălui” l-a oferit ca o ispăşire 
pentru păcatele lumii; aceasta este fiinţa care a fost de fapt sacrificată, şi acesta este preţul pe care 
Fiul lui Dumnezeu l-a plătit de fapt pentru răscumpărarea noastră. De aici, în legătură cu măreţia 
Sa, este sacrificiul Celei mai înălţate şi preamărite Fiinţe din vastul imperiu al lui Dumnezeu; ba 
mai mult, sacrificiul Singurului Fiu născut al Regelui. În ceea ce priveşte valoarea intrinsecă, 
cine poate estima valoarea scumpului Fui al lui Dumnezeu? Este, pentru a nu spune mai mult decât 
atât, un echivalent pentru demnitatea, existenţa şi interesele veşnice ale întregii lumi; ba mai mult, 
este egal în valoare cu întregul avantaj moral al întregii creaţii inteligente, şi egal în slavă şi onoare 
cu guvernarea morală a Conducătorului Suprem al Universului. În ceea ce priveşte natura Sa, este 
Divin; aşadar avem un sacrificiu Divin, spre deosebire de vederea Trinitariană şi cea Unitariană, 
care face din acesta numai un sacrificiu uman. În ceea ce priveşte plinătatea, este infinit, fără 
margini. Da, mulţumim lui Dumnezeu, este destul pentru fiecare, suficient pentru toţi, destul chiar 
şi pentru mai mult decât atât; suficient pentru a salva un Univers inteligent, unde toţi ar fi păcătoşi; 
şi, în cele din urmă, în ceea ce priveşte adaptarea la condiţiile şi necesităţile omului, este absolut 
perfect. (J.M.Stephenson, 21 noiembrie 1854, R&H, vol.6, nr. 15, pag.114, par. 1-6) 

Poziţia pe care am adoptat-o în ceea ce priveşte natura, originea şi întruparea Fiului lui 
Dumnezeu, va fi contestată de mulţi. Sunt gata să înlătur toate obiecţiile biblice care pot fi aduse 
împotriva acestor puncte de vedere pe baza dovezii aduse în această privinţă, cu excepţia unuia 
singur; este vorba de presupusa dovadă că fiinţa Sa este absolut egală cu Tatăl, Supremul şi 
Singurul Dumnezeu adevărat. Acest punct de vedere este impus, 

1. De faptul că cele mai înalte titluri pe care Tatăl le-a pretins vreodată sunt atribuite Fiului. 
Dacă aceasta ar fi adevărat, nu s-ar putea contrazice; dar că nu este, reiese în mod categoric din 
următoarele titluri de supremaţie care nu au fost niciodată atribuite Fiului. Voi cita următoarele 
din lucrarea lui Henry Grew care tratează calitatea de Fiu, pag. 48. 

„Cu toate că Fiul lui Dumnezeu ... este onorat cu titluri adecvate de mărire şi slavă, este 
deosebit de ‚adevăratul Dumnezeu’ prin următoarele titluri ale supremaţiei care aparţin numai 
‚Dumnezeului Celui nevăzut’. 

Iehova, Singurul al cărui nume este Iehova. (Psalmul 83:18) 
Dumnezeul veşnic. (Deuteronom 33:27) 
Dumnezeul Cel Prea Înalt. (Marcu 5:7; Daniel 5:18) 
Singurul Dumnezeu. (Psalmul 86:10; Isaia 37:16) 
Singurul Domn. (Neemia 9:6) 
Dumnezeul cerurilor. (Daniel 2:44) 
Mai presus de Mine nu este nici un Dumnezeu. (Isaia 44:6) 
Care singur deţine nemurirea. (1 Timotei 6:16) 
Singurul Dumnezeu adevărat. (Ioan 17:3) 
Regele cel veşnic, nemuritor şi nevăzut. (1 Timotei 1:17) 
Singurul Dumnezeu inteligent. (1 Timotei 1:17) 
Domn, Dumnezeu Omnipotent. (Apocalipsa 19:6) 
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Binecuvântatul şi singurul Stăpânitor. (1 Timotei 6:15) 
Un Dumnezeu şi Tată al tuturor. (Efeseni 4:6) 
Singurul Domn Dumnezeu. (Iuda 4) 
Dar este numai un singur Dumnezeu, Tatăl. (1 Corinteni 8:6)” 
 
2. A exercitat puteri şi prerogative care aparţin numai supremului Dumnezeu. Nu pot 

răspunde mai eficient acestei obiecţii decât prin a prezenta punctul de vedere Trinitarian şi cel 
Biblic în contrast. Pentru aceasta, mă voi folosi de o listă de citate prezentate de acelaşi autor. Pag. 
66,67. 
 
HRISTOS ŞI APOSTOLII SĂI TRINITARIENII 

 
Pentru noi nu este decât un Pentru noi nu este decât 
singur Dumnezeu, Tatăl. un singur Dumnezeu, Tatăl, 

(1 Corinteni 8:6) Cuvântul, şi Duhul Sfânt. 
 

Tatăl Meu este mai mare decât Fiul este la fel de mare ca 
Mine. (Ioan 14:28)   şi Tatăl. 

 

Care este imaginea Dumnezeului Care este Dumnezeul nevăzut, 
nevăzut, Cel dintâi născut din  Iehova Cel necreat. 
orice creatură. (Coloseni 1:15)  

 

Fiul nu poate face nimic de la  Fiul este omnipotent 
Sine. (Ioan 5:19)   [atotputernic] 

 

Despre acea zi, etc., nu cunoaşte  Fiul este omniscient 
nici un om, nici îngerii, etc.,  [atotcunoscător], şi 
nici Fiul, ci numai Tatăl.  cunoaşte ziua aceea la fel 

(Marcu 13:32)  ca şi Tatăl. 
 

Toată puterea Îmi este dată  Nici o putere oferită nu-L 
în cer şi pe pământ. (Matei 28:18) poate califica pe Fiul lui 
După cum I-ai dat putere peste Dumnezeu să ofere viaţa 
orice făptură, ca să dea viaţă  veşnică poporului Său. 
veşnică tuturor acelora pe care I 
i-ai dat Tu. (Ioan 17:2)  

 

Dumnezeu a creat toate lucrurile Isus Hristos a creat toate 
prin Isus Hristos. (Efeseni 3:9) lucrurile prin puterea Sa 

independentă. 
 

Apocalipsa lui Isus Hristos  Apocalipsa lui Isus Hristos prin 
pe care I-a dat-o Dumnezeu.  propria Sa omniscienţă. 

(Apocalipsa 1:1) [atotcunoaştere] 
 

Căci este un singur Dumnezeu, Este un singur Mijlocitor între 
şi un singur Mijlocitor între  Dumnezeu şi om; care este de 
Dumnezeu şi om, omul Isus  asemenea Dumnezeul suprem şi 
Hristos. (1 Timotei 2;5)  om în natura noastră. 
Tăgăduind pe singurul Domn  Tăgăduind pe singurul Domn 
Dumnezeu, şi pe Domnul   Dumnezeu, şi pe Domnul 
nostru Isus Hristos. (Iuda 4)  nostru Isus Hristos, care este de 

asemenea singurul Domn 
Dumnezeu, şi o persoană 
distinctă. 
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Isus din Nazaret, un om dovedit Isus a făcut minuni prin propria 
de Dumnezeu printre voi prin  Sa omnipotenţă. 
miracole, şi semne, şi minuni  [atotputernicie] 
pe care Dumnezeu le-a făcut 
prin El. (Fapte 2:22) 

 

Căci după cum Tatăl are viaţa  El este existent de la Sine. 
în Sine, tot astfel I-a dat Fiului 
să aibă viaţa în Sine. (Ioan 5:26) 

 

Eu trăiesc prin Tatăl. (Ioan 6:57) Fiul trăieşte prin Sine Însuşi. 
 

Aceasta este Fiul Meu.  Aceasta este singurul 
(Matei 3:17)  Dumnezeu adevărat, identic în 

esenţă numerică cu Tatăl. 
 

Pentru ca ei să Te cunoască  Pentru ca ei să Te cunoască pe 
pe Tine, singurul Dumnezeu  Tine, care nu eşti singurul 
Adevărat, şi pe Isus Hristos  Dumnezeu adevărat spre 
pe care L-ai trimis Tu.   deosebire de Cuvântul pe care 

(Ioan 17.3)  Tu L-ai trimis. 
 

Pentru ca la numele lui Isus  Pentru ca la numele lui Isus să 
să se plece orice genunchi, ...  se plece orice genunchi; şi 
şi ca orice limbă să mărturisească  orice limbă să mărturisească 
că Isus Hristos este Domn spre că Isus Hristos este Domn 
slava lui Dumnezeu Tatăl.  spre propria Sa slavă. 

(Filipeni 2:10,11) 
 
3. El este numit Dumnezeu. A fost arătat că termenul „Fiul lui Dumnezeu” este cel care 

exprimă natura Sa cea mai înaltă. Acum, faptul că Fiul este numit după numele Tatălui, nu este 
lipsit de sens. În Psalmul 82, şi de asemenea în Evrei 7:1; Ioan 10:34,35; veţi găsi acest termen 
aplicat oamenilor muritori. Mai mult decât atât, Fiul lui Dumnezeu în această natură Îl numeşte pe 
Tatăl Său Dumnezeu. Evrei 1:9; Ioan 20:17; Apocalipsa 3:12. Şi în această natură, după cum a fost 
arătat, El a fost născut şi a murit. 

4. Voi lua în considerare câteva dintre acele pasaje ale Scripturii care sunt atât de frecvent şi 
cu convingere citate pentru a demonstra că Isus Hristos în natura Sa absolută, este chiar Dumnezeul 
Cel veşnic. În Coloseni 2:9, ni se spune că în Isus Hristos „locuieşte trupeşte toată plinătatea 
Dumnezeirii.” Dar cu câteva versete înaintea acestuia, acelaşi apostol ne spune că „I-a plăcut 
Tatălui ca în El să locuiască toată plinătatea.” Coloseni 1:19. Acelaşi apostol îi prezintă chiar şi pe 
sfinţi fiind „umpluţi cu toată plinătatea lui Dumnezeu.” (Efeseni 3:19) (J.M.Stephenson, 5 
decembrie 1854, R&H, vol.6, nr. 16, pag.123, 124) 
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Uriah Smith: 
1832-1903 

 
În 1 Corinteni 15, găsesc că nu omul firesc deţine nemurirea; în continuare Pavel îi asigură 

pe romani că prin persistenţa cu răbdare în facerea binelui, toţi pot obţine nemurirea şi viaţa 
veşnică. Este o altă doctrină numită trinitatea, care pretinde că Dumnezeu este fără formă sau 
membre; că cei trei, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt o persoană. Ar putea Dumnezeu să fie fără 
formă sau membre când El „vorbeşte lui Moise faţă către faţă precum un om prietenului său?” 
(Exodul 33:11) sau când Domnul îi spune „Nu-Mi poţi vedea faţa; căci nimeni nu poate să mă vadă 
şi să trăiască? Şi când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii, şi te voi acoperi cu mâna 
Mea în timp ce voi trece; şi îmi voi trage mâna la o parte de la tine şi Mă vei vedea pe dinapoi; dar 
Faţa Mea nu se poate vedea.” Exod 33:20,22,23. Hristos este imaginea exactă a persoanei Tatălui. 
Evrei 1:3. (Uriah Smith, 10 iulie 1856, R&H, vol.8, nr. 11, pag.87, par.33) 

Mielului, în aceeaşi măsură ca şi Tatălui care stă pe tron, I se aduce laudă în acest cântec de 
adorare. Comentatorii, în unanimitate, s-au prins de aceasta ca de o dovadă că Hristos trebuie să fie 
de aceeaşi vârstă cu Tatăl; căci altfel, spun ei, aici ar fi adusă creaturii închinarea ce I se cuvine 
numai Creatorului. Dar aceasta nu este în mod necesar concluzia ce se desprinde. Scripturile nu 
vorbesc nicăieri despre Hristos ca fiind o fiinţă creată, dar mărturisesc în mod clar că El era născut 
din Tatăl. (vezi afirmaţiile despre Apocalipsa 3:14, unde se arată că Hristos nu este o fiinţă creată.) 
Dar în timp ce, ca Fiu, nu deţine o veşnicie a existenţei trecute împreună cu Tatăl, începutul 
existenţei Sale, ca născut al Tatălui, a fost înainte de întreaga lucrare de creaţie, în legătură cu care 
El este punctul creator de întâlnire cu Dumnezeu. Ioan 1:3; Evrei 1:2. Nu poate Tatăl să 
poruncească ca unei astfel de fiinţe să I se aducă în mod egal închinare ca şi Sieşi, fără ca 
închinătorul să devină idolatru? El L-a înălţat în poziţia care Îl face potrivit pentru a fi adorat, şi 
chiar a poruncit ca închinarea să-I fie adusă Lui, ceea ce nu face ca necesară egalitatea Sa cu Tatăl 
în existenţa veşnică. Hristos Însuşi declară că „precum Tatăl are viaţa în Sine Însuşi, tot astfel I-a 
dat Fiului să aibă viaţa în Sine Însuşi.” Ioan 5:26. Tatăl „L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat 
Numele, care este mai presus de orice nume.” Filipeni 2:9. Şi Tatăl Însuşi spune: „Toţi îngerii lui 
Dumnezeu să I se închine.” Evrei 1:6. Aceste declaraţii arată că Hristos este acum un obiect al 
închinării în aceeaşi măsură cu Tatăl; dar nu demonstrează că El deţine o eternitate a existenţei 
împreună cu Tatăl. (Uriah Smith, 1882, Daniel şi Apocalipsa, pag. 430) 

Numai Dumnezeu este fără de început. În cea mai timpurie epocă când a putut exista un 
început, - o perioadă atât de îndepărtată încât pentru minţile finite este practic veşnică, - a apărut 
Cuvântul. „La început a fost Cuvântul, iar Cuvântul a fost cu Dumnezeu, şi Cuvântul a era 
Dumnezeu.” Ioan 1:1. Acest Cuvânt necreat a fost Fiinţa care, la împlinirea vremii S-a făcut trup şi 
a locuit printre noi. Începutul Său nu a fost asemenea nici unei alte fiinţe din Univers. Este 
descoperită în expresiile pline de mister: „singurul Său (al lui Dumnezeu) Fiu născut” (Ioan 3:16; 1 
Ioan 4:9), „singurul născut din Tatăl” (Ioan 1:14), şi, „Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu.” Ioan 
8:42. Se pare astfel că, printr-un proces sau impuls divin, nu prin creaţie, cunoscut numai de 
Omniscienţă, şi posibil numai pentru Omnipotenţă, Fiul lui Dumnezeu a apărut. Şi apoi Spiritul 
Sfânt (printr-o deficienţă de traducere numit „Duhul Sfânt”), Spiritul lui Dumnezeu, Spiritul lui 
Hristos, inspiraţia divină şi mijlocitorul puterii lor, reprezentantul amândoura (Psalmul 139:7), a 
venit, de asemenea, la existenţă. (Uriah Smith, 1898, Privind la Isus, pag. 10) 

Când Hristos a părăsit cerul să moară pentru o lume pierdută, El a renunţat pentru această 
perioadă şi la nemurirea Sa. Dar cum se poate renunţa la aceasta? Că a renunţat la ea este cert, 
pentru că altfel nu ar fi putut să moară; dar El a murit ca întreg, ca fiinţă divină, ca Fiul lui 
Dumnezeu, nu numai în trup, în timp ce spiritul, divinitatea a trăit şi după aceea; căci, în acest caz, 
lumea nu ar avea decât un Mântuitor uman, un sacrificiu omenesc pentru păcatele sale; dar profetul 
spune că „sufletul Său” a fost făcut „jertfă pentru păcat.” Isaia 53:10. (Uriah Smith, 1898, Privind la 
Isus, pag. 23,24) 

1. Noi suntem botezaţi în numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt. Matei 28:19. Prin 
aceasta ne exprimăm credinţa în existenţa unui singur Dumnezeu adevărat, în mijlocirea Fiului Său, 
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şi în influenţa Spiritului Sfânt. (Uriah Smith, 1898, Asistentul Studenţilor Biblici, pag. 21,22) 
 

Dumnezeu Tatăl, şi Fiul Său Isus Hristos 
 

Titlurile Tatălui 
 

Următoarele titluri ale supremaţiei aparţin numai Celui care este din veşnicie în veşnicie, 
singurul Dumnezeu înţelept: 

 „Veşnicul Dumnezeu.” Deuteronom 33:27. 
 „Singurul al Cărui nume este Iehova.” Psalmul 83:18. 
 „Dumnezeul Cel Prea Înalt.” Marcu 5:7 
 „Îmbătrânitul de zile.” Daniel 7:13. 
 „Singurul Dumnezeu.” Psalmul 86:10. 
 „Singurul Domn.” Neemia 9:6. 
 „Dumnezeul Cerului.” Daniel 2:44. 
 „Singurul Dumnezeu adevărat.” Ioan 17:3. 
 „Care singur deţine nemurirea.” 1 Timotei 6:16. 
 „Regele veşnic, nemuritor, nevăzut.” 1 Timotei 1:17. 
 „Singurul Dumnezeu înţelept.” 1 Timotei 1:17. 
 „Domnul Dumnezeu Omnipotent.” Apocalipsa 19:6 
 „Binecuvântatul şi singurul Monarh.” 1 Timotei 6:15. 
 „În afară de Mine nu este Dumnezeu.” Isaia 44:6. 
 „Dumnezeu Tatăl.” 1 Corinteni 8:6. 
 „Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei.” Efeseni 1:17. 
 „Dumnezeu şi Tatăl tuturor, care este deasupra tuturor.” Efeseni 4:6. 
 „Dumnezeul Cel Atotputernic.” Geneza 17:1. 
 „Eu Sunt Cel Ce Sunt.” Exodul 3:14. 
 „Domnul Dumnezeu Atotputernic.” Apocalipsa 4:8. 

 
Declaraţii referitoare la Fiul 

 
 El este începutul creaţiei lui Dumnezeu. Apocalipsa 3:14. 
 Primul născut din toate fiinţele. Coloseni 1:15. 
 Singurul născut al Tatălui. Ioan 1:18; 3:18. 
 Fiul Dumnezeului Celui Viu. Matei 16:16. 
 A existat înainte de a veni în lume. Ioan 8:58; Mica 5:2; Ioan 17:5,24. 
 A fost înălţat mai presus decât îngerii. Evrei 1:4. 
 El a făcut lumea şi toate lucrurile. Ioan 1:1-3; Efeseni 3:3,9. 
 A fost trimis în lume de Dumnezeu. Ioan 3:34. 
 În El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Coloseni 2:9. 
 El este învierea şi viaţa. Ioan 11:25. 
 Toată puterea I-a fost dată în cer şi pe pământ. Matei 28:18. 
 El este moştenitor al tuturor lucrurilor. Evrei 1:2. 
 Uns cu untdelemnul de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Săi. Evrei 1:9. 
 Dumnezeu L-a pus să fie judecătorul celor vii şi celor morţi. Fapte 17:31. 
 Îşi descoperă planurile prin El. Apocalipsa 1:1. 
 Capul lui Hristos este Dumnezeu. 1 Corinteni 11:3. 
 Isus avea puterea să renunţe la viaţă, şi să o ia înapoi. Ioan 10:18. 
 A primit această poruncă de la Tatăl. Ioan 10:18. Dumnezeu L-a înviat din morţi. 

Fapte 2:24,34; 3:15; 4:10; 10:40; 13:30,34; 17:31; Romani 4:24; 8:11; 1 Corinteni 
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6:14; 15:15; 2 Corinteni 4:14; Galateni 1:1; Efeseni 1:20; Coloseni 2:12; 1 
Tesaloniceni 1:10; Evrei 13:20; 1 Petru 1:21. 

 Isus a spus că nu putea face nimic de la Sine. Ioan 5:19. 
 Că Tatăl care locuia în El a făcut toate lucrările. Ioan 14:10. 
 Că Tatăl care L-a trimis I-a poruncit ce să spună şi ce să rostească. Ioan 12:49. 
 Că a venit nu pentru a împlini voia Sa, ci voia Celui care L-a trimis. Ioan 6:38. 
 Şi că învăţătura Sa nu era a Sa, ci a Tatălui care L-a trimis. Ioan 7:16; 8:28; 12:49; 

14:10,24. 
 
Cu astfel de declaraţii inspirate înaintea noastră, putem noi spune că Isus Hristos este 

existent prin Sine, independent, Omniscient şi Singurul Dumnezeu Adevărat; sau Fiul lui Dumnezeu 
este, născut, confirmat, înălţat şi glorificat DE TATĂL? (Uriah Smith, 1898, Asistentul Studenţilor 
Biblici, pag. 42-45. Acest fragment se mai poate găsi şi în R&H, 12 iunie 1860, pag.27, par. 3-48.) 
[sublinieri din original] 

J.W.W. a întrebat: „Să înţelegem că Duhul Sfânt este o persoană, la fel ca şi Tatăl şi Fiul? 
Unii pretind că este, alţii că nu este.” 

Răspuns: Termenul „Duhul Sfânt” reprezintă o traducere supărătoare şi respingătoare. Ar fi 
trebuit să fie „Spiritul Sfânt” (hagion pneuma) în fiecare caz. Acest Spirit este Spiritul lui 
Dumnezeu, şi Spiritul lui Hristos; Spiritul fiind acelaşi fie că se vorbeşte ca aparţinând lui 
Dumnezeu sau Fiului. Dar în ceea ce priveşte acest Spirit, Biblia foloseşte expresii care nu pot fi 
armonizate cu ideea că este o persoană asemenea Tatălui şi Fiului. Mai degrabă este descoperit ca 
o influenţă divină care vine de la ambii, mijlocul care reprezintă prezenţa lor şi prin care ei deţin 
cunoştinţă şi putere de-a lungul întregului Univers atunci când nu sunt prezenţi personal. Hristos 
este o persoană, oficiind lucrarea de preot în sanctuarul din cer; şi totuşi El spune că oriunde doi sau 
trei sunt adunaţi în numele Lui, El este acolo în mijloc. Matei 18:20. Cum? Nu personal, ci prin 
Spiritul Său. Într-unul dintre discursurile lui Hristos (Ioan 14-16), acest spirit este personificat ca 
„Mângâietorul”, şi i se aplică pronumele personale şi relative „el”, „lui”, şi „cui”. Dar, de obicei se 
vorbeşte într-un fel care arată că nu poate fi o persoană ca Tatăl şi Fiul. Spre exemplu, deseori se 
spune că este „vărsat” şi „turnat”. Dar nu citim niciodată despre Dumnezeu sau despre Hristos ca 
fiind vărsaţi sau turnaţi. Dacă este o persoană, nu ar fi nimic anormal să apară în formă trupească; şi 
când a apărut astfel, acest lucru a fost notat ca ceva deosebit. Astfel, Luca 3:22 spune: „Şi Duhul 
Sfânt s-a coborât în formă trupească asemenea unui porumbel, deasupra Sa.” Însă forma nu este 
mereu aceeaşi; căci în ziua Cincizecimii şi-a asumat formă de „limbi ca de foc.” Fapte 2:3,4. Din 
nou citim despre „cele şapte Spirite ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul.” Apocalipsa 1:4; 3:1; 
4:5; 5:6. Aceasta este fără îndoială o denumire a Spiritului Sfânt, aşezat în această formă pentru a 
exprima perfecţiunea şi desăvârşirea sa. Dar cu greu ar putea fi astfel descris dacă ar fi fost o 
persoană. Niciodată nu citim despre şapte Dumnezei sau despre şapte Hristoşi. 

După cinci luni de la apariţia acestui articol în R&H, Uriah Smith a ţinut o predică 
înaintea Conferinţei Generale. În această predică ajunge la un loc în care realizează 
necesitatea lămuririi unor lucruri despre Spiritul lui Dumnezeu. 

(În limba engleză există pronumele „it” sau „its” [pentru „el” sau „al lui / său / sa”] 
care este folosit numai pentru a indica lucruri neînsufleţite sau animale, dar niciodată 
oameni sau persoane inteligente, cu raţiune şi conştiinţă. În limba română nu avem acest 
pronume, drept pentru care va fi tipărit în fiecare loc în care apare în original. – n.t.) 

Nu vom ieşi din context dacă vom lua în consideraţie pentru o clipă ce este Spiritul, care 
este rostul său (its), care este legătura sa (its) cu lumea şi cu biserica, şi ce doreşte Domnul să 
facă prin acesta pentru poporul Său. Spiritul Sfânt este Spiritul lui Dumnezeu; el (it) este de 
asemenea Spiritul lui Hristos. El (it) este acea emanare divină, misterioasă, prin care îşi aduc la 
îndeplinire lucrarea lor măreaţă şi infinită. El (it) este numit Spiritul Veşnic; el (it) este un spirit 
care este omniscient şi omniprezent; el (it) este un spirit care se mişca, sau medita deasupra apelor 
la început, când stăpânea haosul, iar din haos a fost scoasă frumuseţea şi slava acestei lumi. El (it) 
este factorul activ prin care este împărţită viaţa; el (it) este mijlocul prin care toate binecuvântările şi 
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favorurile lui Dumnezeu ajung la poporul Său. El (it) este Mângâietorul; el (it) este Spiritul 
Adevărului; el (it) este Spiritul Speranţei; el (it) este Spiritul Slavei; el (it) este legătura vitală dintre 
noi şi Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos; căci apostolul ne spune că dacă noi „nu avem 
Spiritul lui Hristos”, nu suntem ai Săi. El (it) este un Spirit care este tandru; care poate fi insultat, 
poate fi mâhnit, poate fi stins. El (it) este factorul activ prin care trebuie să fim introduşi, dacă vom 
fi vreodată introduşi, în nemurire; căci Pavel spune că dacă spiritul Celui ce L-a înviat pe Hristos 
din morţi locuieşte în voi, va învia şi trupurile voastre muritoare prin acel Spirit care locuieşte în 
voi; acesta este Spiritul lui Hristos. Romani 8:11 ... 

Uriah Smith descrie Spiritul Sfânt ca Spiritul lui Dumnezeu sau Spiritul lui Hristos. El 
se referă la acest Spirit folosind termenul „it” mai degrabă decât „El” de şaisprezece ori 
numai în acest singur paragraf. Numai după şapte paragrafe, el face următoarea afirmaţie: 

Veţi observa în aceste câteva versete că apostolul aduce în prim plan cei trei mari factori 
activi care sunt implicaţi în această lucrare: Dumnezeu, Tatăl; Hristos, Fiul Său; şi Spiritul 
Sfânt. (Uriah Smith, 14 martie 1891, Buletinul Zilnic al Conferinţei Generale, vol.4, pag.146, 147) 

Această afirmaţie este foarte interesantă deoarece explică modul în care înţelegeau 
pionierii folosirea termenului „cei trei mari factori activi” într-o manieră care este în armonie 
cu învăţătura potrivit căreia Spiritul Sfânt nu este a treia persoană separată, ci mai 
degrabă Spiritul Tatălui şi al Fiului Său. 
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J. N. Andrews: 
1829-1883 

 
Doctrina Trinităţii care a fost admisă în biserică de conciliul de la Niceea din anul 325. 

Această doctrină distruge personalitatea lui Dumnezeu şi a Fiului Său Isus Hristos, Domnul nostru. 
Dezonoarea, măsurile prin care a fost introdusă cu forţa în biserică, şi care apar pe paginile istoriei 
eclesiastice, pot cu uşurinţă să-l facă pe cel ce o crede să roşească. (J.N.Andrews, 6 martie 1855, 
R&H, vol.6, no.24, pag.185) 

 
Melhisedec 

 
Ceea ce ştim despre acest remarcabil personaj, este cules din Geneza 14, Psalmul 110, şi din 

ceea ce a scris Pavel despre el în cartea Evreilor. Multe din lucrurile legate de el sunt intenţionat 
tăinuite de Spiritul Sfânt, şi, de aceea ar fi benefic pentru noi să le aducem la lumină. El a fost 
regele Salemului; el a fost preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt; el a fost, datorită slujbei sale, 
chiar superior lui Avraam; Hristos este preot după rânduiala sa. El l-a întâlnit o dată pe Avraam şi a 
primit zecime de la el, şi l-a binecuvântat. Aceasta este esenţa cunoştinţei pe care o avem despre 
Melhisedec. Când se ridică întrebarea dacă nu a fost chiar acelaşi cutare sau cutare personaj 
remarcabil din vremea sa, sau când se ridică problema neamului din care făcea parte, şi care-i erau 
părinţii, cât a trăit, când a murit, răspunsul trebuie să fie că noi nu suntem informaţi în ceea ce 
priveşte aceste lucruri. Însă următorul mod de exprimare a lui Pavel a dat naştere la multe speculaţii 
ciudate în ceea ce-l priveşte. Pavel spune că era „fără tată, fără mamă, fără obârşie, neavând nici 
început al zilelor, şi nici sfârşit al vieţii; dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu; rămâne 
preot continuu.” (Evrei 7:3) 

Acum, dacă aceste cuvinte trebuie înţelese în sensul lor literal, atunci ele nu se pot aplica 
nici unei fiinţe umane. Adam singur, din toată rasa umană, a fost fără tată şi fără mamă şi fără 
obârşie. Dar Adam a avut un început şi un sfârşit al vieţii. Enoh nu a avut un sfârşit al vieţii, dar el a 
avut celelalte lucruri despre care Pavel spune că Melhisedec nu le-a avut. La fel şi Ilie, care, pentru 
că tot a venit vorba, nu a existat până cu mult după perioada lui Melhisedec. Fiecare membru al 
familiei umane, cu excepţia lui Adam, a avut părinţi, şi fiecare a avut un început al zilelor; şi într-
adevăr, cu două excepţii, fiecare a avut un sfârşit al vieţii. Chiar şi îngerii lui Dumnezeu, toţi au 
avut un început al zilelor, ceea ce-i face să fie excluşi din această descriere ca şi membrii familiei 
omeneşti. Şi în ceea ce-L priveşte pe Fiul lui Dumnezeu, şi El ar fi exclus de asemenea, căci Îl are 
pe Dumnezeu ca Tată, şi are, într-un anumit punct din veşnicia trecută, un început al zilelor. Deci, 
dacă folosim exprimarea lui Pavel în sensul ei literal, ar fi imposibil să găsim decât o Fiinţă în 
Univers, şi Acesta este Dumnezeu Tatăl, care este fără tată, sau mamă, sau obârşie, sau început al 
zilelor, sau sfârşit al vieţii. Şi probabil că pentru moment nimeni nu se luptă pentru a susţine ideea 
că Melhisedec a fost Dumnezeu Tatăl. 1. El este numit preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt. Evrei 
7:1. Este treaba preotului aceea de a aduce jertfe lui Dumnezeu. Cu siguranţă că El nu Şi-a adus 
jertfe Sieşi. 2. Este numit de Pavel un om, chiar mai mare decât Avraam. 3. Pavel vorbeşte despre el 
în Evrei 7:6 ca având în realitate obârşie, cu toate că el nu o cunoaşte. 4. Melhisedec Îl 
binecuvântează pe Dumnezeul Cel Prea Înalt în Geneza 14:20, o dovadă lămurită că nu era el cel ce 
era binecuvântat. Este spus că Melhisedec a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Dar tocmai 
aceasta arată că el nu este Dumnezeu Tatăl; căci El nu este asemănat cu Fiul Său, şi nici nu Şi-a 
derivat existenţa din altcineva. Dar despre Fiul a fost spus că este imaginea fidelă a Tatălui Său. 
Evrei 1. 

Atunci, ce semnifică cu adevărat cuvintele lui Pavel din Evrei 7:3? Am văzut că nu pot fi 
luate în sensul lor literal; căci ne-ar implica în contraziceri şi absurdităţi. Dar dacă sunt luate într-un 
sens limitat, şi interpretate după felul în care se vorbeşte în general cu evreii, îi vom găsi o 
explicaţie simplă. Evreii au păstrat registre genealogice foarte exacte. Şi în mod deosebit în cazul 
preoţilor; căci dacă preotul nu era din spiţa lui Aaron, nu i se permitea să servească în slujba 
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preoţească. Despre acei care nu puteau să arate locul de înregistrare în asemenea tabele, se spunea 
că sunt fără tată şi mamă, şi fără obârşie. Aceasta nu însemna că erau fără de strămoşi, ci că 
înregistrarea despre ei nu fusese păstrată. Acesta este cazul lui Melhisedec. Este introdus în Geneza 
fără înregistrarea descendenţei, Spiritul Sfânt omiţând cu un anume scop această chestiune. Este 
prezentat de Pavel ca neavând început al zilelor şi nici sfârşit al vieţii. Aceasta nu înseamnă în mod 
absolut că nu a avut un început al existenţei, căci aceasta este adevărat numai în ceea ce priveşte 
singură Fiinţă din Univers, şi anume Dumnezeu Tatăl. Dar ceea ce a vrut în mod clar să spună 
apostolul este aceasta: că nu apare nici o înregistrare a naşterii sau morţii sale în istoria care ne este 
oferită despre el. El apare fără nici o notificare care să ne fie lăsată în ceea ce priveşte originea sa; 
iar istoria acestui preot al Celui Prea Înalt se sfârşeşte fără nici o înregistrare a morţii sale. Aceste 
lucruri au fost cu un anumit scop omise, pentru ca el să poată fi folosit ca să reprezinte, cât de fidel 
posibil, lucrarea de preoţie a Fiului lui Dumnezeu. Şi acelaşi Spirit al inspiraţiei care l-a condus pe 
Moise să tăinuiască aceste detalii referitoare la Melhisedec, l-a călăuzit şi pe Pavel să folosească 
această omitere pentru a ilustra lucrarea de preoţie a lui Hristos. Am face bine să lăsăm cazul lui 
Melhisedec chiar acolo unde îl lasă Scriptura. (J.N.Andrews, 7 septembrie 1869, R&H; se mai poate 
găsi de asemenea şi în R&H, 4 ianuarie 1881) 
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R. F. Cottrell 
 

El a continuat să afirme că omul „este o fiinţă triunică”, care este alcătuită din trup, suflet şi 
spirit. Eu n-am auzit niciodată un apostol care să mărturisească credinţă în doctrina trinităţii; dar de 
ce să n-o facă, de vreme ce omul constă din trei persoane într-o singură persoană? Mai ales că omul 
a fost făcut după chipul lui Dumnezeu! Dar chipul despre care se vorbeşte aici, a fost asemănarea 
morală. Deci omul poate fi o fiinţă triunică fără ca aceasta să dovedească că Dumnezeu este astfel. 
Dar el a vrut să spună că un om sunt trei oameni? Aş putea spune că un pom este compus din 
tulpină, scoarţă şi frunze, şi probabil că nimeni nu s-ar împotrivi. Dar dacă aş afirma că fiecare 
pom constă din trei pomi, afirmaţia probabil că ar stârni neîncredere. Dar dacă toţi admitem că 
un pom este trei pomi, aş putea afirma că sunt nouăzeci de pomi în livada mea, în timp ce nimeni 
nu poate număra decât treizeci. Atunci aş putea merge chiar mai departe şi să spun că am 
nouăzeci de pomi în livada mea, şi de vreme ce fiecare pom constă din trei pomi, am două sute 
şaptesprezece. Deci dacă un om este trei oameni, îl poţi înmulţi cu trei de câte ori pofteşti. Dar dacă 
este nevoie de trup, suflet şi spirit pentru a face un om perfect, viu, atunci separaţi acestea, iar omul 
nu există. (R.F.Cottrell, 19 noiembrie 1857, R&H, vol.11, nr.2, pag.13, par.13) 

Că o persoană este trei persoane, şi că trei persoane sunt numai o persoană, este doctrina 
pe care o denunţăm ca fiind contrară logicii şi raţiunii. Fiinţa şi atributele lui Dumnezeu sunt mai 
presus, dincolo, departe de puterea simţului şi raţiunii mele, şi totuşi eu le cred: însă doctrina 
împotriva căreia protestez este contrară, da, acesta este termenul, chiar raţiunii şi logicii, şi anume 
că Dumnezeu S-a implantat pe Sine în noi. Nu ni se cere să credem o asemenea doctrină. O minune 
este dincolo de înţelegerea noastră, dar cu toţii credem în minuni care conving simţurile noastre. 
Ceea ce vedem şi auzim convinge simţurile noastre că există o putere care îndeplineşte cel mai 
minunat miracol al creaţiei. Dar Creatorul nostru a făcut să ne apară ca o absurditate că o persoană 
ar putea fi trei persoane, şi trei persoane numai o persoană; şi în cuvântul Său descoperit, nu ne-a 
cerut niciodată să credem aceasta. Aceasta găsesc prietenii noştri ca fiind inacceptabil. ... 

Dar a îmbrăţişa doctrina trinităţii nu este atât o dovadă a unei intenţii rele, cât una a 
intoxicării cu acel vin din care toate naţiunile au băut. Faptul că aceasta a fost una dintre 
doctrinele principale, dacă nu chiar cea din frunte pe temeiul căreia episcopul Romei a fost înălţat la 
rangul de pontif, nu spune mult în favoarea ei. Acest lucru ar trebui să-i determine pe oameni să 
cerceteze mai mult pentru ei înşişi; atunci când spiritele demonilor fac minuni, pledează pentru 
nemurirea sufletului. După cum nu m-am îndoit de aceasta înainte, o pot examina acum în 
totalitate, prin acel cuvânt cu care spiritismul modern sfidează. ... 

Revelaţia ne depăşeşte; dar în nici un caz nu este contrară logicii sănătoase şi a raţiunii. 
Dumnezeu nu a pretins, aşa cum a făcut papa, că ar putea „face dreptate din nedreptate”, nici nu ne-
a spus, după ce ne-a învăţat să numărăm, că nu există nici o diferenţă între numerele singulare şi 
plurale. Să credem tot ce ne-a descoperit, şi să nu adăugăm nimic la aceasta. (R.F.Cottrell, 6 iulie 
1869, R&H) 
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D. W. Hull 
 

Doctrina biblică referitoare la 
Divinitatea lui Hristos 

 
Poziţiile lipsite de consecvenţă îmbrăţişate de mulţi în ceea ce priveşte Trinitatea, după 

cum este denumită, au constituit fără îndoială, cauza principală a multor altor erori. Opinii 
eronate referitoare la divinitatea lui Hristos, sunt capabile să ne conducă la erori în ceea ce 
priveşte natura ispăşirii. Percepţia ispăşirii ca fiind plan arbitrar (şi toţi cei care Îl văd pe Hristos 
ca fiind „Însuşi Dumnezeul Cel Veşnic”, trebuie să creadă astfel), a condus două sau trei clase de 
oameni la concluzii arbitrare; acesta este cazul presbiterianismului, universalismului, etc., etc. 

Doctrina pe care ne propunem s-o examinăm, a fost stabilită la conciliul de la Niceea în 
anul 325 d. Hr., şi din acea perioadă, persoanele care nu credeau această dogmă deosebită, au 
fost denunţaţi de papi şi prelaţi ca fiind eretici periculoşi. Datorită faptului că nu au crezut în 
această doctrină, arienii au fost anatemizaţi în anul 513 d. Hr. 

Pentru că nu putem găsi această doctrină ca fiind anterioară originii „Omului Păcatului”, 
şi deoarece găsim această dogmă stabilită la acea dată mai degrabă prin forţă decât altfel, 
pretindem dreptul de a cerceta chestiunea, şi de a stabili poziţia Scripturii referitoare la acest 
subiect. 

Chiar aici voi întâmpina o întrebare care este frecvent ridicată, şi anume: „Crezi în 
divinitatea lui Hristos?” Fără nici o îndoială că noi credem; dar noi nu credem, precum învaţă 
discipolii bisericii Metodiste Episcopale, că Hristos este Însuşi Tatăl Cel Veşnic; şi, în acelaşi timp, 
chiar om; că partea umană era Fiul, iar partea divină era Tatăl. 

Putem adăuga aici că punctul de vedere tradiţional în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu, aşa 
cum a fost exprimat de ei în câteva „Articole ale Credinţei”, este că „Dumnezeu este fără trup, 
membre, simţăminte, centru, circumferinţă sau localizare.” Ar fi o chestiune foarte uşor de 
demonstrat că un asemenea punct de vedere este extrem de sceptic, dacă nu chiar ateistic în natura 
sa. Cu siguranţă că pare de parcă un Dumnezeu ca acesta trebuie să fie cu desăvârşire lipsit de 
existenţă. 

Ar trebui ca mulţimea pasajelor din Scriptură opuse acestui punct de vedere, după câte se 
pare, să lămurească pentru totdeauna chestiunea. Adam şi Eva au auzit vocea Domnului vorbind; şi 
„s-au ascuns de prezenţa Sa.” Geneza 3:8. Mergând la Exodul 33:20-23, cititorul va observa că 
Domnul nu încearcă să-i lase lui Moise impresia că El este un personaj (dacă termenul poate fi 
îngăduit) fără trup; dar El spune: „Nu-Mi poţi vedea faţa.” Dacă vreodată Domnul ar corecta o 
eroare şi să-Şi nege personalitatea, am aştepta s-o facă aici. Dar, oricum, nu-i spune că nu poate să-I 
vadă faţa pentru că nu are faţă; ci îi spune că nici un om nu-I poate vedea faţa şi să trăiască, ceea ce 
implică că El era un personaj care avea trup şi membre. „Iar Domnul a spus: ’Iată, aici este un loc 
lângă Mine.’” Deci El avea o circumferinţă, nu? „Şi-Mi voi trage mâna, şi tu-Mi vei vedea partea 
din spate; dar faţa nu-Mi va fi descoperită.” 

În Fapte 7:55,56, Ştefan, în timp ce privea în cer, „a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus 
stând la dreapta lui Dumnezeu,” şi a spus: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând la 
dreapta lui Dumnezeu.” Aceasta arată cel puţin că Dumnezeu are o mână dreaptă. Oricum, chiar 
faptul că omul este creat după chipul lui Dumnezeu, ar trebui să clarifice chestiunea pentru 
totdeauna cu imparţialitate. Geneza 1:27; 5:1; 9:6. 

Dar, întorcându-ne la subiectul nostru! Având dorinţa ca partea opusă să asculte cu 
sinceritate, vom cerceta cu imparţialitate toate pasajele importante reclamate de Trinitarieni. 

Isaia 9:6. „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; îl 
vor numi: ‚Minunat, Sfetnic, Dumnezeul Puternic, Părintele Veşnic, Prinţul Păcii.’” 

O anume tensiune se naşte datorită expresiilor „Dumnezeu Puternic”, şi „Părintele 
Veşnic”. Dacă termenul ar fi fost Dumnezeu Atotputernic, atunci concluzia ar fi avut greutate; dar, 
pentru că, în timp ce citim despre oameni puternici, nu găsim nimic despre cineva care să fi fost 
atotputernic, atât de puternic, deasupra semenilor săi în fiecare detaliu, suntem conduşi să credem 
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că acest cuvânt poate fi folosit într-un sens limitat; deşi nu vrem să se înţeleagă că aceasta ar limita 
puterea lui Hristos, El a declarat lămurit: „Tatăl Meu este mai mare decât Mine.” Ioan 14:28. 

În capitolul 10 din Ioan găsim că, chiar dacă Mântuitorul nostru nu a declarat că este 
Dumnezeu, a spus că evreii L-au numit ca fiind acelaşi lucru, că era Fiul lui Dumnezeu (ceea ce 
înainte pretinseseră că echivala cu a te face egal cu Dumnezeu), şi că El şi Tatăl Său erau una, şi S-a 
justificat în următorul limbaj: „Nu este scris în legea voastră ‚Eu am spus sunteţi dumnezei’?” Dar 
pentru că mă voi referi la acest pasaj mai târziu, voi trece peste el pentru moment. 

În capitolul 18 din Geneza, cititorul va observa că un înger care joacă numai rolul de serv 
sau agent al Domnului, este frecvent numit Domn. Expresia următoare, pe care o găsim în Geneza 
32:30, se referă la un înger: „Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, căci am văzut pe Dumnezeu 
faţă în faţă, şi totuşi viaţa îmi este păstrată.” 

Ne referim acum la termenul „Părintele Veşnic.” Răspundem că, de vreme ce Hristos va 
exista în veşnicie, numele este foarte potrivit; oricum, nu există nimic în acest termen care L-ar face 
(pentru a folosi limbajul grăitor al oponenţilor noştri) „Însuşi Dumnezeul veşnic.” 

Dacă cititorul se întoarce la pasajul pe care îl analizăm, va descoperi că această fiinţă este 
născută; dar dacă îi înţeleg eu bine pe oponenţii noştri, partea divină (Dumnezeirea, cum o numesc 
ei) nu a fost născută. Oricare dintre părţi a fost născută, este aceeaşi parte despre care se declară mai 
devreme ca fiind „Dumnezeu Puternic, Părintele Veşnic,” etc. Să nu fiu înţeles că aş nega 
preexistenţa lui Hristos; dar eu cred că Hristos a devenit copil; deoarece citim că „copilul se mărea 
şi creştea puternic în spirit” (Luca 2:40); ceea ce implică că acesta era un timp în care nu era 
puternic în spirit. 

Oponenţii noştri găsesc ca dificilă încercarea de a lămuri această chestiune, să explice cum 
Tatăl S-a dezvoltat pe Sine atât de încet. Trebuie să fi fost o perioadă în care nu exista nici un 
Dumnezeu, sau dacă nu, Dumnezeu trebuie să se fi divizat, să fi administrat părţi din Sine copilului 
pe măsură ce facultăţile Lui mentale s-au dezvoltat. Oricum, ei rezolvă această chestiune spunându-
ne: „Mare este taina evlaviei: Cel ce a fost arătat în trup,” etc. 

Pentru că din acest pasaj se obţine un avantaj considerabil, suficient pentru a-i distruge 
adevăratul sens, îl vom cita în întregime. 1 Timotei 3:16 :„Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei; 
Dumnezeu S-a manifestat (sau S-a mărginit) în carne (trup), a fost îndreptăţit în spirit, a fost văzut 
de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost primit sus în slavă.” 
Remarcile făcute asupra pasajului din Isaia se vor aplica cu aceeaşi forţă aici. 

Dar suntem invitaţi să credem că niciodată nu a existat o persoană în care Tatăl S-a 
manifestat pe Sine mai pe deplin decât în Fiul Său. „Cuvântul a fost făcut carne şi a locuit printre 
noi,” spune Ioan; iar acesta este fără îndoială acelaşi Cuvânt care a fost la început cu Dumnezeu şi 
care era Dumnezeu. Ioan 1:1. De ce a fost Cuvântul numit Dumnezeu? Citiţi versetul al treilea. 
„Toate lucrurile au fost făcute de El, şi fără El nimic din ceea ce a fost creat, nu a fost făcut.” După 
cum se ştie că Hristos întotdeauna a cooperat cu Tatăl, nu este nici o îndoială că prin intermediul 
Său au fost formate lumile. Vezi Coloseni 1:15,16; Evrei 1:2; pe care să le comparaţi cu Geneza 
1:26. 

Dar contestatorul insistă că Dumnezeu a fost manifestat în carne, şi de aceea era incapabil de 
suferinţă sau de a fi comparat cu omenirea în vreun fel. Vor remarca numai faptul că dacă 
Dumnezeu era partea divină a lui Isus, iar umanitatea Sa cealaltă parte, lumea a fost timp de trei zile 
fără Dumnezeu; căci Petru ne spune [1 Petru 3:18] că „Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru 
păcate, Cel neprihănit pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, 
dar a fost înviat de Spiritul.” Dacă nu a fost un altul decât Tatăl care S-a manifestat în carne; a fost 
acelaşi care a fost omorât în carne. Dar este suficient la acest punct. La timpul potrivit voi încerca să 
arăt că Hristos într-un mod pozitiv a murit – suflet şi trup. 

Matei 1:23. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuel, 
care, tălmăcit, înseamnă: ‚Dumnezeu cu noi’.” O altă expresie este găsită în Ioan 20:28. „Iar Toma 
I-a spus: ‚Domnul meu şi Dumnezeul meu.’” Întorcându-ne la Filipeni 2:11, citim că „orice limbă 
să mărturisească că Isus Hristos este Domnul, spre slava lui Dumnezeu Tatăl.” Aici este făcută o 
deosebire clară între Domnul Isus Hristos şi Dumnezeu Tatăl. Calităţile care-i deosebesc sunt că, în 
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timp ce unul este numit Fiul, Celălalt este cunoscut ca Dumnezeu Tatăl. 
Ioan 10:30. „Eu şi Tatăl Meu suntem una.” Contestatorul se luptă pentru ideea că Hristos şi 

Tatăl Său sunt o persoană, iar în spijinul poziţiei sale, citează 1 Ioan 5:7. „Căci sunt trei care 
mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul, şi Spiritul Sfânt; iar aceşti trei sunt una.” Aceasta se pretinde ca 
fiind o foarte puternică dovadă în spijinul trinităţii. Cele trei persoane sunt numite ca fiind 
Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu, Fiul, şi Dumnezeu, Spiritul Sfânt. Eu cred că ar fi sigur să spun că, cu 
excepţia Scripturii, nici o autoritate nu ar trebui permisă. Oamenii s-au obişnuit atât de mult să 
pervertească Scripturile, şi să obţină avantaje din termeni, şi să le forţeze pentru a-şi atinge propriul 
scop, încât nu realizează dimensiunea crimei, pe care altfel ar înţelege-o. Aceeaşi expresie este 
adesea folosită referitor la soţ şi soţie; şi totuşi nimeni nu se îndoieşte că soţul şi soţia sa sunt două 
persoane separate, în aşa măsură încât pot fi despărţite de sute de mile. Doctorul A. Clarke a spus 
limpede că acest pasaj [1 Ioan 5:7] este o inserare. Vezi comentariul său. 

Dar auziţi ce spune Mântuitorul referitor la aceasta. Ioan 17:20-22: „Şi mă rog nu numai 
pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor; ca să fie una, 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. Iar slava pe care 
Mi-ai dat-o, Eu le-am dat-o; ca ei să fie una, cum şi noi suntem una.” 

Nimeni nu va susţine că Hristos S-a rugat pentru unitatea în persoană a ucenicilor şi a celor 
care ulterior aveau să devină credincioşi prin cuvântul lor! Evident că El a dorit ca ei să devină uniţi 
în scop. Dacă acest pasaj ar fi luat în considerare într-un mod adecvat, nu cred că am mai auzi 
persoane care să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru atâtea secte şi divideri. 

Întrebarea care se naşte aici este: „Cum sunt Tatăl şi Fiul una?” Răspundem: „Ei cooperează 
împreună; ei sunt uniţi.” Despre soţ şi soţie se spune că sunt una, pentru că interesele lor de-a lungul 
vieţii sunt unite. Tatăl şi Fiul de asemenea au un interes comun, şi bineînţeles că sunt una. Remarc 
din nou că dacă am citi o astfel de afirmaţie în altă parte decât în Scriptură, nu ar exista nici o şansă 
de a înţelege greşit. 

Evreii susţineau că folosirea unei astfel de expresii, Îl face egal cu Dumnezeu. Ei nu puteau 
înţelege că El avea un scop comun cu Dumnezeu; şi, de asemenea ei au văzut ca pe o blasfemie 
dacă s-a numit pe Sine Fiul lui Dumnezeu, şi au luat pietre pentru a-L ucide; dar auziţi răspunsul la 
această chestiune: Ioan 10:32-38. „Isus le-a răspuns: ‚V-am arătat multe lucrări bune de la Tatăl 
Meu; pentru care dintre aceste lucrări Mă omorâţi?’ Iudeii I-au răspuns: ‚Nu pentru o lucrare bună 
Te omorâm; ci pentru blasfemie; şi pentru Tu, care eşti un om, Te-ai făcut Dumnezeu.’” Nu avem 
nici o dovadă că iudeii credeau că Isus, declarându-Se Fiul lui Dumnezeu, S-a făcut pe Sine „Însuşi 
Dumnezeul Cel Veşnic;” dar prin faptul că spunea că era Fiul lui Dumnezeu şi că interesele lor erau 
unite, era la fel de grav cu a spune că era Dumnezeu (nu că Dumnezeu era propriul Său Fiu). 

Auziţi răspunsul Domnului: „Nu este scris în legea voastră ‚Eu am spus: sunteţi dumnezei’? 
Dacă El îi numea dumnezei pe cei la care a venit cuvântul lui Dumnezeu (iar Scriptura nu poate fi 
desfiinţată), cum ziceţi voi Celui pe care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume ‚Huleşti’? pentru că 
am zis: ‚Sunt Fiul lui Dumnezeu!’” Dacă există vreo îndoială până acum în ceea ce priveşte 
pretenţiile lui Mesia şi învinuirea iudeilor, acest pasaj trebuie să lămurească problema. Iudeii nu L-
au acuzat pe Hristos că ar fi susţinut că este singurul şi veşnicul Dumnezeu mai puţin decât El 
Însuşi a pretins aceasta; şi nici nu credeau că, din faptul că Hristos era Fiul lui Dumnezeu, ar fi 
decurs ideea că El trebuia să fie singurul Dumnezeu atotînţelept. În pasajul de mai sus, Hristos nu 
neagă că este Dumnezeu; şi am aflat până acum că El a fost numit Dumnezeu; dar aceasta nu-L 
face să fie aceeaşi persoană cu Tatăl, mai mult decât îi face pe un tată şi un fiu pe care-i cheamă 
Ioan, să fie aceeaşi persoană. Dar citiţi mai departe: 

„Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi; dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă 
credeţi pe Mine, credeţi lucrările, ca să cunoaşteţi şi să credeţi că Tatăl este în Mine, şi Eu sunt în 
El.” 

În Ioan 5, aceeaşi acuzaţie este adusă Domnului. Ioan 5:17-23. „Dar Isus le-a răspuns: ‚Tatăl 
Meu lucrează până acum; şi Eu lucrez.’ Tocmai de aceea căutau şi mai mult Iudeii să-L omoare, nu 
numai fiindcă călca ziua Sabatului, dar şi pentru că zicea că Dumnezeu era Tatăl Său, făcându-Se 
astfel egal cu Dumnezeu.” Dacă prin faptul că se declara Fiul lui Dumnezeu însemna că se făcea pe 
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Sine Unicul Iehova, iudeii L-ar fi acuzat de acesta; dar, pentru că nu găsim o astfel de acuzaţie, nu 
avem nici o dovadă că ei L-ar fi înţeles astfel pe Mântuitorul. 

Apropo; ar fi ciudat ca, în cazul în care Hristos Şi-a asumat un astfel de titlu, iudeii să nu-L 
acuze pentru aceasta. Cât de repede ar fi apucat ei o astfel de expresie şi L-ar fi acuzat astfel: 
„Acum ştim că acest om este un blasfemiator; căci a spus: ‚Eu sunt veşnicul şi atotînţeleptul 
Iehova.’” Dar Mântuitorul nostru nu a pretins că este atât de mare ca şi Tatăl Său; puterea Sa Îi este 
numai oferită. 

„Atunci Isus a răspuns şi le-a zis: ‚Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic 
de la Sine, ci numai ceea ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai; căci 
Tatăl iubeşte pe Fiul şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă 
minunaţi. Căci după cum Tatăl înviază morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea. Tatăl 
nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toţi să cinstească pe Fiul aşa 
cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl care L-a trimis.’” Datorită 
faptului, spun trinitarienii, că Tatăl şi Fiul sunt o singură persoană. Să înlocuiască cititorul, în 
citatul de mai sus, cuvântul „Tatăl” cu „partea divină”, şi „Fiul” cu „omenescul”, şi va vedea ce 
nonsens va rezulta. Pentru confirmarea acestei afirmaţii, citiţi versetul 30. 

„Eu nu pot face nimic de la Mine însumi; judec după cum aud; şi judecata Mea este dreaptă, 
pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui care M-a trimis.” Vă rog să citiţi versiunea 
trinitariană în următoarea parafrazare: 

Versetul 26. „Căci, după cum Divinitatea are viaţa în Sine, tot aşa Divinitatea a dat 
omenescului Meu să aibă viaţa în Sine” 

Versetele 36, 37. „Dar umanitatea Mea are o mărturie mai mare decât a lui Ioan; căci 
lucrările, pe care Mi le-a dat Divinitatea Mea să le termin, tocmai lucrările acestea pe care le face 
umanitatea Mea, mărturisesc despre umanitatea Mea că Divinitatea Mea a trimis umanitatea Mea; 
şi Divinitatea Mea Însăşi care a trimis umanitatea Mea, a mărturisit despre umanitatea Mea. Voi 
nu aţi auzit niciodată glasul Divinităţii Mele, nici nu aţi văzut deloc faţa Divinităţii Mele.” 

Versetul 45. „Umanitatea Mea a venit în numele Divinităţii Mele, şi nu primiţi umanitatea 
Mea.” 

Cu o asemenea privelişte pe care s-o contemplăm, unele părţi ale Scripturii devin o simplă 
harababură a nonsensurilor. Fără îndoială că cititorul, înainte de aceasta, a observat că Tatăl şi Fiul 
sunt prezentate ca două fiinţe separate. Deschideţi acum la Ioan 6:37-40. 

„Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară; căci 
M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.” Aici ar trebui să ne oprim 
pentru a întreba cine a venit din cer; Divinitatea sau umanitatea? Am descoperit mai înainte 
pretenţia că umanitatea a fost născută (şi astfel credem şi noi); iar împotrivitorii noştri nu vor 
încuviinţa că umanitatea a venit din cer. Atunci vom întreba cine este Cel care vorbea? Este 
Acelaşi care a venit din cer, despre care se afirmă că este partea divină. Dacă partea divină era 
Dumnezeirea, sau Tatăl, atunci pe undeva există o contradicţie; căci Mântuitorul nostru tocmai a 
spus: „Voi nici nu I-aţi auzit vreodată glasul şi nici nu I-aţi văzut faţa.” 

Din nou, cine era Cel care a trimis această parte divină? Căci tocmai ce am citit că „M-am 
pogorât din cer nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.” Haideţi să cercetăm teoria 
Bibliei, şi toate dificultăţile vor fi spulberate: anume, că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său care S-a 
împărtăşit de carne şi sânge „pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morţii, şi 
anume pe Diavol.” [Evrei 3:14]. 

„Şi aceasta este voia Tatălui care M-a trimis, ca din tot ce Mi-a dat, să nu pierd nimic, ci să-l 
înviez în ziua de apoi. Şi aceasta este voia celui ce M-a trimis: ca oricine vede pe Fiul, şi crede în 
El, să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.” 

Acestea sunt făgăduinţe preţioase. Este voia Tatălui ca Fiul Său să nu piardă nimic din 
nestematele Sale; iar Fiul a afirmat că Îşi va învia nestematele în ziua de apoi. 

Am citit iarăşi şi iarăşi pasaje care arată că Hristos a fost trimis de Tatăl Său, ceea ce implică 
cu siguranţă că Dumnezeirea nu este unită cu umanitatea. De ce spune că a fost trimis de Tatăl, 
când era Tatăl Însuşi Cel care a venit şi a locuit în carne umană? După cum am observat mai 
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înainte, aceasta mai implică de asemenea că Dumnezeu a trimis umanitatea, sau dacă nu, sunt două 
persoane distincte. Credem că este imposibil pentru trinitarieni să împace această chestiune. 
Oricum, mai găsim şi alte expresii care dovedesc că nu sunt o singură persoană. 

Ioan 16:5. „Dar acum merg la Cel ce M-a trimis, şi nici unul dintre voi nu întrebă ‚Unde 
mergi?’” Ar fi inutil să vorbească despre plecarea la Cel ce L-a trimis, când chiar persoana care 
L-a trimis compune o parte din fiinţa Sa. Dar când pleacă la Tatăl, le spune ucenicilor că „nu-I vor 
mai vedea faţa” [versetul 10], ceea ce implică că sunt două persoane distincte. „Încă puţin,” a spus 
El, „şi nu Mă veţi mai vedea; şi din nou, încă puţin şi Mă veţi vedea, pentru că merg la Tatăl.” 

Versetele 27, 28. „Căci Tatăl însuşi vă iubeşte pentru că M-aţi iubit, şi aţi crezut că am venit 
de la Dumnezeu. Am ieşit de la Tatăl, şi am venit în lume; acum las lumea şi Mă duc la Tatăl.” 

Ce ar gândi cititorul despre o persoană care s-a mutat din Ohio în Iowa împreună cu familia 
sa, şi, după ce s-a bucurat împreună cu ei o perioadă, le spune că se întoarce în Ohio unde se va 
întâlni cu familia sa? Dacă nu aţi îngădui asemenea inconsecvenţe oamenilor, cum Îl puteţi acuza 
pe Mântuitorul că a părăsit lumea pentru a merge la Tatăl, şi în acelaşi timp să susţineţi că 
Mântuitorul era Iehova Însuşi? 

Matei 20:23. „Şi El le-a spus: cu adevărat veţi bea paharul Meu, şi veţi fi botezaţi cu botezul 
cu care sunt botezat Eu, dar a şedea la dreapta Mea şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau; ci 
va fi dată acelora pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.” Aici Hristos nici nu Îşi asumă dreptul 
de a face o promisiune fără a fi autorizat de Tatăl Său; ci le spune ceea ce este pregătit pentru o 
anumită categorie; dar El nu avea nici o putere de a o oferi. 

Matei 26:53. „Crezi că n-aş putea să rog acum pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la 
îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?” Ar fi fără rost pentru Hristos să se roage la 
Sine. Prietenii noştri trebuie altfel să pretindă că Hristos era un înşelător, sau dacă nu, Dumnezeu 
şi Fiul Său erau separaţi. Căci ar fi numai o prefăcătorie din partea lui Hristos să se roage la Sine 
pentru a trimite îngeri. 

Marcu 13:32. „Cât despre ziua aceea şi ceasul acela nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, 
nici Fiul, ci numai Tatăl.” Noi nu credem că Fiul nu trebuia să cunoască niciodată aceasta pentru că 
nu ştia atunci; pentru că sigur va afla, şi poate că a şi aflat imediat după învierea Sa. Se presupune 
că, după ce a plătit datoria pentru răscumpărarea omului, El a fost informat despre momentul în care 
va putea să-Şi culeagă roadele recoltei. În orice caz, El a afirmat după învierea Sa: „Toată puterea 
Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.” [Matei 28:18]; iar aceasta trebuie să includă şi cunoaşterea. 
Oricum, se pare că toată această putere I-a fost oferită. Chiar faptul că El îi informează pe ucenici că 
toată puterea I-a fost dată, implică că până acum (cu toate că avea o mare putere) nu avea toată 
puterea. 

Ioan 17:5 „O Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine înainte de 
a fi lumea.” Aici descoperim o parte a lui Hristos rugându-Se pentru slavă; şi se pare că este aceeaşi 
parte care a avut slavă împreună cu Tatăl înainte de a fi lumea. Versetul 8. „Căci le-am dat 
cuvintele, pe care Mi le-ai dat Tu; iar ei le-au primit, şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am 
ieşit; şi au crezut că Tu M-ai trimis.” Dacă Hristos şi Tatăl sunt o persoană, am putea pe bună 
dreptate să întrebăm: „De ce această seriozitate în rugăciunea Sa?” (Încheiat săptămâna viitoare.) 
(D.W.Hull, 10 noiembrie 1859, R&H, vol.14, pag.193-195) 

 
Doctrina biblică referitoare la 

Divinitatea lui Hristos 
(Încheiere) 

 
Am aflat până aici că Tatăl şi Fiul sunt prezentaţi ca fiind două persoane diferite; vom aduce 

acum şi alte pasaje care mărturisesc direct despre acest lucru. 
Coloseni 1:13-15. „Care ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în 

împărăţia Fiului Său drag; în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, chiar iertarea păcatelor; 
care este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.” Nu, afirmă teologia 
populară sprijinită de hotărârea papilor; El însuşi este Dumnezeul nevăzut. 
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Iuda 4. „Căci s-au strecurat pe neaşteptate unii oameni, scrişi de mult pentru osânda aceasta, 
oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul 
Domn Dumnezeu, şi pe Domnul nostru Isus Hristos.” Aici singurul Domn Dumnezeu este deosebit 
de Domnul Isus Hristos. Dacă vreodată acest limbaj implică ceva, cu siguranţă implică că „singurul 
Domn Dumnezeu” este o fiinţă deosebită de „Domnul nostru Isus Hristos.” 

Filipeni 2:5-11. „Să aveţi în voi mintea care era şi în Hristos Isus; care, măcar că avea chipul 
lui Dumnezeu (însuşi Dumnezeu, vor citi oponenţii noştri), totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să 
fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob şi a fost făcut 
(nu umanitatea Sa, ci El însuşi) asemenea oamenilor; şi fiind găsit la înfăţişare ca un om, S-a smerit 
şi S-a supus morţii (Nu, spun Trinitarienii; trupul Său a devenit supus morţii, iar partea divină nu a 
suferit niciodată), şi încă moarte de cruce. De aceea (nu partea Sa divină, ci) Dumnezeu L-a înălţat 
nespus de mult şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus 
să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ; şi orice limbă să 
mărturisească că Isus Hristos este Domn spre slava lui Dumnezeu Tatăl.” 

Această mărturisire va aduce slavă Tatălui, dar dacă fiecare limbă va mărturisi că numai o 
parte din Isus era Domn în timp ce cealaltă parte era umană, nu va fi acea mărturisire pe care Pavel 
o dorea să aducă slavă Tatălui. 

1 Petru 1:3. „Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care 
după îndurarea Sa cea mare ne-a născut din nou la o nădejde vie prin învierea lui Isus Hristos din 
morţi.” Cititorul ar trebui să reţină în minte că toate pasajele citate mai sus prezintă pe Tatăl şi pe 
Fiul ca fiind fiinţe separate. Iehova este numit nu numai Tatăl lui Isus Hristos, dar şi Dumnezeu. 
Auziţi ce spune Mântuitorul nostru în timp ce suferea pe cruce [Marcu 15:34]: „Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Nu descoperim numai că Mântuitorul nostru Îl numeşte 
pe Tatăl Său Dumnezeul Său, dar spune că Dumnezeu L-a părăsit. Trinitarienii susţin că aici 
Dumnezeirea L-a părăsit. Dacă aşa s-a întâmplat, atunci Hristos trăia după ce Dumnezeirea L-a 
părăsit. Atunci numai umanitatea a murit, şi deci avem numai un sacrificiu omenesc. Galateni 1:3,4 
„Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl ŞI de la Domnul nostru Isus Hristos care S-a dat pe Sine 
însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne elibereze din această lume rea prezentă, după voia lui 
Dumnezeu, şi Tatăl nostru.” Ar fi fost foarte uşor pentru Pavel aici să le spună galatenilor că Hristos 
ar putea să ne elibereze din această lume prezentă după PROPRIA SA voinţă. 

Evrei 13:20. „Acum, Dumnezeul păcii, care a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, 
marele Păstor al oilor, prin sângele legământului celui veşnic, vă face desăvârşiţi în orice lucru 
bun,” etc. Aici Dumnezeu este prezentat ca o persoană deosebită de Isus Hristos. Învăţăm că, în 
timp ce Isus era mort, Dumnezeul păcii trăia, căci altfel nu ar fi putut să-L învie pe Isus din morţi. 

Examinând toate pasajele importante ale Scripturii referitoare la acest subiect, îl vom lăsa pe 
acesta la o parte, şi vom începe să demonstrăm că Hristos trebuia să moară; şi de asemenea, de care 
moarte trebuia El să moară. 

Am afirmat că Hristos trebuia să moară. Motivul pe care îl avem pentru această afirmaţie 
este că omul, prin păcătuire, este supus morţii; şi atât timp cât Cel ce suferă plata nu poate muri, nu 
există speranţă pentru învierea noastră. Vezi 1 Corinteni 15:26. Adam, prin păcătuire a impus 
moartea asupra întregii rase umane; Hristos, prin moartea Sa, îi aduce înapoi la viaţă. Dar nu redă 
nemurirea celor care continuă să-şi trăiască vieţile în călcarea legii celei sfinte a lui Dumnezeu. 

Evrei 9:27,28. „Şi după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, dar după 
aceasta vine judecata, tot aşa şi Hristos a fost o dată jertfit pentru a purta păcatele multora; şi pentru 
cei ce-L privesc, va apare a doua oară fără păcat spre salvare.” 

Tot ce este numai apropiat morţii căreia sunt supuşi oamenii, nu va aduce o înviere. Hristos 
este aici prezentat ca o jertfă. Dacă exista vreo parte a mielului jertfit care scăpa din trup, atunci o 
parte din Hristos a scăpat de moarte. Remarcăm că pentru a plăti datoria şi a aduce omul la viaţă, El 
trebuia să moară de aceeaşi moarte la care este supus omul. Dacă prietenii noştri trinitarieni nu sunt 
atenţi, vor avea o combinaţie de patru elemente în loc de trei; astfel, Dumnezeirea (una), 
Umanitatea (două – suflet şi trup), şi duhul sfânt (unu), care fac patru. 

Psalmul 16:9,10. „De aceea inima mi se bucură şi sufletul mi se veseleşte; şi trupul de 
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asemenea mi se odihneşte în speranţă; căci nu vei lăsa sufletul meu în iad (sau mormânt), nici nu 
vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.” Ar fi fost un nonsens a spune ca sufletul lui Hristos 
să nu fie lăsat în Sheol dacă nu a fost niciodată acolo. Pentru a demonstra că aceasta se referea la 
Hristos, îl vom trimite pe cititor la mărturia lui Petru; Fapte 2:25-27,31,34. „Căci David zice despre 
El (Hristos): ‚Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să 
nu mă clatin.’” După aceea urmează citatul de mai sus. Apoi el merge mai departe pentru a arăta că 
nu despre David vorbea, pentru că mormântul lui este în mijlocul nostru până azi (o dovadă că 
sufletul lui David a fost lăsat în iad). El continuă: „Văzând aceasta înainte, a vorbit despre învierea 
lui Hristos şi că sufletul lui nu va fi lăsat în iad (adez - mormântul) şi nici trupul lui nu va vedea 
putrezirea.” Aceasta este dovada că David se referea la Hristos. Şi pentru a avea o dovadă în plus, 
apostolul continuă: „Căci David nu s-a suit în ceruri.” Am demonstrat astfel că, mort sau viu, 
sufletul lui Hristos a intrat pe porţile tăcute ale mormântului. 

Matei 26:38. „Atunci le-a zis: ‚Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte.’” Dacă 
aceasta implică ceva, ar trebui să deducem că sufletul Mântuitorului era supus morţii. Ar fi fost cel 
mai mare nonsens să vorbească despre un suflet care nu poate muri niciodată, că este cuprins de o 
întristare de moarte. La acest punct suntem obligaţi să cităm din nou 2 Petru 3:18. „Căci Hristos a 
suferit odată pentru păcate, Cel neprihănit pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu, fiind 
OMORÂT ÎN TRUP.” 

Nu există nici o şansă de a scăpa de aici: sufletul lui Hristos şi fiecare parte care a locuit în 
trupul Său a fost omorâtă şi îngropată în sheol, sau hades. Deschidem acum la Isaia 53; „A fost 
chinuit şi asuprit, şi totuşi nu Şi-a deschis gura; este adus ca un miel la măcelărie, şi ca o oaie mută 
înaintea celor ce o tund, şi nu Şi-a deschis gura.” 

Ar trebui ca aici să amintim cititorului că un miel când este măcelărit, nu este ucisă o parte 
în timp ce altă parte este lăsată în viaţă, ci este cu desăvârşire despărţit de viaţă. 

„El a fost luat din închisoare şi din judecată şi cine va declara generaţia Sa? căci a fost şters 
de pe pământul celor vii; a fost lovit pentru păcatele poporului meu.” Am putea întreba: „Ce a mai 
rămas din El după ce a fost nimicit?” Să presupunem că numai trupul a fost nimicit, iar sufletul 
eliberat; atunci cea mai importantă parte nu a fost nimicită. „Şi Şi-a făcut mormântul împreună cu 
cel rău şi cu cel bogat la moartea Sa; pentru că nu săvârşise nici o violenţă, nici nu s-a găsit nici o 
minciună în gura Lui. Şi totuşi L-a satisfăcut pe Domnul să-L zdrobească; L-a pus în mormânt; 
când Îi vei face sufletul jertfă pentru păcat,” etc. Sufletul Său chiar a fost făcut o jertfă pentru păcat. 
„Va vedea truda muncii sufletului Lui (sufletul Său era „cuprins de o întristare de moarte”) şi va fi 
satisfăcut; prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va îndreptăţi pe mulţi, căci le va purta 
păcatele lor. De aceea îi voi da o parte cu cei mari, iar El va împărţi prada cu cei puternici.” De ce? 
„Pentru că ŞI-A DAT SUFLETUL LA MOARTE! Şi a fost pus în rândul păcătoşilor şi a purtat 
păcatele multora, şi a mijlocit pentru păcătoşi.” Aceasta este atât de lămurit că nu mai are nevoie de 
comentarii. 

Dacă cititorul se va întoarce acum la 1 Corinteni 15, va observa că Pavel bazează toată 
speranţa noastră pe învierea lui Hristos din morţi. „Dacă Hristos nu a înviat, atunci predicarea 
noastră este în van,” spune apostolul. Teologii moderni ar răspunde: „Nu-i aşa Pavel, căci singura 
parte importantă din Hristos s-a întors în cer la moarte.” 

Aici putem anticipa o obiecţie. Se susţine că Hristos i-a promis tâlharului că vor fi împreună 
în acea zi, în paradis. Luca 23:43. „Adevărat îţi spun astăzi, că vei fi cu Mine în paradis.” Se pare că 
textul aşa cum este citat mai sus, nu implică chiar atât de mult. Hristos a spus numai în acea zi ceea 
ce El va face când va veni în împărăţia Sa! După cum semnele de punctuaţie nu fac parte din 
inspiraţie, avem libertatea să modificăm cumva punctuaţia de mai sus. Cititorul va găsi discutat pe 
larg subiectul promisiunii lui Hristos către tâlhar, într-o lucrare de curând publicată la Review 
Office, Battle Creek, Mich. 

Să vedem acum ce a învăţat Mântuitorul însuşi despre acest lucru. Matei 12:40. „Căci, după 
cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele balenei, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei 
nopţi în inima pământului.” Cum a fost Iona în pântecele balenei? A fost sufletul său în cer şi trupul 
său în pântecele balenei? Cum trebuia Fiul omului să intre în inima pământului? Ni se răspunde că 
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trupul Său a intrat în mormânt, dar sufletul Său, divinitatea sau ceva de genul aceasta, a mers în 
paradis. Dar mai avem mai multe declaraţii pozitive la acest punct. 

Ioan 20:17. „Isus i-a zis: ‚Nu mă atinge, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu.’” Aceasta se 
întâmpla la trei zile după ce Domnul îi făcuse promisiunea tâlharului. Aceasta este cu siguranţă 
suficient pentru a lămuri nepărtinitor chestiunea.  

Avem încredinţarea că am cercetat acum cu sinceritate acest subiect, examinând majoritatea 
versetelor care fac referinţă la el. Am descoperit mărturii pozitive care arată că: 

1. Dumnezeu este o fiinţă personală. 
2. Isus Hristos era Fiul Său. 
3. El şi Tatăl Său sunt persoane distincte ce au scopuri comune, şi 
4. Isus Hristos a murit atât suflet cât şi trup, şi a înviat. 
Fie ca Spiritul Dumnezeului Celui viu să-l trezească pe scumpul cititor la simţul datoriei sale 

faţă de Fiul lui Dumnezeu, care cu atâta drag a câştigat răscumpărarea noastră cu preţiosul său 
sânge. Amin. (D.W.Hull, 17 noiembrie 1859, R&H, vol.14, pag.201,202) 
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S. N. Haskell 
 
Curcubeul din nori nu este decât un simbol al curcubeului care înconjoară tronul din 

veşnicie. În veacurile trecute, pe care mintea finită nu le poate pătrunde, Tatăl şi Fiul erau 
singuri în univers. Hristos era primul născut al Tatălui, şi Lui, Iehova I-a făcut cunoscut planul 
divin de creaţie. Planul de creaţie al lumilor împreună cu ordinea fiinţelor care urmau să-l populeze, 
nu era descoperit. Îngerii, ca reprezentanţi ai unei ordini, aveau să fie slujitori ai Dumnezeului 
universului. Creaţia lumii noastre mici a fost inclusă în planurile tainice şi stabilite până în cele mai 
mici amănunte. Căderea lui Lucifer a fost prevăzută; de asemenea posibilitatea introducerii 
păcatului, care ar fi distrus perfecţiunea lucrării divine. Atunci, în aceste întâlniri timpurii, inima 
plină de dragoste a lui Hristos a fost mişcată; şi singurul Fiu născut Şi-a oferit viaţa pentru 
răscumpărarea omului, dacă acesta ar fi cedat şi ar fi căzut. Tatăl şi Fiul, înconjuraţi de o slavă de 
nepătruns, şi-au strâns mâinile. În aprecierea acestei oferte I-a fost conferită lui Hristos puterea de 
a crea, şi legământul cel veşnic a fost făcut; şi de aici înainte, Tatăl şi Fiul, cu o singură minte, au 
lucrat împreună pentru a duce la îndeplinire lucrarea de creaţie. Sacrificiul de sine pentru binele 
celorlalţi a constituit baza acestei lucrări. (Stephen N.Haskell, Istoria Profetului de pe Patmos, 
pag.93,94, 1905) 

Înainte de creaţia lumii noastre, „a fost un război în cer.” Hristos şi Tatăl erau legaţi printr-
un acord; iar Lucifer, heruvimul acoperitor, a devenit gelos pentru că nu era acceptat în întâlnirile 
veşnice ale celor doi care stăteau pe tron. (Stephen N.Haskell, Istoria Profetului de pe Patmos, 
pag.217, 1905) 

Hristos a fost Cel dintâi născut din cer; El a fost de asemenea Cel dintâi născut al lui 
Dumnezeu pe pământ, şi a moştenit tronul Tatălui. Hristos, Cel dintâi născut, cu toate că era Fiul 
lui Dumnezeu, a fost îmbrăcat în umanitate şi a fost făcut desăvârşit prin suferinţă. El a luat forma 
omului şi, de-a lungul veşniciei, va rămâne un om. (Stephen N. Haskell, Istoria Profetului de pe 
Patmos, pag.98,99, 1905) 
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J. N. Loughborough: 
1832-1924 

 
Întrebări pentru 

fratele Loughborough 
 
Fratele White: Aş dori să vă adresez sau să vă trimit, frate Loughborough, următoarele 

întrebări pentru a primi explicaţii. W.W.Giles. Toledo, Ohio. 
Întrebarea 1: Ce obiecţii serioase se ridică faţă de doctrina Trinităţii? 
Răspuns: Există multe obiecţii pe care le putem impune, însă datorită spaţiului nostru 

limitat, le vom mărgini la următoarele trei: 1. Este contrară raţiunii. 2. Este contrară Scripturii. 3. 
Originea sa este Păgână şi mistică. 

Ne vom referi pe scurt la aceste afirmaţii. 1. Nu este în acord cu raţiunea să vorbim despre 
trei fiinţe ca fiind unul, şi despre unu ca fiind trei. Sau cum s-au exprimat unii, să-L numim pe 
Dumnezeu „Dumnezeul Triunic”, sau „Dumnezeul trei-unu.” Dacă Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt sunt 
fiecare Dumnezeu, ar fi trei Dumnezei; căci de trei ori unu nu este unu, ci trei. Există un sens în 
care sunt una, dar nu o singură persoană, aşa cum pretind Trinitarienii. 

2. Este contrară Scripturii. Aproape în fiecare loc al Noului Testament care vorbeşte 
ocazional despre Tatăl şi despre Fiul, ne sunt prezentaţi ca fiind două persoane distincte. Numai 
capitolul şaptesprezece din Ioan este suficient pentru a combate doctrina Trinităţii. De peste 
patruzeci de ori în acest singur capitol Hristos se adresează Tatălui Său ca unei persoane distincte de 
El însuşi. Tatăl Său era în cer, iar El pe pământ. Tatăl L-a trimis. I-a dat pe cei ce cred. El trebuia să 
meargă atunci la Tatăl. Şi în chiar mărturisirea Sa, El ne descoperă în ce constă unitatea Tatălui şi a 
Fiului. Este aceeaşi unitate care există şi între membrii bisericii lui Hristos. „Ca ei să fie una; după 
cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine, ca ei să fie una în noi; ca lumea să creadă că Tu M-ai 
trimis. Iar slava pe care Tu Mi-ai dat-o, Eu le-am dat-o lor; ca ei să fie una, aşa cum noi suntem 
una.” O inimă şi o minte. De un singur scop în planul conceput pentru salvarea omului. Citiţi 
capitolul şaptesprezece din Ioan, şi observaţi dacă nu răstoarnă cu desăvârşire doctrina Trinităţii. 

A crede în acea doctrină atunci când citim Scriptura, trebuie să credem că Dumnezeu însuşi 
S-a trimis în lume, a murit pentru a împăca lumea cu Sine, S-a înviat pe Sine din morţi, S-a înălţat 
pe Sine în cer, pledează înaintea Sa însuşi în cer pentru a împăca lumea cu Sine, şi este singurul 
mijlocitor între om şi sine. Iar natura umană a lui Hristos (în vederea Trinitarienilor) nu o va folosi 
ca Mijlocitor; căci Clarke spune: „Sângele uman nu poate să-L liniştească pe Dumnezeu mai mult 
decât sângele unui porc.” Comentariu la 2 Samuel 21:10. Trebuie să credem de asemenea că în 
grădină Dumnezeu S-a rugat Sieşi, că dacă era cu putinţă, să lase să treacă cupa de la Sine, şi încă 
o mie de astfel de absurdităţi. 

Citiţi cu atenţie următoarele texte, comparându-le cu ideea că Hristos este Omnipotent, 
Omniprezent, Suprem, şi singurul Dumnezeu existent prin Sine: Ioan 14:28; 17:3; 3:16; 5:19,26; 
11:15; 20:19; 8:50; 6:38; Marcu 8:32; Luca 6:12; 22:69; 24:29; Matei 3:17; 27:46; Galateni 3:20; 1 
Ioan 3:1; Apocalipsa 5:7; Fapte 17:31. De asemenea mai vezi şi Matei 11:25,27; Luca 1:32; 22:42; 
Ioan 3:35,36; 5;19,21-23,25,26; 6:40; 8:35,36; 14:13; 1 Corinteni 15:28, etc. 

Cuvântul Trinitate nu apare nicăieri în Scripturi. Principalul text care se presupune că o 
susţine este 1 Ioan 5:7, care este o adăugare. Clarke spune: „Din o sută treisprezece manuscrise, 
textul lipseşte din o sută doisprezece. Nu apare în nici un manuscris dinainte de secolul zece. Iar 
primul loc în care textul apare în grecă, este în traducerea grecească a conciliului de la Lateran, ţinut 
în 1215 d. Hr.” – Comentarii la 1 Ioan 5, şi remarcile de la finele capitolului. 

3. Originea sa este păgână şi mistică. În loc de a fi îndreptaţi spre Scriptură pentru 
demonstrarea trinităţii, suntem îndreptaţi către tridentul persanilor, cu susţinerea că „pornind de 
la aceasta au plănuit să înveţe ideea trinităţii, şi dacă au avut doctrina trinităţii, trebuie s-o fi 
primit-o prin tradiţie de la poporul lui Dumnezeu. Dar aceasta este în întregime primită, căci cu 
siguranţă că biserica Iudaică nu a avut o astfel de doctrină”. Domnul Summerbell spune: „Un 
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prieten de-al meu care era prezent într-o sinagogă din New York, l-a rugat pe un Rabbi să-i explice 
termenul ‚Elohim’. Un preot trinitarian care era alături, a replicat: ‚De ce, căci aceasta face 
referinţă la cele trei persoane din Trinitate,’, când, un evreu a păşit înainte şi i-a spus că nu trebuie 
să mai menţioneze acel cuvânt din nou, sau vor fi nevoiţi să-l forţeze să părăsească clădirea; căci 
nu era permis a se menţiona numele nici unui dumnezeu străin în sinagogă.” (Discuţie dintre 
Summerbell şi Flood asupra Trinităţii, pag.38) Milman spune că ideea Tridentului este mistică. 
(Istoria Creştinismului, pag.34) 

Doctrina trinităţii a fost introdusă în biserică în aceeaşi perioadă cu închinarea la imagini, 
şi serbarea zilei soarelui, şi nu este altceva decât doctrina persană remodelată. A durat aproape 
trei sute de ani de la introducerea ei până la o aduce la ceea ce este acum. Procesul a început 
aproximativ în 325 d. Hr., şi nu a fost terminat până în 681. Vezi lucrarea lui Milman şi Gibbon 
despre Roma, vol.4, pag.422. A fost adoptată în Spania în 589, în Anglia în 596, în Africa în 534. – 
Gib. Vol.4, pag.114,345; Milner, vol.1, pag.519. (Va urma.) (J.N.Loughborough, 5 noiembrie 1861, 
R&H, vol.18, pag.184, par.1-11) 
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E. J. Waggoner: 
1855-1916 

 
Cuvântul era „la început”. Mintea omenească nu poate pătrunde epocile cuprinse în această 

frază. Nu-i este dat omului să ştie când sau cum a fost Fiul născut; dar ştim că El era Cuvântul 
divin, nu doar înainte de a veni să moară pe acest pământ, ci chiar înainte ca lumina să fie creată. 
Exact înaintea răstignirii Sale El s-a rugat: „Şi acum, Tată, preamăreşte-Mă la Tine Însuţi cu slava 
pe care o aveam cu Tine înainte de a fi lumea”. (Ioan 17:5). Cu mai bine de şapte sute de ani 
înaintea primei Sale veniri, aceasta a fost astfel prezisă de cuvântul inspirat: „Şi tu, Betleeme Efrata, 
măcar că eşti prea mic între miile lui Iuda, totuşi, din tine Îmi va ieşi Cel care va stăpâni în Israel; a 
cărui origine este din timpuri străvechi, din zilele veşniciei” (Mica 5,2). Ştim că Hristos „a ieşit şi 
vine de la Dumnezeu” (Ioan 8:42), dar aceasta s-a întâmplat în timpul atât de îndepărtat din 
veşnicie, încât este cu mult deasupra înţelegerii umane. (E.J.Waggoner, 1890, Hristos şi 
Neprihănirea Sa, pag.9) 

 
Este Hristos Dumnezeu? 

 
Acest nume nu a fost dat ca o consecinţă a unei mari realizări, ci este al Lui prin drept de 

moştenire. Vorbind despre puterea şi măreţia lui Hristos, autorul scrisorii către Evrei spune că El a 
fost făcut cu mult mai presus de îngeri, deoarece „El a moştenit un Nume mult mai minunat decât al 
lor” (Evrei 1:4). Un fiu este totdeauna îndreptăţit să poarte numele tatălui; şi Hristos, ca "singurul 
Fiu născut din Dumnezeu", este la fel de îndreptăţit să poarte acelaşi nume cu Tatăl. Un fiu, de 
asemenea, este într-o măsură mai mică sau mai mare o copie a tatălui; el are, într-o anumită 
măsură, trăsăturile fizice şi caracteristicile personale ale tatălui său, dar nu în mod desăvârşit, 
pentru că nu există o copie fidelă în întreaga omenire. Nu există nici o imperfecţiune în Dumnezeu 
sau în vreo lucrare de-a Sa; şi astfel, Hristos este "reprezentarea exactă" a Fiinţei lui Dumnezeu 
(Evrei 1:3). Ca Fiul al lui Dumnezeu, existent prin Sine Însuşi, El are în mod natural toate 
atributele Divinităţii. 

Este adevărat că Dumnezeu are mulţi fii; dar Hristos este "singurul Fiu născut din 
Dumnezeu" şi de aceea este Fiul lui Dumnezeu într-un fel în care nici o altă fiinţă nu a fost şi nu va 
fi vreodată. Îngerii sunt fii ai lui Dumnezeu, aşa cum era şi Adam (Iov 38:7; Luca 3:38) prin 
creaţiune. Creştinii sunt fiii lui Dumnezeu prin înfiere (Romani 8:14,15); dar Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu prin naştere. Autorul epistolei către Evrei arată mai departe că poziţia Fiului lui 
Dumnezeu nu este una la care a fost înălţat, ci este una pe care o deţine pe drept. El spune că Moise 
a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca servitor, „dar Hristos este credincios ca Fiu peste 
casa Lui”(Evrei 3:6). Şi, de asemenea, Hristos este Ziditorul casei (versetul 3). El este Cel care 
zideşte templul Domnului şi poartă slava (Zaharia 6:12,13). (E.J.Waggoner, 1890, Hristos şi 
Neprihănirea Sa, pag.11-13) 

 
Hristos ca şi Creator 

 
Ar fi necesar aici un cuvânt de precauţie. Nimeni să nu-şi imagineze că noi am ridica pe 

Hristos la importanţa Tatălui sau că L-am ignora pe Tatăl. Nu poate fi vorba de aşa ceva, pentru că 
interesele lor sunt comune. Noi Îl slăvim pe Tatăl, slăvindu-L pe Fiul. Suntem atenţi la cuvintele lui 
Pavel, care spune că "totuşi, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin 
toate lucrurile, şi prin El şi noi" (1 Corinteni 8:6); aşa cum am citat deja, că prin El, Dumnezeu a 
făcut lumile. Toate lucrurile provin, în cele din urmă, de la Dumnezeu Tatăl; chiar Hristos Însuşi 
a provenit şi a apărut de la Tatăl, dar aşa I-a plăcut Tatălui, ca în El să locuiască toată plinătatea şi 
ca să fie Agentul direct, în fiecare act al creaţiei. Scopul nostru în această expunere este să stabilim 
poziţia de drept a lui Hristos, de egalitate cu Tatăl, pentru ca puterea Sa de a răscumpăra să poată fi 
mai bine apreciată. 
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Este Hristos o fiinţă creată? 
 
Înainte de a trece la câteva lecţii practice pe care le vom învăţa din aceste adevăruri, trebuie 

să ne oprim pentru câteva momente asupra unei păreri care, cu toată sinceritatea, este împărtăşită 
de mulţi, care cu nici un chip nu L-ar dezonora pe Hristos de bună voie, dar care, de fapt, prin 
această opinie, Îi neagă divinitatea. Este vorba despre ideea că Hristos este o fiinţă creată, care, 
prin buna plăcere a lui Dumnezeu, a fost înălţat la actuala Sa poziţie nobilă. Nimeni care 
îmbrăţişează acest punct de vedere nu poate avea o concepţie justă despre poziţia înaltă pe care 
Hristos o ocupă cu adevărat. 

Problema în discuţie este construită pe înţelegerea greşită a unui singur text, Apocalipsa 3:14: 
„Şi îngerului bisericii din Laodiceea, scrie-i: ‚Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi 
adevărat, începutul creaţiei lui Dumnezeu’”. Acest verset este greşit interpretat în sensul că Hristos 
este prima fiinţă pe care a creat-o Dumnezeu – şi că lucrarea de creaţie a lui Dumnezeu a început 
cu El. Dar acest punct de vedere contrazice Scriptura care declară că Hristos Însuşi a creat toate 
lucrurile. A spune că Dumnezeu Şi-a început lucrarea de creaţie creându-L pe Hristos, înseamnă a-L 
lăsa pe Hristos cu totul în afara lucrării de creaţie. 

Cuvântul „începutul” în limba greacă este arche, însemnând atât „conducător”, cât şi 
„căpetenie”. EI apare în cuvinte ca „arhiepiscop” sau „arhanghel”. Să luăm acest ultim cuvânt. 
Hristos este arhanghelul. Vezi Iuda 9; 1 Tesaloniceni 4:16; Ioan 5:28,29; Daniel 10:21. Aceasta nu 
înseamnă că El este primul dintre îngeri, pentru că El nu este înger, ci este mai presus de ei. Evrei 
1:4. Aceasta înseamnă că El este conducătorul sau prinţul îngerilor, aşa după cum şi arhiepiscopul 
este capul episcopilor. Hristos este conducătorul îngerilor. Vezi Apocalips 19:11-14. El este Cel ce 
i-a creat pe îngeri. Coloseni 1:16. Şi astfel, afirmaţia că El este începutul sau capul creaţiei lui 
Dumnezeu înseamnă că începuturile creaţiei se găsesc în El; pentru că, aşa cum El Însuşi spune, 
este Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Apocalips 21:6; 22:13. El 
este sursa în care toate lucrurile îşi au originea. 

Nu ar trebui nici măcar să ne imaginăm că Hristos este creatură, pentru că Pavel Îl numeşte 
(Coloseni l:15) „Cel întâi-născut peste toată creaţia”, pentru că în următoarele versete Îl prezintă a fi 
Creator şi nu creatură. „Pentru că prin El au fost create toate lucrurile, cele care sunt în ceruri şi pe 
pământ, cele văzute şi nevăzute, fie scaune de domnii, fie domnii, fie căpetenii, fie autorităţi. Toate 
lucrurile au fost create prin El, şi pentru El. El este mai înainte de toate, şi toate se menţin prin El.” 
Acum, dacă El a creat tot ceea ce a fost vreodată creat şi a existat înaintea tuturor lucrurilor 
create, este evident că El Însuşi nu face parte dintre acestea. El este mai presus de toată creaţia, 
şi nu o parte a ei. 

Scripturile declară că Hristos este singurul Fiu născut din Dumnezeu”. El este născut, nu 
creat. Nu are nici un rost să ne întrebăm cum a fost născut, pentru că, nici dacă ni s-ar spune, 
minţile noastre nu ar putea pricepe. Profetul Mica ne spune tot ceea ce putem şti despre acest 
lucru, în următoarele cuvinte: "Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între miile lui Iuda, 
totuşi din tine Îmi va ieşi Cel care va stăpâni în Israel şi a cărui origine este din timpuri străvechi, 
din zilele veşniciei." Mica 5:2. A fost un timp când Hristos a provenit şi a apărut din Dumnezeu, 
din sânul Tatălui (Ioan 8:42; l:18). Dar aceasta s-a petrecut într-un timp atât de îndepărtat, în 
veşnicii, încât pentru o inteligenţă limitată este practic fără început. 

Astfel, ideea este că Hristos este un Fiu născut şi nu creat. El a moştenit un Nume mult mai 
minunat decât al îngerilor; El este „Fiu peste casa Lui.” Evrei 1:4; 3:6. Şi, de vreme ce este singurul 
Fiu născut din Dumnezeu, El este chiar esenţa şi natura lui Dumnezeu şi posedă prin naştere toate 
atributele divine, pentru că Tatălui I-a făcut plăcere ca Fiul Său să fie reprezentarea exactă a Fiinţei 
Lui, strălucirea slavei sale, şi să fie umplut cu plinătatea Dumnezeirii. Astfel, El are „viaţa în Sine 
Însuşi”. El posedă nemurirea în dreptul Său şi o poate oferi şi altora. Viaţa există în El, astfel că nu-
I poate fi luată, dar renunţând de bună voie la ea, El poate intra din nou în posesia ei. Cuvintele Lui 
sunt acestea: „Din pricina aceasta Tatăl Mă iubeşte: pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. 
Nimeni nu Mi-o ia, ci o dau Eu de la Mine Însumi. Am puterea s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi. 



 43

Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu.” Ioan 10:17,18. (E.J.Waggoner, 1890, Hristos şi 
Neprihănirea Sa, pag.19-22) 

În cele din urmă, noi cunoaştem divina unitate a Tatălui cu Fiul, din faptul că amândoi au 
acelaşi Spirit. Pavel, după ce spune că cei ce sunt în trup nu pot să placă lui Dumnezeu, continuă: 
"Voi însă nu sunteţi în trup, ci în Spiritul, dacă Spiritul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. 
Dar, dacă n-are cineva Spiritul lui Hristos, nu este al Lui." Romani 8:9. Aici, găsim că Spiritul 
Sfânt este atât Spiritul lui Dumnezeu, cât şi Spiritul lui Hristos. ... (E.J.Waggoner, 1890, Hristos şi 
Neprihănirea Sa, pag.23,24) 
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M. C. Wilcox 
 
Întrebarea 187: Care este diferenţa dintre Spiritul Sfânt şi spiritele slujitoare (îngerii); sau sunt 

identice? 
Răspuns: Spiritul Sfânt este energia grandioasă a Dumnezeirii, viaţa şi puterea lui Dumnezeu 

care porneşte de la El spre toate părţile universului, şi realizând astfel o legătură vie între tronul 
Său şi toată creaţia. După cum este exprimat de un alt autor: „Spiritul Sfânt este suflarea vieţii 
spirituale în suflet. Împărtăşirea Spiritului este împărtăşirea vieţii lui Hristos.” Astfel, Hristos 
devine prezent pretutindeni. Folosind o ilustrare grosolană, asemenea unui telefon care poartă vocea 
cuiva, făcând astfel ca vocea să fie prezentă la mile depărtare, Spiritul Sfânt poartă întreaga putere 
a lui Hristos făcându-L prezent pretutindeni împreună cu întreaga Sa putere, şi făcându-L 
descoperit în armonie cu Legea Sa. Astfel, Spiritul este personificat în Hristos şi Dumnezeu, dar 
niciodată descoperit ca o persoană separată. Niciodată nu ni se spune să ne rugăm Spiritului; ci 
lui Dumnezeu pentru Spirit. Nu găsim niciodată în Scriptură rugăciuni către Spiritul, ci pentru 
Spirit. (M.C.Wilcox, 1911, Întrebări şi Răspunsuri Culese din Colţul Întrebărilor de la Semnele 
Timpului, pag.181,182) 
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G. W. Amadon 
 

Cum o vom explica? 
 
În Apocalipsa 1:8, există un pasaj care a prezentat ceva dificultăţi pentru acei care resping 

doctrina trinităţii. Textul, în contextul său, sună astfel: „Iată că El vine pe nori; şi orice ochi Îl va 
vedea; şi cei ce L-au străpuns; şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, Amin. 
Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, zice Domnul, care este, şi care era, şi care vine, Cel 
Atotputernic.” Versetele 7 şi 8. Deseori această întrebare s-a ridicat aici: „În ce sens este Isus ‚Cel 
Atotputernic’?” Pentru noi această întrebare este foarte simplu lămurită. Noi nu credem că despre 
Hristos se spune în această frază că este „Cel Atotputernic”, şi pentru acest punct de vedere vom 
oferi câteva motive scurte. 

1. Noi credem că în aceste texte sunt aduse în prim plan două persoane – Mântuitorul, în cel 
de-al şaptelea verset; şi Tatăl, în cel de-al optulea. 

2. Mai există încă un titlu august în versetul 8 care nu se referă niciodată la Fiul. Este fraza – 
„Care este, şi care era, şi care vine.” Acest titlu indică în veşnicie către fiinţa la care se 
referă. 

Vom observa, după cum pasajele în care apare arată foarte lămurit, că acest titlu aparţine 
„Celui Prea Înalt şi Măreţ care locuieşte în veşnicie.” Începând cu versetul patru al acestui capitol, 
citim – „Ioan, către cele şapte Biserici, care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, 
şi care era, şi care vine; şi din partea celor şapte spirite care stau înaintea tronului Său; ŞI DIN 
PARTEA lui Isus Hristos, care este Martorul credincios, şi Cel întâi născut din morţi, Domnul 
împăraţilor pământului!” Aici sunt evidenţiate două personaje – Tatăl Cel veşnic sub titlul potrivit, 
„care este, şi care era, şi care vine, Cel Atotputernic,” şi Isus Hristos prin nu mai puţin decât titlurile 
adecvate de „Martorul credincios,” „Cel întâi născut din morţi,” şi „Domnul împăraţilor 
pământului.” 

Vom prezenta acum încă trei alte texte unde găsim această frază, şi despre care deja se admite 
că vorbesc despre Tatăl nemuritor. 

Apocalipsa 4:8. „Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi; şi erau pline cu ochi 
pe dinlăuntru; şi nu se odihneau nici ziua nici noaptea, zicând: ‚Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul 
Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine.’” 

Capitolul 11:16,17. „Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe 
scaunele lor, s-au aruncat cu feţele la pământ, şi s-au închinat lui Dumnezeu, zicând: ‚Îţi mulţumim 
Doamne, Dumnezeule, Atotputernice, care eşti şi care erai şi care vii; că ai pus mâna pe puterea Ta 
cea mare, şi ai început să împărăţeşti.’” 

Capitolul 16:5,7. „Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: ‚Drept eşti Tu, Doamne, care eşti şi 
care erai; pentru că ai judecat în felul acesta.’” „Şi am auzit încă unul din altar zicând: ‚Precum zici, 
Doamne Dumnezeule, Atotputernice, adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!’” 

Cu aceste pasaje respingem acest punct, pentru că nu poate servi trinitarienilor, iar pentru 
noi este atât de lămurit încât cercetătorul nu are nevoie să se rătăcească în el. (G.W.Amadon, 24 
septembrie 1861, R&H, vol. 18, pag. 136, par.1-10) 
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Diferiţi scriitori 
 
Fratele E. Everts scrie din Round Grove, Whiteside Co., I11.: „Am găsit pe câţiva care au 

urechi de auzi, unii care acceptă adevărul aşa cum îl prezentăm, şi cam jumătate de duzină s-au 
hotărât să păzească toate poruncile. Am găsit mai mulţi decât ne aşteptam, care aşteaptă venirea 
Domnului, şi am găsit unii care ţineau Sabatul, care păreau că se desfătau în aceasta; dar, oh, cât de 
deformaţi păreau ei cu erorile lor, despre ‚Tărâmul Spiritului’, morţii care trăiesc, care sunt 
conştienţi, şi un ‚Dumnezeu Triunic.’ Cât de neînţeles este să ceri inteligibilului să încerce să 
înţeleagă că oamenii morţi trăiesc; şi că, Tatăl şi Fiul sunt o persoană!” (20 martie 1856, R&H, 
vol.7, nr.25, pag.199) 

A murit Hristos? Toţi admit deja că trupul Său a murit, iar Scriptura în mod expres spune că 
„sufletul” Său a fost făcut o „jertfă pentru păcat” – că „Şi-a dat sufletul la moarte” – că „sufletul 
Său era excesiv de îndurerat, chiar pe moarte” – că „sufletul Său nu a fost lăsat în iad”, sau corect, 
în mormânt. Că Acel Isus care a murit, a fost înviat din moarte la viaţă, este clar din cuvintele Sale. 
După învierea Sa, a spus ucenicilor Săi: „Iată mâinile şi picioarele Mele, care sunt Eu, ÎNSUMI.” 
Luca 24:39. Acest cuvânt, „însumi”, este plin de semnificaţie şi interesant. Într-un mod clar şi 
neschimbător Îl identifică pe Isus de după înviere, cu Isus de dinainte de crucificare; ei sunt unul şi 
aceeaşi persoană, Eu, însumi, fără nici o diferenţă că înainte de moarte era muritor, iar după moarte 
nemuritor: „El nu a mai murit”, „ci trăieşte pentru totdeauna.” (4 iulie 1854, R&H, vol.5, nr.22, 
pag.169) 

 
Dumnezeul duminicii 

 
Vom lua în considerare câteva fragmente pentru ca cititorul să poată observa contrastul vădit 

dintre Dumnezeul Bibliei care este cunoscut prin păzirea Sabatului, şi dumnezeul întunericului prin 
păzirea duminicii. Catehismul catolic, scris de Rt. Rev. John Dubois, Episcop de New York. Pag.5. 
Întrebare: „Unde este Dumnezeu?” Răspuns: „Dumnezeu este pretutindeni.” Î. „Vede şi cunoaşte 
Dumnezeu toate lucrurile?” R. „Da, El vede şi cunoaşte toate lucrurile.” Î. „Are Dumnezeu un 
trup?” R. „Nu; Dumnezeu nu are trup, ci este numai Spirit.” Î. „Există mai mult decât un 
Dumnezeu?” R. „Nu; nu există decât un singur Dumnezeu.” Î. „Există mai mult decât o persoană în 
Dumnezeu?” R. „Da; în Dumnezeu sunt trei persoane.” Î. „Care sunt acestea?” R. „Dumnezeu 
Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.” Î. „Nu sunt trei Dumnezei?” R. „Nu; Tatăl, Fiul 
şi Duhul Sfânt nu sunt decât unul şi acelaşi Dumnezeu.” 

Primul articol al Religiei Metodiste, pag.8. „Nu există decât un singur Dumnezeu viu şi 
adevărat, veşnic, fără trup sau membre, de o infinită putere, înţelepciune şi bunătate; Creatorul şi 
Susţinătorul a toate lucrurile, vizibile şi invizibile. Iar în unitatea acestei Dumnezeiri, există trei 
persoane de aceeaşi esenţă, putere şi veşnicie; Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.” 

În acest articol, ca şi în doctrina Catolică, suntem învăţaţi că există trei persoane de o singură 
esenţă, putere şi veşnicie, toate într-un singur Dumnezeu viu şi adevărat, veşnic, fără trup sau 
membre. Dar în toate acestea nu ni se spune ce s-a făcut cu trupul lui Isus care avea un trup când S-
a înălţat, care a mers la Dumnezeu care „este pretutindeni” sau nicăieri. Doxologie. 

„Dumnezeului Tatăl, Dumnezeului Fiul, Dumnezeului Duhul Sfânt, trei în unu.” 
Din nou. 
„Căldură în soare, pace în adierea vântului, Scântei în stele, şi flori în pomi. Trăiesc de-a 

lungul întregii vieţi, se extind de-a lungul întregii întinderi, se desfăşoară neîmpărţite şi lucrează 
fără a se consuma.” – Papa. 

Aceste idei se potrivesc foarte bine cu cele ale filozofilor păgâni. Unul spune: „Apa a fost 
principiul tuturor lucrurilor, şi astfel Dumnezeu, prin care toate lucrurile sunt făcute, este atât de 
inteligent încât le-a format din apă.” Altul: „Aerul este Dumnezeu, care este produs, care este imens 
şi infinit,” etc. Un al treilea: „Că Dumnezeu este un suflet răspândit de-a lungul tuturor fiinţelor 
naturii,” etc. Unii au avut ideea unui Spirit pur. Şi ultimii, „Că Dumnezeu este o substanţă veşnică.” 

Aceste fragmente sunt culese din Istoria lui Rollin, vol. II, pag.597-598, publicat de Harpers. 
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Am putea mai degrabă să bănuim că dumnezeul Duminicii provine din aceeaşi sursă cu serbarea 
zilei de duminică. „Duminică [„Sunday” în limba engleză = „ziua soarelui”; n.t.] a fost numele 
conferit de păgâni primei zile a săptămânii, pentru că era ziua în care ei venerau soarele.” – 
Dicţionarul Uniunii Biblice. Ulterior a fost modificată de Biserica Romano Catolică în forma în 
care este învăţată acum de-a lungul pământului. (J.B.Frisbie, R&H, 7 martie 1854) 

 
Creştin păgân şi tradiţional 

 
Un scriitor a încercat să le ofere prietenilor săi de acasă o idee despre încercările şi 

dificultăţile pe care le întâmpină misionarii în eforturile lor de a-i iniţia pe păgâni în doctrinele 
„evanghelistice” ale creştinismului. El a povestit că, într-o ocazie când depunea eforturi de a 
impune unei audienţe considerabile adunate într-o dumbravă sfânta doctrină a trinităţii şi a 
ispăşirii intermediare, unul dintre conducătorii lor a păşit în faţă şi l-a înfruntat astfel: 

Indianul: Tu spui că Isus Hristos era Dumnezeu? 
Misionarul: Da. 
Indianul: Ce, şi Isus a murit? 
Misionarul: Da. 
Indianul: Atunci Isus nu poate fi Dumnezeu; pentru că Dumnezeu nu moare niciodată. 
Atunci eu, a spus misionarul, i-am explicat misterul întrupării lui Hristos, natura Sa dublă, 

cum Dumnezeu a luat asupra Sa Însuşi natura omului, a fost născut dintr-o femeie, iar acea natură a 
suferit şi a murit – moment în care dialogul a fost astfel reluat: 

Indianul: Deci tu spui că Isus Hristos a fost născut dintr-o femeie? 
Misionarul: Da. 
Indianul: Atunci Isus Hristos nu putea fi Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu a fost niciodată 

născut dintr-o femeie. 
Misionarul: Asta nu este chiar aşa, pentru că mulţi dintre dumnezeii voştri au fost născuţi din 

femei, iar unii dintre ei au murit. 
Apoi, spune misionarul în scrisoarea sa în care se referea la aceasta, toţi au strigat: „El nu ştie 

nimic! El nu ştie nimic!” 
Şi cu siguranţă că însăşi scrisoarea demască faptul că misionarul „nu ştie nimic.” Indienii în 

general sunt raţionali în ceea ce priveşte chestiunile religioase, iar ei au observat că el era ignorant 
în ceea ce priveşte mitologia lor. Ei cred într-o zeitate existentă prin sine însăşi, supremă, 
neschimbătoare, care numeşte în diferite departamente ale chestiunilor legate de lumea aceasta, 
dumnezei mai mici care-i sunt subordonaţi. Iar aceste divinităţi mai mici sunt cei pe care scriitorii 
mitologi îi privesc ca fiind născuţi din femei, sau născuţi prin alte metode, şi care au traversat o 
schimbare numită moarte, şi aşa mai departe. Dar ei au înţeles că Dumnezeul despre care le predica 
misionarul era Dumnezeul suprem. Şi chiar aşa era. Şi, bineînţeles, el se aştepta să pareze forţa 
obiecţiilor lor la teoria sa despre Dumnezeu născut dintr-o femeie, şi care a murit, prin faptul că s-a 
referit la fabulele lor despre zeităţile subordonate, dar care a fost o stupiditate sau o eschivare 
criminală. Iar indienii aveau dreptate să strige „El nu ştie nimic! El nu ştie nimic!” (19 august 1858. 
R&H, vol. 12, no.14, pag.106-107) 

În ceea ce priveşte subiectul nemuririi în această viaţă, eu nu cred că noi l-am îmbrăţişat 
vreodată aici. Am fost educat de părinţi metodişti, însă nu am crezut niciodată în crezuri, nici în 
doctrina trinităţii. Când am venit din statul New York, aveam douăzeci de ani. Am mers în Ohio, şi 
după doi sau trei ani m-am alăturat Conferinţei Creştine Huron, am fost hirotonisit de acea grupare, 
şi am predicat în Ohio timp de şase ani. Am venit în acest loc în urmă cu doi ani, toamna asta. 
(Fratele Rockwood, 29 octombrie 1857, R&H, vol.10, nr.26, pag.207, par.10) 

 
Importanţa unui sistem corect de credinţă 

 
[Unic, după cum se vede, semnatarul următorului articol crede în serbarea Duminicii, 

nemurirea sufletului, botezul copiilor, Trinitatea, răsplătirea celor morţi, etc., etc. Cum poate 
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armoniza toate acestea cu răsunătoarele remarci prezentate mai jos?] (Notă Editorială, 7 octombrie 
1857, R&H, vol.10, no.26, pag.207, par.10) 

Dacă se afirmă că Spiritul Tatălui, şi Fiul, şi Duhul Sfânt este un Spirit, cu aceasta suntem cu 
toţii de acord. Dar dacă se afirmă că Tatăl, şi Fiul, şi Duhul Sfânt sunt trei persoane într-o 
singură persoană, făcându-i pe toţi un Dumnezeu fără trup sau membre, cu o idee atât de 
inconsecventă nu putem fi de acord. 

Unitatea lui Hristos cu Tatăl poate fi limpede descoperită de oricine care deschide la Ioan 
17:22. „Ca ei (cei care cred) să fie una, după cum noi suntem una.” Cine ar putea crede că Hristos 
S-a rugat ca ucenicii Săi să fie un singur ucenic? Iar aceasta nu este mai lipsită de sens decât ideea 
unora că Hristos şi Tatăl Său sunt o singură persoană. 

În conformitate cu doctrina potrivit căreia trei Dumnezei veşnici nu sunt decât un singur 
Dumnezeu, cum putem împăca Matei 3:16,17? Isus a fost botezat, Spiritul lui Dumnezeu a coborât 
sub formă de porumbel, iar vocea Tatălui s-a auzit din cer spunând: „Aceasta este Fiul Meu prea 
iubit etc.” Tatăl în cer, Fiul pe pământ, Spiritul lui Dumnezeu coborând de la Unul către Celălalt. 
Cine ar putea să presupună pentru un moment , fără să fi fost îndoctrinat, că aceşti trei erau o 
singură persoană fără trup sau membre. Mai sunt şi alte texte care par la fel de absurde, în cazul 
în care această doctrină este adevărată. Matei 28:18; Fapte 10:38. „Cum L-a uns Dumnezeu pe 
Isus cu Duhul Sfânt,” etc. Prima persoană o ia pe a treia persoană şi o unge pe a doua persoană 
cu o persoană care este una în acelaşi timp cu ea însăşi. 

„Că trei sunt unu, şi unu este trei, 
Este o idee care mă încurcă; 
De către mulţi înţelepţi învăţaţi se spune 
Că trei sunt unu în Dumnezeire. 
Tatăl atunci poate fi Fiul, 
Căci ambii împreună nu fac decât unu; 
Tot aşa Fiul poate fi Tatăl, 
Fără nici cea mai mică schimbare a nici unuia. 
Da, iar Spiritul cel binecuvântat este 
Tatăl, Fiul şi trinitate; 
Aceasta este crezul naţiunii creştine, 
Care se auto numesc adevăraţi tradiţionali, 
Toţi care sunt împotriva clarei raţiuni sănătoase, 
Noi trebuie să credem sau să-i supărăm.” 
(J.B.F., 12 martie 1857, R&H, vol.9, nr.19, pag.146, par.20-25) 
 
Isus i-a întrebat pe iudei: „De ce călcaţi porunca lui Dumnezeu prin tradiţia voastră?” Acum, 

dacă porunca a patra a fost schimbată sau anulată, consemnarea acestui lucru trebuie să existe în 
Noul Testament; şi dacă este aşa, atunci poate fi găsit. Dar l-am căutat degeaba; aceasta este numai 
dedus; şi cine poate să facă o presupunere care va înlătura o poruncă clară a lui Dumnezeu şi care o 
face fără efect? Unii spun că zilele au fost schimbate de Constantin; dar citiţi următoarea mărturie 
din Catehismul Doway, pag.143: 

Întrebare: „Ce este Duminica, sau ziua Domnului în general?” 
Răspuns: „Este o zi dedicată de apostoli în onoarea sfintei Trinităţi, şi în amintirea lui Hristos 

care a înviat din morţi într-o Duminică, a trimis Duhul Sfânt într-o Duminică, şi de aceea este 
numită ziua Domnului. Mai este numită Duminică [„Sunday” în limba engleză = „ziua soarelui”; 
n.t.] de la vechea denumire Romană a Dies Solis, ziua soarelui, căruia i-a fost dedicată.” (19 august 
1858, R&H, vol.13, pag.30) 

Aceasta este prima propoziţie pe care o găsim pe paginile istoriei în care este învăţată doctrina 
nemuririi sufletului. A fost primul zeu pe care l-au divinizat după ce au întors spatele doctrinei lui 
Noe, care a fost un predicator al neprihănirii. De la acest punct putem urmări această doctrină 
coruptă care umple biserica. Nemurirea sufletului – transmigraţia sufletului – şi trioul dumnezeilor 
– Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, şi Dumnezeu Duhul Sfânt; şi aceea a spiritelor oamenilor sfinţi 
care vin şi locuiesc în oameni în perioada mileniului, pentru a converti lumea. Toate acestea nu sunt 
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decât păgânism de la început până la sfârşit. (Mark E.Green, 29 ianuarie 1857, R&H, vol.9, nr.13, 
pag.98) 

 
Protestanţii nu sunt călăuziţi de Scriptură 

 
Întrebare: Mai aveţi şi alte dovezi că ei nu sunt călăuziţi de Scripturi? 
Răspuns: Da; sunt atât de multe încât nu putem introduce mai mult de un exemplu în această 

lucrare mică. Ei resping multe din cele care sunt în mod clar conţinute de Scriptură, şi susţin multe 
care nu pot fi găsite nicăieri în acea Carte Divină. 

Întrebare: Ne daţi exemple din ambele cazuri? 
Răspuns: Dacă Scriptura ar fi fost singura lor unitate de măsură, ei ar fi trebuit să-şi spele 

picioarele unii altora, după porunca lui Hristos din capitolul 13 al evangheliei după Ioan; - ei ar fi 
trebuit să serbeze, nu Duminica, ci Sâmbăta, după porunca „Aminteşte-ţi să păstrezi sfânta zi de 
Sabat;” căci această poruncă nu a fost schimbată sau anulată în Scriptură. 

Întrebare: Mai aveţi şi altă cale pentru a demonstra că Biserica [Catolică – n.t.] a avut puterea 
de a institui ca principii, sărbători? 

Răspuns: Dacă nu ar fi avut o astfel de putere, nu ar fi făcut lucrurile în privinţa cărora 
religioniştii moderni au căzut de acord cu ea; - nu ar fi înlocuit serbarea Duminicii, prima zi a 
săptămânii, pentru serbarea Sâmbetei, cea de-a şaptea zi, o schimbare pentru care nu există nici o 
autoritate Scripturistică. 

Întrebare: Mai remarcaţi şi alte adevăruri pe care Biserica le învaţă ca fiind necesare, dar 
care nu sunt clar scrise în Scriptură? 

Răspuns: Doctrina Trinităţii, o doctrină a cărei cunoaştere este necesară pentru mântuire, nu 
este într-un mod explicit şi evident scrisă în Scriptură, în accepţiunea protestantă a interpretării 
personale. (24 februarie 1859, R&H, vol.13, pag.107, par.11-14) 

 
Următorul medic crede doctrina trinităţii, şi admite sincer că este o „doctrină pentru credinţă” 

[credulitate], „nu pentru înţelegere.” Medicul este foarte ferm că noi suntem greşiţi, iar el are 
dreptate, dar nu scoate la iveală dovada sa. Nu mă voi opri să comentez, dar voi întreba ce spune 
Dumnezeu despre „felul existenţei Sale.” (S.B.Whitney, 4 martie 1862, R&H, vol.19, pag.110, 
par.7) 

 
Fratele Daniel Baker scrie din Tioga Co., Pa.: „După ce m-am luptat împotriva doctrinei 

Trinitariene şi a tuturor disciplinelor sectare timp de şaisprezece ani, şi împotriva doctrinei 
nemuririi sufletului timp de opt ani, şi pentru Sabatul zilei a şaptea trei ani, este cu adevărat 
încurajator să găsesc în ziarul vostru aceleaşi puncte de vedere dovedite de Scriptură. De aceea 
închei,” etc. (13 martie 1856, R&H, vol.7, nr.24, pag.190, par.37) 

 
Dovedit de Catehismul lui Butler 

 
Nu cu mult timp în urmă, în timpul unui interviu luat unui papist, el a făcut o declaraţie cu 

privire la care este, din punctul său de vedere, adevărata definiţie a cuvântului, sufletului, şi care 
credea el că va fi condiţia sa după moarte, şi după judecată. Aceste puncte de vedere nu diferă 
practic de teologia populară prezentă. Pentru justificare, el a adăugat: „Şi dacă aţi fi citit Catehismul 
lui Butler, aţi fi găsit toate acestea acolo.” Am remarcat că Biblia nu aprobă astfel de opinii. „Ştiu 
asta” a spus el, „dar nici voi nu puteţi demonstra Trinitatea din Biblie”. 

Astfel că, în acest punct, deţinem o recunoaştere sau o mărturisire de credinţă a Bisericii 
Romane, în apărarea căreia nu este invocată nici o dovadă scripturală. De fapt romaniştii nici nu 
consideră Biblia ca o regulă suficientă pentru credinţă. Ci dimpotrivă: „Biblia nu conţine toate 
lucrurile necesare pentru mântuire, şi, ca atare, nu poate fi o regulă suficientă pentru credinţă.” Ce 
cale sigură! (E.R.Seaman, 15 august 1854, R&H, vol.6, nr.1, pag.4, par.27,28) 

 
Ceea ce urmează este o copie a trei declaraţii de credinţă din 1889, 1931, şi 1981. 
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Este limpede că Biserica Adventistă nu mai crede adevărurile care au fost expuse în primii 
cincizeci de ani ai existenţei ei. 

 
 

Crezurile fundamentale ale BAZŞ 
din Anuarele din 1889, 1931 şi 1981 

 
Crezurile fundamentale ale 

Adventiştilor de Ziua a Şaptea 
[Anuarul 1889] 

 
După cum este specificat şi în altă parte, Adventiştii de Ziua a Şaptea nu au nici un crez cu 

excepţia Bibliei; dar ei îmbrăţişează anumite puncte de credinţă bine definite, pentru care se simt 
pregătiţi să ofere un motiv „fiecărui om care-i întreabă.” Următoarele propoziţii pot fi luate ca un 
sumar al principalelor trăsături a credinţei lor religioase, cu care, atât cât cunoaştem noi, este de 
acord întregul trup de pretutindeni. Ei cred, 

I. Că există un singur Dumnezeu, o fiinţă personală, spirituală, Creatorul tuturor lucrurilor, 
omnipotent, omniscient, şi veşnic; infinit în înţelepciune, sfinţenie, dreptate, bunătate, adevăr, şi 
milă; neschimbător, şi prezent pretutindeni prin reprezentantul Său, Spiritul Sfânt. Psalmul 139:7. 

II. Există un singur Domn Isus Hristos, Fiul veşnicului Dumnezeu, Cel prin care au fost toate 
lucrurile create, şi prin care ele sunt susţinute; că a luat asupra Sa natura seminţei lui Avraam pentru 
răscumpărarea rasei noastre căzute; că a locuit printre oameni, plin de har şi adevăr, a trăit exemplul 
nostru, a adus sacrificiul nostru, a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră, S-a înălţat pentru a fi 
singurul nostru Mijlocitor în sanctuarul din cer, unde, prin meritele sângelui Său vărsat, asigură 
scuza şi iertarea păcatelor acelora care, cu părere de rău, vin la El; iar la sfârşitul lucrării Sale de 
preot, înainte de a-Şi lua tronul Său ca rege, va face marea ispăşire pentru păcatele tuturor acestora, 
iar păcatele lor vor fi şterse (Fapte 3:19) şi luate din sanctuar, după cum este arătat în serviciul 
preoţiei levitice, care a prevestit şi a prefigurat lucrarea Domnului nostru în cer. Vezi Leviticul 16; 
Evrei 8:4; 9:6,7; etc. (Principiile Fundamentale ale Adventiştilor de Ziua a Şaptea nr.1, pag.147) 

[Această declaraţie este clar non-trinitariană, iar acesta este crezul pe baza căruia 
întregul trup era unit, inclusiv Ellen White.] 

 
Crezurile fundamentale ale 

Adventiştilor de Ziua a Şaptea 
[Anuarul 1931] 

 
Adventiştii de Ziua a Şaptea îmbrăţişează anumite crezuri fundamentale, particularităţi 

principale care, împreună cu o porţiune a trimiterilor din Scriptură pe care sunt bazate, pot fi 
exprimate după cum urmează: 

1. Că Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament au fost date prin inspiraţia lui 
Dumnezeu, conţin o descoperire atot-suficientă a voinţei Sale în ceea ce-i priveşte pe oameni, şi 
constituie singura regulă de credinţă şi practică exprimată. 2 Timotei 3:15-17. 

2. Că Dumnezeirea, sau Trinitatea [aceasta este prima dată când a fost folosit acest 
termen pentru a defini credinţa Adventiştilor de Ziua a Şaptea], constă din Veşnicul Tată, o 
Fiinţă personală, spirituală, omnipotentă, omniprezentă, infinită în înţelepciune şi dragoste; Domnul 
Isus Hristos, Fiul veşnicului Tată, prin care toate lucrurile au fost create şi prin care salvarea 
oştirilor răscumpărate va fi împlinită; Spiritul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, marea putere 
regeneratoare în lucrarea de răscumpărare. 

3. Că Isus Hristos este chiar Dumnezeu, fiind de aceeaşi natură şi substanţă cu veşnicul Tată. 
În timp ce Şi-a reţinut natura Sa divină, a luat asupra Sa natura familiei umane, a trăit pe pământ ca 
om, a exemplificat în viaţa Sa principiile neprihănirii ca Exemplu al nostru, a dovedit legătura Sa cu 
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Dumnezeu prin multe minuni deosebite, a murit pentru păcatele noastre pe cruce, a fost înviat din 
morţi, şi a urcat la Tatăl, unde trăieşte pentru a mijloci pentru noi. Ioan 1:1,14; Evrei 2:9-18; 8:1,2; 
4:14-16; 7:25. (Principiile Fundamentale ale Adventiştilor de Ziua a Şaptea nr.2, pag.337) 
 

Crezurile fundamentale ale 
Adventiştilor de Ziua a Şaptea 

[Anuarul 1981] 
 

Adventiştii de Ziua a Şaptea acceptă Biblia ca singurul lor crez şi îmbrăţişează anumite 
crezuri fundamentale ca fiind învăţăturile Sfintelor Scripturi. Aceste crezuri, aşa cum sunt înfăţişate 
aici, constituie înţelegerea bisericii şi expresia învăţăturilor Scripturii. Revizuirea acestor declaraţii 
poate fi aşteptată la sesiunea Conferinţei Generale când biserica este călăuzită de Spiritul Sfânt 
pentru o deplină înţelegere a adevărului Bibliei, sau aflarea unui limbaj mai bun în care să exprime 
învăţăturile Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu. 
1. Sfintele Scripturi 

Sfintele Scripturi, Vechiul şi Noul Testament, constituie Cuvântul lui Dumnezeu scris, oferit 
prin inspiraţie divină prin oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu care au vorbit şi scris după cum au fost 
mişcaţi de Spiritul Sfânt. În acest Cuvânt, Dumnezeu a încredinţat omului cunoştinţa necesară 
pentru mântuire. Sfintele Scripturi constituie descoperirea infailibilă a voinţei Sale. Ele constituie 
standardul caracterului, testul experienţei, descoperitorul autorizat al doctrinelor, şi înregistrarea 
vrednică de încredere a actelor lui Dumnezeu din istorie. (2 Petru 1:20,21; 2 Timotei 3:16,17; 
Psalmul 119:105; Proverbe 30:5,6; Isaia:8.20; Ioan 17:17; 1 Tesaloniceni 2:13; Evrei 4:12.) 
 

2. Trinitatea 
Există un Dumnezeu: Tatăl, Fiul, şi Duhul Sfânt, o unitate de trei Persoane co-eterne. 

Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotcunoscător, deasupra tuturor, şi mereu prezent. El este 
infinit şi dincolo de înţelegerea umană, şi totuşi cunoscut prin descoperirea Sa. El este pentru 
totdeauna vrednic de veneraţie, adoraţie, şi servire de către întreaga creaţie. (Deuteronom 6:4; Matei 
28:19; 2 Corinteni 13:14; Efeseni 4:46; 1 Petru 1:2; 1 Timotei 1:7; Apocalipsa 14:7.) 
3. Tatăl 

Dumnezeu, veşnicul Tată este Creatorul, Sursa, Susţinătorul, şi Suveranul întregii creaţii. El 
este drept şi sfânt, milostiv şi binevoitor, încet la mânie, şi plin de dragoste neclintită şi 
credincioasă. Calităţile şi puterile manifestate în Fiul şi Spiritul Sfânt, sunt de asemenea descoperiri 
ale Tatălui. (Geneza 1:1; Apocalipsa 4:11; 1 Corinteni 15:28; Ioan 3:16; 1 Ioan 4:8; 1 Timotei 1:17; 
Exod 34:6,7; Ioan 14:9.) 
4. Fiul 

Dumnezeu Fiul Cel veşnic a devenit întrupat în Isus Hristos. Prin El au fost create toate 
lucrurile, a fost descoperit caracterul lui Dumnezeu, a fost înfăptuită salvarea omenirii, iar lumea 
este judecată. Pentru totdeauna Dumnezeu adevărat, El a devenit şi om, Isus Hristosul. El a fost 
zămislit de Spiritul Sfânt şi născut din fecioara Maria. El a trăit şi experimentat ispita ca fiinţă 
umană, dar a exemplificat într-un mod desăvârşit neprihănirea şi dragostea lui Dumnezeu. Prin 
minunile Sale, El a manifestat puterea lui Dumnezeu şi a fost confirmat ca Mesia făgăduit de 
Dumnezeu. El a suferit şi a murit de bună voie pe cruce pentru păcatele noastre şi în locul nostru, a 
fost înviat din morţi şi S-a ridicat pentru a sluji în sanctuarul ceresc pentru noi. El va reveni în slavă 
în vederea eliberării finale a poporului Său şi a restaurării tuturor lucrurilor. (Ioan 1:1-3,14; 
Coloseni 1:15-19; Ioan 10:30; 14:9; Romani 6:23; 2 Corinteni 5:17-19; Ioan 5:22; Luca 1:35; 
Filipeni 2:5-11; Evrei 2:9-18; 1 Corinteni 15:3,4; Evrei 8:1,2; Ioan 14:1-3.) 
5. Spiritul Sfânt 

Dumnezeu Spiritul veşnic a fost activ cu Tatăl şi Fiul în creaţiune, întrupare, şi răscumpărare. 
El a inspirat scriitorii Scripturii. El a umplut viaţa lui Hristos cu putere. El convinge şi dovedeşte de 
vinovăţie fiinţele umane; iar pe cei care răspund, El îi reînnoieşte şi îi transformă după chipul lui 
Dumnezeu. Trimis de Tatăl şi de Fiul pentru a fi întotdeauna cu copiii Săi, El răspândeşte daruri 
spirituale bisericii, o împuterniceşte de a aduce mărturie pentru Hristos, şi în armonie cu Scripturile, 
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îi călăuzeşte pe toţi în adevăr. (Geneza 1:1,2; Luca 1:35; 4:18; Fapte 10:38; 2 Petru 1:21; 2 
Corinteni 3:18; Efeseni 4:11,12; Fapte 1:8; Ioan 14:16-18,26,27; 16:17,18.) (Principiile 
Fundamentale ale Adventiştilor de Ziua a Şaptea nr.3, pag.5) 

 
 

Cartea de imnuri a 
Adventiştilor de Ziua a Şaptea 

 
Există o poveste interesantă în spatele imnului nr.73, 

„Sfânt, Sfânt, Sfânt”, din Cartea de Imnuri Adventiste de Ziua a 
Şaptea. Acest imn se găseşte în ediţia din 1909 a Imnurilor 
Adventiste de Ziua a Şaptea, „Hristos în Cântec”, şi de 
asemenea în ambele ediţii din 1941 a Imnurilor Bisericii, şi din 
1985 din Cartea de Imnuri a Adventiştilor de Ziua a Şaptea de 
astăzi. 

Acest imn a fost scris în 1826 de Reginald Herber. În 
forma sa originală a fost un imn trinitarian, care suna astfel: 
„Dumnezeu în trei persoane, binecuvântată Trinitate!” 
Versiunile Adventiste din 1909 şi 1941 sună astfel: „Dumnezeu 
deasupra tuturor care conduce în veşnicie!” 

 
Versiunea din 1909 şi 1941 a imnului 

„Sfânt, Sfânt, Sfânt” 
 
Acest imn a fost intenţionat schimbat într-un imn non-trinitarian de către Adventiştii 

de Ziua a Şaptea, reflectând astfel punctul lor de vedere asupra Trinităţii atunci când s-a 
operat această schimbare. În Cartea de Imnuri Adventiste din 1985, acest imn a fost 
readus la forma sa originală, reflectând punctul de vedere al Bisericii Adventiste la această 
dată. Vă rog să notaţi schimbările de la sfârşitul primei strofe din imnul versiunii 1985. 

 



 53

 



 54

Versiunea din 1985 a imnului 
„Sfânt, Sfânt, Sfânt” 

 
Biserica Adventistă a fost Non-Trinitariană, iar acum s-a schimbat într-o biserică 

Trinitariană. 
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Poziţia pionierilor Adventişti 
de Ziua a Şaptea faţă de Trinitate 

 
[Acest articol scris de R.F.Cottrell, publicat în Review în 1 iunie 1869, expune lămurit 

atitudinea pionierilor şi credinţa lor în ceea ce priveşte chestiunea trinităţii. – A.L.White.] 
Aceasta a fost o doctrină populară, şi a fost privită ca fiind corectă de când episcopul 

Romei a fost înălţat la rangul şi cu puterea de pontif. Este considerată ca o erezie periculoasă a o 
respinge; dar fiecărei persoane i se permite de a o explica în felul său. Toţi par a fi de acord că 
trebuie să o susţină, dar fiecare are libertatea de a o lua în felul său pentru a împăca susţinerile ei 
contradictorii; prin urmare, o mulţime de puncte de vedere sunt susţinute de cei care o 
îmbrăţişează, toate fiind corecte, cred, de vreme ce ei îşi dau acordul oficial pentru doctrină. 

În ceea ce mă priveşte, niciodată nu m-am simţit chemat de a o explica, nici de a o adopta 
sau de a o apăra, şi nici nu am predicat împotriva ei. Dar probabil că eu L-am înălţat pe Domnul 
Isus Hristos tot atât de mult ca şi cei care se numesc Trinitarieni. Aceasta este prima dată când ridic 
pana pentru a spune ceva referitor la doctrină. 

Motivele mele pentru care nu o adopt şi nu o apăr sunt: 1.Numele ei este nescriptural; 
Trinitatea, sau Dumnezeul triunic este necunoscut Bibliei; şi am întreţinut ideea că doctrinele care 
necesită cuvinte născocite de mintea omenească pentru a le exprima, sunt doctrine născocite. 2. Nu 
m-am simţit niciodată chemat să adopt sau să explic ceea ce este contrar tuturor simţurilor şi 
raţiunii pe care Dumnezeu mi le-a dat. Toate încercările mele de a explica un subiect ca acesta, nu 
l-ar clarifica prietenilor mei. 

Dar dacă sunt întrebat ce cred despre Isus Hristos, răspunsul meu este că eu cred tot ceea ce 
spune Scriptura despre El. Dacă mărturia Îl prezintă ca fiind în slavă împreună cu Tatăl înainte de a 
fi lumea, eu cred. Dacă spune că era la început cu Dumnezeu, că era Dumnezeu, că toate lucrurile 
au fost făcute prin El şi pentru El, şi că fără El nu a fost nimic făcut din cele create, eu cred. Dacă 
Scripturile spun că El este Fiul lui Dumnezeu, eu cred. Dacă este declarat că Tatăl L-a trimis pe Fiul 
Său în lume, eu cred că El a avut un Fiu de trimis. Dacă mărturia spune că El este începutul creaţiei 
lui Dumnezeu, eu cred. Dacă este spus că El este strălucirea slavei Tatălui, şi imaginea exactă a 
persoanei Sale, eu cred. Şi când Isus spune: „Eu şi Tatăl suntem una,” eu cred; şi când El spune: 
„Tatăl este mai mare decât Mine,” eu cred şi aceasta de asemenea; este cuvântul Fiului lui 
Dumnezeu, iar pe lângă aceasta, este perfect logic şi cu desăvârşire grăitor de la sine. 

Dacă sunt întrebat cum cred că Tatăl şi Fiul sunt una, răspund: „Sunt una într-un fel 
raţional, nu contrar raţiunii. Dacă „şi”-ul din propoziţie înseamnă ceva, atunci Tatăl şi Fiul sunt 
două fiinţe. Sunt una în acelaşi sens în care Isus S-a rugat ca ucenicii Săi să fie una. El L-a rugat pe 
Tatăl Său ca ucenicii Săi să fie una. Exprimarea Sa este ca ei să fie una, „după cum noi suntem 
una.” 

Se poate obiecta că, dacă Tatăl şi Fiul sunt două fiinţe distincte, închinându-ne la Fiul şi 
numindu-L Dumnezeu, nu încălcăm prima poruncă a Decalogului? 

Nu; este voia Tatălui ca toţi oamenii să-L onoreze pe Fiul aşa cum Îl onorează pe Tatăl. Nu 
putem să călcăm porunca şi să-L dezonorăm pe Dumnezeu prin faptul că ne supunem Lui. Tatăl 
spune despre Fiul: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine.” Dacă îngerii ar refuza să se închine 
Fiului, s-ar răscula împotriva Tatălui. Copiii moştenesc numele tatălui lor. Fiul lui Dumnezeu a 
obţinut prin moştenire un nume mult mai minunat decât îngerii. Numele este numele Tatălui Său. 
Tatăl Îi spune Fiului: „Tronul Tău, o Dumnezeule, este în veci de veci.” Evrei 1:8. Fiul este numit 
„Dumnezeul Puternic.” Isaia 9:6. Şi când va reveni pe pământ, poporul Său va exclama: „Acestea 
este Dumnezeul nostru.” Isaia 25:9. Este voia Tatălui ca noi să-L onorăm pe Fiul. Făcând astfel, noi 
aducem supremă onoare Tatălui. Dacă-L dezonorăm pe Fiul, Îl dezonorăm pe Tatăl; căci El ne cere 
să-L onorăm pe Fiul Său. 

Dar, cu toate că Fiul este numit Dumnezeu, totuşi există un Dumnezeu şi Tată al Domnului 
nostru Isus Hristos. 1 Petru 1:3. Cu toate că Tatăl Îi spune Fiului: „Tronul Tău, o Dumnezeule, este 
în veci de veci,” totuşi acest tron I-a fost dat de Tatăl Său; şi pentru că El a iubit neprihănirea şi a 
urât nelegiuirea, mai departe spune: „De aceea Dumnezeule, chiar Dumnezeul Tău Te-a uns.” Evrei 
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1:9. Dumnezeu L-a făcut pe Isus atât Domn cât şi Hristos. Fapte 2:36. Fiul este Tatăl Cel Veşnic, nu 
al Lui Însuşi, nici al Tatălui Său, ci ai copiilor Săi. Exprimarea Sa este: „Eu şi copiii pe care 
Dumnezeu Mi-i i-a dat.” Evrei 2:13. (R.F.Cottrell) 

Şi alţi pionieri şi-au exprimat felul în care au înţeles Dumnezeirea şi pericolele crezului 
Trinitarian. 
 

J.N. Loughborough: 
 

„Mai mult decât atât, El [Hristos] este începutul creaţiei lui Dumnezeu. ... Limbajul nu 
implică în mod necesar că El a fost creat; căci cuvintele... pot semnifica pur şi simplu că lucrarea de 
creaţie, strict vorbind, a început cu El. Fără El nu a fost nimic făcut. Oricum, alţii, mai decenţi 
credem noi, iau cuvântul („început” din greacă) ca însemnând agentul sau cauza operativă, ... 
înţelegând că Hristos este agentul prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile, dar că El Însuşi a venit 
la existenţă într-o manieră diferită, căci este numit singurul născut al Tatălui.” (Introducere A-1, 
„Ca Nu Cumva să Uităm”, vol.4, nr.2, Al Doilea Sfert, 1994) 

 
Scrisoare de J. S. Washburn 

 
Doctrina Trinităţii este o crudă monstruozitate păgână, înlăturându-L pe Isus din 

adevărata Sa poziţie de Mântuitor Divin şi Mijlocitor. Este adevărat că noi nu putem măsura sau 
defini divinitatea. Este dincolo de înţelegerea noastră finită, dar în ceea ce priveşte acest subiect al 
personalităţii lui Dumnezeu, Biblia este foarte simplă şi lămurită. Tatăl, Îmbătrânitul de Zile, este 
din veşnicie. Isus a fost născut din Tatăl. Isus, vorbind prin psalmistul, spune: „Domnul (Iehova) 
Mi-a spus: ‚Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut.’” Psalmul 2:7. 

Din nou, în Proverbe (unde se vorbeşte despre Isus sub titlul înţelepciunii; vezi 1 Corinteni 
1:24), citim: „Domnul (Iehova) m-a avut în stăpânire la începutul căii Sale.” – versetul 22. 

„Înainte de a fi aşezaţi munţii, înainte de dealuri, Eu am fost adus la existenţă.” – versetul 
24. 

Fiul spune că a fost adus la existenţă, zămislit, născut din Tatăl Său (Iehova). ... 
Satana a luat unele concepţii păgâne despre o monstruozitate cu trei capete, şi, cu intenţia 

deliberată de a arunca dispreţ asupra divinităţii, le-a adăugat în romanism ca fiind gloriosul nostru 
Dumnezeu, o invenţie imposibilă, absurdă. Această monstruasă doctrină adusă din păgânism în 
Biserica Romană Papală, caută să-şi amestece prezenţa ei malefică în învăţăturile Soliei 
Îngerului al Treilea. ... 

Iar faptul că Hristos nu este Mijlocitorul în Biserica Romană demonstrează că Trinitatea 
distruge adevărul că Hristos este Însuşi, singurul Mijlocitor. Aşa numita Biserică Creştină, 
Papalitatea, care a elaborat doctrina Trinităţii, nu-L recunoaşte ca singurul Mijlocitor, ci Îl 
înlocuieşte cu o mulţime de oşti de bărbaţi şi femei morţi ca mijlocitori. Dacă îmbrăţişezi doctrina 
Trinităţii, în realitate Hristos nu mai este singurul Mijlocitor. ... 

Adventiştii de Ziua a Şaptea pretind că iau cuvântul lui Dumnezeu ca autoritate supremă, şi 
că „au ieşit din Babilon”, că au renunţat pentru totdeauna la tradiţiile inutile ale Romei. Dacă ne 
întoarcem la nemurirea sufletului, purgatoriu, chinul veşnic şi Sabatul Duminical, nu ar fi 
aceasta altceva decât apostazie? Dar, oricum, dacă sărim peste aceste doctrine minore, 
secundare, şi acceptăm şi învăţăm chiar rădăcina centrală, doctrina Romanismului, Trinitatea, şi 
învăţăm că Fiul lui Dumnezeu nu a murit, chiar dacă cuvintele noastre par a fi rostite într-un sens 
spiritual, nu este aceasta nici mai mult nici mai puţin decât apostazie, şi chiar Omega 
apostaziei?... 

Oricât de plăcute, sau frumoase, sau aparent profunde pot părea predicile sau articolele 
unei persoane, când ajunge în locul în care învaţă păgâna doctrină Catolică a Trinităţii, şi neagă 
că Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi, este el un adevărat Adventist de Ziua a Şaptea? Este el 
chiar un adevărat predicator al Evangheliei? Şi când mulţi îl privesc ca pe un mare învăţător şi 
acceptă teoriile sale nescripturistice, cu desăvârşire opuse Spiritului Profeţiei, este timpul ca 
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păzitorii să strige o notă de avertisment. ... [fragmente dintr-o scrisoare semnată de 
J.S.Washburn în 1939. Această scrisoare a fost agreată de un preşedinte de conferinţă, 
încât a distribuit-o la 32 din predicatorii săi.] 
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Un studiu biblic adiţional 
 

Adevărul despre Dumnezeu 
 

de Lynnford Beachy 
 
„Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” (Exodul 20:3) Cine vorbeşte aici? DOMNUL 

(Iehova sau Iahweh) Dumnezeul tău spune „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” „Cea dintâi 
dintre toate poruncile este: ‚Ascultă Israele; Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn: Şi 
să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, şi cu tot sufletul tău, şi cu toată mintea ta, 
şi cu toată puterea ta’; aceasta este prima poruncă.” (Marcu 12:29,30) 

Pe cine ni se cere să iubim cu toată inima noastră, tot sufletul nostru, şi toată mintea noastră? 
Dacă ni se cere să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată inima noastră, atunci trebuie să 
înţelegem cine este El. Este foarte dificil să iubeşti pe cineva pe care nu-l cunoşti; şi este imposibil 
să-l iubeşti cu toată inima. Dacă dorim să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, atunci 
trebuie ca în primul rând să învăţăm să cunoaştem şi să apreciem caracterul Său. Aceasta se poate 
realiza numai prin acceptarea mărturiei din Scripturi despre acest subiect. 

Suntem învăţaţi să-L urmăm pe Hristos ca Exemplu al nostru. „Cine zice că rămâne în El, 
trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2:6) Pe cine a iubit Hristos cu toată inima Sa şi 
cui I s-a închinat El? Tatălui Său. 

„Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi: noi ştim la ce ne închinăm: căci mântuirea vine de la 
Iudei. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în 
spirit şi în adevăr: fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” (Ioan 4:22,23) Hristos a spus că El 
se închina Tatălui „Isus i-a zis ‚Nu mă atinge; căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu: ci du-te la fraţii 
Mei, şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru; şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul 
vostru.’” (Ioan 20:17) 

„Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi 
afară din el: şi voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu, şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, 
care este noul Ierusalim, care coboară din cer de la Dumnezeul Meu: şi voi scrie pe el Numele 
Meu cel nou.” (Apocalipsa 3:12) Dumnezeul la care se referă toate versetele precedente nu este 
altul decât Tatăl. 

„După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe 
chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul Său, pe care L-a pus 
moştenitor2818 al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi lumile; Care fiind strălucirea slavei Lui, 
şi imaginea fidelă5841 [„o reproducere exactă în fiecare aspect” – Dicţionarul Thayer] a persoanei 
Sale, şi care ţine toate lucrurile prin Cuvântul puterii Lui, când a făcut El Însuşi curăţirea 
păcatelor noastre, a şezut la dreapta Maiestăţii în locurile prea înalte; Fiind făcut cu atât mai 
presus de îngeri, cu cât a obţinut prin moştenire un Nume mult mai minunat decât al lor.” (Evrei 
1:1-4) Fiul lui Dumnezeu a fost numit de Tatăl Său, să fie moştenitor [unul care primeşte, care-şi 
primeşte proprietatea alocată datorită calităţii sale de fiu] al tuturor lucrurilor. Şi a obţinut, prin 
succesiune, un nume minunat. Isus Hristos este Fiul literal al lui Dumnezeu, născut din Tatăl 
înaintea întregii creaţiuni. 

„Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: ‚Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut?’ Şi 
iarăşi: ‚Eu îi voi fi Tată, şi El îmi va fi Fiu?’ Şi din nou, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi 
născut, zice: ‚Şi toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!’ ... pe când Fiului I-a zis: ‚Tronul Tău, O 
Dumnezeule [Tatăl se referă la Fiul Său ca Dumnezeu, un nume pe care l-a primit prin moştenire], 
este în veci de veci: un sceptru de neprihănire este sceptrul împărăţiei Tale. Tu ai iubit 
neprihănirea, şi ai urât nelegiuirea; de aceea, Dumnezeule, chiar Dumnezeul Tău Te-a uns cu un 
untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi... Dar căruia din îngeri i-a zis El 
vreodată: ‚Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale?’” 
(Evrei 1:5-13) 

„Domnul3068 [Iehova = ‚Cel ce există’, numele adecvat singurului Dumnezeu adevărat] a zis 
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Domnului113 [Adonai] meu: ‚Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele 
Tale.’” (Psalmul 110:1) Tatăl (Iehova) Îi spune Fiului Său (Adonai): „Stai la dreapta Mea.” „Ca să 
ştie că Tu, singurul al cărui Nume este IEHOVA, eşti Cel Preaînalt5945 [Cel mai mare (Tatăl)] pe tot 
pământul.” (Psalmul 83:18) 

„Şi Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, sub numele de Dumnezeul Cel 
Atotputernic7706 [Cel mai puternic], dar n-am fost cunoscut de ei sub Numele Meu IEHOVA.” 
(Exodul 6:3) Iehova (Tatăl) este Cel mai Înălţat, şi Cel mai Puternic. Câţi Cei mai Puternici pot 
exista? Unul, Tatăl! 

„Şi a strigat cu glas tare: ‚Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Celui Preaînalt5310 [cel mai 
înalt, preaînalt, în rang: Dumnezeul Cel Preaînalt - Dicţionarul Thayer]? Te jur pe Dumnezeu, să nu 
mă chinuieşti!’” (Marcu 5:7) 

„Şi n-am văzut nici un Templu înăuntru: pentru că Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic3841 
[omnipotent, Cel care deţine supremaţia asupra tuturor lucrurilor, Conducătorul a toate - 
Dicţionarul Thayer] şi Mielul [Fiul Tatălui] sunt Templul ei.” (Apocalipsa 21:22) Tatăl este 
deasupra tuturor (ceea ce-L include pe singurul Său Fiu născut). „Un singur Dumnezeu şi Tată al 
tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.” (Efeseni 4:6) 

„M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca 
Fiul omului, şi a înaintat spre Cel Îmbătrânit6268 [înaintat, vârstnic, bătrân – Dicţionarul lui Brown 
Driver Brigg] de zile, şi L-au adus aproape, înaintea Lui.” (Daniel 7:13) 

„Şi viaţa veşnică este aceasta, să Te cunoască pe Tine singurul3441 [singur, fără asociat - 
Dicţionarul Thayer] Dumnezeu adevărat228 [real, adevăratul original, realizează contrastul dintre 
realităţi şi asemănările lor - Dicţionarul Thayer (notă: Hristos este o asemănare a Tatălui Său)] şi pe 
Isus Hristos, pe care Tu L-ai trimis.” (Ioan 17:3) Cine este singurul Dumnezeu adevărat? Tatăl! 

„Care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. Căci este 
un singur Dumnezeu, şi un singur mijlocitor3316 [unul care intervine între doi - Dicţionarul Thayer] 
între Dumnezeu şi oameni, omul Isus Hristos.” (1 Timotei 2:4,5) Cine este singurul Dumnezeu? 
Tatăl! 

„Nu este decât un singur Dumnezeu. Căci chiar dacă cei care sunt numiţi dumnezei, fie în 
cer, fie pe pământ (cum şi sunt în adevăr mulţi dumnezei şi mulţi domni,) Dar pentru noi nu este 
decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care sunt toate lucrurile, şi noi în El; şi un singur Domn 
Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile şi noi prin El. Dar nu toţi au cunoştinţa aceasta.” (1 
Corinteni 8:4-7) Cine este singurul Dumnezeu de la care sunt toate lucrurile? Tatăl! 

Dar în ceea ce priveşte Ioan 1:1? Nu este aici Hristos prezentat ca fiind Dumnezeu? În 
originalul grecesc, acest verset sună astfel: „La început era Cuvântul [Fiul lui Dumnezeu], iar 
Cuvântul era cu Dumnezeul3588 [Tatăl], iar Cuvântul era Dumnezeu. Aşa a fost la început cu 
Dumnezeul3588 [Tatăl].” (Ioan 1:1,2) Observaţi deosebirea care apare atunci când articolul „l” este 
aşezat la locul cuvenit. 

Să aruncăm o privire la asupra atributelor care sunt alăturate numai Tatălui. „Nimeni n-a 
văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut 
cunoscut.” (Ioan 1:18) Aceasta cu siguranţă nu face referire la Fiul lui Dumnezeu, căci mulţi 
oameni L-au văzut. 

„Nimeni, când este ispitit, să nu zică: ‚Sunt ispitit de Dumnezeu’: căci Dumnezeu nu poate 
fi ispitit551 [nu poate să fie ispitit să păcătuiască - Dicţionarul Thayer] cu răul, şi El însuşi nu 
ispiteşte pe nimeni.” (Iacov 1:13) Cine este Dumnezeul care nu poate fi ispitit? Dumnezeul care nu 
poate fi ispitit nu poate fi Fiul lui Dumnezeu, căci El a fost ispitit în toate punctele în care suntem şi 
noi ispitiţi. 

„Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în 
toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.” (Evrei 4:15) 

„Domnul nostru Isus Hristos: Pe care El o va descoperi la vremea Lui, Cel care este 
binecuvântat şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor, şi Domnul domnilor; Care singur3441 
[singur, fără asociat - Dicţionarul Thayer] are nemurirea110 [nemuritor, veşnic, care nu moare - 
Dicţionarul Thayer], care locuieşte într-o lumină de care nici un om nu se poate apropia; pe care 
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nici un om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea: şi care are cinstea şi puterea veşnică. Amin.” (1 
Timotei 6:14-16) Dumnezeu Tatăl este singurul care nu poate muri în nici o circumstanţă. Pentru că 
El este sursa şi susţinătorul întregii vieţi; dacă El ar muri, atunci toate lucrurile ar înceta să mai 
existe. Această calitate, bineînţeles, nu poate fi aplicată Fiului lui Dumnezeu, căci El a fost mort! 
„Eu sunt Cel viu, şi care a fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor, Amin; şi am cheile iadului 
şi ale morţii.” (Apocalipsa 1:18) 

„Acum Dumnezeul păcii, care a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al 
oilor, prin sângele legământului celui veşnic.” (Evrei 13:20) 

 
Cum a putut Hristos 

să-Şi dea viaţa pentru noi? 
 
„După cum Tatăl are viaţa în Sine; tot aşa I-a dat Fiului să aibă viaţa în Sine.” (Ioan 5:26) 

Aici este răspunsul; viaţa Sa I-a fost dată, fapt pentru care a putut s-o lase, şi să sufere moartea. 
„Dar Îl vedem pe Isus, care a fost făcut puţin mai prejos decât îngerii pentru1223 [datorită faptului, 
pentru acest motiv - Dicţionarul Thayer] a suferi moartea, încununat cu slavă şi cu cinste; pentru 
ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru fiecare om.” (Evrei 2:9) 

Pe Cine S-a bizuit Hristos pentru tot ceea ce a făcut? Tatăl Său este puterea şi susţinătorul 
vieţii Sale. „Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este 
dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.” (Ioan 5:30) 

Dar despre locul în care scrie că în Hristos este toată plinătatea Dumnezeirii? „Căci în El 
locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii2320. [acest cuvânt grecesc este folosit numai o 
singură dată]” (Coloseni 2:9) „Căci I-a plăcut Tatălui ca în El să locuiască toată plinătatea.” 
(Coloseni 1:19) „Adică, că Dumnezeu [Tatăl] era în Hristos, împăcând lumea cu Sine.” (2 
Corinteni 5:19) Termenul Dumnezeire se referă la Dumnezeu Tatăl, care este capul Fiului Său. 
„Dar vreau să ştiţi că, capul fiecărui om este Hristos; şi capul fiecărei femei este bărbatul; iar 
capul lui Hristos este Dumnezeu.” (1 Corinteni 11:3) 

Biblia spune că şi noi putem fi umpluţi cu toată plinătatea lui Dumnezeu. „Şi, pentru ca să 
cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să fiţi umpluţi cu toată 
plinătatea lui Dumnezeu.” (Efeseni 3:19) Aceasta este adusă la îndeplinire de Dumnezeu, 
îngăduindu-ne să fim părtaşi naturii Sale divine. „Unde ne sunt date făgăduinţe nespus de mari şi 
scumpe: ca prin ele să vă faceţi părtaşi naturii divine, fiind scăpaţi de stricăciunea care este în 
lume prin pofte.” (2 Petru 1:4) 

Dumnezeu era în Hristos, iar Hristos poate fi în noi, ceea ce este nădejdea slavei. „Cărora 
Dumnezeu să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri; şi anume 
Hristos în voi, nădejdea slavei.” (Coloseni 1:27) 

„Şi când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus 
toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.” (1 Corinteni 15:28) 

Fiul este supus Tatălui Său acum, şi aşa va fi mereu. Cuvântul grecesc tradus prin supus, 
înseamnă „a aranja sub, a subordona, a subordona sub controlul cuiva, a se conforma gândirii cuiva, 
a se preda: un termen militar grec care înseamnă ‚a aranja [trupe] într-o ordine militară sub 
comanda unui conducător’.” (Lexiconul Grecesc al lui Thayer) 

„Care este imaginea1504 [asemănarea] Dumnezeului nevăzut, Primul născut4416 din toată 
creaţia.” (Coloseni 1:15) 4416 – „sau poate fi: născut înainte de toată creaţia.” (Dicţionarul lui 
Wigram) – „Hristos este numit, primul născut din toată creaţia, care a venit la existenţă prin 
Dumnezeu înainte de întregul univers al lucrurilor create.” (Lexiconul Grecesc al lui Thayer) 

„Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti mic între miile lui Iuda, totuşi din tine îmi va ieşi Cel 
ce va fi conducător peste Israel; a cărui obârşie4163 [origine - Dicţionarul lui Brown Driver Brigg] 
se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” (Mica 5:2) Acest verset vorbeşte despre 
Fiul lui Dumnezeu, a Cărui origine (început) a fost cu mult înaintea începutului acestei lumi; şi a 
timpului, după cum ştim. 

În primul verset din Proverbe 8, se spune că vorbeşte înţelepciunea. Cine este înţelepciunea? 
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În versetul 8 ni se spune că ea are gură şi vorbeşte. „Şi celor care sunt chemaţi, atât iudei cât şi 
greci, Hristos puterea lui Dumnezeu, şi înţelepciunea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 1:24,30) 
Hristos este Înţelepciunea, şi vorbeşte în Proverbe capitolul 8. 

„Am fost născută2342 când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Înainte de 
aşezarea munţilor, înainte de a fi dealurile, am fost născută2342.” (Proverbe 8:24,25) 

Verbul din ebraică care a fost tradus „născută”, este folosit în acest verset în forma „Pulal”: 
definiţia pentru forma „Pulal” este singura definiţie care se poate aplica aici. Această definiţie este 
după cum urmează: „a fi făcut să se crispeze, făcut să dea naştere, a fi născut.” (Dicţionarul lui 
Brown Driver Brigg) Acest verb, în această formă, este folosit în Biblie numai de patru ori; aici este 
un exemplu: „Tu eşti omul care s-a născut întâi? Sau ai fost tu făcut2342 înaintea dealurilor?” (Iov 
15:7) 

Dacă Proverbe 8:24,25 ar vorbi numai despre o inteligenţă intelectuală, atunci trebuie să 
afirmi că la un anumit punct Dumnezeu a dobândit înţelepciunea, şi că înainte de acel timp, El nu a 
avut înţelepciune. Aceste versete nu pot vorbi despre aceasta, ci mai degrabă despre originea Fiului 
lui Dumnezeu. 

„Când a întocmit El cerurile, eu eram acolo [Aminteşte-ţi de Ioan 1:1; Cuvântul a fost cu 
Dumnezeu la început, când El a făcut cerurile]; când a tras o zare pe faţa adâncului... eu eram cu 
El, ca unul crescut cu El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, bucurându-mă mereu înaintea 
Lui.” (Proverbe 8:27,30) 

„Cine s-a suit sau s-a coborât din ceruri? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns 
apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Care este numele Lui, şi care este 
numele Fiului Său, dacă poţi spune.” (Proverbe 30:4) Termenii „Tată” şi „Fiu”, prin definiţie 
indică existenţa unuia înaintea celuilalt. 

În Noul Testament se afirmă din nou şi din nou faptul că Hristos a fost născut din Tatăl 
înainte de a fi lumea. „Ioan [care era cu şase luni mai mare decât Isus] a mărturisit despre El, şi a 
strigat, zicând: ‚El este Acela despre care ziceam eu: Cel ce vine după mine, este privilegiat1096 [a 
deveni, a veni la existenţă, începe să fie, a primit fiinţă - Dicţionarul Thayer] înaintea mea, pentru 
că era înainte de mine.’” (Ioan 1:15) „El este Acela despre care ziceam: ‚După mine vine un om, 
care este privilegiat1096 înaintea mea, căci era înainte de mine.’” (Ioan 1:30) 

„Isus le-a zis: ‚Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi: căci Eu am ieşit1831 
[έξέρχομαι „a fi născut fizic, a se ridica din, a fi născut din” - Dicţionarul Thayer] şi vin de la 
Dumnezeu; n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.” (Ioan 8:42) „Căci Tatăl însuşi vă 
iubeşte, pentru că M-aţi iubit pe Mine, şi aţi crezut că am ieşit1831 de la Dumnezeu. Am ieşit1831 de 
la Tatăl, şi am venit2064 [έρχομαι „a veni dintr-un loc în altul” - Dicţionarul Thayer] în lume: din 
nou, las lumea, şi Mă duc la Tatăl.” (Ioan 16:27,28) Isus a fost născut din Tatăl înainte de a fi 
lumea. „Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu, vine de la Tine. Căci le-am dat cuvintele, pe care 
Mi le-ai dat Tu; iar ei le-au primit, şi au cunoscut cu adevărat că am ieşit1831 de la Tine, şi au 
crezut că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:7,8) 

„Şi întindeţi mâna pentru ca să se facă vindecări, minuni şi semne prin Numele Copilului 
Tău celui Sfânt, Isus.” (Fapte 4:30) Isus Hristos este Fiul literal al lui Dumnezeu: nu este numit 
„Fiul lui Dumnezeu” numai de când a fost născut în Betleem. 

„Aţi auzit cum v-am spus: ‚Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi. Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi 
bucurat că v-am zis, Mă duc la Tatăl; căci Tatăl este mai mare3187 [mai bătrân] decât Mine.” (Ioan 
14:28) Termenul grecesc care a fost tradus prin „mai mare” în acest verset, este tradus prin „mai 
bătrân” în Romani 9:12. Aici avem definiţia acestui cuvânt grecesc: „mai mare (literal sau figurat, 
mai ales în ceea ce priveşte vârsta.)” (Dicţionarul Strong) „I s-a zis: ‚Cel mai bătrân3187 va sluji 
pe cel mai mic.’” (Romani 9:12) Aici avem o dovadă clară că Tatăl este mai în vârstă decât Fiul. Nu 
cere multă înţelepciune a înţelege un lucru atât de clar, că şi un copil l-ar pricepe. Întrebaţi-vă 
copilul: „Cine este mai bătrân, tu sau eu?” Sunt convins că vă va da răspunsul corect. 

Nu spune Biblia că Tatăl şi cu Fiul sunt una? Sunt una, dar în ce fel? Sunt ei aceeaşi fiinţă? 
„Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem 

una.” (Ioan 17:22) Isus S-a rugat ca ucenicii Săi să fie una în acelaşi fel în care El este una cu Tatăl 
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Său. Isus nu şi-a imaginat un ucenic cu doisprezece capete, după cum nici El nu este parte dintr-un 
Dumnezeu trei în unu, ci şi-a imaginat doisprezece ucenici care sunt uniţi în acelaşi gând. Ca un 
bărbat care devine una cu soţia lui. Chiar dacă îi despart multe mile pe cei doi, ei tot sunt una în 
scopuri şi dorinţe. 

Dar despre Isaia 9:6, unde Fiul lui Dumnezeu este numit „Tată”? „Căci un Copil ni s-a 
născut, un Fiu ni s-a dat: şi domnia va fi pe umărul Lui: şi îl vor numi: Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Tatăl Cel Veşnic5703 [pentru totdeauna (în viitor) - Dicţionarul lui Brown Driver 
Brigg], Prinţul păcii.” (Isaia 9:6) Este Hristos Tatăl? Dacă este aşa, cum poate fi Fiul? Şi dacă este 
atât Tatăl, cât şi Fiul, atunci cum poate fi o trinitate?; căci o trinitate presupune trei persoane. Acest 
verset în mod evident nu sprijină doctrina trinităţii. 

„Şi iarăşi: ‚Îmi voi pune încrederea în El.’ Şi din nou: ‚Iată-Mă, Eu şi copiii pe care Mi i-a 
dat Dumnezeu.’” (Evrei 2:13) Hristos este numit „veşnic”, ceea ce este nimerit de vreme ce El 
trăieşte pentru totdeauna. El este numit „Tată”, nu a Lui însuşi, ci a copiilor pe care I i-a dat 
Dumnezeu. 

Notaţi de asemenea că Isaia 9:6 spune că „Îl vor numi ... Dumnezeu tare.” Unii pot folosi 
această frază pentru a susţine că Hristos este Dumnezeul suprem. Aceasta ar putea fi un argument 
bun dacă ar fi spus despre Hristos că este „Dumnezeul Atotputernic”, dar se foloseşte expresia 
„Dumnezeu tare.” Este cu adevărat nimerit să se refere la Fiul ca fiind „tare”, pentru că El este 
puternic. Este de asemenea nimerit să se refere la El ca fiind „Dumnezeu”, căci Dumnezeul Cel 
Atotputernic însuşi se referă la Fiul Său ca fiind Dumnezeu în Evrei 1:8. De aceea termenii „Tatăl 
Veşnic” şi „Dumnezeu tare” pot fi pe bună dreptate aplicate Fiului. 

„Cel ce stă în locul secret al Celui Preaînalt, va locui la umbra Celui Atotputernic.” 
(Psalmul 91:1) Termenul „Cel Preaînalt” se referă mereu la Tatăl. 

Dar despre Apocalipsa 1:8, nu este Hristos numit „Cel Atotputernic”? „’Eu sunt Alfa şi 
Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul, care este, şi care era, şi care vine, Cel Atotputernic.” 
(Apocalipsa 1:8) Cuvântul grecesc care a fost tradus prin „Atotputernic” în acest verset este 
παντοκρατωρ, care este format prin combinarea cuvintelor greceşti πας şi κρατος. Πας înseamnă 
„tot”, iar κρατος însemnă „putere”. Isus a declarat: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe 
pământ.” (Matei 28:18) Isus a spus că „toată puterea” I-a fost dată. De aceea El are acum toată 
puterea, iar termenul „Atotputernic” se poate aplica pe bună dreptate Fiului lui Dumnezeu. Dar 
aceasta nu arată că El este Dumnezeul Preaînalt, căci Dumnezeul Preaînalt este Cel care I-a dat lui 
Hristos „toată puterea”. 

Despre Hristos nu ni se spune niciodată că este „Dumnezeul Preaînalt”. Despre El nu ni se 
spune niciodată că este „singurul Dumnezeu adevărat”. Despre El nu ni se spune niciodată că este 
„Îmbătrânitul de Zile”. Despre El nu ni se spune niciodată că este „Dumnezeu Tatăl”. Tatăl este 
Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos. „Ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl 
slavei, să vă dea spiritul înţelepciunii şi descoperirii, în cunoaşterea Lui.” (Efeseni 1:17) 

Biblia face în mod evident diferenţa între fiinţa Supremă din Univers, şi singurul Său Fiu 
născut. Câţi Dumnezei există? „Dar pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de 
la1537 [afară din, dinspre - Dicţionarul Thayer] care vin toate lucrurile şi noi în El; şi un singur 
Domn Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, şi prin El noi.” (1 Corinteni 8:6) 

După cum aţi observat până acum, mărturia Scripturii despre Dumnezeu dezaprobă complet 
doctrina trinităţii. Această doctrină, aşa cum este formulată de majoritatea denominaţiunilor, învaţă 
că există trei dumnezei co-egali (egali în fiecare aspect), co-eterni (de aceeaşi vârstă), omniscienţi 
(atotcunoscători), omnipotenţi (atotputernici), care nu sunt trei dumnezei, ci unul. Nu este nevoie de 
geniu pentru a înţelege că această idee nu are nici un sens, fapt pentru care propagatorii acestei idei 
adaugă cuvântul „mister”, spunând că noi nu vom fi niciodată capabili s-o înţelegem. În acest fel, 
Satana a înşelat mulţi oameni să creadă această minciună fără a o verifica pentru ei înşişi. Noi 
trebuie să fim asemenea acelor persoane nobile din Bereea despre care vorbea Pavel: „Aceştia erau 
mai nobili decât cei din Tesalonic, prin faptul că au primit cuvântul cu toată promptitudinea minţii, 
şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa.” (Fapte 17:11) 

Biblia descoperă în mod clar caracterul şi multe atribute ale lui Dumnezeu Tatăl, şi ale 



 63

Fiului Său Isus Hristos. Suntem liberi, şi chiar ni se cere să examinăm în amănunţime orice este 
descoperit în Scriptură. „Căci lucrurile nevăzute ale Lui de la facerea lumii se văd lămurit, fiind 
înţelese prin lucrurile care sunt făcute, chiar puterea Lui veşnică şi Dumnezeirea; aşa că sunt 
fără scuză.” (Romani 1:20) Suntem fără scuză dacă neglijăm asemenea învăţături lămurite din 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

Să nu fim dintre aceia care resping cunoştinţa, căci Scripturile mărturisesc limpede că dacă 
vom face astfel, Dumnezeu ne va respinge. „Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai 
respins cunoştinţa, şi Eu te voi respinge, şi nu-Mi vei mai fi preot; văzând că ai uitat Legea 
Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!” (Osea 4:6) 

Cu ideea a trei dumnezei în unu, planul de răscumpărare este contracarat cu multe 
contradicţii nefolositoare. Faptul că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat pe Singurul 
Său Fiu născut pentru noi, nu înseamnă nimic dacă Hristos nu a fost pasibil de a păcătui în nici o 
circumstanţă, şi de aceea Dumnezeu Tatăl nu a riscat nimic dându-L pe Fiul Său. De asemenea, 
dacă această doctrină ar fi adevărată, de vreme ce Dumnezeu nu poate muri, Hristos nu ar fi putut să 
moară în nici o circumstanţă. „Eu sunt Cel care trăieşte, şi care a fost mort.” (Apocalipsa 1:18) 
Dacă Hristos nu a murit, atunci credinţa noastră este în van. „Iar dacă Hristos nu a fost înviat [din 
morţi], credinţa voastră este în van; sunteţi încă în păcatele voastre.” (1 Corinteni 15:17) 

Dumnezeu atât de mult ne-a iubit încât L-a dat pe singurul Său Fiu născut, pentru ca noi să 
putem fi împăcaţi cu El din nou. „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi 
toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Romani 8:32) Acei care adoptă 
doctrina trinităţii se închină la un alt Dumnezeu tot atât de sigur pe cât este de sigur că servii lui 
Baal i se închinau. Prin aceasta ei, poate că din ignoranţă, calcă prima din cele zece porunci. 

Subiectul în discuţie este de o importanţă vitală. Vă rog să vă luaţi timp pentru a-l examina 
în detaliu. Singura cale prin care un judecător poate să ia o decizie corectă, este prin a examina şi a 
cântări toate dovezile înainte de a decide. „Cel care răspunde înainte de a auzi, este prost şi se va 
face de ruşine.” (Proverbe 18:13) 

 

Lynnford Beachy 
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