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Capitolul 1 
O temelie bine stabilită 

 
postolul Iuda scrie: „Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre 
mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi cu 

seriozitate pentru credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.” (Iuda 3) „Credinţa” la 
care se referă Iuda reprezintă suma adevărurilor credinţei noastre creştine. Petru spune: „Fiţi treji, 
fiţi vigilenţi; pentru că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, căutând pe 
cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi 
suferinţe ca voi.” (1 Petru 5:8,9) Ambii scriitori îl încurajează pe credincios să rămână tare în 
credinţă. 

„Credinţa” trebuie deosebită de expresia „credinţa voastră.” „Credinţa voastră” se referă la 
experienţa personală a credinciosului: „încercarea credinţei voastre.” (1 Petru 1:7) „Şi dincolo de 
aceasta, dându-vă toată sârguinţa, adăugaţi credinţei voastre virtutea; virtuţii, cunoştinţa.” (2 Petru 
1:5) 

Apocalips 14:12 afirmă: „Aici este răbdarea sfinţilor; aici sunt cei care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” În timp ce i s-a acordat o mare atenţie expresiei „cei care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu,” ar trebui observat că cei care primesc sigiliul lui Dumnezeu şi se feresc 
de semnul fiarei, de asemenea „păzesc … credinţa lui Isus.” Expresia „credinţa lui Isus” serveşte ca 
subiect al verbului „păzesc.” Astfel, rămăşiţa va fi constituită din acei care „se luptă cu seriozitate 
pentru credinţă.” (Iuda 3) 

În cadrul Adventismului, „credinţa” nu include numai suma adevărurilor care au fost stabilite în 
perioada timpurie a apostolilor, ci, de asemenea, şi acele adevăruri speciale pe care Biblia le 
menţionează ca urmând să fie descoperite în zilele din urmă. (Vezi Daniel şi Apocalipsa.) Aceste 
adevăruri deosebite sunt cunoscute în cadrul Adventismului drept „soliile celor trei îngeri.” Prima 
parte a acestui studiu va vorbi despre metoda prin care aceste adevăruri au fost cunoscute, şi va 
oferi dovezi referitoare la următoarele puncte legate de soliile celor trei îngeri: 

1. Descoperirea lor a venit prin studiul Bibliei şi revelaţie. 
2. Punctele de bază au fost stabilite în experienţa noastră timpurie. 
3. Aceste puncte nu trebuie mişcate sau schimbate. 
4. Orice abatere de la aceste adevăruri este apostazie. 
Vom nota pe scurt fiecare punct. Principalele doctrine şi punctele fundamentale ale credinţei 

noastre, au fost stabilite prin studiu biblic asiduu şi cu ajutorul revelaţiilor divine oferite sorei Ellen 
G. White. În al doilea rând, principalele puncte fundamentale au fost stabilite timpuriu, prin 1850. 
În al treilea rând, Scriptura declară: „cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei 
strălucire merge mereu crescând până în ziua desăvârşită.” (Proverbe 4:18) Oricum, „lumina 
strălucitoare” care creşte în strălucire nu o va întuneca pe aceea care a fost stabilită ca adevăr! În al 
patrulea rând, devierea de la aceste adevăruri determină apostazia, care, dacă se continuă, rezultă 
într-o cetate care a fost o dată credincioasă şi a devenit o „prostituată.” (Vezi Isaia 1:21.) 

Să începem prin a observa mai întâi metoda prin care credinţa apostolică a fost dezvoltată. 
Apostolul Petru afirmă: „Avem de asemenea cuvântul profeţiei şi mai sigur; la care bine faceţi că 
luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va 
răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o 
proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci proorocia n-a venit în vremurile străvechi prin 
voia omului; ci oameni sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit după cum au fost influenţaţi de Duhul 
Sfânt.” (2 Petru 1:19-21) 

Petru ne spune că, „credinţa” a fost descoperită prin profeţi pe măsură ce au fost influenţaţi de 
„Duhul Sfânt,” sau, aşa cum spune în prima sa epistolă, „Spiritul lui Hristos.” (1 Petru 1:11) Moise 
a proorocit referitor la Hristos: „Le voi ridica din mijlocul fraţilor lor un Profet ca tine, voi pune 
cuvintele Mele în gura lui, şi el le va spune tot ce-i voi porunci Eu.” (Deuteronom 18:18) Cartea 
Apocalipsei începe astfel: „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să arate 
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robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi a trimis-o şi a făcut-o cunoscut, trimiţând 
prin îngerul Său la robul Său Ioan.” (Apocalipsa 1:1) Aici vedem că Dumnezeu îşi comunică voia 
prin profeţi. „Credinţa” este „zidită pe temelia apostolilor şi profeţilor, Isus Hristos însăşi fiind 
piatra din capul unghiului.” (Efeseni 2:20) „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, profeţi; pe alţii, 
evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, 
pentru zidirea trupului lui Hristos.” (Efeseni 4:11,12) 

 
Progresul doctrinal 

pe baza studiului Bibliei şi revelaţiei 
 
Punctele de credinţă ale creştinismului au fost oferite prin profeţi, iar aspectele deosebite ale 

credinţei noastre au fost descoperite într-o manieră asemănătoare. Sora White, scriind despre 
progresul credinţei noastre, a afirmat: 

„Mulţi din poporul nostru nu realizează cât de tare a fost stabilită baza credinţei noastre. Soţul 
meu, prezbiterul Joseph Bates, tata Pierce, prezbiterul Edson şi alţii care erau energici, nobili şi 
sinceri, erau printre acei care, după trecerea timpului din 1844 au căutat după adevăr ca după o 
comoară ascunsă. Eu m-am întâlnit cu ei şi am studiat şi ne-am rugat cu seriozitate. Deseori 
rămâneam împreună până noaptea târziu, şi uneori de-a lungul întregii nopţi, rugându-ne pentru 
lumină şi studiind cuvântul. Din nou şi din nou aceşti fraţi s-au întâlnit pentru a studia Biblia, pentru 
a-i cunoaşte înţelesul şi pentru a fi pregătiţi să înveţe cu putere. Când ajungeau într-un punct în 
studiul lor în care spuneau: ‚Nu mai putem face nimic mai mult!’, Spiritul Domnului venea asupra 
mea, eram luată în viziune şi-mi era oferită o explicaţie clară a pasajelor pe care le studiam, 
împreună cu metoda în care urma să lucrăm şi să învăţăm efectiv. Astfel ne-a fost dată lumina care 
ne-a ajutat să înţelegem versetele referitoare la Hristos, misiunea Sa, şi lucrarea Sa de preoţie. O 
linie a adevărului care se întindea de la acel timp până la timpul în care vom intra în cetatea lui 
Dumnezeu mi-a fost făcută clară, şi le-am dat şi altora descoperirea pe care Domnul mi-a dat-o 
mie.” (Mărturii Speciale, seria B, nr. 2, pag. 56,57) 

Aici putem observa aspectul dublu al studiului biblic şi al revelaţiei. Fraţii se întâlneau pentru 
studiu şi pentru rugăciune şi continuau uneori „de-a lungul întregii nopţi.” „Uneori răsărea soarele 
înainte ca ei să renunţe.” („Predici şi discursuri,” pag. 345) Când nu mai puteau înainta în studiul 
lor, sora White „era luată în viziune, şi i se dădeau sfaturi.” (Idem) Observaţi că nu era vorba despre 
versete noi, ci „o clară explicaţie a pasajelor (Scripturii)” pe care le studiau a fost oferită prin 
revelaţie. Pur şi simplu, îi era oferită înţelegerea despre modul în care „să împartă drept cuvântul 
adevărului.” (2 Timotei 2:15) Aşa cum avea să scrie mai târziu, „în cuvântul lui Dumnezeu am găsit 
adevărul care întăreşte credinţa noastră.” („Colecţia Paulson a scrisorilor Ellenei White,” pag. 257) 

Şi totuşi, după cum a scris Arthur White, cel mai mare fiu al Ellenei White, „… aceasta nu este 
întreaga istorie. Domnul S-a manifestat pe Sine într-o manieră care a clarificat pentru totdeauna că 
ceea ce s-a întâmplat era dincolo de mâna omenească.” („Primii ani,” pag. 145) Sora White a scris: 

„De-a lungul acestei perioade nu puteam înţelege modul de a gândi al fraţilor. Mintea îmi era 
blocată, şi nu putea prinde înţelesul versetelor pe care le studiam. Aceasta a fost una dintre cele mai 
mari dureri din viaţa mea. Mintea mi-a rămas în această condiţie până când toate punctele principale 
ale credinţei noastre ne-au fost clarificate minţilor noastre, în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. 
Fraţii ştiau că atunci când nu eram în viziune, nu puteam înţelege aceste chestiuni, iar ei acceptat 
ca lumină venită direct din cer descoperirile oferite.” („Mărturii selectate,” cartea 1, pag. 207, 
1904) 

„În zilele de început ale mesajului, atunci când membrii noştri nu erau decât câţiva, am studiat 
cu sârguinţă pentru a înţelege însemnătatea multor versete. Atunci se părea că nu poate fi oferită 
nici o explicaţie. Mintea mea părea a fi incapabilă de o înţelegere a Cuvântului; dar atunci când 
fraţii care se adunaseră pentru studiu ajungeau la un punct în care nu mai puteau înainta, şi apelau la 
rugăciune serioasă, Spiritul lui Dumnezeu venea asupra mea şi eram luată în viziune şi-mi era 
arătată legătura dintre verset şi verset.” (R&H, 14 iunie 1906) 

Sora White afirmă că în perioada în care au fost formulate punctele doctrinei noastre, ea nu 



3 
 

putea înţelege Scripturile şi, în mod normal, nu le putea fi de ajutor fraţilor. Expresia ei era că 
„mintea îmi era blocată.” Oricum, atunci când fraţii nu mai putea înainta, ea le oferea o explicaţie a 
înţelesului pasajelor, iar acest lucru era făcut în circumstanţe ce se găseau „dincolo de mâna 
omenească.” Astfel, atât prin studiul Bibliei cât şi prin revelaţie, „credinţa” a fost stabilită. Scriind 
într-un articol din Review, ea consemna: 

„Aceste experienţe au fost repetate din nou şi din nou. Astfel au fost stabilite, punct cu punct, 
multe adevăruri ale mesajului îngerului al treilea.” (Idem) 

Următoarele afirmaţii subliniază ajutorul Divin care a fost oferit în stabilirea „credinţei.” 
„Principiile adevărului pe care Dumnezeu ni le-a descoperit constituie singura noastră bază 

adevărată.” (1 SM, pag. 201) 
„Această bază a fost ridicată de Marele Lucrător, şi va rămâne în mijlocul furtunii şi vijeliei.” 

(Idem, pag. 204) 
„Avem Bibliile noastre. Avem experienţa noastră, întărită prin lucrarea miraculoasă a 

Spiritului Sfânt. Avem un adevăr care nu acceptă nici un compromis. Să nu respingem noi tot ceea 
ce nu este în armonie cu acest adevăr?” (Idem, pag. 205) 

„Principiile pentru care am luptat în zilele de început … au fost clarificate în puterea Spiritului 
Sfânt.” (Idem, pag. 206) 

„Mesaje de tot soiul au fost recomandate Adventiştilor de Ziua a Şaptea pentru a lua locul 
adevărului care, punct cu punct a fost căutat prin studiu cu rugăciune, şi certificat de puterea 
miraculoasă şi lucrătoare a Domnului. Însă caracteristicile care ne-au făcut să fim ceea ce suntem 
trebuie să fie păstrate, şi vor fi păstrate, după cum Dumnezeu a făcut cunoscut prin Cuvântul Său şi 
prin mărturia Spiritului Său. El ne cheamă să ţinem cu tărie, cu puterea credinţei la principiile 
fundamentale care sunt bazate pe o autoritate de netăgăduit.” (Idem, pag. 208) 

„Adevărurile care ne-au fost oferite după trecerea timpului din 1844 sunt tot la fel de sigure şi 
de neschimbat ca şi atunci când Domnul ni le-a oferit ca răspuns la rugăciunile noastre insistente. 
Viziunile pe care mi le-a dat Domnul sunt atât de uluitoare, încât ştim că ceea ce am acceptat, este 
adevărul. Aceasta a fost demonstrat prin Spiritul Sfânt. Lumină, preţioasă lumină de la Dumnezeu a 
stabilit principalele puncte ale credinţei noastre, aşa cum o deţinem astăzi.” (1 MR, pag 53 – 
Scrisoarea 50, 1906) 

„Putem spune cu certitudine: ‚Adevărul care a venit la noi prin lucrarea Spiritului Sfânt nu este 
o minciună. Dovezile oferite în ultima jumătate de secol poartă dovada puterii Spiritului.’” 
(„Colecţia Paulson a scrisorilor Ellenei White,” pag. 257) 

„Să ţinem pentru totdeauna credinţa care a fost confirmată de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 
din perioada evenimentelor timpurii ale experienţei noastre, până în timpul prezent.” („The Upward 
Look,” pag. 352 – 4 decembrie 1905) 

Lumina preţioasă descoperită sorei White clarifică faptul că Dumnezeu a fost într-un mod direct 
implicat în ajutorul dat pionierilor de a avea o înţelegere corectă asupra punctelor principale ale 
credinţei noastre. Despre rezultatul acestei combinaţii a studiului biblic cu revelaţia, se vorbeşte în 
următoarea manieră: „Punctele de bază ale credinţei noastre aşa cum le deţinem noi astăzi, au fost 
cu tărie stabilite. Punct după punct a fost într-un mod clar definit, şi toţi fraţii au ajuns în armonie.” 
(3 MR, pag. 413 – MS 135, 1903) 

 
Principalele puncte stabilite de timpuriu 

 
Greutatea dovezilor arată în mod lămurit faptul că principalele puncte ale credinţei noastre au 

fost stabilite timpuriu. 
„În zilele de început ale mesajului, atunci când membrii noştri nu erau decât câţiva, am studiat 

cu sârguinţă pentru a înţelege însemnătatea multor versete. Atunci se părea că nu poate fi oferită 
nici o explicaţie. Mintea mea părea a fi incapabilă de o înţelegere a Cuvântului; dar atunci când 
fraţii care se adunaseră pentru studiu ajungeau la un punct în care nu mai puteau înainta, şi apelau la 
rugăciune serioasă, Spiritul lui Dumnezeu venea asupra mea şi eram luată în viziune şi-mi era 
arătată legătura dintre verset şi verset.” (R&H, 14 iunie 1906) 
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Scriind în 1903 despre experienţa de început, ea vorbea despre propria-i minte ca fiind deschisă 
astfel încât putea înţelege Scripturile ca pe o „carte deschisă.” 

„Timp de doi sau trei ani mintea mea a continuat să fie închisă faţă de o înţelegere a 
Scripturilor. ... Se întâmpla ca uneori, după naşterea celui de-al doilea fiu al meu (iulie 1849) să fim 
în mare nedumerire în ceea ce priveşte anumite puncte ale doctrinei. Îl rugam pe Domnul să-mi 
deblocheze mintea pentru a fi în stare să înţeleg Cuvântul Său. Deodată mi s-a părut că sunt 
învăluită în lumină clară, frumoasă, şi ca niciodată până atunci, Scripturile au fost ca o carte 
deschisă pentru mine.” (3 MR, pag. 413, 414 – MS 135, 1903) 

„Timp de doi sau trei ani mintea mea a continuat să fie închisă faţă de o înţelegere a 
Scripturilor. În cursul lucrării noastre, soţul meu şi cu mine l-am vizitat pe părintele Andrews 
(decembrie 1850) care suferea de reumatism. Ne-am rugat pentru el. Mi-am pus mâinile pe capul 
său şi am spus: ‚Părinte Andrews, Domnul Isus te vindecă.’ A fost vindecat imediat. S-a ridicat şi a 
mers prin cameră, lăudându-L pe Dumnezeu şi spunând: ‚Nu am văzut niciodată atât de clar ca şi 
acum. Îngerii lui Dumnezeu sunt în această cameră.’ Slava Domnului a fost descoperită. Lumina 
părea că străluceşte prin toată casa şi mâna unui înger a fost aşezată pe capul meu. De la acea dată 
până acum, am fost capabilă de a înţelege cuvântul Domnului.” („Mărturii Speciale,” seria B, nr. 2, 
pag. 57, 57 - 1904) 

„Ştiu şi înţeleg că trebuie să fim stabiliţi în credinţă, în lumina adevărului care ne-a fost oferit 
în experienţa noastră timpurie. În acea perioadă, o erezie după alta veneau asupra noastră; 
predicatori şi medici veneau cu noi doctrine. Noi studiam Scripturile cu mai multă rugăciune, şi 
Spiritul Sfânt oferea adevărul minţilor noastre. Uneori, nopţi întregi erau dedicate cercetării 
Scripturilor, şi Îl rugam cu stăruinţă pe Dumnezeu pentru călăuzire. Bărbaţi devotaţi şi femei 
devotate se adunau în vederea acestui scop. Puterea lui Dumnezeu venea asupra mea şi eram 
capabilă să definesc în mod clar ce era adevăr şi ce era eroare.” (8 MR, pag. 319 – Scrisoarea 50, 
1906) 

Toate aceste mărturii care poartă diferite date, creionează acelaşi adevăr. Stabilirea principalelor 
puncte ale credinţei noastre a fost făcută în timp de mintea sorei White era „blocată.” Sora White 
afirmă că s-a găsit în această condiţie „până când principalele puncte ale credinţei noastre au fost 
clarificate.” (SM, cartea 1, pag. 207) Ea mărturiseşte că propria-i minte a fost deblocată cândva 
după naşterea celui de-al doilea fiu al ei, care a avut loc în iulie 1849; mai precis, în decembrie 
1850, când l-a vizitat pe fratele Andrews. De aceea, principalele puncte ale credinţei noastre au fost 
stabilite în preajma lui decembrie 1850. Astfel am primit ca popor „o linie a adevărului care se 
întinde de la acea dată până când vom intra în cetatea lui Dumnezeu.” („Mărturii Speciale,” seria B, 
nr. 2, pag. 57) 

 
Călăuzirea Domnului 

 
Această linie a adevărului a fost lumina care i-a ajutat pe pionieri „să înţeleagă versetele care se 

refereau la Hristos, misiunea Sa şi lucrarea Sa de preoţie.” (Idem) Mai departe, am fost sfătuiţi: 
„Revăzând istoria noastră trecută, traversând fiecare pas de înaintare până la poziţia noastră 

actuală, pot spune: ‚Mărit fie Dumnezeu!’ Văzând ceea ce Domnul a lucrat, sunt copleşită de uimire 
şi de credinţă în Hristos ca şi conducător. Nu avem nici un motiv pentru a ne teme în ceea ce 
priveşte viitorul, cu excepţia faptului că vom uita calea pe care Domnul ne-a călăuzit, şi 
învăţăturile Sale din istoria noastră trecută.” („Schiţe din viaţa Ellenei G. White,” pag. 196) 

Această declaraţie, scrisă pentru prima dată în 1892, a fost trimisă la Sesiunile Conferinţelor 
Generale din 1893 şi 1899. (Vezi Scrisoarea 32 – 1892, şi Buletinul Conferinţei Generale din 29 
ianuarie 1893 şi 20 februarie 1899.) Mai târziu, declaraţia a fost publicată în „Review and Herald” 
din 12 octombrie 1905, şi în cărţi ca „Mărturii către predicatori” şi SM, cartea 3. Finalul acestei 
declaraţii merită accentuat. Deţine două puncte importante. Trebuie să ne reamintim „calea pe care 
Domnul ne-a călăuzit” şi mai apoi, „învăţăturile Sale din istoria noastră trecută.” 

Declaraţia „învăţăturile Sale din istoria noastră trecută” s-ar putea referi în special la perioada 
dinainte de decembrie 1850 când fraţii se adunau pentru studiu şi rugăciune. În timp ce nu avem 
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nici un motiv de teamă pentru viitor dacă ne amintim de istoria noastră trecută, inversul ar fi tot atât 
de adevărat, şi anume, că dacă nu ce amintim de trecut, avem cu adevărat multe motive de a ne 
teme! Aceasta reprezintă mai mult decât o cunoaştere istorică, ci, de asemenea, şi punerea în 
aplicare a acelui sistem de credinţă. 

 
Punctele de bază să nu fie schimbate 

 
Temelia unei clădiri reprezintă cea mai importantă parte a construcţiei. Dacă temelia nu este 

bine fixată şi aşezată pe o suprafaţă solidă, structura va avea probleme. Dumnezeu a ştiut că în 
organizarea Mişcării Advente, temelia era de cea mai mare importanţă. Dacă temelia era corectă, 
atunci lumina putea fi capabilă de a străluci „mai mult şi mai mult până în ziua cea desăvârşită.” 
(Proverbe 4:18) 

„Lumină nouă îi va fi mereu descoperită din cuvântul lui Dumnezeu celui ce trăieşte în legătură 
cu Soarele Neprihănirii. Nimeni să nu ajungă la concluzia că nu mai este adevăr de descoperit. 
Căutătorul sârguincios şi care se roagă pentru adevăr, va găsi preţioase raze de lumină care 
strălucesc din cuvântul lui Dumnezeu. Multe nestemate care sunt încă împrăştiate, trebuie să fie 
adunate pentru a deveni proprietatea rămăşiţei poporului lui Dumnezeu.” („Sfaturi despre lucrarea 
Şcolii de Sabat,” pag. 34 – Sursa originală: „Lucrătorul Şcolii de Sabat,” martie 1892) 

Adevăruri vechi vor creşte în strălucire şi noi adevăruri vor fi descoperite din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Şi totuşi, aceste adevăruri noi nu vor contrazice niciodată adevărurile care sunt deja 
stabilite. 

„Atunci când puterea lui Dumnezeu stabileşte care este adevărul, acel adevăr va sta pentru 
totdeauna ca adevăr. Nu trebuie întreţinute supoziţii ulterioare contrare luminii pe care a oferit-o 
Dumnezeu.” (SM, cartea 1, pag. 161 - 1905) 

„Mesaje de tot soiul au fost recomandate Adventiştilor de Ziua a Şaptea pentru a lua locul 
adevărului care, punct cu punct a fost căutat prin studiu cu rugăciune, şi certificat de puterea 
miraculoasă şi lucrătoare a Domnului. Însă caracteristicile care ne-au făcut să fim ceea ce suntem, 
trebuie să fie păstrate, şi vor fi păstrate, după cum Dumnezeu a făcut cunoscut prin Cuvântul Său şi 
prin mărturia Spiritului Său. El ne cheamă să ţinem cu tărie, cu puterea credinţei la principiile 
fundamentale care sunt bazate pe o autoritate de netăgăduit.” („Mărturii Speciale,” seria B, nr. 2, 
pag. 59 - 1904) 

„Ca popor, noi trebuie să stăm tari pe platforma adevărului veşnic care a rezistat testului şi 
încercării. Trebuie să îmbrăţişăm stâlpii siguri ai credinţei noastre. Principiile adevărului pe care 
Dumnezeu ni le-a descoperit, constituie singura noastră temelie adevărată. Ele ne-au făcut ceea ce 
suntem. Trecerea timpului nu le-a micşorat valoarea.” (Idem, pag. 51) 

„Nu trebuie să primim cuvintele celor ce vin cu un mesaj care contrazice punctele speciale ale 
credinţei noastre. Ei strâng o mulţime de versete şi le îngrămădesc ca dovezi în jurul teoriilor lor. 
Acest lucru s-a întâmplat deseori în ultimii cincizeci de ani. Şi, în timp ce Scripturile constituie 
cuvântul lui Dumnezeu şi trebuie respectate, aplicarea lor, dacă mută un stâlp din temelia pe care 
Dumnezeu a susţinut-o în aceşti cincizeci de ani, constituie o mare greşeală.” (Idem) 

„Nu trebuie slăbită nici o linie a adevărului care a făcut din poporul Adventist de Ziua a Şaptea 
ceea ce este. Noi avem vechile pietre de hotar ale adevărului, experienţa şi datoria, şi trebuie să 
stăm tari în apărarea principiilor noastre înaintea lumii.” („Mărturii pentru comunitate,” vol. 6, pag. 
17) 

„Am văzut o ceată care stătea bine păzită şi neclintită, fără a oferi nici un sprijin acelora care 
vroiau să zdruncine credinţa întemeiată a comunităţii. Dumnezeu privea cu plăcere asupra lor. Mi-
au fost arătaţi trei paşi - prima, a doua şi a treia solie îngerească. Îngerul meu conducător a spus: 
‚Vai de cel care va schimba câtuşi de puţin din aceste solii. Înţelegerea corectă a acestor solii este 
de o importanţă vitală. Soarta sufletelor depinde de maniera în sunt primite.’ Eu am fost condusă 
iarăşi prin aceste solii înapoi şi am văzut cât de scump a câştigat poporul lui Dumnezeu experienţele 
sale. El le-a adunat prin multe suferinţe şi prin lupte grele. Dumnezeu a condus pe copiii Săi pas cu 
pas până când i-a pus pe o temelie sigură şi de neclintit.” („Experienţe şi viziuni,” pag. 258, 259 - 
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1858) 
Afirmaţia din „Experienţe şi viziuni” (1858) are un citat! Sora White nu scrie numai impresiile 

şi gândurile sale, cu toate că sunt inspirate, ci cuvinte venite chiar din cer! 
O lumină nouă trebuie să vină, fără a contrazice lumina descoperită! Noua lumină va clădi pe 

temelie precum tâmplarul care clădeşte pe temelia pe care a pregătit-o zidarul. Temelia nu este 
schimbată sau afectată, şi totuşi o clădire complet nouă se ridică. Chiar acest principiu este explicat 
de sora White. 

„Domnul a făcut din poporul său depozitarii adevărului sacru. El i-a aşezat pe o poziţie înaltă, 
deasupra lumii. El spune despre ei: ‚Voi sunteţi o generaţie aleasă, o preoţie împărătească, o naţiune 
sfântă, un popor deosebit; de aceea voi ar trebui să arătaţi slava Celui ce v-a chemat din întuneric la 
această minunată lumină.’ Şi din nou El spune: ‚Voi sunteţi lumina lumii. O cetate care este pe un 
deal nu poate fi ascunsă.’ 

Fiecărui individ care a primit lumina adevărului prezent îi revine sarcina dezvoltării acestui 
adevăr la o dimensiune mai mare decât a fost dezvoltat până acum.” (R&H, 21 septembrie 1897) 

Această declaraţie ne arată că nu este vorba de un „nou adevăr” în sensul a ceva cu totul diferit 
pe care ar trebui să-l căutăm, ci mai degrabă avem „datoria” de a dezvolta „acel adevăr” pe care 
Domnul ni l-a încredinţat deja, „la o dimensiune mai mare decât a fost dezvoltat până acum.” 

Dumnezeu plănuieşte ca lumina de la tronul Său să strălucească cu puritate şi claritate. El 
ilustrează aceasta poporului Israel prin intermediul unei parabole. Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Să 
le porunceşti copiilor lui Israel să-ţi aducă ulei pur şi încercat de măsline, pentru lumină, pentru ca 
lampa să ardă neîncetat.” (Exod 27:20) Nu orice ulei era bun pentru serviciul lui Dumnezeu. Acest 
ulei pur de măsline „era pregătit din fructe necoapte, ‚încercate,’ sau zdrobite într-o piuă mai 
degrabă decât într-o moară. În consecinţă, era curat, fără culoare şi ardea cu multă lumină şi cu 
puţin fum.” („Comentariile Biblice Adventiste de Ziua a Şaptea,” vol. 1, pag. 644) Dumnezeu a 
dorit ca adevărurile Sale să strălucească „din ce în ce mai puternic până în ziua desăvârşită,” nu 
asemenea „torţei infernale ale lui Satan.” („Mărturii pentru predicatori,” pag. 409, 410) 

Noua lumină va proveni dintr-un studiu al Scripturilor. „Când este prezentată o doctrină pe care 
nu am mai întâlnit-o, ar trebui să mergem la cuvântul lui Dumnezeu, să-L căutăm pe Domnul în 
rugăciune şi să nu îngăduim ca duşmanul să vină cu suspiciuni şi idei preconcepute.” („Lucrătorii 
Evangheliei,” pag. 301) Suntem sfătuiţi ca atunci când discutăm diferenţele de opinii cu fraţii, 
„singura cale dreaptă este de a ne aşeza ca şi creştini şi de a cerceta în lumina cuvântului lui 
Dumnezeu, poziţia prezentată, ceea ce va descoperi adevărul şi va demasca eroarea.” (R&H, 18 
iunie 1899) Noua lumină nu trebuie evitată datorită faptului că există astăzi subiecte care încă 
necesită clarificări. Există multe subiecte care nu reprezintă puncte de bază ce necesită armonizate 
în cele mai mici detalii, asemenea capitolelor 11 şi 12 din Daniel. Oricum, temelia care a fost 
aşezată prin studiu, rugăciune şi revelaţie, este sigură. 

 
Îndepărtarea de pe temelie, rezultă în apostazie 

 
Apostazia este definită ca fiind „abandonul unei credinţe religioase.” („American Heritage 

Dictionary”) Termenul englezesc „apostazie,” cu toate că nu este tradus aşa în Scriptură, provine 
din grecescul „apostazia”(αποστασα). Sensul literal al termenului este „a te îndepărta de.” Iacov i-a 
spus lui Pavel în Fapte 21:21 că a fost acuzat de apostazie. Aici se afirmă: „Iar ei au fost informaţi 
despre tine că înveţi pe toţi iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede (apostazia) de Moise, că 
le spui să nu facă circumcizie copiilor şi să nu umble potrivit cu obiceiurile.” Pavel însuşi a scris 
despre apostazie în 2 Tesaloniceni 2:3. „Nimeni să nu vă amăgească în vreun fel; căci acea zi nu va 
veni înainte de a fi venit o cădere (apostazia).” A părăsi adevărul stabilit, înseamnă a abandona 
platforma sigură, pentru a fi scufundat în nisipul apostaziei. 

„Domnul a declarat că istoria trecutului trebuie repetată pe măsură ce ne apropiem de finalul 
lucrării. Fiecare adevăr pe care El l-a dat pentru aceste zile din urmă trebuie proclamat lumii. 
Fiecare stâlp pe care El l-a stabilit trebuie să fie consolidat. Nu putem acum să ne depărtăm de pe 
temelia pe care Dumnezeu a stabilit-o. Nu putem intra în vreo nouă organizaţie; căci aceasta ar 
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însemna apostazie de la adevăr.” (Manuscris 129, 1905; SM, cartea 2, pag. 390) 
A „ne îndepărta de temelia pe care Dumnezeu a stabilit-o” este echivalent cu a intra într-o „nouă 

organizaţie.” Aceasta este definit ca fiind „apostazie de la adevăr.” Acei care rămân pe platforma 
adevărului pe care l-a stabilit Dumnezeu, rămân în adevărata organizaţie pe care a stabilit-o 
Dumnezeu. 

De-a lungul primei părţi a acestui secol, Biserica Adventistă a experimentat „alfa ereziilor 
mortale.” („Mărturii Speciale,” seria B, nr. 2, pag. 50) Această apostazie care se referea la natura lui 
Dumnezeu, l-a avut în frunte pe Dr. Kellogg, iar câţiva dintre medicii şi predicatorii de seamă au 
continuat să lucreze cu sau pentru Kellogg, neînţelegând de ce biserica îl aborda astfel. (Jones, 
Waggoner, Sutherland, Magan, Paulson, etc.) Sorei White i s-a spus că trebuie s-o „întâmpine,” 
făcând refere la învăţăturile acestei mişcări. „Mărturii Speciale,” seria B, nr. 2 au fost adresate 
medicilor şi predicatorilor pentru a-i ajuta să facă faţă acestei crize. În faţa acestei apostazii, ea a 
scris: 

„Cine are dreptul de a începe o astfel de mişcare? Noi avem propriile noastre Biblii. Avem 
propria noastră experienţă, confirmată de lucrarea miraculoasă a Spiritului Sfânt. Noi avem un 
adevăr care nu admite nici un compromis. Să nu respingem noi tot ceea ce nu este în armonie cu 
acest adevăr?” („Mărturii Speciale,” seria B, nr. 2, pag. 55) 

Aici descoperim care ar trebui să fie răspunsul nostru faţă de apostazie: trebuie să „respingem 
tot ceea ce nu este în armonie” cu adevărul! Trebuie să respingem ceea ce ar încerca să distrugă 
temelia credinţei noastre! 

Următorul capitol va începe să examineze linia adevărului pe care Dumnezeu ni l-a oferit în 
ceea ce-L priveşte pe „Hristos, misiunea Sa şi lucrarea Sa de preoţie.” („Mărturii Speciale,” seria B, 
nr. 2, pag. 52) Acest studiu va evidenţia următoarele puncte: natura lui Hristos înainte de întrupare, 
natura lui Hristos în întrupare şi natura ispăşirii finale din cer, pe care Isus o aduce la îndeplinire 
pentru noi. 

 
 

„Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul 
să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, 

m-am văzut silit să vă scriu 
ca să vă îndemn să luptaţi 

pentru credinţa care a fost dată sfinţilor 
odată pentru totdeauna.” 

 

Iuda 3 
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Capitolul 2 
Întruparea – modul de înţelegere 

al pionierilor 
 

ând ne apropiem de studiul acestor subiecte, ar fi bine să ne amintim de cuvintele lui Isus: 
„În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus, spunând: ‚Cine este mai mare în 

Împărăţia cerurilor?’ Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor, şi le-a zis: ‚Adevărat vă 
spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu 
veţi intra în Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în 
Împărăţia cerurilor. Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu, Mă primeşte pe 
Mine.’” (Matei 18:1-5) 

Dacă dorim să fim învăţaţi în cele spirituale de către Spiritul lui Dumnezeu, trebuie să fim 
dispuşi de a ne lăsa învăţaţi. Cât de adevărat este faptul că „păcatul care este aproape fără de 
speranţă şi incurabil, este mândria propriei opinii, încrederea în sine. Aceasta este piedica împotriva 
oricărei dezvoltări.” („Mărturii pentru comunitate,” vol. 7, pag. 199,200) Dacă dorim să înţelegem 
adevărul lui Dumnezeu, trebuie să venim cu o minte deschisă, dorind să învăţăm. „Căci aşa vorbeşte 
Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt. ‚Eu locuiesc în locuri înalte 
şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez 
inimile zdrobite.” (Isaia 57:15) 

În decursul ultimei jumătăţi a acestui secol, subiectul întrupării lui Isus Hristos a fost extrem de 
controversat în sânul Adventismului. Nu ne vom aventura în acest studiu pentru a înteţi aceste 
diferenţe, ci mai degrabă cu scopul de aduce unitatea între cei care cu adevărat îşi doresc adevărul. 

Pionierii acestei mişcări au fost uniţi în învăţătura privind întruparea. Poziţia pionierilor era 
unită şi clară. Ei credeau că Isus a acceptat lucrarea legii eredităţii şi că a luat asupra Sa natura 
căzută a omului, pângărită şi degradată după 4.000 de ani de păcat. Felul lor de înţelegere a fost 
publicat în prima Declaraţie a Principiilor bisericii, emisă în 1872 după cum urmează: 

„Că există un singur Domn Isus Hristos, Fiul Veşnicului Tată, Cel prin care Dumnezeu a creat 
toate lucrurile, şi prin care ele sunt ţinute; că a luat asupra Sa natura seminţei lui Avraam pentru 
răscumpărarea rasei noastre căzute; că a locuit printre oameni plin de har şi de adevăr, a trăit pentru 
a ne fi exemplu, a murit pentru a ne fi sacrificiu …” („O declaraţie a principiilor fundamentale 
învăţate şi practicate de Adventiştii de Ziua a Şaptea,” Steam Press, Battle Creek, Mich., 1872, 
declaraţia nr. II) 

Istoria doctrinei întrupării în Biserica Adventistă a fost foarte bine documentată. Două lucrări 
ies în evidenţă ca fiind de o importanţă majoră. Prima, „O istorie interpretativă a doctrinei întrupării 
aşa cum este învăţată de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea,” scrisă de prezbiterul William 
Grotheer. Cea de-a doua, lucrarea doctorului Ralph Larson, „Cuvântul făcut trup.” Lucrarea de 105 
pagini a lui Grotheer oferă o imagine exactă şi logică a dezvoltării doctrinei întrupării, de la 
începutul experienţei noastre ca popor, până în perioada publicării ei, în 1972. Lucrarea mai 
voluminoasă şi mai actuală (1986) a lui Larson, înregistrează „o sută de ani de Hristologie 
Adventistă de Ziua a Şaptea.” (pag. iii) Scopul nostru nu va fi acela de a reproduce toate lucrările 
lor sau lucrările altora, ci de a oferi o mică probă a credinţei bisericii în acest punct. 

 
James White 

 
Să începem prin a nota primele gânduri ale prezbiterului James White, care servit biserica în 

multe sarcini ca: Preşedinte al Conferinţei Generale, editor atât la „Review and Herald,” cât şi la 
„The Signs of the Times.” Prezbiterul White a scris: „… Hristos, slăbit de natura noastră … slăbit 
de sămânţa lui Avraam … a luat asupra Sa slăbiciunile seminţei lui Avraam, pentru a putea ajunge 
la cei care sunt slăbiţi prin păcătuire.” (R&H, 29 noiembrie 1877) 

C 
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Uriah Smith 
 
„… S-a umilit pe Sine şi a luat asupra Sa structura unui servitor, prin consimţirea de a lua forma 

omului firav, muritor şi păcătos. În asemănarea cărnii păcătoase, El a ajuns la adâncimile condiţiei 
omului păcătos, şi a devenit ascultător până la moarte, chiar până la înjositoarea moarte pe cruce.” 
(„Privind la Isus,” pag. 23) 

 
J. H. Waggoner 

 
„Iar El a părăsit acel tron al slavei şi al puterii, şi a luat asupra Sa natura omului căzut. În El 

erau combinate ‚strălucirea slavei Tatălui’ şi slăbiciunea ‚seminţei lui Avraam.’” („Ispăşirea,” pag. 
161) 

 
Stephen N. Haskell 

 
„Hristos a venit prima dată înveşmântat în umanitate, fără a lua asupra Sa natura îngerilor, ci a 

seminţei lui Avraam, pentru a putea fi, asemenea nouă, supus ispitei, durerii şi morţii, pentru ca, 
prin legătura Sa cu omenirea, să poată simpatiza cu oamenii decăzuţi.” („Ecoul biblic,” 15 martie 
1889) 

În timp ce aceşti trei pe care i-am citat aparţin „primei generaţii” de adventişti, doi adventişti din 
„a doua generaţie” merită citaţi datorită chemării speciale care le-a fost adresată. Prezbiterii A. T. 
Jones şi E. J. Waggoner sunt doi bărbaţi despre care inspiraţia afirmă că au fost chemaţi de 
Dumnezeu. 

„În marea Sa milă, Domnul a trimis cea mai preţioasă solie poporului Său prin prezbiterii 
Waggoner şi Jones. Această solie trebuia să aducă mai proeminent înaintea lumii pe Mântuitorul 
înălţat, jertfa pentru păcatele întregii lumi.” („Mărturii pentru predicatori”, pag. 91) 

În timp ce învăţăturile lui Jones şi Waggoner din ultimii ani au diferit de ceea ce profeta a 
sprijinit, solia întrupării a rămas aceeaşi în învăţăturile lor şi a ocupat un loc important în teologia 
lor. Citind lucrările lor, nu putem fi decât impresionaţi de importanţa pe care au acordat-o acestui 
subiect. 

 
E. J. Waggoner 

 
Waggoner a scris cu o logică şi un raţionament clar. În lucrarea sa de seamă, a consemnat: „O 

mică consideraţie este suficientă pentru a demonstra oricui că dacă Hristos a luat asupra Sa 
asemănarea omului pentru a putea să-l răscumpere pe om, atunci trebuie să se fi făcut asemenea 
omului păcătos, căci pe omul păcătos a venit să-l răscumpere.” („Hristos şi neprihănirea Sa,” pag. 
26) 

O altă declaraţie tipică a lui Waggoner o avem în studiul asupra cărţii Galateni: „Deci afirm că 
naşterea Sa sub lege a fost o consecinţă necesară a naşterii Sale din asemănarea cărnii păcătoase, 
din faptul că a luat asupra Lui natura lui Avraam.” („Evanghelia în Cartea Galatenilor,” pag. 61, 62) 

 
A. T. Jones 

 
Probabil că nici un predicator adventist de ziua a şaptea nu a vorbit mai mult despre subiectul 

întrupării decât Alonzo Trevier Jones. Prezbiterul Jones a considerat acest subiect de o asemenea 
importanţă, încât în lucrarea sa „Calea consacrată către desăvârşirea creştină,” consacră acestui 
subiect şase din cele şaptesprezece capitole. La pagina două zeci şi cinci citim: 

„Dar, pentru a fi Răscumpărător, El trebuie nu numai să o poată face. Trebuie să fie rudă de 
sânge. Nu numai înrudit de aproape, ci cea mai apropiată rudă de sânge. Aşadar, ‚după cum copiii 
oamenilor’ – copiii unora care ne-am pierdut moştenirea – ‚sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi 
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El însuşi S-a făcut părtaş la aceleaşi’ – părtaş cărnii şi sângelui în chiar esenţa sângelui şi cărnii 
care ne aparţin, devenind astfel cea mai apropiată rudă de sânge a noastră. De aceea e scris mai 
departe că El şi noi suntem ‚dintr-unul; şi de aceea Lui nu-I este ruşine să ne numească fraţi.’” 
(„Calea consacrată către desăvârşirea creştină,” pag. 25 – sublinierile lui Jones) 

Mai departe în această carte, după ce discută despre Concepţia Imaculată, Jones scrie: 
„Din această teorie (Concepţia Imaculată) rezultă, la fel de clar cum doi plus doi fac patru, că, în 

natura umană, Domnul Isus este ‚foarte diferit’ de restul omenirii; cu adevărat, natura Sa nu este 
deloc umană. 

Aceasta este doctrina catolică privitoare la natura umană a lui Hristos. Doctrina Catolică a 
naturii umane a lui Hristos susţine pur şi simplu că acea natură nu este deloc umană, ci divină: ‚mai 
sublimă şi plină de slavă decât toate naturile’. Că, în natura Sa umană, Hristos a fost atât de departe 
de ceilalţi oameni, încât era total diferit de ei; că natura Lui era una în care nu putea sub nici o 
formă simţi împreună cu ei. 

Dar nu acesta este credinţa lui Isus. 
Credinţa lui Isus este că Dumnezeu L-a trimis ‚pe însuşi Fiul Său în asemănarea cărnii 

păcătoase.’ 
Credinţa lui Isus este că ‚I s-a cuvenit ca în toate lucrurile să fie făcut asemenea fraţilor Săi.’ 
Credinţa lui Isus este că El ‚însuşi a luat neputinţele noastre,’ şi a fost atins ‚de sentimentul 

infirmităţilor noastre,’ fiind ispitit în toate punctele aşa cum suntem şi noi. Dacă n-ar fi fost ca noi, 
n-ar fi putut fi ispitit ‚ aşa cum suntem şi noi’. Dar El a fost ‚ispitit în toate lucrurile ca şi noi.’ De 
aceea a fost ‚în toate punctele,’ ca şi noi.’ (Idem pag. 38, 39 – sublinierile lui Jones) 

Poate că A. T. Jones este cel mai bine cunoscut astăzi pentru predicile pe care le-a ţinut în 
cadrul sesiunilor Conferinţei Generale din 1893 şi 1895. Unul din aceste mesaje spunea: 

„Numai în Isus Hristos există paternitatea lui Dumnezeu şi fraternitatea omului; şi în Isus 
Hristos găsim fraternitatea omului numai când Îl descoperim pe Hristos ca fiind Fratele fiecărui om. 

Este scris: ‚Şi pentru aceasta Lui nu-i este ruşine să-i numească fraţi.’ Pe cine nu-i este ruşine 
să-i numească fraţi? Pe fiecare dintre cei ce sunt părtaşi cărnii şi sângelui, - … 

Întotdeauna a fost lucrarea lui Satan aceea de a-l face pe om să creadă că Dumnezeu este cât de 
departe se poate. Însă este efortul veşnic al Domnului acela de a-l ajuta pe om să descopere că El 
este cât se poate de aproape de fiecare în parte. 

Cea mai mare problemă a păgânismului a fost aceea de a gândi că Dumnezeu era atât de 
departe, - … 

Apoi a apărut papalitatea, întruparea însăşi a duşmăniei dintre om şi Dumnezeu. 
De aceea, (în cadrul teologiei catolice) Maria trebuia să fi fost născută imaculată, desăvârşită, 

fără păcat … apoi Hristos trebuia să se nască din ea în aşa fel încât să ia natura umană de la ea, într-
o absolută nevinovăţie. 

Însă dacă nu vine mai aproape de noi decât în natura fără păcat, este prea departe; pentru că eu 
am nevoie de cineva care să fie mai aproape de mine. Am nevoie de cineva care să cunoască ceva 
despre natura păcătoasă pentru a mă ajuta; pentru că aceasta este natura pe care o am; şi chiar pe 
aceasta a luat-o Domnul. El a devenit unul dintre noi. Vedeţi, acesta este adevărul prezent în fiecare 
aspect, acum când papalitatea intră în posesia întregii lumi, iar imaginea ei o ia pe calea greşită, 
uitând de tot ceea ce este Dumnezeu în Isus Hristos, şi de tot ceea ce este Hristos în lume – având 
forma sfinţirii fără substanţă, fără putere.” („Buletinul Conferinţei Generale,” 1895, pag. 310, 311) 

Alţi adventişti de seamă care au îmbrăţişat acest punct de vedere sunt: W. W. Prescott, M. C. 
Wilcox, G. B. Starr, Meade MacGuire, Dallas Young, W. B. Ochs, Carlye B. Haynes, W. H. 
Branson şi M. L. Andreasen. (Vezi „Ministry,” iunie 1985, pag. 21.) 

 
E. G. White 

 
Scrierile Ellenei White fac câteva referiri la doctrina întrupării. Ea, asemenea unora din zilele 

noastre, a încurajat studiul naturii umane a lui Hristos. Ea a scris: 
„Când dorim să studiem o problemă adâncă, să ne fixăm minţile asupra celui mai minunat 
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lucru care s-a petrecut vreodată în cer sau pe pământ – întruparea Fiului lui Dumnezeu. 
Dumnezeu a dat pe Fiul Său spre a muri de o moarte ticăloasă şi ruşinoasă pentru fiinţele omeneşti 
păcătoase. Cel care era Comandantul curţilor cereşti a pus de-o parte roba Sa princiară şi coroana Sa 
regească, şi, îmbrăcând umanitatea Sa cu divinitatea, a venit în această lume pentru a fi capul rasei 
umane şi omul model. El S-a umilit pe Sine pentru a suferi împreună cu omenirea, pentru a suferi 
toate durerile ei.” (Ms. 76, 1903 – 7 BC, pag. 904) 

În ultimul timp, puţine puncte de doctrină au fost atât de aprins dezbătute în sânul Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea ca şi cel al întrupării. Sunt expuse diferite puncte de vedere, fiecare 
grup folosind atât Biblia, cât şi scrierile Ellenei White pentru a-şi apăra poziţia. De fapt, editorul de 
la „Adventist Review,” William Johnsson, a scris o serie de editoriale pe această temă, susţinând în 
mod clar că cele două grupări teologice principale îşi găsesc „muniţia de bază” în cadrul scrierilor 
ei. („Adventist Review,” 12 august 1993) În timp ce există multe texte biblice care tratează punctele 
de doctrină din multe unghiuri, este unanim acceptat adevărul că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu 
care nu se contrazice pe Sine. (Spre exemplu mărturiile lui Pavel şi a lui Iacov referitoare la 
îndreptăţirea prin credinţă.) Pasajele care par să se contrazică sunt recunoscute ca fiind paralele şi 
se armonizează perfect în urma unui studiu adecvat. Oricum, acest concept nu este aplicat scrierilor 
sorei White de Johnsson şi alţii. Johnsson declară pur şi simplu: 

„Unii adventişti s-au chinuit să armonizeze aceste declaraţii contradictorii (despre întrupare) sub 
punctul de vedere ‚după cădere’. Eu nu cred că lucrul acesta se poate face.” („Adventist Review”, 
19 august 1993, pag. 4) 

Johnsson şi alţii declară astfel că ea a sprijinit ambele puncte de vedere. Cu toate că există 
paragrafe publicate care par dificil de armonizat cu alte paragrafe şi texte biblice, a fost experienţa 
autorului aceea de a descoperi din ce în ce mai multă armonie o dată cu trecerea timpului petrecut în 
studiu. Compact discul ce conţine scrierile Ellenei White a constituit un ajutor extraordinar pentru 
cei ce au cercetat scrierile ei în vederea înţelegerii frazeologiei şi a diferitelor aspecte ale unor 
pasaje. 

În timp ce nu putem adopta opinia lui Johnsson că scrierile nu se pot armoniza între ele, 
recunoaştem că există încă paragrafe care par greu de înţeles şi armonizat cu alte declaraţii. Unii au 
sugerat posibile erori de secretariat precum şi modificări deliberate în conţinutul scrierilor. Nu 
putem spune că acestea sunt răspunsurile la oricare sau toate cazurile. Istoria noastră mărturiseşte 
clar că au fost făcute revizii şi compilaţii ale scrierilor sorei White în care s-au folosit paragrafe 
scoase din context pentru a sugera opusul ideii originale a autorului. (Vezi „Întrebări despre 
doctrină,” etc.) A spune că sora White a reuşit să examineze în detaliu fiecare literă şi titlu, este 
dificil. Nu numai atât, dar există dovezi că uneori mărturiile sale nu erau administrate de Willie 
White după apropria ei dorinţă (vezi capitolul 10.) Astfel, cum ar răspunde Ellen White acestei 
situaţii de astăzi? Numai Dumnezeu ştie, dar ea ne-a lăsat următorul sfat: „El (Dumnezeu) cere de la 
poporul Său credinţa care să se sprijine pe greutatea dovezilor, nu pe o cunoaştere totală.” 
(„Mărturii pentru comunitate,” vol. 3, pag. 158) Citim de asemenea: 

„Satan are puterea de a sugera îndoieli şi de a născoci obiecţii asupra mărturiilor pătrunzătoare 
pe care Dumnezeu le trimite, iar mulţi privesc ca pe o virtute, un semn de inteligenţă necredinţa, 
ridicarea semnelor de întrebare şi subterfugiile. Cei care doresc să se îndoiască, vor avea din plin 
posibilitatea s-o facă. Dumnezeu nu Şi-a propus să înlăture toate ocaziile de necredinţă. El oferă 
dovezi, care trebuie cercetate cu grijă, cu o inimă umilă şi un spirit care se lasă învăţat, şi toţi să 
decidă după greutatea dovezilor.” (Mărturii vol. 3, pag. 255) 

În timp ce unele scrieri ale sorei White, precum „Scrisoarea către Baker” par în totală 
contradicţie cu scrierile pionierilor, marea majoritate a scrierilor Ellenei White mărturisesc clar de 
partea „după cădere.” Decât să încerce a apăra câteva afirmaţii care par să vorbească împotriva ideii 
susţinute de adventismul timpuriu, (acest lucru a fost făcut cu succes de către prezbiterii Larson şi 
Grotheer), această lucrare va îngădui greutăţii dovezilor să clarifice ceea ce ea a crezut. Privind 
problema în termeni practici, dacă tu sau eu aş vorbi despre un subiect de mai mult de o mie de ori, 
şi ar exista zece sau doisprezece afirmaţii care par a nu fi în armonie nu majoritatea afirmaţiilor, ce 
aţi dori să facă oamenii? Eu i-aş ruga, ca de altfel şi Ellen White, să privească la greutatea 
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dovezilor! 
Greutatea dovezilor face limpede faptul că punctul de vedere al Ellenei White referitor la 

întrupare, a fost cel „după cădere.” Vom prezenta o mică parte din scrierile ei care constituie 
„greutatea dovezilor” referitoare la această doctrină. Într-una din primele ei lucrări citim: 

„Isus le-a spus de asemenea (îngerilor) că şi ei trebuie să participe la lucrare, să fie împreună cu 
El, şi în diferite perioade să-L întărească. Că va lua natura căzută a omului, iar puterea Sa nu va fi 
nici măcar egală cu a lor.” („Daruri spirituale,” vol. 1, pag. 25, 1858) 

„Satan s-a bucurat din nou împreună cu îngerii săi pentru că vor putea, provocând căderea 
omului, să-L tragă în jos pe Fiul lui Dumnezeu de la poziţia Sa înălţată. Le-a spus îngerilor săi că 
atunci când Isus va lua natura căzută a omului, Îl vor putea înfrânge, şi să împiedice aducerea la 
îndeplinire a planului de salvare.” (Idem, pag. 27, 1858) 

„Era în planul lui Dumnezeu ca Hristos să ia asupra Sa forma şi natura omului căzut, să fie 
desăvârşit prin suferinţe, şi să îndure El Însuşi puterea ispitelor lui Satan, pentru a putea cunoaşte 
mai bine cum să-i sprijine pe cei care ar fi ispitiţi.” (Idem, vol. 4, pag. 115, 1864) 

Din această afirmaţie „Observăm că Ellen White nu echivalează forma cu natura.” („Cuvântul 
făcut trup,” pag. 35) În aceste afirmaţii timpurii, sora White foloseşte termenul „natura căzută” 
pentru a descrie „natura” pe care Domnul nostru a luat-o asupra Sa. Ea foloseşte aceeaşi expresie în 
scrierile de mai târziu, dovedind consecvenţă de-a lungul întregii sale vieţi în ceea ce priveşte 
această doctrină. 

„Prin umilinţa şi sărăcia Sa, Hristos S-a identificat cu slăbiciunile rasei căzute, şi printr-o 
supunere hotărâtă, a arătat omului cum să recupereze căderea dizgraţioasă a lui Adam, pentru ca 
omul, prin supunere umilă să poată recâştiga Edenul pierdut.” (R&H, 24 februarie 1874) 

„Ce iubire! Ce bunăvoinţă uimitoare! Regele slavei intenţiona să se coboare pe Sine la omenirea 
căzută! Îşi va pune piciorul pe urmele lui Adam: va lua natura omului căzut şi se va angaja să facă 
faţă inamicului puternic care l-a biruit pe Adam. El îl va învinge pe Satan, şi, prin aceasta, va 
deschide calea pentru răscumpărarea celor care vor crede în El, din timpul nereuşitei şi căderii lui 
Adam.” (Idem) 

„Îngerii cei sfinţi au fost umpluţi de groază la gândul că unul dintre ei ar putea să decadă atât de 
mult încât să devină capabil de asemenea cruzime. Orice sentiment de simpatie sau milă pe care îl 
mai aveau faţă de Satan în exilul său, s-a stins în inima lor. Faptul că invidia sa putea fi exercitată 
într-o asemenea răzbunare asupra unei persoane nevinovate, a fost suficient pentru a-l deposeda de 
roba de lumină cerească pe care şi-a asumat-o, şi de a descoperi diformitatea hidoasă din spatele 
acesteia; însă, a da pe faţă o asemenea ură de moarte faţă de divinul Fiu al lui Dumnezeu care, cu o 
negare de sine fără precedent şi cu o dragoste faţă de creaturile făcute după chipul Său, a venit din 
Cer şi Şi-a asumat natura lor căzută, a fost o crimă atât de odioasă împotriva Cerului, încât i-a făcut 
pe îngeri să se cutremure cu groază, şi a tăiat ultima legătură de simpatie existentă între Satan şi 
lumea cerească.” („Spiritul profeţiei,” vol. 3, pag. 183, 184 – 1878) 

„Isus a luat asupra Sa natura omului, pentru a lăsa un model pentru omenire, desăvârşit, 
perfect. El intenţionează să ne facă asemenea Lui, desăvârşiţi în fiecare scop, simţământ şi gând – 
desăvârşiţi în inimă, suflet şi viaţă. Acesta este creştinismul.” („Mărturii pentru comunitate,” vol. 5, 
pag. 235, 1882) 

„Cu toate că nu a avut nici o mânjitură a păcatului pe caracterul Său, totuşi S-a coborât până 
acolo încât să unească natura noastră umană căzută cu divinitatea Sa. Luând în acest fel umanitatea, 
El a onorat-o. Luând natura noastră căzută, a arătat ce poate deveni aceasta prin acceptarea 
vastelor măsuri pe care le-a luat pentru ea, şi prin împărtăşirea de natura divină.” (Scrisoarea 81, 
„Solii selectate,” cartea 3, pag. 134) 

„Aceste cuvinte de confirmare („Acesta este Fiul Meu preaiubit în care îmi găsesc plăcerea.”) 
au fost oferite pentru a inspira credinţă celor care erau martori la această scenă, şi pentru a-L întări 
pe Mântuitor în misiunea Sa. Cu toate că păcatele unei lumi vinovate erau asupra Sa, în ciuda 
umilinţei de a lua asupra Sa natura noastră căzută, vocea din cer L-a declarat ca fiind Fiul Celui 
Veşnic.” („Hristos Lumina lumii,” pag. 112, 1898) 

„Hristos şi-a asumat natura noastră căzută, şi a fost supus fiecărei ispite căreia îi este supus 
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omul.” (Ms. 80, 1903 – 17 MR, pag. 29) 
Există peste 300 de locuri în care Ellen White declară că Isus „şi-a îmbrăcat divinitatea cu 

umanitatea.” (Vezi „Hristos Lumina lumii,” pag. 434; „Parabolele Domnului Hristos,” pag. 126, 
etc.) Ea a declarat în următoarea manieră adevărul referitor la întrupare: 

„El a luat asupra naturii Sale fără de păcat, natura noastră păcătoasă, pentru ca să ştie cum să-
i sprijine pe cei care sunt ispitiţi.” (Scrisoarea 67, 1902 – „Lucrarea medicală,” pag. 181) 

Dacă vom căuta în scrierile ei, vom găsi termenul „natură păcătoasă” folosit pentru a descrie 
ceea ce Isus a acceptat şi a luat asupra naturii Sale fără de păcat. 

„Îmbrăcat în veşmintele umanităţii, Fiul lui Dumnezeu a coborât la nivelul celor pe care a dorit 
să-i salveze. În El nu se găsea vină sau păcătuire; El a fost mereu pur şi nepătat; şi totuşi a luat 
asupra Sa natura noastră păcătoasă. Îmbrăcând divinitatea Sa cu umanitatea pentru a se putea 
asocia cu omenirea căzută, El a căutat să recâştige pentru om ceea ce, prin nesupunere, Adam a 
pierdut pentru sine şi pentru omenire.” (R&H, 15 decembrie 1896; vezi, de asemenea, şi R&H 22 
august 1907 şi ST 30 iulie 1902.) 

Există sute de alte afirmaţii care sunt la fel de clare şi directe în ceea ce priveşte doctrina 
întrupării, atât din scrierile Ellenei White, cât şi din scrierile pionierilor adventişti. Oricum, cea mai 
importantă întrebare este: ce spune Biblia despre întruparea lui Hristos? 
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Capitolul 3 
Întruparea – o bază biblică 

 
el mai des folosit text biblic de către primii adventiştii de ziua a şaptea în studiul 
întrupării, a fost Romani 8:3. „Căci ceea ce legea nu a putut să facă datorită faptului că era 

neputincioasă din cauza trupului, Dumnezeu, trimiţând pe propriul Său Fiu în asemănarea cărnii 
păcătoase, şi pentru păcat, a condamnat păcatul în trup.” Expresia „în asemănarea” (εν ομοιωματι – 
en homoiomati) înseamnă „a face asemenea; a fi asemenea; a semăna.” Găsim aceeaşi expresie, „en 
homoiomati,” folosită în Filipeni 2:7 unde citim că Isus a fost „făcut în asemănarea (en 
homoiomati) oamenilor.” Pionierii noştri au înţeles aceasta ca fiind o descriere literală a întrupării 
Mântuitorului nostru. Ei au înţeles această „asemănare” a fi mai mult decât un înveliş de furnir, ci 
mai degrabă însăşi natura lui Hristos. 

 
„Noua teologie” a întrupării 

 
Prezbiterul William Johnsson, editorul la „Adventist Review,” apără o poziţie exact opusă faţă 

de modul în care foloseau pionierii acest text. Johnsson scrie: 
„Găsim aceeaşi expresie folosită în Romani 8:3, en homoiomati, mai târziu în această scrisoare. 

Vorbind despre păgânii din zilele sale, Pavel spune că ei ‚au schimbat slava Dumnezeului nemuritor 
pentru imaginile făcute să arate asemenea omului muritor şi dobitoacelor şi animalelor şi 
reptilelor.’ (Romani 1:23 NIV) Evident, aici termenul grecesc nu poate însemna exact asemenea.” 
(„Adventist Review,” 12 august 1993, pag. 4 – sublinieri în original) 

Johnsson afirmă de asemenea: „Tăcerea Noului Testament în ceea ce priveşte acest punct al 
dezbaterii, este asurzitoare.” (Idem) Recent, acelaşi punct de vedere a fost oferit de Calvin Rock în 
paginile din „Adventist Review.” Rock, un vice preşedinte al Conferinţei Generale, scrie: 
„Cercetările personale m-au condus să cred că Hristos a fost născut în puritatea lui Adam înainte de 
cădere, …” (Idem, 31 martie 1994, pag. 15) Această concluzie este exact opusul cercetărilor 
pionierilor acestei mişcării, ca de altfel şi a autorului. 

Faptele sunt acestea: Scripturile prezintă întruparea lui Hristos în linii clare pentru a-l asigura pe 
credincios că are un Mântuitor care poate fi atins de simţămintele omenirii. Scopul acestei cărţi 
preîntâmpină un studiu exhaustiv al acestui subiect. Oricum, vom examina doctrina, subliniind 
scopul şi necesitatea întrupării. 

 
Punctul de vedere biblic 

 
„Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei: Dumnezeu S-a manifestat în carne.” (1 Timotei 3:16) 

Numele Său va fi „Emanuel” – Dumnezeu cu noi. (Isaia 7:14; Matei 1:23) Atunci când Dumnezeu a 
oferit Cele Zece Porunci lui Israel, a spus: „Eu sunt DOMNUL Dumnezeul tău, care te-am adus din 
ţara Egiptului, din casa robiei.” (Exod 20:2) Eliberarea lui Israel din Egipt a fost un simbol al 
eliberării din păcat. Înainte de acea eliberare, Hristos i-a spus lui Moise: „Şi Eu vin jos să-i eliberez 
din mâna egiptenilor.” (Exod 3:8) Hristos nu trebuia să aducă eliberare de pe tronul din cer, ci 
trebuia să „vină jos,” acolo unde era omul, pentru a-i oferi eliberare. 

Asemenea cuvântului „mileniu,” cuvântul „întrupare” nu este folosit în Scripturi. El se trage din 
cuvintele latine „in carnis,” care se traduc prin „în carne” sau „în carnea.” A venit Isus în carne, şi 
era carnea păcătoasă cea de care S-a împărtăşit? În timp ce unii se deosebesc de modul de înţelegere 
al pionierilor în ceea ce priveşte Romani 8:3, căutătorul după adevăr găseşte în Scripturi multe 
nestemate preţioase care vorbesc despre natura lui Hristos. În epistola către evrei, Pavel începe prin 
a arăta asemănarea lui Hristos cu Dumnezeu. Apoi, Pavel arată asemănarea lui Hristos cu omul. 

„Dar Îl vedem pe Isus, care a fost făcut puţin mai prejos decât îngerii pentru suferinţa morţii, 
încununat cu slavă şi cinste; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru toţi. Căci I 
se cuvenea, Aceluia pentru care sunt toate lucrurile, şi prin care sunt toate lucrurile, în aducerea 

C 
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multor fii la slavă, să desăvârşească prin suferinţe pe Căpetenia mântuirii lor. Căci atât Cel ce 
sfinţeşte cât şi cei ce sunt sfinţiţi, sunt dintr-unul; din această cauză, Lui nu-I este ruşine să-i 
numească fraţi.” (Evrei 2: 9-11) 

Cuvântul grecesc pentru „se cuvenea” este πρεπω – „prepo.” Acesta aste definit ca „potrivit,” 
„adecvat,” „se potriveşte sau este bun.” Matei foloseşte acest termen pentru a descrie dialogul dintre 
Hristos şi Ioan la botezul Său: „Îngăduie să fie aşa; căci aşa ni se cade (prepo) să împlinim toată 
dreptatea.” (Matei 3:15) Pavel îl foloseşte în Evrei: „Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia 
(prepo): sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai presus de ceruri.” (Evrei 
7:26) Şi atunci, ce vrea Pavel să ne spună în versetul 10? Pur şi simplu că este adecvat, potrivit, 
nimerit, drept pentru Dumnezeu să-L facă pe Hristos „desăvârşit prin suferinţe.” (Evrei 2:10) Pavel 
continuă: 

„Astfel, având în vedere că copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a luat parte la 
aceleaşi, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să 
izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii, erau supuşi robiei toată viaţa lor. Căci cu adevărat El 
nu a luat asupra Lui natura îngerilor; ci a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam.” (Evrei 2:14-16) 

Hristos S-a făcut părtaş seminţei lui Avraam. Avraam nu a fost imaculat în carnea fără păcat. În 
timp ce unii pretind că traducerea versetului 16 nu este cea mai bună, cei care critică făţiş versiunea 
„King James” nu menţionează că Pavel, în Romani 1:3 spune că „… Isus Hristos Domnul nostru, 
… a fost făcut din sămânţa lui David (nu imaculată sau fără păcat) după trup.” Iar Pavel merge şi 
mai departe pentru a nu lăsa cititorul cu vreo îndoială asupra faptului că ar avea un Mântuitor care 
nu S-a apropiat de noi în natura noastră umană. 

„Prin urmare, se cuvenea să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce 
priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi credincios, ca să facă ispăşire pentru 
păcatele norodului. Şi prin faptul că El însuşi a suferit fiind ispitit, poate să vină în ajutorul celor ce 
sunt ispitiţi.” (Evrei 2:17,18) 

Cuvântul tradus prin „se cuvenea,” în limba greacă este οφειλω – „opheilo” care înseamnă „a fi 
silit să,” „sub obligaţie,” „îndatorat,” „dator.” Comentând aceasta, prezbiterul M. L. Andreasen a 
scris: 

„Dacă Hristos trebuia să fie un Mare Preot milos şi credincios, Pavel spune că este de datoria Sa 
să fie ca fraţii Săi ‚în toate lucrurile’. Este obligatoriu. Este o obligaţie pe care o datorează şi pe care 
nu o poate evita. Nu poate pleda pentru om decât dacă se aşează lângă el şi în toate lucrurile devine 
asemenea lui. Nu este o chestiune de alegere. Trebuie, este obligat, se cuvine s-o facă, are această 
îndatorire, este dator s-o facă. Dacă nu a trebuit să se lupte cu aceleaşi ispite cu care au de luptat şi 
oamenii, nu poate simpatiza cu ei. Cineva căruia nu I-a fost niciodată foame, care n-a fost niciodată 
slab şi bolnav, care nu S-a luptat niciodată cu ispitele, este complet incapabil să simpatizeze cu cei 
ce sunt astfel chinuiţi.” („Scrisori către biserici,” seria A, nr. 1, pag. 6 – sublinieri în original.) 

Cineva poate întreba: nu este Dumnezeu atotcunoscător? A trebuit ca Dumnezeu să-Şi trimită 
propriul Fiu la nivelul nostru pentru a afla ceea ce experimentăm noi? De ce a trebuit ca Hristos să 
ia „asupra naturii Sale fără păcat, natura noastră păcătoasă, pentru ca a-i ajuta pe cei care sunt 
ispitiţi”? („Lucrarea medicală,” pag. 181) În primul rând, Biblia spune că Hristos „S-a golit pe sine” 
la întrupare. (Vezi Filipeni 2:7 în limba greacă!) Spre a muri pentru păcatele oamenilor, Hristos a 
trebuit să se golească pe Sine şi să renunţe la imortalitatea Sa. „Însă S-a umilit pe Sine, şi a luat 
asupra Sa mortalitatea.” (R&H, 5 iulie 1887) De asemenea, El „S-a golit pe sine” de atotcunoaşterea 
Sa, pentru că Scripturile declară că „… Isus creştea în înţelepciune…” (Luca 2:51) Aceasta nu s-ar 
fi putut întâmpla dacă ar fi fost atotcunoscător în omenescul Său. 

Acest adevăr este vital. Dacă nu ne luptăm cu aceleaşi ispite, probleme sau încercări ca ale 
acelora pe care căutăm să-i ajutăm, nu le putem înţelege luptele. De asemenea, cel aflat în nevoie 
trebuie să ştie că cel care simpatizează cu el se poate raporta datorită experienţei proprii la situaţia 
sa! Cât de dificil este a-i ajuta pe cei care te privesc cu o lacrimă care le brăzdează faţa, spunând: 
„Nu înţelegi; nu ai fost niciodată în situaţia mea!” Păcătosul care înţelege că Isus a luat asupra Sa 
natura noastră păcătoasă, poate prinde curaj datorită faptului să Mântuitorul său cunoaşte din 
experienţă lupta pe care o duce, se poate raporta datorită experienţei la nevoia sa. De aceea, Isus 
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poate oferi ajutorul pe care trebuie să-l avem atunci când suntem ispitiţi, pentru că El „a condamnat 
păcatul în carne.” (Romani 8:3) Scripturile afirmă mai departe că Isus a fost „atins de sentimentul 
infirmităţilor noastre,” şi a fost „atins cu slăbiciune.” (Evrei 4:15; 5:2) „Domnul DUMNEZEU Mi-a 
deschis urechea, şi nu M-am împotrivit, nici nu M-am tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor 
ce Mă loveau, şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau părul; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de 
scuipări.” (Isaia 50:5,6) „El a luat asupra Lui infirmităţile noastre şi a purtat bolile noastre.” (Matei 
8:17) Dumnezeu nu L-a scutit pe Isus, şi nici Isus nu a cerut să fie scutit. Toate experienţele lui 
Hristos erau necesare dacă vroia să-Şi ajute fraţii. Astfel, Scripturile declară: „De aceea a trebuit ca 
în toate lucrurile să fie făcut asemenea fraţilor Săi…” (Evrei 2:17) Hristos, Fiul veşnicului 
Dumnezeu, a devenit Isus, Fiul omului, pentru ca noi să putem deveni „fiii lui Dumnezeu.” (1 Ioan 
3:1) Hristos a devenit om pentru a putea răscumpăra omul. Isus a fost făcut ceea ce este omul: 

„Omul … este carne…” (Geneza 6:3) Biblia spune că „Cuvântul a fost făcut carne.” (Ioan 1:14) 
Omul „este sub lege.” (Romani 3:19) „Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, făcut dintr-o femeie, 
făcut sub lege.” (Galateni 4:4) 
Omul este „vândut sub păcat.” (Romani 7:14) „.. iar DOMNUL a pus asupra Lui păcatul 
tuturor.” (Isaia 53:6) 
Omul este un „trup al păcatului.” (Romani 6:6) Hristos „a fost făcut … păcat pentru noi.” (2 
Corinteni 5:21) 
Descoperim astfel că „în toate lucrurile a fost de datoria Lui de a fi făcut asemenea fraţilor Săi.” 

(Evrei 2:17) A. T. Jones scrie: 
„Totuşi nu trebuie uitat niciodată, trebuie păstrat în minte şi în inimă în mod constant şi pentru 

totdeauna că în nici una dintre acestea, ca om, carne, păcat şi blestem, Hristos nu a fost vreodată de 
la Sine sau din natura Lui originală sau din vina Sa. El ‚a fost făcut’ toate acestea. ‚El a lut asupra 
Sa forma unui servitor, şi a fost făcut în asemănarea oamenilor.’ (Filipeni 2:7) Şi în toate acestea 
Hristos a fost ‚făcut’ ceea ce, înainte, El nu era, pentru ca omul să poată fi făcut acum şi pentru 
totdeauna ceea ce nu este.” („Calea consacrată către desăvârşirea creştină,” pag. 47 – sublinieri în 
original.) 

Trei dintre scriitorii Evangheliei fac referiri la întrupare în prima parte a relatărilor lor. Matei şi 
Luca oferă genealogia, Luca fiind cel care detaliază concepţia lui Isus. Luca, un medic, 
înregistrează cuvintele lui Gabriel către Maria: „Iar îngerul a răspuns şi i-a zis: ‚Duhul Sfânt va veni 
peste tine, iar puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, acel lucru sfânt care se va naşte din tine 
va fi numit Fiul lui Dumnezeu.’” (Luca 1:35) Mai departe, Ioan scrie: „La început era Cuvântul, şi 
Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. … Iar 
Cuvântul a fost făcut trup, şi a locuit printre noi, (şi noi am privit slava Sa, slavă ca a singurului 
născut din Tatăl,) plin de har şi de adevăr.” (Ioan 1:1, 2, 14.) Cel care era împreună cu Tatăl de la 
început, „S-a golit pe sine” şi a devenit trup, trup asemenea celui pe care l-a avut Maria. Şi totuşi, 
Isus nu a fost atins moral prin această asumare a trupului, pentru că Luca consemnează că El era 
„acel lucru sfânt.” 

„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, făcut din femeie.” 
(Galateni 4:4) Hristos trebuia să se nască dintr-o femeie, căci numai faptul de a fi făcut om nu-L 
apropia suficient de omenire pentru a fi un Mântuitor desăvârşit. Hristos trebuie să vină până acolo 
unde eram noi, căci, dacă nu, atunci nu reuşea să ajungă până la noi. În viziunea scării lui Iacov, 
aceasta ajungea de la cer până pe pământ. Nu era cu o treaptă sau două mai scurtă. Acea scară Îl 
reprezenta pe Hristos. (Vezi Geneza 32:10-16.) Pentru ca Hristos să fie capabil de a ajunge până 
jos, El trebuia „făcut din femeie.” „… Adam nu a fost înşelat, însă femeia fiind înşelată a căzut în 
păcat.” (1 Timotei 2:4) Dacă Hristos venea pur şi simplu ca om, ar fi ratat, pentru că femeia a 
păcătuit prima; astfel păcatul era în lume înainte ca Adam să păcătuiască. 

Maria nu putea oferi o altă natură embrionului divin, decât pe cea pe care o avea, o natură 
decăzută. Cei mai mulţi Protestanţi ar spune că ei nu cred în dogma Catolică a Concepţiei 
Imaculate. Şi totuşi, puţini cunosc ceea ce învaţă aceasta. Mulţi oameni cred că aceasta are de-a face 
cu concepţia lui Isus. Însă ea se referă la concepţia Mariei. Dogma învaţă următoarele: 

„Prin autoritatea Domnului nostru Isus Hristos, şi a binecuvântaţilor apostoli Petru şi Pavel, şi 
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prin propria noastră autoritate, declarăm, pronunţăm şi definim că doctrina care spune că 
binecuvântata Fecioară Maria, la concepţia ei, printr-un har şi un privilegiu deosebit al 
Atotputernicului Dumnezeu, ţinând seama de meritele lui Isus Hristos, Mântuitorul omenirii, a fost 
păstrată liberă de orice pată a păcatului original, a fost descoperită de Dumnezeu, şi de aceea trebuie 
cu putere şi cu tărie crezută de toţi credincioşii.” („Crezul catolic,” pag. 214) 

Astfel, această învăţătură spune că Maria a fost născută fără păcat şi păstrată în această condiţie 
pentru a fi capabilă de a fi mama lui Hristos, fără a-I transmite o natură păcătoasă, decăzută. În timp 
de majoritatea Protestanţilor de azi resping această versiune a concepţiei imaculate, ei cred o altă 
versiune a unei concepţii imaculate. Majoritatea cred azi că concepţia lui Isus a fost într-o asemenea 
manieră încât Maria nu a fost nimic altceva decât o mamă supleantă. Ea nu I-a transmis nimic lui 
Hristos. Dacă acest lucru este adevărat, atunci Isus nu reuşeşte să fie Mântuitorul de care am eu 
nevoie pentru a mă ajuta. 

 
„Lecturi biblice pentru cercul familiei” 

 
Primele ediţii ale cărţii „Lecturi biblice pentru cercul familiei,” o lucrare de referinţă printre 

adventiştii de ziua a şaptea, reflecta punctele de vedere ale pionierilor adventişti şi făcea comentarii 
corecte asupra învăţăturilor Bibliei în ceea ce priveşte întruparea: 

„Ideea că Hristos S-a născut dintr-o mamă imaculată sau nepăcătoasă, fără să moştenească 
tendinţe spre păcat, motiv care L-a făcut să nu păcătuiască, Îl ţine departe de realitatea lumii căzute 
şi chiar de locul în care este nevoie de ajutorul Lui. În natura Sa umană, Hristos a moştenit întocmai 
ceea ce moşteneşte fiecare copil al lui Adam – o natură păcătoasă. În natura păcătoasă, chiar de la 
zămislirea Lui, El a fost născut şi zămislit din Spiritul. Şi toate acestea au fost făcute pentru a plasa 
omenirea într-o poziţie avantajoasă, şi pentru a demonstra că, în acelaşi fel, cine este ‚născut din 
Spiritul’ poate câştiga aceleaşi biruinţe asupra păcatului, în propria lui carne păcătoasă.” („Lecturi 
biblice pentru cercul familiei,” pag. 174, ediţia 1935; pag. 115, ediţia 1915 – sublinieri în original.) 

Această declaraţie a fost modificată de prof. D. E. Rebok când i s-a cerut în anul 1949 să 
revizuiască cartea, iar astăzi sună astfel: 

„Isus Hristos este atât Fiul lui Dumnezeu, cât şi Fiul Omului. Ca membru al familiei umane, ‚a 
trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile’ – ‚în asemănarea cărnii păcătoase’. Cât de 
departe merge acea ‚asemănare,’ este o taină a întrupării pe care oamenii n-au fost niciodată în stare 
s-o rezolve. Biblia învaţă limpede că Hristos a fost ispitit aşa cum sunt ispitiţi ceilalţi oameni ‚în 
toate lucrurile… ca şi noi.’ Asemenea ispite trebuie în mod necesar să includă posibilitatea 
păcătuirii; dar Hristos a fost fără păcat. Nu există suport biblic pentru învăţătura că mama lui 
Hristos, prin concepţie imaculată, a fost exclusă de la moştenirea neamului omenesc, fapt care L-a 
făcut pe Fiul ei divin incapabil să păcătuiască.” („Lecturi biblice pentru cercul familiei,” pag. 117, 
ediţia 1962.) 

Această declaraţie îndoită cu apă, nu ia o poziţie limpede în ceea ce priveşte natura lui Hristos; 
nici poziţia „înainte de cădere,” nici cea „după cădere.” 

 
Reforma continuă 

 
Reforma nu a luat sfârşit. Învăţăturile papale abundă nu numai între hotarele catolicismului, dar 

şi în majoritatea Protestantismului de azi. Dogma catolică a întrupării spune că Isus nu este sub nici 
o formă om, ci de o natură divină complet separată de păcătoşi. El nu este într-o poziţie în care să 
poată simţi nevoile omului. Acesta nu este adevăratul Hristos, ci un hristos fals, un Tamuz după 
care să plângem şi de la care să nu primim nici un ajutor. Aceasta nu este „credinţa lui Isus.” 
Prezbiterul A. T. Jones din 1888 afirmă cu putere: 

„Credinţa lui Isus este că Dumnezeu a trimis ‚pe propriul Său Fiu în asemănarea cărnii 
păcătoase.’ 

Credinţa lui Isus este că ‚în toate lucrurile I S-a cuvenit să fie făcut asemenea fraţilor Săi.’ 
Credinţa lui Isus este că ‚a lua asupra Lui toate infirmităţile noastre’ şi a fost atins ‚de 
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sentimentul infirmităţilor noastre,’ fiind ispitit în toate punctele aşa cum suntem noi. Dacă nu a fost 
aşa cum suntem noi, nu era cu putinţă de a fi ispitit ‚aşa cum suntem noi.’ Însă El a fost ‚în toate 
punctele ispitit aşa cum suntem noi.’ De aceea El a fost ‚în toate punctele’ ‚asemenea nouă.’ 

Credinţa Romei, în ceea ce priveşte natura umană a lui Isus, a Mariei şi a noastră, porneşte de la 
acea idee a minţii naturale că Dumnezeu este prea pur şi prea sfânt pentru a locui cu noi în noi, în 
natura noastră umană păcătoasă; că, păcătoşi cum suntem, suntem prea departe de El ca, în puritatea 
şi sfinţenia Lui, să vină la noi, exact acolo unde ne aflăm. 

Adevărata credinţă – credinţa lui Isus – este că, aşa departe de Dumnezeu cum suntem noi în 
propria păcătoşenie, în natura noastră umană pe care a luat-o, El a venit la noi chiar acolo unde 
suntem; că, aşa infinit de pur şi sfânt cum este El şi atât de păcătoşi, decăzuţi şi pierduţi cum suntem 
noi, El, în Hristos, prin Spiritul Său Sfânt, va locui bucuros cu noi şi în noi pentru a ne salva, a ne 
curăţi şi a ne sfinţi. 

Credinţa Romei este că trebuie să fim curaţi şi sfinţi pentru ca Dumnezeu să poată fi cu noi.  
Credinţa lui Isus este că Dumnezeu trebuie să locuiască cu noi şi în noi pentru ca să fim sfinţi 

sau curaţi.” („Calea consacrată către desăvârşirea creştină,” pag. 38, 39 – sublinieri în original.) 
De ce nu şi-ar dori toţi oamenii un asemenea Mântuitor? Unii sunt foarte conştienţi de 

implicaţii. Dacă Isus a biruit având aceleaşi slăbiciuni pe care le avem noi, atunci este posibil şi 
pentru om în carnea sa păcătoasă să aibă victoria desăvârşită. Dacă Isus a venit într-o altă natură, 
atunci cum poate aştepta de la noi ceea ce El nu a fost capabil să realizeze? Aceeaşi biruinţă pe care 
a obţinut-o Isus în carnea căzută, păcătoasă, doreşte să-o reproducă în carnea noastră păcătoasă prin 
prezenţa Sa interioară! Isus a spus: „Nu pot face nimic de Mine Însumi.” (Ioan 5:30) „Cuvintele pe 
care vi le spun, nu le spun de la Mine Însumi, ci Tatăl care locuieşte în Mine, El face lucrările.” 
(Ioan 14:10) Noi putem birui asemenea lui Hristos, depinzând în mod total de ajutorul şi călăuzirea 
divină. Hristos ne-a promis: „Celui ce va birui îi voi aproba să stea împreună cu Mine pe tronul 
Meu, aşa cum şi Eu am biruit, şi stau împreună cu Tatăl Meu pe tronul Său.” (Apocalipsa 3:21) 
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Capitolul 4 
Istoria mesajului Sanctuarului 

 
nvăţătura fundamentală a religiei creştine este adevărul că Isus Hristos este Fiul Viului 
Dumnezeu. Atunci când Isus i-a întrebat pe ucenici „Dar voi cine ziceţi că sunt?,” Petru a 

răspuns: „Tu eşti Hristos, Fiul viului Dumnezeu.” (Matei 16:15,16) Sora White, în „Hristos Lumina 
lumii” scrie: „Adevărul pe care Petru l-a mărturisit reprezintă temelia credinţei credinciosului. Este 
ceea ce Hristos a declarat că este viaţa veşnică. … Petru a exprimat adevărul care constituie temelia 
credinţei Bisericii.” (pag. 412,413) În timp ce adevărul despre Isus reprezintă temelia credinţei 
creştine în general, mişcarea Adventă a fost în mod deosebit bazată şi fondată pe solia sanctuarului. 

„Versetul care, mai presus de toate celelalte a constituit atât temelia cât şi stâlpul central al 
credinţei Advente, a fost declaraţia: ‚Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi 
sanctuarul va fi curăţit.’ Daniel 8:14.” („Marea luptă,” pag. 409) 

„Înţelegerea corectă a serviciului din sanctuarul ceresc, reprezintă temelia credinţei noastre.” 
(Scrisoarea 208, 1906) 

Uriah Smith, unul dintre pionieri, scriitor şi editor printre fraţii adventişti, a scris: „După cum 
este probabil şi firesc, duşmanul adevărului pare a fi cel mai persistent în încercarea de a zdruncina 
şi tulbura minţile în legătură cu sanctuarul; căci aceasta este citadela tăriei noastre.” (R&H, 5 
august 1875) 

Unicitatea Adventismului de Ziua a Şaptea nu este nici serbarea Sabatului zilei a şaptea, nici 
credinţa în iminenta revenire a lui Isus. Mai există şi alte biserici care serbează Sabatul, şi altele 
care cred că Domnul Isus va reveni curând înainte de mileniu. Unicitatea mişcării Advente este 
înţelegerea soliei sanctuarului în tip şi antitip. LeRoy Froom, istoric şi apologist al bisericii, a scris 
că adevărul despre sanctuar a fost „adevărul distinctiv, deosebit şi fundamental – singura învăţătură 
doctrinală care îi identifică şi îi desparte pe adventiştii de ziua a şaptea de ceilalţi creştini.” 
(„Mişcarea destinului,” pag. 541) 

Rădăcinile Mişcării Advente merg înapoi la William Miller şi la alţi predicatori adventişti ca 
Joseph Wolff şi alţii care au învăţat că a doua venire a lui Isus Hristos era iminentă. Miller şi-a 
bazat această credinţă pe de-acum faimosul pasaj găsit în Daniel 8:14: „Până vor trece două mii trei 
sute de seri şi dimineţi; apoi sanctuarul va fi curăţit.” (Într-o scrisoare către R&H, Joseph Bates 
comenta asupra unei vizite la mormântul lui William Miller: „Monumentul său din marmură albă se 
găseşte la o mică distanţă de şosea, la aproape cinci picioare, înfăţişând trecătorului un frontispiciu 
de aproape două picioare lăţime, în mijlocul căruia, la aproape patru picioare de la pământ, este o 
carte deschisă, sculptată cu mare abilitate în blocul de marmură. Pe pagina din dreapta, este gravat 
cu cuvinte mari şi negre, următorul verset: ‚Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi 
sanctuarul va fi curăţit.’ Daniel 8:14.” – R&H 3 februarie 1853) Miller credea că cele 2300 de zile 
reprezintă ani profetici care încep în 457 î. Hr., şi se sfârşesc în 1843. Calculele au fost ulterior 
revizuite, ajungându-se la data de 22 octombrie 1844. Miller a crezut că „sanctuarul” despre care se 
vorbeşte în Daniel este pământul care va fi curăţa prin foc când Isus va reveni pentru a-Şi lua 
poporul. Când a devenit o realitate că Isus nu a revenit, credincioşii au trecut prin ceea ce a devenit 
cunoscută sub denumirea de „Marea dezamăgire.” Ellen White descrie după cum urmează: 

„Când a trecut timpul în care a fost aşteptată pentru prima oară revenirea Domnului - în 
primăvara anului 1844 - aceia care aşteptaseră cu credinţă revenirea Sa au fost pentru o vreme 
cuprinşi de îndoială şi de nesiguranţă. În timp ce lumea îi privea ca fiind doborâţi şi dovediţi că 
nutriseră o amăgire, izvorul lor de mângâiere a rămas tot Cuvântul lui Dumnezeu. Mulţi au 
continuat să cerceteze Scripturile, examinând din nou dovezile credinţei lor şi studiind cu atenţie 
profeţiile, pentru a primi o lumină mai deplină. Mărturia Bibliei care sprijinise poziţia lor părea 
clară şi hotărâtă. Semne care nu puteau greşi arătau spre venirea lui Hristos ca fiind aproape. 
Călăuzirea deosebită a Domnului atât în convertirea păcătoşilor, cât şi în reînviorarea vieţii 
spirituale printre creştini, a dovedit că solia venea din Cer. Şi cu toate că credincioşii nu puteau 
explica dezamăgirea lor, se simţeau asiguraţi că Dumnezeu îi condusese în experienţa trecută.” 
(„Marea luptă,” pag. 391) 

Î 
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Adevărul primit după dezamăgire 
 
Primul credincios adventist care a înţeles ce s-a strecurat de-a lungul acestei dezamăgiri, a fost 

Hiram Edson, un „predicator fermier, liderul unui grup de adventişti din vestul New York-ului. El a 
scris experienţa câţiva ani mai târziu, iar istorisirea a fost păstrată de fiica lui, dna. O. V. Cross din 
Florida.” („Viziuni cereşti,” pag. 111) 

„Aşteptările noastre erau mari, şi de aceea am aşteptat revenirea Domnului până când ceasul a 
sunat miezul nopţii. Ziua trecuse atunci, iar dezamăgirea noastră a devenit o certitudine. Cele mai 
scumpe aşteptări şi speranţe ale noastre, au fost distruse, şi ne-a apucat un asemenea plâns ca 
niciodată. Se părea că pierderea tuturor prietenilor pământeşti nu se putea compara. Am plâns şi am 
plâns, până când ziua a trecut… 

M-am gândit în inima mea, spunând: ‚Experienţa mea adventă a fost cea mai strălucitoare din 
întreaga mea experienţă creştină. S-a dovedit Biblia a fi falsă? Nu există Dumnezeu în cer, nici un 
oraş de aur, nici Paradis? Toate acestea nu sunt decât o fabulă inteligent ticluită? Nu există nimic 
real în cele mai mari speranţe şi aşteptări ale noastre?’… 

Am început să simt că trebuie să existe lumină şi ajutor pentru noi în durerea noastră. Am spus 
unor fraţi: ‚Să mergem la hambar.’ Am intrat în grânar, am închis uşile după noi, şi am 
îngenuncheat înaintea Domnului. Ne-am rugat cu seriozitate, căci ne-am simţit slăbiciunea. Am 
continuat în rugăciune stăruitoare până când dovada Spiritului a fost oferită că rugăciunile noastre 
au fost acceptate, şi că lumina va veni – dezamăgirea noastră va fi explicată, făcută clară şi 
satisfăcătoare. 

După micul dejun, am spus unuia dintre fraţii mei: ‚Să mergem pentru a vizita şi încuraja pe unii 
dintre fraţii noştri.’ Am plecat, şi în timp ce treceam printr-un câmp mare, m-am oprit în mijlocul 
acestuia. Cerul părea deschis privirii mele, şi am văzut într-un mod clar şi distinct că în loc ca 
Marele nostru Preot să iasă din sfânta sfintelor a sanctuarului ceresc pentru a veni pe acest pământ 
în ziua a zecea a celei de-a şaptea luni, la sfârşitul celor 2300 de zile, El, pentru prima dată, a intrat 
în ziua aceea în a doua parte a sanctuarului, şi că avea o lucrare de îndeplinit în sfânta sfintelor 
înainte de a veni pe pământ; că El a venit la nuntă, sau, cu alte cuvinte, la Îmbătrânitul de zile, 
pentru a primi împărăţia, stăpânirea şi slava; şi că noi trebuie să aşteptăm întoarcerea Sa de la 
nuntă.” (R&H, 23 iunie 1921. Citat din „Viziuni cereşti,” pag. 111.) 

Hiram Edson împreună cu dr. F. B. Hahn şi O. R. L. Croiser, un predicator şi învăţător tânăr, au 
studiat Scripturile mai departe şi au ajuns la concluzia că „cei 2300 de ani trebuiau să ajungă până la 
începerea lucrării Marelui nostru Preot din sfânta sfintelor din sanctuarul ceresc, vestită de ultima 
fază a serviciului levitic în sanctuarul pământesc tipic. Serviciul ultimei zile din sanctuarul 
pământesc era numit curăţirea sanctuarului. Aceasta era exact ceea ce profeţia din Daniel 8:14 
descria ca începând în 1844. Toată chestiunea era lămurită. În 1844, Hristos a început acea lucrare 
în sfânta sfintelor de sus. Greşeala lor era explicată. Profeţia fusese împlinită. Ei au privit la acest 
pământ în loc de a privi la sfânta sfintelor de sus. Acolo sus în cer, ora judecăţii a sosit, timpul 
curăţirii înregistrărilor din sanctuar, aşa cum este descrisă în Daniel 7:10, 13. Aceasta era lumină. 
Trebuie să fie publicată pentru credincioşi.” (Idem, pag. 112) 

Edson şi Hahn l-au rugat pe Croiser să continue studiul asupra soliei sanctuarului din tipul 
levitic, şi să scrie concluziile lor comune. Edson şi Hahn au fost de acord să publice concluziile. 
Această chestiune a fost pregătită în 1845, şi în prima parte a anului următor ei au pregătit-o pentru 
a fi publicată într-un ziar din Cincinnati care vorbea despre a doua venire, numit „Day Star.” 
Articolul lui Croiser care era intitulat „Sanctuarul,” a fost publicat în „Day-Star Extra” din 7 
februarie 1846. 

Unii dintre primii care au citit şi acceptat lumina aşa cum era prezentată în articolul lui Croiser, 
au fost James White şi Joseph Bates. Când Ellen White a citit articolul, l-a recomandat imediat 
fraţilor ca fiind „adevărata lumină.” Într-o scrisoare către fratele Eli Curtis din 21 aprilie 1847, ea a 
scris: 

„Cred că Sanctuarul care trebuie să fie curăţat la sfârşitul celor 2300 de zile, este Templul 
Noului Ierusalim, în care Hristos este preot. Domnul mi-a arătat în viziune cu mai mult de un an în 
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urmă că fratele Croiser are adevărata lumină asupra curăţirii Sanctuarului, &c; şi că aceasta a fost 
voia Sa, ca fratele C. să scrie punctul său de vedere pe care ni l-a oferit în Day-Star, Extra, 7 
februarie 1846. Mă simt pe deplin autorizată de către Domnul să recomand acest Extra tuturor 
sfinţilor.” („Un cuvânt către mica turmă,” pag. 12) 

Articolul lui Croiser începea cu o discuţie asupra a ceea ce constituia sanctuarul. După definirea 
sanctuarului din Daniel 8:14 ca fiind sanctuarul din ceruri unde Isus slujea pentru credincios, el 
descria tipul din Vechiul Testament în paralel cu antitipul sau adevăratul sanctuar aşa cum este 
descoperit în Noul Testament, în special din cartea Evreilor. Croiser nu s-a ocupat cu calculele 
perioadei de 2300 de ani din Daniel 8:14; aceasta fusese făcut înainte de predicatorii adventişti. 
Croiser s-a ocupat în cele din urmă de înţelesul a ceea ce a început să se strecoare în 22 octombrie 
1844, şi a încheiat articolul său prin prezentarea finalului Zilei Ispăşirii cu pedepsirea ţapului 
ispăşitor. 

Primii adventişti au făcut din lucrarea de mare preot a lui Hristos, centrul soliei lor. Pionieri ca 
James White, James M. Stephenson, Joseph H. Waggoner (tatăl lui E. J. Waggoner), Uriah Smith, 
Stephen Haskell şi alţii, au scris mult despre acest subiect al ispăşirii finale din cer. (Vezi cartea lui 
Ellen White „Life Incidents,” articolul din R&H semnat de Stephenson „Ispăşirea,” cartea lui 
Waggoner „Ispăşirea în lumina naturii şi a revelaţiei,” cartea lui Smith „Sanctuarul şi curăţirea lui şi 
cele 2300 de zile,” cartea lui Haskell „Crucea şi umbra ei,” etc.) 

În 1872, biserica a publicat prima declaraţie a Principiilor de Credinţă. Paragraful de început 
consemna faptul că această declaraţie nu avea menirea de a reprezenta o autoritate printre fraţi, şi 
nici nu avea scopul de a asigura uniformitatea printre ei. Oricum, s-a consemnat că declaraţia 
conţinea „ceea ce este şi a fost în cea mai mare unanimitate crezut de ei.” („O declaraţie a 
principiilor fundamentale învăţate şi practicate de Adventiştii de Ziua a Şaptea,” 1872) Două dintre 
cele douăzeci şi unu de puncte tratau în mod direct lucrarea de mare preot a lui Hristos: 

„Că există un singur Domn, Fiul Veşnicului Dumnezeu, … că El … ne-a oferit exemplu, a murit 
pentru a ne fi sacrificiu, a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră, s-a înălţat pentru a fi mijlocitorul 
nostru în sanctuarul din Cer, unde, cu însăşi sângele Lui face ispăşire pentru păcatele noastre; 
ispăşire care departe de fi făcută la cruce, care a reprezentat numai sacrificiul, constituie chiar 
ultima parte a lucrării Sale ca preot, potrivit cu exemplul preoţiei levitice, care a preînchipuit şi a 
prefigurat lucrarea Domnului nostru din cer. Vezi Leviticul 16; Evrei 8:4; 9:6,7; &c.” (Idem, 
punctul nr. 2) 

„Că sanctuarul noului legământ este tabernacolul lui Dumnezeu din Cer, despre care Pavel 
vorbeşte în Evrei 8, şi mai departe, în care Domnul, ca Mare Preot, slujeşte; că acest sanctuar este 
antitipul tabernacolului Mozaic, şi că lucrarea de preot a Domnului nostru, legată de aceasta, 
reprezintă antitipul lucrării preoţiei evreieşti a dispensaţiunii trecute. Evrei 8:1-5, &c.; că acesta este 
sanctuarul care trebuie curăţat la sfârşitul celor 2300 de zile, ceea ce indică curăţirea sa ca fiind, ca 
şi în antitip, intrarea marelui preot în sfânta sfintelor, pentru a termina serviciul prin ştergerea şi 
mutarea din sanctuar a păcatelor care au fost transferate pe el prin mijlocirea făcută în prima 
încăpere, Evrei 9:22, 23; şi că această lucrare, în antitip, începând din 1844, ocupă un timp scurt dar 
nedefinit, la terminarea căruia lucrarea milei pentru această lume va fi încheiată.” (Idem, punctul nr. 
10) 

Unanimitatea în care acest crez a fost acceptat, a fost de asemenea consemnată în „Anuarul” din 
1889 după cum urmează: „Următoarele afirmaţii trebuie luate ca un sumar al principalelor 
caracteristici ale crezului lor religios, asupra cărora, după câte ştim, în unanimitate au căzut de 
acord.” Cincisprezece ani după declaraţia din 1872, Uriah Smith, în 1887, a scris o declaraţie în 
cinci puncte a modului de înţelegere a pionierilor în ceea ce priveşte sanctuarul, declaraţie care a 
fost publicată în R&H: 

„1. Că sanctuarul şi lucrarea de preoţie a dispensaţiunii mozaice au reprezentat în umbră 
sanctuarul şi lucrarea de preot a dispensaţiunii creştine prezente. (Evrei 8:5.) 

2. Că acest Sanctuar şi lucrarea de preoţie sunt în ceruri, asemănătoare celorlalte în măsura în 
care lucrurile cereşti se pot asemăna cu cele pământeşti. (Evrei 9:23, 24) 

3. Că lucrarea din Sanctuarul ceresc a lui Hristos, marele nostru preot, este compusă din două 



22 
 

mari segmente, la fel ca şi în tip: Primul, din prima încăpere, sau locul sfânt, şi cea ce-a doua, din a 
doua încăpere, sau sfânta sfintelor. 

4. Că debutul lucrării Sale din prima încăpere este marcat de marea perioadă profetică a celor 
2300 de zile (Daniel 8:14), care a început atunci când aceste zile s-au scurs în 1844. 

5. Că lucrarea pe care El o face acum în cea de-a doua încăpere a templului ceresc, este 
‚ispăşirea’ (Leviticul 16:17), ‚curăţirea Sanctuarului’ (Daniel 8:14), ‚judecata de cercetare’ (Daniel 
7:10), ‚încheierea tainei lui Dumnezeu’ (Apocalipsa 10:17; 11:15, 19), care va încheia lucrarea lui 
Hristos ca preot, va desăvârşi planul de mântuire, va termina timpul de probă al oamenilor, va 
decide fiecare caz pentru veşnicie, şi-L va aduce pe Hristos pe tronul său de veşnică stăpânire.” 
(Uriah Smith, „Întrebări despre Sanctuar,” R&H, 14 iunie 1887. Citat din „Doctrina Sanctuarului,” 
pag. 1 ,2.) 

Primii adventişti au văzut în cel de-al paisprezecelea capitol din Apocalipsa un anunţ care 
trebuie adresat lumii, că această lucrare de curăţire a sanctuarului (începutul judecăţii) a început. „Şi 
am văzut un alt înger zburând prin mijlocul cerului, având evanghelia veşnică pentru a o vesti celor 
care locuiesc pe pământ, fiecărei naţiuni, neam, limbă şi popor, spunând cu o voce tare: ‚Temeţi-vă 
de Dumnezeu şi daţi-I salvă; căci a veni ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul, 
pământul, marea şi izvorul apelor.’ (Apocalipsa 14:6, 7) Acest anunţ conţinea chemarea la 
închinarea înaintea lui Dumnezeu ca mare Creator prin Sabatul zilei a şaptea. Acesta este timpul la 
care s-a referit Pavel când i-a vorbit lui Felix şi soţiei sale Drusila, atunci când ‚a vorbit despre 
neprihănire, cumpătare şi judecata care va veni (la viitor).’ (Fapte 24:25)” Modul de înţelegere a 
primilor pionieri în ceea ce priveşte profeţia celor 2300 de zile din Daniel 8:14, a format şi a 
modelat mişcarea Adventă. Credinţa că Hristos trebuia să săvârşească o lucrare de slujire în 
sanctuarul ceresc, nu era o idee nouă. Cartea Evreilor vorbeşte limpede despre o lucrare a lui Isus în 
Cer. Oricum, ideea că această lucrare era una de ispăşire şi esenţială pentru salvarea omului, a fost 
nouă. 

 
O nouă doctrină a Sanctuarului introdusă 

 
În 1955 şi 1956, unii dintre predicatorii din fruntea noastră, ca Roy Allan Anderson şi LeRoy 

Froom, s-au întâlnit cu Walter Martin şi alţi evanghelişti pentru a discuta credinţa Adventă. Martin 
a adresat adventiştilor întrebări referitoare la credinţa Adventă şi cea Creştină, iar aceştia au răspuns 
cu afirmaţii despre care au pretins că erau „cu adevărat reprezentative pentru credinţa şi crezul 
Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.” („Întrebări despre doctrină,” pag. 9) – Forma finală a 
întrebărilor şi răspunsurilor a fost publicată sub numele „Adventiştii de Ziua a Şaptea răspund 
întrebărilor de doctrină.” L. E. Froom a fost autorul principal al răspunsurilor din această carte. – În 
timp ce pretindeau că „nu trebuie să fie o nouă Declaraţie de Credinţă,” aceşti oameni s-au întors la 
180 de grade faţă de poziţia pionierilor. (Idem, pag. 8) Una din întrebările pe care Martin a ridicat-o 
a fost: „De vreme ce adventiştii cred că sacrificiul ispăşirii cel desăvârşit a fost făcut la cruce, ce 
învăţaţi privitor la lucrarea Domnului nostru ca Mare Preot în Ceruri?” („Întrebări despre doctrină,” 
pag. 369) La această întrebare, am răspuns în parte: „Adventiştii nu cred în nici o teorie a unei duble 
ispăşiri.” (Idem, pag. 390 – sublinieri în original.) Le-am spus evanghelicilor că noi credem că 
ispăşirea a fost terminată şi finalizată la cruce, şi că lucrarea lui Hristos din sanctuarul ceresc nu era 
în sine o lucrare de ispăşire. (Înainte de a fi finalizată ultima idee, o schiţă anterioară a fost oferită 
liderilor bisericii pentru a fi analizată. Ca răspuns la întrebarea 50 care se referea la Ellen White şi 
ispăşirea, autorul a scris: „Nici doamna White şi nici adventişti în general, nu învaţă o ispăşire 
neterminată la cruce, şi nici o ispăşire dublă – una pe pământ, şi alta în ceruri. De fapt, aceasta este 
exact opusul credinţei noastre.”) De fapt, fraţii au scris: 

„De aceea, atunci când un adventist spune, sau citeşte în literatura adventistă – chiar şi în 
scrierile Ellenei White – că Hristos face acum ispăşire, trebuie înţeles că noi pur şi simplu vrem să 
spunem că Hristos aplică acum beneficiile sacrificiului ispăşitor pe care l-a făcut la cruce; că El 
face acest sacrificiu eficient pentru fiecare dintre noi, potrivit cu nevoile şi cerinţele noastre.” 
(Idem, pag. 354, 355 – sublinieri în original.) 
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La această declaraţie, prezbiterul M. L. Andreasen a scris: 
„Dacă sora White ar trăi acum şi ar citi aceasta, cu siguranţă ar fi discutat cu autorii obraznici, şi 

aceasta în termeni care pot fi înţeleşi. Ea nu a dat dreptul nimănui, oricine ar fi fost persoana în 
cauză, să schimbe ceea ce ea a scris, sau să interpreteze scrierile sale într-o asemenea manieră încât 
să strice înţelesul lor clar. Afirmaţia pe care ‚Întrebări despre doctrină’ o face, că ea a vrut să spună 
ceea ce nu spune, distruge efectiv forţa a tot ceea ce a scris vreodată. Dacă am consulta un interpret 
inspirat de la Washington înainte de a şti ce vrea ea să spună, trebuie să lepădăm toate Mărturiile. 
Fie ca Dumnezeu să-şi mântuiască poporul.” („Scrisori către biserici,” seria A, nr. 2) 

Andreasen nu numai că a discutat cu fraţii încercând să interpreteze afirmaţiile Ellenei White, 
dar a afirmat că toţi scriitorii adventişti, inclusiv el, au împărtăşit aceste puncte de vedere. 

Puţini vor susţine astăzi că Anderson şi Froom produceau o schimbare în teologia bisericii. În 
urmă cu câţiva ani, eu am avut ocazia de a discuta cu un medic pensionar, care a fost prieten cu 
amândoi. El a afirmat că atât Anderson cât şi Froom erau conştienţi că trasau un nou curs pentru 
biserică, o direcţie pe care ei simţeau că are nevoie de a o urma. În timp ce nu putem judeca 
motivele acestor bărbaţi, ultimii patruzeci de ani au produs nu numai o teologie foarte diferită, însă 
şi o biserică foarte diferită. Înţelegerea lucrării lui Isus Hristos este de cea mai mare importanţă. Ni 
s-a spus: 

„Subiectul sanctuarului şi a judecăţii de cercetare ar trebui să fie pe deplin înţeles de poporul lui 
Dumnezeu. Toţi au nevoie de o înţelegere personală a poziţiei şi lucrării Marelui lor Preot. Altfel le 
va fi imposibil de a exercita credinţa care este esenţială în acest timp, sau de a ocupa poziţia pe care 
Dumnezeu le-a destinat-o.” („Marea luptă,” pag. 488) 

 
Pionierii au înţeles scopul ispăşirii 

 
Pionierii Mişcării Advente nu au văzut lucrarea lui Hristos ca făcând o ispăşire, ci ispăşirea. 

Liderii mai contemporani ai bisericii, văd astăzi ispăşirea făcută la cruce. Andreasen sugerează 
următoarea soluţie: 

„Din neglijarea de recunoaşte cele două etape ale ispăşirii, se naşte mare confuzie în ceea ce 
priveşte această lucrare. Observaţi ce este spus despre Ioan Botezătorul: ‚El nu a făcut distins în 
mod clar cele două faze ale lucrării lui Hristos – ca sacrificiu suferind, şi ca rege cuceritor.’ 
(„Hristos Lumina lumii,” pag. 136, 137) Cartea ‚Întrebări despre doctrină’ face aceeaşi greşeală. Ea 
nu face o deosebire clară; de fapt, ea nu face nici o deosebire; se pare că nu cunoaşte cele două faze; 
de aici rezultă confuzia.” („Scrisori către biserici,” seria A, nr. 6 – sublinierile lui Andreasen.) 

A fost făcută o ispăşire la cruce, dar exclude această ispăşire pe cea care ar trebui făcută în cer? 
Au înţeles primii adventişti că ar exista două faze ale ispăşirii, sau o „ispăşire dublă”? Această 
dovadă arată că pionierii au înţeles acest lucru. Oricum, în zelul lor pentru a înălţa lucrarea lui 
Hristos din sanctuarul ceresc la poziţia nimerită pe care i-o oferă Biblia, primii pionieri ai bisericii 
nu au evidenţiat lucrarea lui Hristos la cruce ca fiind o lucrare a ispăşirii. Declaraţia de Credinţă din 
1872 o accentuează pe cea din cer. (vezi pag. 281) 

În timp ce declaraţia nu afirmă că la Calvar nu a fost făcută vreo ispăşire, spune că ispăşirea pe 
care Hristos o face acum în cer nu a fost făcută la cruce. Aceasta nu înseamnă că pionierii nu au 
înţeles importanţa Calvarului, ci mai degrabă descoperă de partea lor o dorinţă de a proclama 
lucrarea lui Hristos din cer. Am extras paragrafe din câteva lucrări ale pionierilor, declaraţii care 
exprimă credinţa lor referitoare la o ispăşire făcută la cruce. 

Una dintre primele scrieri care se ocupă cu acest subiect, este lucrarea lui O. R. L. Croiser, 
„Sanctuarul,” tipărită pentru prima dată în „Day-Star Extra,” 7 februarie 1846. (A mai fost retipărită 
în „Advent Review” din septembrie 1850, un „Advent Review Special,” conţinând mărturii din 
august 1849 – noiembrie 1850, şi R&H din 16 septembrie 1852.) Croiser a scris: 

„Ispăşirea pe care preotul o făcea pentru popor în legătură cu slujba lor zilnică, era diferită de 
cea pe care o făcea în ziua a zecea în cea de-a şaptea lună. În primul caz, ei nu mergeau mai departe 
de Sfânta; dar în al doilea caz, ei intrau în Sfânta Sfintelor – în primul caz pentru cazurile 
individuale, iar în cel de-al doilea pentru întreaga naţiune a lui Israel ca şi colectivitate – în primul 
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caz pentru iertarea păcatelor, în cel de-al doilea pentru ştergerea lor – prima putând fi făcută 
oricând, ce-a de-a doua numai în ziua a zecea a lunii a şaptea. De aici, prima poate fi numită 
ispăşirea zilnică iar cea de-a doua ispăşirea anuală, sau prima ispăşirea individuală, iar cea de-a 
doua ispăşirea naţională.” („Day-Star Extra,” 7 februarie 1846 – sublinieri în original.) 

„Ar trebui în mod deosebit reţinut faptul că preotul nu îşi începea lucrarea până când nu obţinea 
sângele victimei, şi că toată lucrarea era săvârşită în curte (în îngrădirea Sanctuarului), şi că 
ispăşirea astfel făcută era numai pentru iertarea păcatelor. Aceste puncte sunt în mod deosebit 
învăţate în acest capitol şi în următorul referitor la jertfa pentru păcat. Aici avem o ispăşire în 
vederea căreia preoţii intrau numai în Sfânta, şi pentru care puteau intra în încăpere ‚mereu’ sau 
‚zilnic’.” (Idem, - sublinieri în original.) 

J. N. Andrews, primul nostru misionar, a scris: 
„Dacă legea care condamnă pe om a fost abolită, nu ar fi fost necesar ca sângele lui Hristos să 

fie vărsat, ca ispăşirea să fie făcută pentru cei care au călcat-o. Însă Fiul lui Dumnezeu a murit 
pentru că legea pe care omul a călcat-o nu poate fi retrasă.” („Perpetuitatea Legii Împărăteşti,” pag. 
24) 

„Se ridică întrebarea: ‚Cum a putut atunci poporul Israel să spere în mântuire, atât timp cât legea 
lui Dumnezeu stătea înaintea lor?’ Răspundem că pe lângă ‚legea regească,’ (Iacov 2:8-12) a fost 
dată lui Israel o altă lege, anume ‚legea poruncilor conţinute în decrete.’ – Efeseni 2:15; Coloseni 
2:14-17. Prin toate aceste sacrificii şi jertfe, această lege arăta mai departe către jertfa lui Isus 
Hristos, ca ispăşire pentru călcătorii ei.” („Gânduri despre Sabat şi perpetuitatea Legii 
Împărăteşti,” pag. 16, 17) 

Prezbiterul James White, primul care a publicat declaraţia de la 1872, a mers pe aceeaşi cale ca 
şi Croiser, numind jertfa pentru păcatul zilnic „ispăşirea zilnică.” El a scris: „Ispăşirea zilnică a 
continuat numai 364 de zile după ce serviciile Sanctuarului pământesc au fost schimbate, iar 
ispăşirea din ziua a zecea pentru curăţirea Sanctuarului a fost introdusă.” („Parabole,” pag. 15) 
Scriind în R&H, el a afirmat: 

„Cum a fost El tratat, Cel pe care iudeii Îl aşteptau ca rege al lor? În loc de tron, a primit crucea; 
în loc de diadema slavei şi onoarei, au pregătit pentru El o coroană de spini; în loc de a-L 
recunoaşte ca Regele care poartă sceptrul de conducere al tuturor lumilor, I-a fost pusă în mână 
emblema batjocoritoare a imperiului; în loc de a-I fi oferit acel omagiu care I se cuvine, ca Domn şi 
Hristos, ei s-au aplecat batjocoritor înaintea Sa, în timp ce mâinile Sale, în agonie, făceau ispăşire 
pentru călcarea legii. Astfel a trebuit Fiul Celui Prea Înalt, prin înţelepciunea şi preştiinţa lui 
Dumnezeu, să facă ispăşire pentru păcat, să pună capăt jertfelor pentru păcat, şi să aducă 
neprihănirea veşnică. Daniel 9:34” (R&H, 20 iunie 1854 . articolul „Viziunea de pe Muntele Sfânt”) 

David Arnold, primul preşedinte al Conferinţei New York, într-un articol din R&H intitulat 
„Identitatea Bisericii şi mijloacele ispăşirii lui Dumnezeu pentru purificarea şi unitatea ei,” a scris: 

„El (Satan) nu numai că a reuşit ‚să schimbe vremurile şi legile,’ determinându-l pe om să 
schimbe Sabatul din ziua a şaptea în prima zi a săptămânii, făcându-i astfel să ‚calce legile, să 
schimbe poruncile, să frângă legământul cel veşnic,’ (Isaia 24:5; Exodul 31:16), dar el a lovit în 
mod deosebit în orânduielile special concepute pentru ca biserica Creştină să păstreze în minte 
ispăşirea făcută prin moartea şi suferinţele lui Hristos. Simbolul potrivit conceput pentru a păstra 
în minte înmormântarea şi învierea lui Hristos, a fost de asemenea schimbat de el în practica 
stropirii, pervertind astfel pe deplin înţelesul său.” (R&H, 26 iunie 1855) 

Uriah Smith a citat în cartea sa „Privind la Isus,” din „Dicţionarul Biblic al lui William Smith”: 
„Prin urmare, găsim că(vezi citatul din Mishna. ‚De Sacr.’ i.c.XV, 10), în toate cazurile, era 

obiceiul pentru cel ce aducea jertfa să-şi pună mâna pe animal spre a mărturisi păcatele sale 
generale sau speciale, şi să spună: ‚Aceasta să fie ispăşirea mea.’ Fără nici o îndoială, jertfa 
mărturisea clar despre păcatul existent în om, că ‚plata acelui păcat era moarte.’ şi că Dumnezeu a 
pregătit o ispăşire prin suferinţele intermediare ale victimei indicate.” („Privind la Isus,” pag. 141 – 
sublinieri în original.) 

James M. Stephenson a scris o serie de articole care au fost publicate în R&H din 22 august 
1854, până în 5 decembrie 1854. Aceste serii în nouă părţi au fost intitulate „Ispăşirea.” Lucrarea lui 
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Stephenson a fost în mod deosebit recomandată de prezbiterul James White. El a subliniat: 
„ISPĂŞIREA. – Această lucrare importantă este acum terminată. Scopul ei este primordial; şi 
nimeni din cei care speră în mântuirea prin Isus Hristos nu ar trebui să neglijeze a studia marele 
plan de mântuire aşa cum este descoperit în Sfintele Scripturi. Această lucrare deschide un teren 
vast al adevărului Bibliei şi va fi găsită ca un asistent preţios în studiul marii teme despre care 
vorbeşte. O recomandăm pentru studiu prietenilor adevărului.” (R&H, 19 decembrie 1854.) Chiar 
dacă Stephenson i-a părăsit pe adventiştii de ziua a şaptea la sfârşitul lui 1855 pentru a se alătura 
partidei „Messenger,” (vezi „Enciclopedia AZŞ,” pag. 870), îl descoperim încă pe prezbiterul White 
continuând să facă reclamă în R&H lucrării lui Stephenson „Ispăşirea”. De fapt, i s-a făcut reclamă 
de peste 60 de ori în ziarul bisericii între anii 1856 şi 1857! Se pare că prezbiterul White nu a simţit 
că renunţarea lui Stephenson la mesaj ar fi cauzat scăderea valorii lucrării sale de început. 
Stephenson a scris: 

„El (omul) a violat o lege care cere supunere desăvârşită; rezultă că nu poate pe nici o cale să 
împace o asemenea faptă, tocmai din faptul că în primă fază tot ceea ce putea face era să ofere 
supunerea desăvârşită; iar a suferi pedeapsa (moartea) datorată păcatului său, l-ar ruina; rezultă că 
ispăşirea făcută de Hristos este pe bună dreptate numită o ispăşire intermediară.” (R&H, 22 august 
1854 – sublinieri în original) 

„Suntem pregătiţi ca la acest punct al studiului să înţelegem legătura dintre sacrificiul lui 
Hristos, sau ispăşirea, cu legea lui Dumnezeu. În prezentarea acestei părţi a subiectului, voi 
compara ceea ce am înţeles a fi punctul de vedere biblic, … .” (Idem, 21 noiembrie 1854 – 
sublinieri în original.) 

De o deosebită importanţă sunt unele declaraţii din partea lui A. T. Jones şi E. J. Waggoner, pe 
care sora White i-a numit „solii trimişi ai lui Hristos.” (Vezi TM, pag. 97.) 

„Înainte ca mielul să fie oferit ca sacrificiu, cel care îl adusese, îşi punea mâinile pe capul lui şi 
îşi mărturisea păcatele şi ‚era acceptat din partea lui pentru a face ispăşire pentru el.’” („Calea 
consacrată către desăvârşirea creştină,” pag. 63) 

„Să fie în voi mintea care era şi în Isus Hristos. El a murit pentru a face o ispăşire, şi pentru a fi 
modelul pentru fiecare dintre cei ce vor dori să-I fie urmaşi.” („Buletinul CG” 1895, pag. 332) 

„Acest act al milei din partea lui Dumnezeu este deosebit de drept pentru că, în primul rând, 
păcatul este împotriva lui Dumnezeu, iar El are dreptul de a ierta ofensele aduse Lui; şi, mai 
departe, este drept pentru că Îşi oferă propria viaţă ca o ispăşire pentru păcat, astfel că măreţia legii 
nu este numai menţinută, ci preamărită. ‚Mila şi adevărul s-au întâlnit împreună; neprihănirea şi 
pacea s-au sărutat.’ Psalmul 85:10. Dumnezeu este drept şi Acela care îl îndreptăţeşte pe cel ce 
crede în Isus. Toată neprihănirea este numai a Lui.” („Waggoner despre Romani,” pag. 74 – această 
carte a fost compilată din articolele apărute în „Semnele timpului” din octombrie 1895 până în 
septembrie 1896.) 

Ellen White a văzut în mod clar moartea lui Hristos de pe cruce şi lucrarea Sa în sanctuarul 
ceresc ca fiind esenţiale pentru planul de mântuire. Ea a făcut referinţe la aceste două lucrări în 
serviciul tipic, ca fiind o ispăşire. În cuvinte mişcătoare, ea a scris: 

„Pe măsură ce te apropii de crucea de la Calvar, descoperi o dragoste fără precedent. Pe măsură 
ce prinzi prin credinţă sensul sacrificiului, te descoperi ca păcătos, condamnat de legea călcată. 
Aceasta este pocăinţa. Venind cu inima umilită, găseşti iertare, căci Hristos este continuu prezentat 
ca stând la altar, din clipă în clipă oferind sacrificiul pentru păcatele lumii. El este un slujitor al 
adevăratului cort pe care Dumnezeu l-a ridicat şi nu omul. Umbrele tipice ale cortului evreiesc nu 
mai au nici o valoare. O ispăşire zilnică şi anuală tipică nu mai trebuie făcută, însă sacrificiul 
ispăşitor printr-un mijlocitor este esenţial datorită înfăptuirii constante a păcatului. Isus oficiază în 
prezenţa lui Dumnezeu, oferind sângele Lui vărsat ca şi când ar fi un miel ucis. Isus prezintă jertfa 
oferită pentru fiecare ofensă şi pentru fiecare deficienţă a păcătosului.” (SM, cartea 1, pag. 343, 344 
– Ms. 50, 1900) 

Făcând referire la moartea lui Isus ca la o ispăşire pentru păcat, ea a scris: 
„Salvarea oamenilor depinde de o continuă aplicare asupra inimilor lor a sângelui curăţitor al lui 

Hristos. De acea, cina DOMNULUI nu trebuie serbată numai ocazional sau anual, ci mult mai 
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frecvent decât paştele anual. Acest ritual solemn comemorează un eveniment mult mai mare decât 
eliberarea copiilor lui Israel din Egipt. Acea eliberare a simbolizat marea ispăşire pe care Hristos o 
face prin sacrificarea propriei Sale vieţi pentru eliberarea finală a poporului Său.” („Daruri 
spirituale,” vol. 3, pag. 228) 

„Hristos, Mijlocitorul nostru, este Cel care oferă Spiritul Sfânt, şi prin lucrarea de ajutor a 
Spiritului Sfânt, ispăşirea realizată la Calvar este adusă în legătură cu sufletul omului pentru a 
transforma caracterul său, şi a schimba natura sa, până când poate fi spus în cer: ‚Voi sunteţi 
lucrători împreună cu Dumnezeu, purtând jugul lui Hristos, purtând povara Sa.’” („Instructorul 
tineretului,” 5 iulie 1894) 

„Slava lui Hristos nu a apărut atunci când era pe pământ. Atunci El era un om al durerilor şi 
obişnuit cu suferinţa. Oamenii îşi ascundeau faţa de El. Dar El urma calea pe care Dumnezeu a 
trasat-o pentru El. Purtând încă natura umană, El a urcat în cer, triumfător şi biruitor. El a luat 
sângele ispăşirii Sale în Sfânta Sfintelor, stropind scaunul milei şi propriile Sale veşminte, şi 
binecuvântând poporul.” („Instructorul tineretului”, 25 iulie 1901) 

„Hristos a studiat El Însuşi Scripturile; pentru că a ştiut că sunt pline de instrucţiuni preţioase 
pentru toţi cei care vor face din ele sfătuitorul personal. El a fost credincios în ceea ce priveşte 
datoriile căminului, şi în primele ore ale dimineţii, în loc de a trândăvi în pat, deseori putea fi găsit 
într-un loc retras, meditând şi cercetând Scripturile cu rugăciune. Fiecare profeţie referitoare la 
lucrarea Sa, alături de meditaţie, îi era familiară, în special acelea care făceau referinţă la umilinţa, 
ispăşirea şi mijlocirea Sa.” („Mărturii Speciale despre educaţie,” pag. 177 – vezi şi „Instructorul 
tineretului,” 25 mai 1909.) 

 
 

„Calea Ta, o Dumnezeule, 
este în sanctuar; 

cine este un dumnezeu 
atât de mare ca Dumnezeul nostru?” 

 

Psalmul 77:13 



27 
 

Capitolul 5 
Ellen G. White şi ispăşirea 

 
apitolul anterior a înfăţişat modul de înţelegere al pionierilor noştri referitor la dubla 
ispăşire. Credincioşii făceau referire la lucrarea lui Hristos de pe cruce ca fiind o ispăşire, 

în timp ce lucrarea de mare preot din cer era considerată ca fiind ispăşirea. S-au oferit trimiteri 
pentru a demonstra că sora White s-a referit de asemenea la moartea lui Isus ca fiind o ispăşire. Spre 
exemplu: 

„A urma principiul drept înseamnă împlinirea credincioasă a primelor patru şi ultimelor şase 
porunci. În supunere faţă de aceste porunci, noi mâncăm carnea şi bem sângele lui Hristos, 
însuşindu-ne tot ceea ce este cuprins în ispăşirea făcută la Calvar. Hristos va sta de partea tuturor 
celor care Îl primesc pe El ca Mântuitor personal.” („Upward Look,” pag. 196 – Manuscris 161, 1 
iulie 1903) 

 
„White-ism”-ul şi ispăşirea 

 
Capitolul anterior a consemnat îngrijorarea târzie a lui M. L. Andreasen faţă de faptul că cineva 

care citeşte scrierile sorei White referitoare la ispăşire, ar putea deveni confuz dacă nu „recunoaşte 
cele două etape ale ispăşirii.” („Scrisori către biserici,” seria A, nr. 6) În timp ce lipsa înţelegerii 
celor „două etape” i-a condus pe unii să interpreteze greşit scrierile Ellenei White referitoare la 
ispăşire, alţii nu au reuşit să înţeleagă modul în care ea folosea termenii sau expresiile. Dr. Ralph 
Larson, scriind despre modul de folosire a cuvintelor în cazul Ellenei White, mărturiseşte: 

„Este un principiu bine stabilit al studiului că modul în care un scriitor a folosit termenii şi / sau 
expresiile (grupuri de cuvinte) trebuie înţeles în lumina modului în care alţi scriitori au folosit 
aceeaşi termeni sau expresii. Dacă scrierile unui autor nu sunt foarte vaste, comparaţiile pot fi dificil 
de făcut, iar sensurile cuvântului greu de stabilit. 

Nici de cum acesta nu este cazul lui Ellen White. Ea a scris două zeci şi cinci de milioane de 
cuvinte, şi a folosit termeni şi expresii cu o remarcabilă uniformitate a înţelesului. Cercetătorul va 
observa, oricum, că modul ei de a le folosi, cu toate că este clar, uniform şi consecvent în propriile 
ei scrieri, este uneori diferit de al nostru. În asemenea cazuri trebuie s-o lăsăm pe Ellen White să ne 
vorbească în felul ei, şi să avem grijă să nu forţăm o interpretare străină, sau propria noastră 
interpretare asupra cuvintelor ei.” („Cuvântul a fost făcut trup,” pag. 15) 

Dr. Larson demonstrează faptul că sora White a fost consecventă în modul ei de folosire a 
diferiţilor termeni sau fraze în legătură cu natura umană a lui Hristos. Se poate de asemenea 
demonstra că a fost consecventă în alegerea cuvintelor în timp ce scria despre ispăşire. Am folosit 
compact discul „Ellen G. White” pentru a căuta toate trimiterile la cuvântul „ispăşire” în lucrările ei 
publicate. După ce am citit şi studiat mai bine de 1000 de afirmaţii despre ispăşire, am folosit 
computerul pentru a reduce trimiterile la un grup selectat de fraze exacte care vor oferi cititorului o 
înţelegere mai clară a punctului de vedere al Ellenei White. 

 
„Ispăşire perfectă” 

 
Prima expresie pe care o vom examina este „ispăşire perfectă.” „Scrierile publicate ale Ellenei 

White pe CD”, versiunea 2.0, descoperă că această expresie este găsită de zece ori în scrierile ei 
publicate. O singură dată este folosită de editori ca subtitlu. Dintre cele nouă referinţe rămase, 
descoperim că toate acestea provin din două surse originale. În cazul acestei expresii, ca şi în cazul 
celorlalte expresii, vom oferi referinţele originale, şi în cazul fiecărei referinţe, dacă şi unde a fost 
ultima dată retipărită. Unele dintre acestea au fost retipărite în timpul vieţii Ellenei White, iar unele, 
evident, după moartea ei. Prima afirmaţie este din Manuscrisul 128, 1897, publicat pentru prima 
dată în „Bible Echo and Signs of the Times:” 

„Tipul a întâlnit antitipul în moartea lui Hristos, Mielul înjunghiat pentru păcatele lumii. Marele 

C 



28 
 

nostru Preot a oferit singurul sacrificiu care are vreo valoare pentru salvarea noastră. Când S-a 
oferit pe Sine pe cruce, a fost făcută o ispăşire perfectă pentru păcatele oamenilor.” („Bible Echo 
and Signs of the Times,” 1 mai 1899. A mai fost publicat în „Semnele timpului,” 28 iunie 1899; 
„Comentariile Biblice AZŞ,” vol. 7, pag. 913 – 1957; vol. 7A, pag. 459 . 1957; „That I May Know 
Him,” pag. 73 – 1964; „Lift Him Up,” pag. 319 – 1988.) 

„Numai Hristos ca mare preot, făcând o ispăşire perfectă pentru păcat, stă în maiestate şi slavă 
divină. Alţi mari preoţi constituiau numai tipul, iar când El a apărut, nevoia acestor servicii a 
dispărut. ‚Dar acest om, fiindcă rămâne în veac, are o preoţie care nu se poate schimba. De aceea şi 
poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce vin la Dumnezeu prin El, văzând că trăieşte pururea 
ca să mijlocească pentru ei. Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, 
despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai presus de ceruri, care n-are nevoie zilnic, ca ceilalţi mari preoţi, 
să aducă jertfe, întâi pentru păcatele sale, şi apoi pentru cele ale poporului, căci lucrul acesta l-a 
făcut odată pentru totdeauna, când S-a adus jertfă pe Sine însuşi.’” („Advent Review and Sabbath 
Herald,” 17 martie 1903. A mai fost publicat în „That I May Know Him,” pag. 74.) 

Prima afirmaţie descrie în mod clar lucrarea lui Hristos la cruce ca fiind „o ispăşire perfectă.” 
Cea de-a doua afirmaţie nu este clară fără a avea şi contextul. Titlul articolului este „Valoarea 
sufletelor.” El începe astfel: „Servii lui Dumnezeu au nevoie de a realiza valorarea sufletelor. 
Hristos a murit pentru fiinţele umane. Sacrificiul Său de pe cruce este măsura valorii lor în ochii lui 
Dumnezeu.” Citind articolul, descoperim că sunt amintite atât lucrarea de la cruce, cât şi lucrarea de 
mare preot a lui Hristos. Nici liberalii şi nici conservatorii nu neagă faptul că atât sacrificiul lui 
Hristos cât şi lucrarea Sa de mare preot din cer sunt lucrări „perfecte” pentru om. Moartea lui 
Hristos a fost perfectă. Lucrarea lui Hristos în cer este perfectă de asemenea. Astfel, din cele zece 
referinţe la expresia „ispăşire perfectă,” există numai două surse originale. 

 
„Completă … ispăşirea” 

 
„S-a potrivit Celui pentru care sunt toate lucrurile, şi prin care sunt toate lucrurile, în 

răscumpărarea lumii, să salveze păcătoşi prin sângele Mielului. Marele sacrificiu al Fiului lui 
Dumnezeu nu a fost nici prea mare şi nici prea mic pentru a realiza lucrarea. În înţelepciunea lui 
Dumnezeu, ea a fost completă; iar ispăşirea mărturiseşte fiecărui fiu şi fiică a lui Adam despre 
imutabilitatea legii lui Dumnezeu. Valoarea legii lui Iehova trebuie să fie estimată prin preţul imens 
care a fost plătit în moartea Fiului lui Dumnezeu pentru a-i menţine sacralitatea.” („Semnele 
timpului,” 30 decembrie 1889) 

 
„Ispăşirea completă” 

 
„Îţi dai seama de păcătoşenia ta? Dispreţuieşti tu păcatul? Atunci aminteşte-ţi că neprihănirea 

lui Hristos este a ta dacă o vei apuca. Nu poţi vedea ce bază solidă se află sub picioarele tale atunci 
când Îl accepţi pe Hristos? Dumnezeu a acceptat jertfa Fiului Său ca o ispăşire completă pentru 
păcatele lumii.” („Instructorul tineretului,” 20 septembrie 1900. A fost publicat în „Credinţa prin 
care trăiesc,” pag. 91 – 1958.) 

„După ce Adam a căzut, Isus a început lucrarea de răscumpărare a omului. În fiecare aspect, 
sacrificiul Său a fost perfect; căci El a putut face o ispăşire completă pentru păcat. Cu toate că era 
una cu Dumnezeu, S-a făcut de nimic. A luat asupra Sa natura noastră. ‚Iată, eu vin,’ a fost anunţul 
Său vesel al îmbrăcării divinităţii Sale cu natura umană, ‚să fac voia Ta, o Dumnezeule!’ El şi-a 
iubit biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea. ‚De aceea Mă iubeşte Tatăl Meu,’ le-a spus El fariseilor, 
‚pentru că Îmi dau viaţa, pentru a o lua din nou.’” („Instructorul tineretului,” 14 iunie 1900) 

Toate afirmaţiile din ultimele două subcapitole se referă la moartea lui Hristos pe cruce. 
Interesantă este afirmaţia din „Instructorul tineretului,” 14 iunie 1900. Ajută la clarificarea 
afirmaţiilor referitoare la „ispăşirea perfectă.” În această afirmaţie, ea echivalează afirmaţiile 
referitoare la sacrificiul lui Hristos ca fiind „perfect” şi „o ispăşire completă pentru păcat.” 
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„Ispăşirea a fost completă” 
 
„Să studiem legea lui Dumnezeu în legătură cu lucrarea lui Hristos. Omul a călcat legea. Hristos 

a venit pe acest pământ pentru a realiza o ispăşire pentru păcat. Ispăşirea Sa a fost completă în 
fiecare etapă. Când era atârnat pe cruce, a putut să spună: „S-a sfârşit.” Cererile dreptăţii erau 
satisfăcute. Calea către tronul harului era deschisă fiecărui păcătos.” („Semnele timpului,” 31 iulie 
1901) 

Această trimitere vorbeşte limpede despre moartea lui Hristos pe cruce şi nu despre lucrarea Sa 
de mare preot. Această ispăşire, spune ea, a fost „completă în fiecare etapă.” 

 
„Ispăşirea este completă” 

 
„Noi nu trebuie să vedem numai o cale prin care să traversăm abisul păcatului, ci trebuie să 

apreciem valoarea răscumpărării plătite pentru sufletele noastre; noi trebuie să înţelegem ceva din 
ceea ce a fost suferit pentru a putea fi iertaţi şi salvaţi de la distrugere. Trebuie să ne bucurăm că 
ispăşirea este completă; şi, crezând în Hristos ca Salvator personal desăvârşit, putem şti că Tatăl ne 
iubeşte la fel cum Îl iubeşte pe Fiul Său.” (R&H, 11 noiembrie 1890) 

„Hristos a venit ca om, pentru a-i întâlni pe oameni acolo unde sunt. Dacă ar fi venit în toată 
slava Sa, fiinţele omeneşti nu ar fi putut suporta priveliştea. ‚Cu toate că era bogat, de dragul nostru 
a devenit sărac, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să fiţi bogaţi.’ El a aşezat crucea între cer şi pământ, 
şi când Tatăl a privit sacrificiul Fiului Său, S-a aplecat înaintea sa, recunoscându-i desăvârşirea, 
‚Este suficient,’ a spus. ‚Ispăşirea este completă.’” (R&H, 24 septembrie 1901. Publicat şi în 
„Comentarii biblice AZŞ,” vol. 7, pag. 459 – 1957.) 

Afirmaţia din 24 septembrie 1901 are o semnificaţie specială datorită citării cuvintelor lui 
Dumnezeu Însuşi. Ambele afirmaţii se referă la moartea lui Hristos ca realizând o încheiere a 
ispăşirii. 

 
„Încheierea ispăşirii” 

 
„Timpul a venit pentru ca universul cerului să-şi primească Regele. Îngeri, heruvimi şi serafimi, 

puteau acum să privească crucea. Tatăl Şi-a plecat capul în recunoaşterea Celui căruia preoţii şi 
conducătorii I-au spus: ‚S-a încrezut în Dumnezeu; acum să-L elibereze Dumnezeu, dacă Îl va 
primi.’ Tatăl L-a acceptat pe Fiul Său. Nu există cuvinte care să poată exprima bucuria cerului sau 
expresia de satisfacţie şi bucurie a lui Dumnezeu pe care le simţea faţă de singurul Său Fiu născut, 
atunci când a văzut încheierea ispăşirii.” („Biblie Echo and Signs of the Times,” 22 mai 1899. 
Articolul din care a fost extras acest paragraf a mai fost publicat în „Semnele timpului,” 16 august 
1899, cu o adăugare a încă două paragrafe. O parte din citatul de mai sus, a mai fost tipărit în 
„Comentariile biblice AZŞ,” vol. 7, pag. 460 cu trimiterea la articolul din „Semnele timpului.”) 

Acest paragraf, ca şi cele care afirmă că „ispăşirea este completă,” se referă la moartea lui 
Hristos pe cruce. 

 
„Ispăşirea … marele adevăr în jurul căruia 

sunt grupate toate celelalte adevăruri” 
 
O căutare pe compact disc, ne oferă opt trimiteri pentru expresia „ispăşire pentru păcat … 

adevăruri înmănuncheate.” Din aceste opt trimiteri, numai două reprezintă surse originale. Prima 
este din jurnalul din 30 iulie 1901. Mai târziu a devenit cunoscut ca Manuscrisul 70, 1901. Nu a fost 
publicat până în anul morţii sorei White, 1915, într-o versiune lărgită a lucrării „Lucrătorii 
Evangheliei.” 

„Sacrificiul lui Hristos ca o ispăşire pentru păcat reprezintă marele adevăr în jurul căruia 
sunt grupate toate celelalte adevăruri. Pentru a fi înţeles şi apreciat cum se cuvine, fiecare adevăr 
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din cuvântul lui Dumnezeu, de la Geneza la Apocalipsa, trebuie studiat în lumina care se revarsă de 
la crucea Calvarului.” (Jurnal din 30 iulie 1901 publicat prima dată în „Lucrătorii Evangheliei,” 
ediţia 1915, pag. 315. Mai târziu a fost publicată în „Evanghelizare,” pag. 190 – 1946; „Fii şi fiice 
ale lui Dumnezeu,” pag. 221 – 1955; „Comentarii biblice AZŞ,” vol. 5, pag. 1137, 1956; şi de două 
ori în vol. 7A, pag. 457 – 1957; „Manuscript Releases,” vol. 20, pag. 336 – 1993.) 

„Hristos este fundamentul fiecărei biserici adevărate. Toţi acei care vin la o nouă credinţă, 
trebuie să fie fundamentaţi în El. Adevărurile clare, simple ale Evangheliei, trebuie menţinute 
înaintea minţilor. Hristos crucificat ca ispăşire pentru păcate este marele adevăr central al 
Evangheliei, în jurul căruia sunt grupate toate celelalte adevăruri. Toate celelalte adevăruri sunt 
legate de acest mare adevăr.” („Upward Look,” pag. 85 – 1982 – Scrisoarea din 12 martie 1902 
către Prezbiterul E. F. Franke, un evanghelist; această scrisoare nu a fost publicată până în 1982 
când a apărut cartea „The Upward Look.” Această trimitere nu este publicată de către biserică în 
nici un alt loc.) 

 
„Ispăşirea finală” 

 
Aceste ultime afirmaţii din acest subcapitol, „Ispăşirea finală,” care sunt scrise de Ellen White, 

vorbesc în mod limpede despre o ispăşire finalizată în cer. Ele demonstrează că ea nu a definit 
„ispăşirea” ca însemnând încheierea planului de mântuire, altfel ea nu ar fi scris: „Sanctuarul din cer 
este chiar centrul lucrării lui Hristos pentru binele omului. Ea priveşte fiecare suflet care trăieşte pe 
faţa pământului. … Lucrarea lui Hristos pentru binele omului din sanctuarul de sus este la fel de 
esenţială pentru planul de mântuire ca şi moartea Sa pe cruce. Prin moartea Sa El a început acea 
lucrare pe care, după învierea Sa, s-a înălţat pentru a o sfârşi în cer.” („Marea luptă,” pag. 488-489.) 
Astfel, când citim despre o ispăşire „perfectă” sau „completă,” ea se referea la moartea lui Hristos 
ca fiind un sacrificiu perfect şi complet. Acel sacrificiu complet şi perfect a făurit o ispăşire între 
om şi păcătos, astfel încât să se poată realiza o unire a minţii („ispăşire” în limba engleză = 
„atonement”, care silabisit, „at-one-ment” înseamnă o unire la nivelul minţii) între un Dumnezeu 
sfânt şi un om păcătos! 

„La crucificare, când Isus murea pe Calvar, El a strigat: ‚S-a sfârşit.’, iar perdeaua din templu a 
fost sfâşiată în două, de sus până jos. Aceasta trebuia să arate că serviciile din Sanctuarul pământesc 
au fost pentru totdeauna terminate, iar Dumnezeu nu se mai întâlnea cu ei în templele lor 
pământeşti, pentru a accepta sacrificiile lor. Sângele lui Isus era atunci vărsat, sânge care avea să fie 
adus de El în Sanctuarul ceresc. După cum preoţii din Sanctuarul pământesc intrau în Sfânta 
Sfintelor o dată pe an pentru a curăţa Sanctuarul, Isus a intrat în 1844 în Sfânta Sfintelor din cer la 
sfârşitul celor 2300 de zile din Daniel 8, pentru a face o ispăşire finală pentru toţi cei care ar fi 
beneficiat de mijlocirea Sa, şi pentru a curăţa Sanctuarul.” („Daruri spirituale,” vol. 1, pag. 161, 
162 – 1858. Această afirmaţie a fost retipărită în „Experienţe şi viziuni,” pag. 253 – 1882, cu 
caractere mai mici.) 

„În cadrul serviciului tipic, numai aceia care au venit înaintea lui Dumnezeu cu mărturisire şi 
pocăinţă, şi numai acele păcate care, prin sângele jertfei, au fost transferate asupra sanctuarului, au 
avut parte de serviciul din ziua ispăşirii. Astfel, în marea zi a ispăşirii finale şi a Judecăţii de 
cercetare, singurele cazuri care sunt luate în considerare, sunt acelea ale pretinsului popor al lui 
Dumnezeu.” („Marea luptă,” ediţia 1888, pag. 480 – publicat de asemenea în „Marea luptă,” ediţia 
1911, pag. 480, iar ultima propoziţie în „Credinţa prin care trăiesc,” pag. 210 – 1958.) 

„Sângele lui Hristos, în timp ce trebuia să îl elibereze pe păcătosul pocăit de condamnarea legii, 
nu trebuia să anuleze păcatul; acesta rămânea înregistrat în sanctuar până la ispăşirea finală; 
astfel, în tip, sângele jertfei pentru păcat muta păcatul de pe înfăptuitor, dar acesta rămânea în 
sanctuar până la Ziua Ispăşirii.” („Patriarhi şi profeţi,” pag. 357 - 1890) 

„După cum în cadrul ispăşirii finale păcatele celui care se căieşte cu adevărat trebuie şterse 
din înregistrările cereşti pentru a nu mai fi amintite şi pentru a nu mai reveni în minte, tot aşa şi în 
serviciul tipic ele erau duse în pustie, pentru totdeauna despărţite de adunare.” (Idem, pag. 358) 

„Atunci când Hristos, Mijlocitorul, a desfăcut legăturile mormântului şi S-a înălţat la cer pentru 
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a sluji pentru om, El a intrat prima dată în sfânta unde, datorită sacrificiului Său, a adus o jertfă 
pentru păcatele oamenilor. Cu mijlocire şi rugăminţi, El a prezentat înaintea lui Dumnezeu 
rugăciunile, pocăinţa şi credinţa poporului Său, curăţat prin mirosul plăcut al propriilor Sale merite. 
Apoi, El a intrat în Sfânta Sfintelor, pentru a realiza o ispăşire pentru păcatele poporului şi pentru 
a curăţa sanctuarul. Lucrarea Sa ca mare preot desăvârşeşte planul divin de răscumpărare prin 
faptul că realizează ispăşirea finală pentru păcat.” (Manuscris 69, pag. 13, 1912. „Păcatul şi 
moartea lui Moise,” copiat în 10 septembrie 1912. Publicat în „Manuscript Releases,” vol. 10, pag. 
157 şi vol. 11, pag. 54 – 1990.) 

Toate aceste paragrafe originale care vorbesc despre „ispăşirea finală,” se referă la lucrarea lui 
Hristos din sanctuarul ceresc. Este valoros ultimul paragraf, unde ea afirmă cu tărie că „Lucrarea Sa 
ca mare preot desăvârşeşte planul divin de răscumpărare prin faptul că realizează ispăşirea finală 
pentru păcat.” Astfel, în timp ce ispăşirea de la cruce a fost desăvârşită în ea însăşi, lucrarea ispăşirii 
finale a lui Hristos din sanctuar este cea care desăvârşeşte planul de mântuire. 

Din cele opt seturi de expresii exacte pe care le-am tipărit pentru cititor, am găsit pe computer 
38 de trimiteri din care numai 16 reprezentau paragrafe originale. Cu alte cuvinte, 22 din 38 (58%) 
reprezentau retipăriri ale paragrafelor originale. Aceste statistici ne ajută să înţelegem că, în timp ce 
sora White nu a accentuat atât de mult conceptul „lucrării desăvârşite” aplicat lucrării lui Hristos la 
Calvar, (două paragrafe originale cu o retipărire în timpul vieţii ei) unii editori ai scrierilor ei au 
accentuat foarte mult acest concept, retipărindu-le de încă şapte ori, toate retipăririle fiind realizate 
după Conferinţele Evanghelice ale BAZŞ de la mijlocul anilor 1950! 

 
 

„Sacrificiul lui Hristos 
ca ispăşire pentru păcat, 

este marele adevăr în jurul căruia 
sunt grupate toate celelalte adevăruri.” 

 

„Lucrătorii Evangheliei” pag. 315 
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Capitolul 6 
Ziua ispăşirii 

 
avel, scriindu-i lui Timotei, „fiul său în credinţă,” (1 Timotei 1:2) îi oferă un sfat care se 
potriveşte în mod deosebit creştinilor adventişti de ziua a şaptea. 

„O Timotei, păzeşte ce ţi s-a încredinţat, evitând pălăvrăgeala profană şi fără rost, şi 
împotrivirile ştiinţei, pe nedrept numită astfel.” (1 Timotei 6:20) 

„Tu să continui în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, ştiind de la 
cine le-ai învăţat.” (2 Timotei 3:14) 

Unicitatea mişcării Advente şi adevărul care ne-a fost încredinţat sunt reprezentate de 
înţelegerea mesajului sanctuarului în tip şi antitip. LeRoy Froom, istoric bisericesc şi apologist, a 
scris că adevărul despre sanctuar a fost „adevărul distinctiv, deosebit şi fundamental – singura 
învăţătură doctrinală care îi identifică şi îi desparte pe adventiştii de ziua a şaptea de ceilalţi creştini 
….” („Mişcarea destinului,” pag. 541) 

Pentru a înţelege această unicitate şi încredinţare, trebuie să înţelegem lecţiile de bază ale 
serviciului de la sanctuar. În timp ce „Leviticul” schiţează câteva jertfe şi servicii, Pavel, în epistola 
către evrei, subliniază două servicii. Acestea sunt jertfa pentru păcat din Leviticul 4; şi ziua ispăşirii, 
aşa cum este consemnată în Leviticul 16. Pavel le recapitulează la începutul celui de-al nouălea 
capitol din epistola sa către evrei: 

„Legământul dintâi avea şi el porunci privitoare la slujba divină, şi un sanctuar pământesc. Căci 
a fost făcut un tabernacol; primul, unde era sfeşnicul, masa şi pâinile pentru punerea înainte; care 
este numit sanctuarul. Şi după perdeaua a doua, tabernacolul care se cheamă Sfânta tuturor; care 
avea cădelniţa de aur, şi chivotul legământului, acoperit peste tot cu aur, unde era vasul de aur care 
avea mană, şi toiagul lui Aaron care înfrunzise, şi tablele legământului; şi deasupra lui erau 
heruvimii slavei, care acopereau scaunul milei cu umbra lor; despre care nu putem vorbi detailat. 
Acum, după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoţii mergeau întotdeauna (zilnic) în 
primul tabernacol, împlinind serviciul lui Dumnezeu. Dar în cel de-al doilea mergea numai marele 
preot odată în fiecare an, nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine, şi pentru erorile poporului. 
Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Sfânta tuturor nu era încă descoperit, câtă vreme stătea 
în picioare primul tabernacol; care era o formă pentru vremurile de acum, în care erau oferite atât 
daruri cât şi jertfe, care nu putea să-l facă desăvârşit pe cel care împlinea acest serviciu, aşa cum îi 
cere conştiinţa.” (Evrei 9:1-9) 

Aici Pavel scrie despre un serviciu zilnic, şi despre unul anual. Folosul acestor două lucrări nu 
avea decât o singură sursă în realitate. În tip, existau jertfe pentru fiecare serviciu. În antitip, o 
singură jertfă este suficientă pentru ambele lucrări. „Astfel, Hristos a fost o dată oferit pentru a 
purta păcatele multora; şi celor care privesc la El li se va înfăţişa a doua oară fără păcat, pentru 
salvare.” (Evrei 9:28) „Căci Hristos a suferit o dată pentru păcate, Cel drept pentru cei nedrepţi, 
pentru a ne duce la Dumnezeu, …” (1 Petru 3:18) Observaţi accentul pe care-l pune Pavel pe 
sacrificiul perfect al lui Hristos, pe măsură ce continuă să scrie în Evrei. 

„Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, printr-un tabernacol mai mare şi mai 
desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta; şi a intrat, odată pentru 
totdeauna, în Locul preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, obţinând 
(„astfel asigurând” RSV) răscumpărare veşnică pentru noi. Căci dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi 
cenuşa unei viţele stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu cât mai 
mult sângele lui Hristos, care, prin Spiritul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui 
Dumnezeu, vă curăţă conştiinţa de faptele moarte pentru a sluji viului Dumnezeu?” (Evrei 9:11-14) 

Sângele lui Hristos a asigurat mijloacele pentru lucrarea din sanctuar care curăţă conştiinţa sau 
mintea. Să ne amintim că lupta este pentru minte. „Să fie în voi mintea aceasta, care era şi în Hristos 
Isus.” (Filipeni 2:5) 

P 
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Jertfa pentru păcat 
 
Al patrulea capitol din Leviticul clasifică patru jertfe diferite pentru păcat: „preotul care este uns 

– marele preot; „întreaga adunare a lui Israel,” „un conducător” şi „oamenii de rând.” Aceste patru 
jertfe erau administrate prin două proceduri diferite. 

În cazul marelui preot sau a întregii adunări a lui Israel, era oferit un taur tânăr. (Leviticul 4:3, 
14) Procedura poate fi găsită în Leviticul 4:1-21 pentru marele preot sau pentru păcatul colectiv, 
după cum urmează: 

 Taurul era adus la poarta tabernacolului unde fie marele preot, fie bătrânii, în cazul în care 
jertfa era adusă pentru adunare, îşi puneau mâinile deasupra animalului şi-şi mărturiseau 
păcatele. 

 Taurul era ucis, iar sângele era stropit înaintea perdelei în locul sfânt, iar o parte din sânge 
era aşezat pe coarnele altarului de aur. 

 Sângele care rămânea era vărsat la picioarele altarului pentru jertfele ce trebuiau arse. 
 Grăsimea era luată împreună cu rinichii şi ficatul, şi erau arse pe altarul de bronz. 
 Restul taurului era dus pe câmp într-un loc curat, aşezat pe lemne şi ars. 
Ultimele două jertfe pentru păcat îi includeau pe toţi indivizii din Israel cu excepţia marelui 

preot. Chiar şi ceilalţi preoţi erau incluşi. Termenul ebraic pentru „conducător” în Leviticul 4:22 
este נשיא – „nasi” care înseamnă prinţ, rege sau conducător. În timp ce „nasi” este folosit pentru a 
descrie capul fiecăreia dintre cele 12 triburi ca un „căpitan,” (vezi Numeri 2:3-29) este de asemenea 
folosit pentru a-l descrie pe Eleazar care trebuia să fie „căpetenia (nasi) peste căpeteniile (nasi) 
leviţilor.” (Numeri 3:32) 

Fie că era un conducător sau o persoană obişnuită, procedura pentru serviciu era aceeaşi, 
diferenţa principală constând în faptul că conducătorul trebuia să aducă un mascul, în timp ce 
persoanele obişnuite puteau aduce şi o femelă sau un miel. Probabil că cea mai frapantă trăsătură a 
acestui sacrificiu este că sângele nu era niciodată adus în Locul Sfânt, ci cu el slujeau preoţii de 
rând. Procedura aşa cum este găsită în Leviticul 4:22-35 poate fi schiţată astfel: 

 Capra sau mielul era adusă în sanctuar, iar mâinile celui ce o oferea erau aşezate 
deasupra capului animalului, şi era mărturisit păcatul. 

 Animalul era ucis iar sângele lui era pus pe coarnele altarului destinat jertfelor pentru 
ardere. 

 Sângele care rămânea era aruncat la picioarele altarului destinat jertfelor pentru ardere. 
 Grăsimea era arsă pe altarul de bronz. 
 Preotul mânca o bucată din carnea animalului „în curtea tabernacolului adunării.” 

(Leviticul 6:26) 
Rezultatul acestor servicii a fost limpede consemnat. În cazul conducătorului este afirmat: 

„Preotul să facă o ispăşire pentru el în privinţa păcatului său, şi i se va ierta.” (Leviticul 4:26) 
Serviciile pentru persoana de rând aduceau acelaşi rezultat: „Preotul să facă o ispăşire pentru el în 
privinţa păcatului său, şi i se va ierta.” (Leviticul 4:31, vezi şi versetul 35.) 

Această ispăşire făcută la altarul pentru jertfele de ardere, reprezintă crucea care a adus iertarea. 
Această iertare asigurată la Calvar este atât de suficientă, încât omul poate fi una cu Dumnezeu. 
Noul Testament oferă o minunată ilustrare în Luca 23:39-43. Hoţul pocăit atârnând pe o cruce lângă 
Isus, L-a rugat pe Stăpân să-şi amintească de el în împărăţia Sa. Hoţul a primit asigurarea iertării 
desăvârşite! Aceasta este o ispăşire pe care nu avem îndrăzneala s-o negăm! 

 
Ispăşirea ispăşirilor 

 
Pe lângă jertfele pentru păcat din Leviticul patru, găsim o altă jertfă la care se face referinţă ca 

la o jertfă pentru păcat. Acest serviciu era adus la îndeplinire o dată în fiecare an, în a zecea zi a 
lunii a şaptea. (Vezi Leviticul 16:1-34.) Această zi, cunoscută ca „Yom Kippur,” (Ziua Ispăşirilor) 
este cea mai sfântă zi din anul ebraic. A fost înţeleasă ca reprezentând judecata şi curăţirea finală de 
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păcat. (Vezi „SDA Source Book,” pag. 61-63.) Serviciile din Ziua Ispăşirii aşa cum le găsim în 
Leviticul 16, pot fi schiţate astfel: 

 După ce oficia serviciul obişnuit de dimineaţă în hainele sale pontificale, marele preot se 
îmbăia şi se îmbrăca în hainele sfinte de pânză ale unui preot de rând. 

 Marele preot prezintă taurul înaintea Domnului; îşi aşează mâinile deasupra capului său. 
 El prezintă cei doi ţapi şi trage la sorţi pentru a determina care va fi pentru Iehova şi care 

pentru Azazel. 
 Marele preot ucide taurul şi-i păstrează sângele. 
 El ia cădelniţa şi tămâia în sfânta sfintelor, şi aranjează tămâia pe cărbunii aprinşi în 

cădelniţă pentru ca norul tămâii să acopere scaunul milei. 
 Se întoarce în curte pentru a lua sângele taurului, pe care îl duce în sfânta sfintelor şi 

stropeşte cu el de şapte ori înaintea scaunului milei. 
 Marele preot se întoarce în curte, ucide ţapul Domnului, şi intră în sfânta sfintelor, şi 

stropeşte cu sângele său după cum a făcut cu sângele taurului. 
 După ce stropeşte cu sângele, revine în locul sfânt şi face ispăşire pentru lucrurile sfinte. 
 Apoi marele preot revine în curte şi face ispăşire pentru altar, stropindu-l atât cu sângele 

taurului, cât şi cu cel al ţapului de şapte ori, punând sângele pe coarnele altarului. 
 Marele preot mărturiseşte păcatele lui Israel deasupra capului ţapului viu, şi-l trimite în 

pustie prin mâna unui om potrivit. 
 După aceste servicii, marele preot se spală, se îmbracă înapoi cu hainele pontificale, şi 

oferă grăsimea jertfelor pentru păcat, jertfa de ardere pentru sine şi pentru popor, jertfa 
de ardere pentru zi, şi iedul jertfei pentru păcat pentru zi. (Vezi „Comentariile biblice ale 
AZŞ,” vol. 1, pag. 706.) 

Rezultatul acestui serviciu era curăţirea. „Căci în ziua aceea, marele preot va face o ispăşire 
pentru tine, pentru a te curăţa, pentru a fi curat de toate păcatele tale înaintea DOMNULUI.” 
(Leviticul 16:30) Sângele lui Isus a asigurat mijloacele atât pentru ispăşirea de la cruce, cât şi pentru 
lucrarea din cer. Aceasta ne ajută să înţelegem 1 Ioan 1:9 „Dacă ne mărturisim, El este credincios şi 
drept pentru a ne ierta păcatele, şi pentru a ne curăţa de toate păcatele.” 

Termenul ebraic pentru ispăşire, בפר – „kaphar,” înseamnă „a acoperi.” În timp ce păcatele 
noastre sunt acoperite de sânge, ele trebuie îndepărtate nu numai din cărţile din cer, ci şi din vieţile 
noastre! Ispăşirea iertării realizată la cruce, în importanţa ei, nu reprezintă ispăşirea deplină şi finală 
care trebuie făcută în vederea restaurării depline a omului pentru a putea sta în prezenţa unui 
Dumnezeu sfânt. O simplă ilustrare va clarifica acest fapt. Mama îi spune fetiţei că poate merge la 
joacă, dar să nu se murdărească. După câteva minute, fiica ei apare la uşă plângând. În urma unei 
căzături, rochia ei albă a devenit maro. Mama o priveşte cu milă. Observând repede atitudinea de 
regret a copilului, ea o asigură de dragostea ei şi de faptul că a iertat-o pentru că s-a murdărit. 
Oricum, chiar dacă este iertată, este încă murdară şi trebuie să fie curăţată! Ispăşirea de la Calvar 
asigură iertarea, însă noi trebuie să primim curăţirea prin sângele lui Isus în Sanctuarul Ceresc. 
„Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Spiritul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă 
fără pată lui Dumnezeu, vă curăţă conştiinţa de faptele moarte pentru a sluji viului Dumnezeu?” 
(Evrei 9:14) 

Cartea Leviticului înregistrează câteva tipuri diferite de jertfe care rezultă într-o „ispăşire.” 
(Vezi Leviticul 1:4; 4:26; 5:6; 12:7.) Oricum, ispăşirea făcută în a zecea zi a lunii a şaptea este 
deasupra tuturor. Leviticul 23 reaminteşte cele mai mari Sabate ceremoniale, iar acolo inspiraţia, 
referindu-se la ziua ispăşirii, foloseşte maiestuosul plural ebraic pentru a arăta superioritatea naturii 
acestei ispăşiri înaintea oricărei alteia. Citim: „DOMNUL a vorbit lui Moise spunând: ‚De 
asemenea, în a zecea zi a lunii a şaptea trebuie să fie o zi a ispăşirilor: („kippur”: plural în limba 
ebraică) va fi o adunare sfântă; şi vă veţi întrista sufletele, şi veţi aduce o jertfă prin foc 
DOMNULUI. Nu veţi face nici o lucrare în acea zi; căci este o zi a ispăşirilor (plural în limba 
ebraică), spre a face o ispăşire pentru voi înaintea DOMNULUI Dumnezeului vostru.’” (Leviticul 
23:26-28) 

Dumnezeu a promis să facă „un om mai preţios decât aurul fin; şi pe om mai scump decât aurul 
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din Ofir.” (Isaia 13:12) Prin intermediul ispăşirii finale, Dumnezeu va pregăti 144.000 pentru a 
oferi universului o descoperire deosebită despre caracterul Său. 

„Aceştia sunt cei ce nu s-au întinat cu femei; căci sunt neîntinaţi. Aceştia sunt cei care Îl 
urmează pe Miel oriunde merge. Ei sunt răscumpăraţi dintre oameni, fiind primele roade ale lui 
Dumnezeu şi ale Mielului. Iar în gura lor nu s-a găsit viclenie; căci sunt fără vină înaintea tronului 
lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:4, 5) 

Psalmistul a afirmat: „Binecuvântat este omul căruia nu-i atribui nici un păcat, şi în al cărui 
spirit nu este viclenie.” (Psalmul 32:2) Nu este de mirare că am fost sfătuiţi să „… ne luptăm cu 
toată puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu pentru a fi printre cei o sută patru zeci şi patru de mii.” 
(R&H, 9 martie 1905) 

 
 

„Nu avem nici o îndoială, 
şi nici nu am avut vreo îndoială 

de-a lungul timpului, 
că doctrinele pe care le credem astăzi (1863) 

sunt adevăr prezent, 
şi că ne aflăm aproape de judecată.” 

 

„Mărturii pentru comunitate,” vol. 2, pag. 355 



36 
 

Capitolul 7 
Biserica Adventistă de Ziua 

a Şaptea şi ispăşirea 
 

redinţa că planul de mântuire nu a fost terminat o dată cu ispăşirea de la cruce, alături de 
înţelegerea naturii umane a lui Isus, i-a despărţit pe adventiştii de ziua a şaptea de 

majoritatea grupurilor evanghelice până la mijlocul anilor 1950. (După cum vom vedea în capitolul 
două zeci şi unu, concesii făcute cu ani înainte, a pregătit calea în vederea compromisurilor 
menţionate.) Înainte de mijlocul anilor 1950, cei mai mulţi evanghelici au considerat că adventiştii 
de ziua a şaptea sunt o sectă. Lucrarea lui Donald Barnhouse şi a lui Walter Martin a deschis calea 
pentru ca biserica să nu mai poarte numele stigmatizat de „sectă”. Având binecuvântarea 
Preşedintelui Conferinţei Generale, R. R. Figuhr, Martin, Barnhouse şi George Cannon s-au întâlnit 
cu T. E. Unruh, Roy A. Anderson, LeRoy Froom şi W. E. Read, pentru a încerca să rezolve 
presupusele neînţelegeri dintre adventişti şi evanghelici. Unruh, scriind în „Adventist Heritage,” a 
afirmat: 

„O serie de conferinţe dintre adventiştii de ziua a şaptea şi lideri evanghelici, care au debutat în 
primăvara anului 1955, derulându-se până în vara lui 1956, au condus la publicarea a două cărţi: 
prima, ‚Adventiştii de Ziua a Şaptea răspund întrebărilor despre doctrină;’ a doua, ‚Adevărul despre 
Adventismul de Ziua a Şaptea.’ Prima reprezintă o mărturisire definitivă a crezului adventist 
modern, … Cea de-a doua lucrare, scrisă de Walter Martin, un expert de seamă a cultelor 
americane, defineşte şi examinează doctrinele adventiste de ziua a şaptea, folosind prima lucrare ca 
sursă şi autoritate. În această carte, Martin a şters biserica Adventistă de Ziua a Şaptea de pe lista sa 
ce conţine sectele care nu sunt creştine, şi recunoaşte că toţi cei care cred ‚Întrebările despre 
doctrină’ pot fi număraţi ca membrii trupului lui Hristos (biserica creştină în accepţiunea 
evanghelică), şi astfel ca fraţi ai săi.” („The Adventist Heritage,” vol. 4, nr. 2, 1977) 

Aceste conferinţe şi cartea care a rezultat, „Întrebări despre doctrină,” au compromis poziţia 
noastră pe care o îmbrăţişam, referitoare la ispăşire. Mai precis, negăm modul nostru de înţelegere 
referitor la ispăşirea dublă şi reducem lucrarea de mare preot a lui Hristos la nimic mai mult decât la 
o serie de mişcări lipsite de înţeles. Acest capitol va certifica tăgăduirea care s-a petrecut în 
momentul apariţiei „Întrebărilor despre doctrină,” tăgăduirea care a urmat, şi răspunsul lui 
Dumnezeu la această tăgăduire. 

 
Tăgăduirea din „Întrebări despre doctrină” 

 
La pagina 390 din „Întrebări despre doctrină,” citim: „Adventiştii nu îmbrăţişează nici o teorie a 

vreunei ispăşiri duble.” (Sublinieri în original.) Dr. Barnhouse, scriind referitor la marea 
dezamăgire, a numit doctrina judecăţii de cercetare „o idee omenească salvatoare” şi „că orice efort 
de a o întări este răsuflat, plictisitor şi neavantajos!” („Eternity,” septembrie 1956 – sublinierile 
sunt în original.) Mai târziu, el a numit-o „lipsită de importanţă şi aproape naivă …” (Idem) El a 
consemnat de asemenea impresiile pe care i le-au lăsat liderii noştri referitor înţelegerea lor în ceea 
ce priveşte judecata de cercetare: 

„Ar trebui ca, de asemenea, să ne dăm seama că unii adventişti de ziua a şaptea neinformaţi, au 
luat această idee şi au dus-o până la fantasticele extreme literale. Domnul Martin şi cu mine i-am 
auzit pe liderii adventişti de ziua a şaptea afirmând cu hotărâre că ei resping toate aceste 
extreme. Aceasta au afirmat în termeni foarte clari. Mai departe, ei nu cred, aşa cum au învăţat 
unii dintre primii lor învăţători, că lucrarea de ispăşire a lui Isus nu a fost terminată la Calvar şi 
că El ar continua încă o a doua lucrare de slujire din 1844. Această idee este de asemenea cu 
desăvârşire respinsă.” (Idem) 

Liderii noştri au respins învăţăturile biblice ale lui James şi Ellen White, Uriah Smith, etc. Ei au 
pregătit de asemenea un răspuns care să-i satisfacă pe evanghelici în ceea ce priveşte ispăşirea pe 
care o face acum Hristos acum în cer. Din nefericire, nu a fost un răspuns biblic. În „Întrebări 

C 
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despre doctrină,” ei au afirmat: 
„De aceea, atunci când cineva aude pe un adventist spunând, sau citeşte în literatura noastră 

adventistă – chiar şi în scrierile Ellenei G. White – că Hristos face ispăşire acum, trebuie să 
înţeleagă că noi pur şi simplu vrem să spunem că Hristos realizează acum o aplicare a beneficiilor 
ispăşirii sacrificiului pe care l-a făcut la cruce; că o face eficientă pentru noi individual, potrivit 
nevoilor şi cerinţelor noastre.” („Întrebări despre doctrină,” pag. 354, 355 – sublinieri în original.) 

Aceasta este în de acord cu poziţia pe care Barnhouse a înţeles că au luat-o fraţii noştri, căci el a 
scris: „Ei cred că din vremea în care S-a înălţat, Hristos S-a îngrijit de beneficiile ispăşirii pe care a 
terminat-o la Calvar.” („Eternity,” septembrie 1956) Însă ce să înţelegem atunci când citim că Isus 
„realizează acum o aplicare a beneficiilor ispăşirii sacrificiului pe care l-a făcut la cruce”? „Întrebări 
despre doctrină” oferă răspunsul. 

„Cât de slăvit este gândul că Regele care ocupă tronul, este şi reprezentantul nostru la curtea 
cerului! Acest gând devine şi mai plin de semnificaţie când realizăm că Isus, garantul nostru, a 
intrat în ‚locurile sfinte,’ şi a venit în prezenţa lui Dumnezeu pentru noi. Însă acesta nu cu speranţa 
de a obţine ceva pentru noi atunci sau în vreun alt timp din viitor. Nu! El a obţinut deja la cruce 
pentru noi.” („Întrebări despre doctrină,” pag. 381 – sublinieri în original.) 

 
Poziţia noastră prezentă 

 
„Întrebări despre doctrină” a fost publicată cu aproape patru zeci de ani în urmă. Pe ce bază 

putem afirma că punctele de vedere prezentate acolo sunt încă valabile şi reprezentative? Walter 
Martin a documentat poziţia conducerii bisericii îmbrăţişată în 1983. El a scris: 

„De vreme ce am accentuat mereu importanţa integrităţii doctrinale în evaluările mele asupra 
mişcărilor religioase, transformarea doctrinală din sânul adventismului reprezintă o preocupare 
majoră. Prin urmare, la 16 februarie 1983, am scris la Conferinţa Generală a Adventiştilor de Ziua a 
Şaptea (Washington D.C.), cerând declaraţia oficială şi publică a Conferinţei care să reafirme sau să 
nege autoritatea cărţii adventiste ‚Întrebări despre doctrină,’ care reprezintă publicaţia adventistă 
reprezentativă pe care mi-am fondat evaluarea şi cartea mea anterioară. La 29 aprilie 1983, W. 
Richard Lesher, vice-preşedintele Conferinţei Generale, a răspuns într-o scrisoare personală. Citez 
fragmente din răspunsul său: 

‚Întrebaţi dacă adventiştii de ziua a şaptea mai susţin încă răspunsurile oferite la întrebările 
dumneavoastră în Întrebări despre doctrină, aşa cum au făcut-o în 1957. Răspunsul este da. Aţi 
specificat în scrisoarea dumneavoastră că unii s-au opus răspunsurilor oferite atunci, şi, într-o 
anumită măsură, aceeaşi situaţie există astăzi. Dar cu siguranţă marea majoritate a adventiştilor 
de ziua a şaptea sunt în armonie cu punctele de vedere exprimate în Întrebări despre 
doctrină.’ (Scrisoarea lui W. Richard Lesher către Walter Martin, 28 aprilie 1983) 

Pe baza scrisorii de mai sus, a dialogului cu câţiva lideri adventişti şi a fluxului continuu de 
mărturii din sânul adventismului, trebuie pentru moment să rămân la evaluarea mea originală asupra 
adventismului de ziua a şaptea, aşa cum este prezentată pe larg în prima mea carte asupra acestui 
subiect, şi mai târziu în acest volum.” („Împărăţia sectelor,” pag. 410) 

În 1983 biserica încă menţinea punctele de vedere exprimate în „Întrebări despre doctrină.” Acel 
punct de vedere era că Isus nu obţine nimic pentru noi în cer, şi că totul a fost asigurat la cruce; nu 
există ispăşire finală! Cea mai recentă publicaţie a ceea ce se pretinde a reprezenta doctrina 
adventistă de ziua a şaptea, este cartea „Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” Această carte pretinde 
a fi „O expunere biblică a celor 27 de doctrine fundamentale.” (subtitlu) Această carte a fost 
concepută într-o manieră similară „Întrebărilor despre doctrină;” cu alte cuvinte, un singur scriitor 
pregătind planul iniţial, cu un grup mare de predicatori şi învăţaţi care făceau sugestiile de rigoare. 
La început, planul pentru „Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” a fost pregătit de Norman Gulley. 
Această lucrare era prea „liberală” pentru ca Bob Spangler, pe atunci conducător, s-o poată accepta. 
Spangler i-a cerut atunci lui P. G. Damsteegt să rescrie schiţa iniţială pentru fiecare capitol. La 
pagina v a cărţii descoperim mai mult din acest proces: 

„Cele zece diviziuni mondiale ale bisericii au ales un comitet de 194 de persoane care au 
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parcurs fiecare capitol, sugerând corectări, adăugiri şi eliminări. Un comitet mai mic de 27 de 
conducători ai bisericii, teologi şi pastori, s-au întâlnit în mod regulat cu Damsteegt pentru a 
supraveghea pregătirea acestei lucrări.” („Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” pag. v) 

Printre cei care sunt creditaţi pentru a „împărtăşi sfatul lor, să verifice sursele, să caute 
materiale, să rescrie şi să redacteze” se numără Roy Adams, Duncan Eva, Samuele Bacchiocchi, B. 
B. Beach, Norman Gulley, William Johnsson, şi o ceată de alţi susţinători ai „noii teologii.” În timp 
ce Damsteegt însuşi poate fi „istoric” în modul său de a înţelege ispăşirea, cei de mai sus nu sunt. 
Oricine care este familiarizat cu procesul de editare ştie că în multe cazuri, forma tipărită este foarte 
diferită de cea propusă pentru examinare. În timp ce unii fraţi sinceri au văzut în cartea „Adventiştii 
de Ziua a Şaptea cred…” „o realiniere curajoasă la credinţa istorică a pionierilor noştri şi bisericii 
noastre,” adevărul este că ea învaţă aceeaşi doctrină a ispăşirii ca şi „Întrebări despre doctrină.” 
Evanghelicii au înţeles în mod clar că „Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” lămureşte învăţăturile 
din „Întrebări despre doctrină.” Eu cred că această diferenţă de opinie nu ţine atât de lipsa 
sincerităţii, cât de ignoranţă. Mulţi dintre fraţii noştri nu au examinat în realitate noua carte. 
Observaţi cât de asemănător este limbajul din „Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” cu cel din 
„Întrebări despre doctrină:” 

„Sacrificiul făcut o dată pentru totdeauna a fost oferit (Evrei 9:28); acum El face disponibile 
toate beneficiile acestui sacrificiu expiator.” („Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” pag. 313) 

„În mod similar, Hristos, în sanctuarul ceresc, a oferit poporului Său beneficiile ispăşirii Sale 
terminate; la revenirea Sa, El îi va răscumpăra şi le va da viaţa veşnică.” (Idem, pag. 365) 

Acesta este chiar limbajul din „Întrebări despre doctrină.” În capitolul nouă al cărţii „Adventiştii 
de Ziua a Şaptea cred…”, „Viaţa, Moartea şi Învierea lui Hristos,” citim: „Acolo, ca Mare Preot, El 
(Hristos) aplică beneficiile ispăşirii Sale terminate şi desăvârşite pentru a realiza reconcilierea 
oamenilor cu Dumnezeu.” (Această declaraţie se găseşte de asemenea şi în „Adventiştii de Ziua a 
Şaptea cred…” pag. 312) (Idem, pag. 110) – Nota de la subsol este de un interes deosebit pentru că 
trimite cititorul la o altă sursă pentru o discuţie amplă asupra subiectului. Sursa este „Întrebări 
despre doctrină”! Nota de la subsol spune: „3. Pentru o discuţie amplă asupra acestui concept 
Biblic, vezi ‚Răspunsurile Adventiştilor de Ziua a Şaptea la întrebări despre doctrină’ (Washington 
D. C.: R&H, 1957), pag. 341-355.” („Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” pag. 117) 

Atât „Întrebări despre doctrină” cât şi „Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” deţin afirmaţii care 
pretind a fi reprezentative, dar nu autoritare. Citim mai întâi în „Întrebări despre doctrină:” 

„Însă, datorită însăşi naturii organizaţiei Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, nici o declaraţie 
a vreunui crez Adventist de Ziua a Şaptea nu poate fi considerat oficial atât timp cât nu este adoptat 
de Conferinţa Generală în sesiune cvadrienală, când sunt prezenţi delegaţi acreditaţi din întreaga 
lume. Răspunsurile din acest volum constituie o lărgire a poziţiei noastre doctrinale conţinută în 
declaraţia oficială a Crezurilor Fundamentale la care s-a făcut deja referinţă. Rezultă că acest volum 
poate fi privit cu adevărat ca reprezentativ pentru credinţa şi crezurile Bisericii Adventiste de Ziua a 
Şaptea.” („Întrebări despre doctrină,” pag. 9) 

„Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” exprimă acelaşi punct de vedere ca şi „Întrebări despre 
doctrină.” Ea pretinde că este o Declaraţie de Credinţă reprezentativă, însă nu una oficială pentru că 
nu a fost votată de o Conferinţă Generală în sesiune: 

„În timp ce acest volum nu este o declaraţie oficială votată – numai o Conferinţă Generală în 
sesiune poate face aceasta – poate fi privită ca reprezentând ‚adevărul … în Isus’ (Efeseni 4:21) pe 
care adventiştii de ziua a şaptea de pe tot globul îl preţuiesc şi îl proclamă.” („Adventiştii de Ziua a 
Şaptea cred…” pag. iv) 

De aceea, atât în „Întrebări despre doctrină” cât şi în „Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” 
găsim ceea ce se pretinde a fi declaraţia adevărată şi reprezentativă, însă nu oficială! Atunci când 
biserica s-a reunit în 1980 la Dallas pentru Sesiunea Conferinţei Generale, a fost votată o Declaraţie 
de Credinţă. Declaraţia poate fi găsită în orice manual al bisericii tipărit după 1980, şi de asemenea 
în cartea „Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…”. Crezul nr. 23 spune în parte: 

„Există un sanctuar în cer, adevăratul tabernacol pe care Domnul l-a ridicat şi nu omul. În 
acesta, Hristos slujeşte în folosul nostru, punând la îndemâna credincioşilor beneficiile sacrificiului 
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Său ispăşitor oferit o dată pentru totdeauna pe cruce.” („Manualul bisericii Adventiste de Ziua a 
Şaptea,” pag. 43 – ediţia 1981) – Această declaraţie se găseşte de asemenea şi în „Adventiştii de 
Ziua a Şaptea cred…” pag. 312 –  

Din 1872, an în care a fost publicat prima Declaraţie de Credinţă, până în 1980, nu a fost 
prezentată nici o declaraţie ca acesta. De unde provine acest limbaj? Vine din „Întrebări despre 
doctrină,” pag. 355. Acolo citim că „Hristos aplică acum beneficiile ispăşirii prin sacrificiul pe 
care l-a făcut la cruce.” Ce înseamnă acest limbaj? „…nu cu speranţa de a obţine ceva pentru noi 
atunci sau în vreun alt timp din viitor. Nu! El a obţinut deja la cruce pentru noi.” (Idem, pag. 381 – 
sublinieri în original.) Aceasta este o tăgăduire oficială a ispăşirii finale! 

 
Reacţia lui Dumnezeu faţă de trădare 

 
Înainte de a observa reacţia lui Dumnezeu faţă de o astfel de înaltă trădare, să revedem mai întâi 

scopul Mişcării Advente. Ni s-a spus: 
„Într-un sens special, adventiştii de ziua a şaptea au fost puşi în lume ca străjeri şi purtători de 

lumină. Lor le-a fost încredinţată ultima avertizare pentru o lume ce piere. Asupra lor luminează 
lumina minunată din cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost dată o lucrare de cea mai mare 
însemnătate - proclamarea primei, celei de-a doua şi celei de-a treia solie îngerească. Nu există o 
altă lucrare de o aşa mare importanţă. Ei nu trebuie să îngăduie ca altceva să le absoarbă atenţia. 
Adevărurile cele mai solemne încredinţate vreodată celor muritori, ne-au fost date nouă să le 
vestim lumii. Proclamarea acestor adevăruri trebuie să fie lucrarea noastră. Lumea trebuie să fie 
avertizată, şi poporul lui Dumnezeu trebuie să fie sincer faţă de sarcina încredinţat lui.” („Mărturii 
pentru comunitate,” vol. 9, pag. 19) 

Cel mai solemn mesaj oferit vreodată, a fost mesajul despre ora de judecată din sanctuar. Aşa 
cum scria prezbiterul Stephen Haskell: „Despre judecată vorbeşte fiecare scriitor al Bibliei. Este 
menţionată de peste o mie de ori în Scrierile Sacre. Este mult mai solemnă decât moartea; căci 
moartea desparte prietenii până la înviere, însă judecata îi desparte pentru totdeauna.” („Crucea şi 
umbra ei,” pag. 230) Acesta este mesajul primului înger şi într-o mare măsură al celui de-al doilea 
şi al celui de-al treilea. Cât de potrivite sunt cuvintele inspirate ale lui Pavel către fiul său în 
credinţă: „O, Timotei, păstrează ceea ce ţi s-a încredinţat …” (1 Timotei 6:20) Dumnezeu le-a 
încredinţat în mod clar adventiştilor de ziua a şaptea o solie specială. Unii cred că indiferent cât de 
credincioasă este acestei încredinţări, ea încă navighează către Canaanul ceresc. Aceasta este o 
eroare fatală. Observaţi cu atenţie cuvintele pe care slujitorul lui Dumnezeu le-a scris, cuvinte care 
spulberă această idee nutrită, ca şi reacţia lui Dumnezeu faţă de trădarea încredinţărilor sacre: 

„Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea trebuie să fie cântărită în balanţele sanctuarului. Ea va fi 
judecată după privilegiile şi avantajele pe care le-a avut. Dacă viaţa ei spirituală nu corespunde cu 
avantajele pe care Hristos le-a revărsat asupra ei cu un preţ nemăsurat, dacă binecuvântările 
conferite ei nu au pregătit-o pentru lucrarea ce i-a fost încredinţată, se va rosti asupra ei sentinţa: 
‚Aflat cu lipsă.’ Ea va fi judecată după lumina revărsată, după ocaziile date.” („Mărturii pentru 
comunitate,” vol. 8, pag. 247) 

Observaţi limbajul folosit. Biserica „trebuie să fie cântărită în balanţele sanctuarului. Ea (trupul 
corporativ) va fi judecată după privilegiile şi avantajele pe care le-a avut.” Nici un popor nu a avut 
vreodată lumina pe care Dumnezeu a binevoit să o ofere acestui popor. Ni s-a spus că, „dacă 
binecuvântările conferite ei nu au pregătit-o pentru lucrarea ce i-a fost încredinţată, se va rosti 
asupra ei sentinţa: ‚Aflat cu lipsă.’” În ceea ce priveşte o astfel de înaltă trădare, ni s-a mai spus de 
asemenea: 

„Istoria lui Iuda ne prezintă sfârşitul trist al unei vieţi care ar fi putut fi onorată de Dumnezeu. 
Dacă Iuda ar fi murit mai înainte de ultima călătorie la Ierusalim, ar fi fost privit ca un om vrednic 
de a ocupa un loc între cei doisprezece apostoli, unul a cărui lipsă ar fi fost foarte mult simţită. 
Repulsia cu care a fost privit de-a lungul veacurilor n-ar fi existat dacă însuşirile caracterului său n-
ar fi fost date pe faţă la încheierea istoriei vieţii sale. Dar caracterul său a fost descoperit lumii cu 
un scop. Şi anume, ca să fie o avertizare pentru toţi aceia care, asemenea lui, ar trăda lucrurile 
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sacre încredinţate.” („Hristos Lumina lumii,” pag. 716) 
Ceea ce am văzut reprezintă o trădare de către conducătorii în care fraţii au avut încredere, a 

lucrurilor sacre care ne-au fost încredinţate. „Oamenii din vechime, cărora Dumnezeu le-a dat o 
mare lumină şi care au stat în apărarea intereselor spirituale ale poporului, au trădat ceea ce le-a fost 
încredinţat.” („Mărturii pentru comunitate,” vol. 5, pag. 211) Este de mirare că fraţii a căror 
înţelegere şi discernământ au fost trezite sub puterea Spiritului Sfânt, proclamă solia prin 
intermediul a ceea ce se numeşte „Lucrători independenţi”? (Este vorba despre Lucrătorii 
Independenţi din SUA – fraţi adventişti care lucrează sau nu ca biserică, fiind uniţi însă pentru a 
răspândi cuvântul lui Dumnezeu.) Fie ca Dumnezeu să-i ajute pe cei care înţeleg să fie credincioşi şi 
să proclame solia celor trei îngeri într-o manieră clară şi distinctă. Cât de tristă va fi judecata pentru 
„câinii muţi” (Isaia 56:10) care nu au lătrat; cei care au cunoscut importanţa orei, dar au refuzat să 
proclame solia ceasului judecăţii. 

„Aşa spune Domnul DUMNEZEU: ‚Un rău, şi numai un rău iată că vine. Vine un sfârşit, vine 
sfârşitul: se trezeşte împotriva ta; iată, a venit. Dimineaţa vine la tine, o tu care locuieşti în ţară; vine 
timpul, ziua necazului este aproape, şi nu sunetul munţilor.’” (Ezechiel 7:5-7) 

„Căci mânia lui Dumnezeu este descoperită din cer împotriva tuturor lipsurilor de evlavie şi a 
lipsurilor de neprihănire a oamenilor, care înăbuşă adevărul în lipsa de neprihănire.” (Romani 1:18, 
NKJ) 
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Capitolul 8 
Paradoxul „Adventismului istoric” 

 
rimul capitol al cărţii s-a ocupat de o scurtă trecere în revistă a manierei în care au fost 
formate doctrinele noastre. Am stabilit următoarele patru puncte referitor la doctrinele 

noastre: 
 Descoperirea lor a venit prin studiul Bibliei şi prin revelaţie. 
 Punctele de bază au stabilite în experienţa noastră timpurie (decembrie 1850). 
 Aceste puncte nu trebuie mişcate sau schimbate. 
 Orice abatere de la aceste adevăruri este apostazie. 

Am învăţat de asemenea că, pe parcursul perfecţionării doctrinelor noastre, acea „lumină a fost 
dată pentru a ne ajuta (pe primii lucrători) să înţelegem versetele în legătură cu Hristos, misiunea 
Sa, şi lucrarea Sa de preot.” („Mărturii Speciale,” seria B, nr. 2, pag. 57) Despre misiunea Sa, aşa 
cum este descoperită în întrupare şi în lucrarea Sa de preot în cadrul ispăşirii din sanctuar, s-a vorbit 
în capitolele doi până la şapte. În ceea ce priveşte aceste puncte de doctrină, am văzut că Biblia, 
Spiritul Profetic şi toţi pionierii erau în concordanţă. Cu adevărat aceste puncte de vedere sunt „de 
importanţă istorică” sau „cu caracter istoric” în ceea ce priveşte contextul aşezării temeliei bisericii. 
Ar trebui să vorbim şi despre adevărul referitor la natura lui Hristos înainte de întrupare. Felul în 
care înţelegem doctrina despre Hristos va afecta în mod direct felul în care înţelegem doctrina 
despre Dumnezeu, şi chiar aici începe paradoxul „Adventismului istoric.” 

Dicţionarul defineşte cuvântul „paradox” ca „părere contrară opiniei generale,” sau ca „o 
afirmaţie care se contrazice pe sine, şi care la început părea adevărată.” („Webster’s New Collegiate 
Dictionary”) În timp ce uneori pare a încerca să ascundă învăţăturile din trecut ale bisericii în 
această privinţă, ca în „Întrebări despre doctrină” şi „Mişcarea destinului,” orientarea actuală este de 
a folosi înregistrările istoriei noastre trecute ca arsenal împotriva acelora care pretind a fi „adventişti 
istorici.” Observaţi provocarea Bisericii AZŞ publicată în „Issues”: 

„Pentru acei care doresc să definească ‚adventismul istoric’ în termenii specifici ai conţinutului 
doctrinal, anul 1872 reprezintă o reală dilemă. A accepta ceea ce au considerat adventiştii ca 
obligatoriu la vremea respectivă, ar exclude orice referinţă la natura lui Hristos sau la un anumit tip 
de supunere. Oricum, dacă cineva doreşte să susţină o idee în plus din acea perioadă şi să o facă 
obligatorie în zilele noastre (chiar dacă adventiştii din acea perioadă au refuzat să fie legaţi de vreo 
idee suplimentară), întrebarea este: Este cineva gata să accepte toate ideile din acea perioadă? Sunt 
apărătorii moderni ai aşa numitului Adventism istoric, cu adevărat pregătiţi de a reveni la o poziţie 
non-trinitariană?” („Issues,” pag. 39) 

Biserica şi aproape toţi lucrătorii independenţi pretind a crede doctrina trinitariană. „Issues” 
pretinde că primii adventişti nu au crezut-o. Biserica, prin „Issues,” ridică o întrebare foarte logică; 
cum pot independenţii să pretindă a fi „istorici” când nu acceptă doctrina despre Dumnezeu aşa cum 
a fost învăţată de pionieri? Acesta este paradoxul „Adventismului istoric.” Această controversă a 
fost evitată de unul dintre gânditorii de seamă ai mişcării independente. Într-un pamflet minunat 
conceput şi bine apreciat de altfel, el a scris: 

„După cum apare în mod clar în scrierile noastre, înţelegem şi folosim termenul ‚istoric’ ca 
referindu-se la adevărurile care au fost îmbrăţişate de efectiv toţi adventiştii dinaintea cărţii 
‚Întrebări despre doctrină’ apărută în 1957. 

Suntem ignoranţi în ceea ce priveşte istoria bisericii noastre. Suntem pe deplin conştienţi că 
formarea doctrinelor noastre a constituit un proces gradual, principiile majore fiind stabilite în 
primii ani, alte ajustări venind mai târziu. Suntem de asemenea pe deplin conştienţi despre 
diferenţele dintre ‚pietrele de hotar’ şi ‚stâlpii’ credinţei noastre pe de o parte, şi chestiunile mai 
puţin importante pe de cealaltă parte. 

Însă aceste chestiuni au fost puse în ordine şi teologia noastră a fost bine perfecţionată înainte de 
1957, iar noi ne referim la credinţa comună din perioada de dinaintea anului 1957 când ne numim 
‚adventişti istorici.’ Din nou, aceasta este limpede afirmat înscrierile noastre. 

P 



42 
 

De aceea privim cu mirare la pagina 18, căutând adventismul istoric în cartea ‚Issues,’ paginile 
35-53. Capitolul ne cere să privim înapoi la experienţa primilor ani ai AZŞ pentru definirea 
termenului ‚Adventism istoric.’ În ceea ce priveşte acest subiect, aceasta nu are decât puţină sau 
chiar nici o relevanţă. Vorbim despre perioada dinainte de 1957, nu despre perioada dinainte de 
1857.” („Issues: The Real Issue the Side Issues and the Pseudo Issue”, pag. 39, 40) 

Cele două puncte doctrinale discutate în acest pamflet erau întruparea şi ispăşirea. Recunoaştem 
că aceste doctrine par a se fi modificat puţin din 1857 până în 1957. Astfel, a pretinde că susţinem 
teologia bisericii dinainte de 1957 sau 1857 ar fi aproape acelaşi lucru în ceea ce priveşte aceste 
puncte de doctrină din unghiurile din care au fost abordate. Însă acest lucru nu poate fi spus şi 
despre doctrina referitoare la Dumnezeu. Semnatarul acestui pamflet declară că „principiile majore” 
ale credinţei noastre au fost stabilite în primii ani. De fapt, semnatarul pamfletului a conceput un 
studiu exact, demonstrând că punctele majore au fost stabilite timpuriu. Scrierile Ellenei White 
susţin că acea perioadă a fost în 1850. De aceea nu ar trebui să fim surprinşi descoperind provocarea 
bisericii publicată în „Issues.” În nici un caz doctrina despre Dumnezeire nu poate fi considerată o 
chestiune minoră, secundară. Atât biserica cât şi lucrătorii independenţi au clarificat în publicaţiile 
şi benzile recente, faptul că ei consideră doctrina despre Dumnezeu o chestiune importantă. De fapt, 
cei mai mulţi se grăbesc în a-şi apăra poziţia şi a ataca tot ceea ce nu corespunde cu opinia pe care o 
împărtăşesc. 

Dovezile sunt clare şi de netăgăduit că pionierii Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea au crezut 
o doctrină foarte diferită de doctrina Trinitariană de astăzi. A încerca să-i tratăm pe primii adventişti 
în cadrul acestui studiu „ca pe un cancer încapsulat, grosolan dar restrâns” după cum a făcut Froom, 
ar fi extrem de necinstit. („Sanctuarul şi Ispăşirea,” pag. 530) Mărturia istoriei nu este ambiguă. 
Primii adventişti de ziua a şaptea au fost fără excepţie anti-trinitarieni. Ce înseamnă pentru noi acest 
lucru astăzi? Sora White afirmă că Dumnezeu ne-a oferit adevărul în experienţa noastră timpurie; 
atunci, cum considerăm schimbarea? Ce spun scrierile Ellenei White referitor la această învăţătură? 
Mai presus de toate, ce spun Scripturile referitor la această doctrină atot-importantă? În timp ce unii 
se sperie că va izbucni o controversă în ceea ce priveşte doctrina despre Dumnezeu, ar trebui să ne 
bucurăm că Dumnezeu ne oferă fiecăruia dintre noi o posibilitate de a studia pentru noi înşine pe 
această temă, astfel încât să putem avea adevărul, pur şi neamestecat. Am fost sfătuiţi astfel: 

„Nu există nici o siguranţă împotriva răului, decât adevărul. 
Sunt mulţi în biserică care sunt siguri de faptul că înţeleg ceea ce cred; însă, până când nu răsare 

controversa, ei nu-şi cunosc slăbiciunile. Când sunt despărţiţi de cei care cred la fel şi sunt siliţi să 
stea singuri pentru a-şi argumenta credinţa, vor fi surprinşi să descopere cât de confunzi sunt în 
ideile lor despre ceea ce au acceptat ca adevăr. … 

Această lumină ar trebui să ne conducă la studiu sârguincios al Scripturilor şi la o cercetare mai 
critică a poziţiilor pe care le adoptăm. … Credincioşii nu trebuie să-şi găsească odihna în 
presupuneri şi idei greşit definite despre ceea ce constituie adevărul. Credinţa lor trebuie să fie cu 
tărie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât atunci când va veni timpul de probă şi vor fi 
aduşi înaintea consiliilor pentru a da socoteală pentru credinţa lor, să fie capabili de a oferi un motiv 
pentru nădejdea care este în ei, cu blândeţe şi teamă.” („Harul uimitor al lui Dumnezeu,” pag. 30) 

„Cei care doresc în mod sincer după adevăr, nu vor ezita de a-şi supune punctele de vedere 
cercetării şi criticii, şi nu vor fi deranjaţi dacă opiniile şi ideile lor sunt contrazise. 

Avem multe lecţii de învăţat, şi multe, multe de dezvăţat. Numai Dumnezeu şi cerul sunt 
infailibili. Cei care cred că nu vor trebui niciodată să renunţe la ideile pe care le preţuiesc, că nu vor 
avea niciodată ocazia de a-şi schimba părerea, vor fi dezamăgiţi.” (R&H, 26 iulie 1892 – vezi de 
asemenea şi „Sfaturi pentru scriitori şi editori,” pag. 37.) 

Vom începe cu o examinare a ceea ce credeau pionierii noştri. Poziţia denominaţională timpurie 
poate fi înţeleasă privind la punctele de vedere ale minţilor sale conducătoare asupra subiectului 
Dumnezeirii. 
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Joseph Bates 
 
Puţini dintre primii adventişti au fost atât de respectaţi ca Joseph Bates. De la 15 ani, şi-a 

petrecut următorii 21 de ani din viaţa sa ca marinar şi căpitan pe mare. Era cunoscut sub 
pseudonimul intim „Căpitanul Bates.” În autobiografia sa, el descoperă nu numai o parte din 
experienţa sa creştină timpurie, dar şi punctul său de vedere faţă de doctrina Trinitariană. (Ellen 
White recomandă cu căldură această lucrare tinerilor noştri, numind-o „o comoară.” – vezi R&H 11 
decembrie 1879.) 

„Pe parcursul primăverii anului 1827, am fost binecuvântaţi cu o reînviorare a religiei în 
Fairhaven, mai ales în Biserica creştină. În acest anotimp, mintea mea era mai mult sau mai puţin 
îndreptată spre gândul de a mă uni cu vreo denominaţiune de creştini. Soţia mea a fost membră a 
bisericii Creştine timp de câţiva ani înainte de a ne căsători. Dar întovărăşindu-mă cu ea, după ce 
ne-am căsătorit, când eram acasă, am început cumva să mă acomodez cu punctele lor de vedere 
despre Biblie. Ei luau Scripturile ca singura lor regulă de credinţă şi practică, renunţând la toate 
crezurile. 

Părinţii mei erau vechi membrii 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. ... 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.’” („Autobiografia prezbiterului Joseph Bates”, pag. 204, 205) 

Bates s-a alăturat Legăturii Creştine, şi mai târziu a ajutat la construirea Casei de Întâlnire a 
Legăturii Creştine de pe Strada Washington din Fairhaven, unde a crescut. Bates şi-a scris 
autobiografia în 1868, cu patru ani înainte de moartea sa. Nu există nici un indiciu că punctele sale 
de vedere s-ar fi schimbat din 1827, în cei 45 de ani. Joseph Bates nu a crezut în Trinitate. 

 
„Legătura Creştină” 

 
Înainte de a trece mai departe la ceilalţi pionieri ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, ne va 

fi folositoare o trecere în revistă a „Legăturii Creştine”, al cărui membru a fost Bates. 
Mulţi dintre primii predicatori Adventişti au venit de la „Legătura Creştină”. De un interes 

deosebit este Joshua Himes, unul dintre cei mai puternici suporteri ai lui William Miller. Erwin 
Gane, într-o teză de masterat, oferă următoarea descriere a Legăturii Creştine: 

„Debutul Legăturii Creştine a fost în jurul anului 1800. Nimeni nu este recunoscut ca lider sau 
fondator al sectei. Membrii au provenit dintr-un număr mai mare de denominaţiuni religioase 
conservatoare ca Baptiştii Calvinişti, Baptiştii cu Voinţa liberă şi cu Şase principii, Metodiştii şi 
Prezbiterienii. Provenind dintr-o asemenea diversitate de medii, membrii aveau opinii variate despre 
chestiunile doctrinale. Himes arată că prima caracteristică deosebită a grupului era ‚toleranţa 
universală.’ În ceea ce priveşte atitudinea lor faţă de doctrina Trinităţii, Himes a scris: ‚La început, 
erau în general Trinitarieni; ulterior, au respins aproape în unanimitate doctrina Trinitariană ca fiind 
nescripturistică.’” (Erwin Gane – „Vederile ariene sau anti - Trinitariene prezentate în literatura 
Adventistă de Ziua a Şaptea şi răspunsul Ellenei White,” pag. 7) 

Cuvintele lui Himes de mai sus, au fost luate dintr-un articol pe care l-a scris către „Legătura 
Creştină” pentru „Encyclopedia of Religious Knowledge” a pastorului Newton Brown. Astfel, el 
vorbeşte cu autoritate nu numai pentru sine, dar şi pentru alţii. Gane comentează: „Este foarte 
semnificativ faptul că Himes, unul dintre părinţii spirituali ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, 
a îmbrăţişat aceste doctrine. Este de asemenea semnificativ faptul că alţi pionieri ai acestei Biserici 
au fost membrii în ‚Legătura Creştină’ înainte de a accepta principiile Adventismului de Ziua a 
Şaptea.” (Idem, pag. 8) Probabil că cel mai semnificativ lucru este că unul dintre aceşti pionieri a 
fost James White. 
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James White 
 
Scriitor prolific, predicator dinamic şi un abil administrator; puţini bărbaţi au avut o mai mare 

influenţă asupra mişcării advente decât prezbiterul James White. Botezat la vârsta de 15 ani, James 
White, asemenea lui Joshua Himes şi Joseph Bates, a fost membru al „Legăturii Creştine.” După ce 
l-a auzit pe William Miller predicând în 1842, a devenit un entuziast adept al doctrinei advente. A 
fost hirotonisit anul următor, iar mai târziu s-a căsătorit cu Ellen G. Harmon. Cu toate că a murit la 
vârsta prematură de 60 de ani, a fost o forţă în conducerea poporului advent mai bine de 35 de ani. 
Punctele sale de vedere aveau greutate în biserică şi erau reprezentative pentru adventismul 
timpuriu. Una dintre primele afirmaţii ale prezbiterului White referitoare la subiectul Trinităţii, a 
fost făcută într-o ediţie timpurie a „The Day-Star.” Într-o expunere pe marginea capitolelor 3 şi 4 
din Iuda, el a scris: 

„Modul în care spiritiştii au înlăturat sau au tăgăduit pe singurul Domn Dumnezeu şi pe Domnul 
nostru Isus Hristos, a fost prin cea dintâi folosire a vechiului crez nescripturistic 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”) 

Şase ani mai târziu, într-un articol din „Review,” prezbiterul White combate acuzaţia potrivit 
căreia „poruncile lui Dumnezeu” şi „credinţa lui Isus” sunt unul şi acelaşi lucru. El afirmă: 

„A afirma că spusele Fiului şi ale apostolilor Săi sunt poruncile Tatălui, este tot atât de străin de 
adevăr ca şi vechea absurditate trinitariană că Isus Hristos este chiar veşnicul Dumnezeu Însăşi.” 
(James White, R&H 5 august 1852) 

Anul următor, prezbiterul White, împărtăşind cititorilor revistei „Review” experienţele lucrării 
din vest, el a descris întâlnirea cu „fratele Cottrell” (tatăl lui Roswell F. Cottrell) şi a afirmat 
următoarele referitor la acesta: 

„Fratele Cottrell are aproape optzeci de ani, şi îşi 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 congregaţiei. El a respins doctrina 
trinităţii, de asemenea şi doctrina stării conştiente a omului între moarte şi înviere, şi pedepsirea 
celor răi într-o veşnică stare conştientă. (James White, R&H 9 iunie 1853) – Russel Holt a făcut 
următorul comentariu într-un ziar trimestrial: „Prin faptul că a aşezat Trinitatea printre doctrinele 
care nu erau îmbrăţişate de adventiştii de ziua a şaptea, James White insinuează, cel puţin, 
adeziunea sa la respingerea ‚fratelui Cottrell’ a doctrinei. Aceasta este adevărat mai ales în lumina 
propriei sale afirmaţii recente împotriva trinităţii.” (Russel Holt – „Doctrina Trinităţii în cadrul 
denominaţiunii Adventiştilor de Ziua a Şaptea: respingerea şi acceptarea ei,” pag. 5) 

În timpul lucrării sale editoriale de la „Review,” prezbiterul White a publicat următoarele citate 
din „Catehismul doctrinal” catolic, citate care arăta că protestanţii nu se ghidează numai după 
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 

mică lucrare. 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 
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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.” (R&H, 22 august 1854) – Acest articol a mai fost publicat de Uriah Smith în R&H din 
24 septembrie 1859. 

În 1856, prezbiterul White a scris următoarea afirmaţie ca răspuns la o „comunicare … din 
partea unui stimat prieten.” (Au fost oferite numai iniţialele H. M.) 

„’Taina păcatului’ a început să lucreze în biserică în zilele lui Pavel. În final, ea 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.” (R&H 7 februarie 1856) 

După cum am văzut, pe parcursul lucrării sale editoriale de la „Review,” prezbiterul White a 
scris şi a publicat articole care exprimă poziţii non-Trinitariene. El a mai publicat Declaraţia 
Principiilor din 1872, în prima ediţie a publicaţiei „Semnele timpului” din 1874. Această declaraţie 
non-trinitariană spune: 

„1. 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.” 
(„O declaraţie a principiilor fundamentale învăţate şi practicate de Adventiştii de Ziua a Şaptea.”) – 
Aceste „principii fundamentale” au fost anunţate a fi „o scurtă declaraţie a ceea ce este şi a fost 
îmbrăţişat în mare unanimitate de ei.” (prefaţa declaraţiei) Aceeaşi declaraţie a fost publicată în 
anuarele din 1889, 1905, 1907-1914. A fost prefaţat astfel: „Următoarele propoziţii pot fi luate ca 
un sumar al principalelor trăsături ale credinţei lor religioase, cu care, atât cât cunoaştem noi, este 
de acord în unanimitate întregul trup de pretutindeni.” Această declaraţie emisă în 1872 afirmă cu 
tărie că a fost îmbrăţişată „în mare unanimitate.” Prefaţa Anuarului declara că a fost acceptat în 
măsura informaţiilor pe care le deţineau, „în unanimitate întregul trup de pretutindeni.” Vezi Anexa 
(pag. 281) pentru o copie completă a Declaraţiei din 1872. 

Prezbiterul D. E. Robinson, care s-a căsătorit cu cea mai mare fiică a lui James White şi care 
„era un strâns asociat al familiei White, a afirmat într-un interviu că James White nu a acceptat 
niciodată doctrina Trinităţii.” (Christy Matthewson Taylor, „Doctrina Personalităţii Spiritului Sfânt 
aşa cum a fost învăţată de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea după 1900,” pag. 7, 8) Russell Holt 
scrie într-un mod indiscret: 

„Dovada din scrierile sale pare să indice că de la începutul afilierii spirituale la ‚Legătura 
Creştină’ până la moartea sa la vârsta de 60 de ani, James White s-a opus trinităţii, având ca bază 
atât logica cât şi Scriptura, în timp ce menţinea un concept clar despre poziţia preamărită şi 
divinitatea lui Isus Hristos. Concluzia trasă este şocantă datorită legăturii sale speciale şi unice cu 
solul Domnului, care s-a întâmplat să fie soţia sa. Ea era perfect conştientă de ceea ce credea el 
referitor la acest subiect. L-a aprobat? Dacă nu, de ce a continuat el să creadă astfel? S-a dat ea la o 
parte din a-l corecta? De ce? Întrebările care se ridică sunt extraordinare, însă nu este uşor de a le 
oferi un răspuns. Cel puţin despre James White însuşi se poate demonstra că a fost un anti-
trinitarian consecvent.” (Holt, Idem, pag. 7) 

 
Trinitatea respinsă de primii adventişti 

 
Joseph Bates şi James White nu sunt singurii care au îmbrăţişat o poziţie anti-Trinitariană. 

Primii adventişti, veniţi din medii variate, au respins poziţia Trinitariană din câteva motive diferite. 
Unul dintre cele mai frecvente argumente citate de primii credincioşi adventişti pentru 
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respingerea doctrinei Trinitariene, a fost faptul că ea oferea numai un sacrificiu omenesc la cruce, în 
loc de unul divin. Poziţia Trinitariană pretindea o Hristologie cu două naturi: umană şi divină, 
acestea fiind separate tot timpul, cea omenească murind la cruce. În contrast cu aceasta, pionierii 
credeau într-o Hristologie cu o singură natură, cea divină şi cea omenească fiind „combinate” într-
una. În 1868, J. H. Waggoner (tatăl lui E. J. Waggoner) a publicat lucrarea sa „Ispăşirea.” O a doua 
ediţie a fost publicată în 1872, şi o ediţie extinsă în 1884. Într-un capitol intitulat „Doctrina 
Trinităţii subminează Ispăşirea,” el scrie ceea ce ar putea fi reprezentativ pentru „Adventismul 
istoric.” 

„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. 

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 morţi Fiului lui Dumnezeu, ştiu că noi credem hotărât în divinitatea lui 
Hristos; dar nu putem accepta ideea trinităţii aşa cum este susţinută de trinitarieni, fără a renunţa la 
ideea noastră asupra măreţiei sacrificiului făcut pentru răscumpărarea noastră. 

Iar aici este demonstrat cât de remarcabil 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 se constituie 
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.” („Ispăşirea în lumina naturii şi a descoperirii”, 
pag. 164, 165 – ediţia 1884) 

 
Uriah Smith 

 
Uriah Smith, scriind în R&H din 27 martie 1888, a răspuns unui articol publicat în „Metodistul 

liber” din Chicago. Semnatarul articolului, C. E. Harroun Jr., a respins „ideea că Hristos nu a avut o 
dublă natură în timp ce era pe pământ.” La acesta, Smith a răspuns: „În acelaşi timp nu reuşeşte să 
răspundă la punctul ridicat de adventiştii de ziua a şaptea, şi anume că dacă natura Sa poate fi 
despărţită în omenească şi divină, şi numai partea omenească a murit, atunci lumii i se oferă numai 
un sacrificiu omenesc, şi nu un sacrificiu divin după cum am susţinut.” (R&H, 27 martie 1888) 

Punctul de vedere comun al doctrinei Trinitariene oferă numai un sacrificiu omenesc! Primii 
pionieri au căutat să înalţe sacrificiul lui Hristos la un nivel mai înalt, la cel al divinului. 
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J. M. Stephenson şi „Ispăşirea” 
 
Unul dintre primele gânduri referitoare la natura ispăşirii în legătură cu doctrina Trinităţii, a 

venit din pana lui J. M. Stephenson. Între 22 august şi 5 decembrie 1854, „Review” a publicat sub 
titlul „Ispăşirea,”o serie de nouă articole de primă pagină semnate de Stephenson. James White, 
editorul publicaţiei, a recomandat cititorilor la începutul acestor serii, să „citească până la capăt cu 
atenţie fiecare articol atunci când este publicat.” După ce pune în discuţie punctul de vedere 
Unitarian faţă de sacrificiu, Stephenson continuă să discute punctul de vedere Trinitarian faţă de 
sacrificiu: 

„Cred că punctul de vedere trinitarian 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 fie sufletul Său, fie Divinitatea a murit, ci că trupul a fost singura parte din întreita Sa fiinţă care 
de fapt a suferit ‚moartea pe cruce’; aşadar, potrivit acestui punct de vedere (care face din moartea 
lui Hristos marea jertfă de ispăşire pentru păcatele lumii) avem numai sacrificiul părţii celei mai 
inferioare – trupul uman – a Fiului lui Dumnezeu.” (R&H, 21 noiembrie 1854) 

Stephenson a văzut poziţia Trinitariană fiind cu 180 de grade opusă faţă de Isaia 53:12 – „şi-a 
dat sufletul la moarte.” În locul unui Hristos care Îşi oferă întreaga Sa persoană („suflet” – 
„nephesh”) ca sacrificiu pentru păcatele lumii, Stephenson a descoperit că Trinitarienii oferă numai 
un sacrificiu nepotrivit al unui trup omenesc. La întrupare Hristos „nu şi-a pierdut identitatea 
personală în tranziţia de la Dumnezeu la om, de la Cuvânt la carne.” (Idem.) Făcând un comentariu 
asupra versetului din Ioan 1:14, el a afirmat: 

„‚Cuvântul,’ ‚Dumnezeu,’ ‚singurul născut al Tatălui,’ a fost făcut carne; nu a fost făcută o 
carne, iar Cuvântul să fie pus în ea; sau că a fost unit cu ea, ci ‚Cuvântul a fost făcut carne.’ 
Adevăratul înţeles al acestei exprimări este că singurul născut al Tatălui a fost de fapt transformat în 
carne, şi după cum carnea indică adevărata natură a fiinţelor pentru care a devenit un înlocuitor, 
putem pe bună dreptate să presupunem că El a devenit carne; că natura Divină a fost făcută umană; 
ba, că însăşi substanţa din care El a fost la origine compus, a fost transformată în carne; altfel nu ar 
fi un om real, un înlocuitor real al omului. Pentru a fi astfel, El trebuie să reprezinte natura omului, 
ca şi condiţia sa.” (Idem.) 

Un alt autor care l-a influenţat pe Stephenson în scrierile sale despre ispăşire, a fost Henry 
Grew. Grew a fost un predicator baptist care „a luptat pentru poziţia condiţionalistă care i-a convins 
pe George Stoors şi Charles Fitch – şi astfel a confirmat propria noastră poziţie condiţionalistă ca 
adventişti.” („Mişcarea destinului,” pag. 155) În ultima secţiune a celei de-a noua parte a studiului, 
Stephenson citează din lucrarea lui Henry Grew, „O examinare a mărturiei divine a naturii şi 
caracterului Fiului lui Dumnezeu,” comparând învăţătura lui Isus Hristos şi a apostolilor Săi cu cea 
a trinitarienilor: 

 
HRISTOS ŞI APOSTOLII SĂI TRINITARIENII 

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

(1Corinteni 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] 
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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. (1Timotei 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. 

 

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 
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că Isus Hristos este Domn spre că Isus Hristos este Domn 
slava lui Dumnezeu Tatăl.  spre propria Sa slavă. 

(Filipeni 2:10,11) 
(R&H, 5 decembrie 1854) 

 
Comitetul de Cercetare Biblică a BAZŞ, a scris că „Hristologia lui Stephenson a urmărit în mod 

evident să-L onoreze pe Hristos, şi de asemenea să corecteze ideile greşite populare despre 
suferinţele lui Hristos.” („Sanctuarul şi Ispăşirea,” pag. 532) Comitetul de Cercetare a declarat în 
continuare: „Cu adevărat, potrivit lui Stephenson, atât de mare a fost amabilitatea lui Hristos de a 
renunţa la divinitatea Sa pentru a deveni un om, încât avem nevoie să realizăm că experienţa Sa 
pământească a constituit numai o parte din sacrificiul făcut de dragul nostru.” (Idem.) În încheierea 
secţiunii din studiul lor numită „Ispăşirea, Hristologia şi Trinitatea,” comitetul a afirmat că „anti-
trinitarianismul adventist timpuriu … nu poate fi acuzat de intenţia de a-L înjosi pe Domnul nostru. 
S-a străduit cu dragoste să înnobileze concepţiile populare despre ispăşire. ‚Mişcarea destinului’ nu 
ar trebui acceptată!” (Idem, pag. 533) 

În 1869, „Review” a tipărit un articol scris de Roswell F. Cottrell. Tatăl lui Cottrell a fost R. F. 
Cottrell, despre care James White a scris înainte. Acest articol este semnificativ pentru că, potrivit 
lui Arthur White, „exprimă bine atitudinea pionierilor şi credincioşilor faţă de Trinitate,” şi 
descoperă ceea ce ei au crezut despre Isus Hristos. (Vezi Robert Diener – „O istorie a Dumnezeirii 
în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea,” pag. 2) 

 
Doctrina Trinităţii de R. F. Cottrell 

Retipărit din R&H, 1 iunie 1869 
 
„Aceasta a fost o doctrină populară, şi a fost privită ca fiind corectă de când episcopul Romei a 

fost înălţat la rangul şi puterea de pontif. Este considerat ca o erezie periculoasă a o respinge; însă 
fiecărei persoane i se permite de a o explica în felul său. Toţi par a fi de acord că trebuie să o 
îmbrăţişeze, 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. 
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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 
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.” (sublinieri în original) 

Povara lui Cottrell nu a fost numai de a explica trinitarienilor de ce nu putea fi de acord cu ei; ci 
mai mult, de a prezenta ce crede el despre Isus Hristos. Cottrell, ca şi Waggoner, au insistat că 
Hristos este divin şi vrednic de închinare. În timp ce nu-I atribuie lui Hristos conceptul de fiinţă co-
egală şi co-eternă împreună cu Tatăl, ei nu-L vedeau pe Hristos ca pe o fiinţă creată, ci mai degrabă 
ca pe un Fiu literal născut. În timp ce nu încearcă să descrie modul în care Hristos a fost născut, ei 
credeau Scripturile în ceea ce priveşte calitatea de fiu al lui Hristos care însemna literalmente ceea 
ce au spus. 

 
Origini păgâne – bază papală 

 
Un alt pionier adventist renumit care a respins învăţătura Trinitariană a fost J. N. 

Loughborough. Într-un articol din „Review,” Loughborough răspunde la întrebarea: „Ce obiecţii 
serioase se ridică faţă de doctrina Trinităţii?” (R&H, 5 noiembrie 1861) Loughborough a 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.” (Idem.) În timp ce urmează un raţionament similar celorlalţi pionieri pentru primele două 
afirmaţii, Loughborough subliniază de asemenea originile păgâne ale doctrinei. El scrie: 

„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 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 



51 
 

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.” (Idem) – Vezi Anexa (pag. 287) pentru 
tot articolul. –  

Loughborough trasează doctrina Trinităţii de la originile sale păgâne, până la acceptarea papală. 
Această acceptare a fost recunoscută de A. T. Jones. Într-un articol din „Review,” „Necesitatea 
istorică a Soliei Îngerului al Treilea,” Jones îl specifică pe Servetus ca opunându-se lui Calvin şi 
„doctrinei catolice a Trinităţii.” (R&H, 17 iunie 1884) În 1891, Jones publică monumentala sa 
lucrare „Cele două republici.” Capitolul paisprezece, „Stabilirea credinţei catolice,” se ocupă de 
doctrina catolică şi acceptarea ei de către biserica papală. „Manualul pentru catolicul de astăzi,” o 
publicaţie de după Vatican II, afirmă că Trinitatea este doctrina de bază a Bisericii Catolice! 

„Taina Trinităţii reprezintă doctrina centrală a credinţei Catolice. Pe ea se bazează toate 
celelalte învăţături ale Bisericii. În Noul Testament sunt menţionaţi în mod frecvent Tatăl, Fiul şi 
Spiritul Sfânt. O cercetare atentă a acestor pasaje biblice ne conduce la o concluzie negreşită: 
fiecare dintre aceste Persoane este prezentată ca având calităţi care nu pot aparţine decât lui 
Dumnezeu. Dar dacă nu este decât un singur Dumnezeu, cum poate fi acesta? 

Biserica a studiat această taină cu mare grijă şi, după patru secole de clarificări, a decis să 
formuleze doctrina astfel: în unitatea Dumnezeirii sunt trei Persoane – Tatăl, Fiul, şi Spiritul Sfânt – 
cu adevărat separate una de cealaltă. Astfel, în termenii crezului Atanasian: ‚Tatăl este Dumnezeu, 
Fiul este Dumnezeu, şi Spiritul Sfânt este Dumnezeu, şi totuşi nu sunt trei dumnezei, ci un 
Dumnezeu.’” („Manualul pentru catolicul de astăzi,” pag. 11, 12) 
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Capitolul 9 
Ellen White şi 

doctrina despre Dumnezeu 
 

apitolul anterior a dovedit că bărbaţii de frunte ai Mişcării Advente erau fără excepţie anti-
trinitarieni. Am citat pe: Joseph Bates, James White, J. H. Waggoner, R. F. Cottrell, J. N. 

Loughborough, J. N. Stephenson, Uriah Smith şi A. T. Jones. Mai sunt şi alţii care împărtăşeau 
aceeaşi opinie cu a celor ce aveau influenţă în perioada de început a adventismului. Printre aceştia 
se numără: J. N. Andrews, B. L. Whitney, E. J. Waggoner din 1888, Washington Morse, D. M. 
Canright, James Matteson, A. C. Bourdeau, J. B. Frisbie, S. B. Whitney, A. J. Dennis, M. C. 
Wilcox, şi James Edson White (fiul Ellenei White) – pentru mai multe informaţii, vezi „Ce Au 
Crezut Pionierii Adventişti de Ziua a Şaptea despre Doctrina Trinităţii,” disponibilă la Editura 
„DSG Press” –. Într-o publicaţie de cercetare, Russell Holt a afirmat referindu-se la primii 
adventişti: „fără nici o excepţie, ei au respins trinitatea, dar în egală unanimitate au înălţat 
divinitatea lui Hristos.” („Doctrina Trinităţii în denominaţiunea Adventistă de Ziua a Şaptea: 
respingerea şi acceptarea ei,” pag. 6) Am concluzionat la finele capitolului anterior, observând că 
doctrina Trinităţii este învăţătura de bază a Bisericii Romano-catolice. 

Modul de înţelegere al pionierilor adventişti este într-un evident contrast cu standardul actual 
acceptat de biserică, aşa cum este astăzi exprimat în Principii: „Există un singur Dumnezeu: Tatăl. 
Fiul, şi Spiritul Sfânt, o unitate de trei persoane co-eterne.” (Crezul fundamental nr. 2.) Într-un 
articol special din R&H dedicat celor 27 de principii, găsim următoarele afirmaţii referitoare la 
doctrina Trinităţii: 

„În timp ce nici un pasaj din Scriptură nu afirmă oficial doctrina Trinităţii, este dedusă de 
scriitorii Biblici ca fiind realitate, şi menţionată în câteva rânduri. 

Numai prin credinţă putem accepta existenţa Trinităţii.” (R&H, vol. 158, nr. 31, pag. 4) 
Aceasta este într-un contrast evident cu siguranţa puternică a primilor adventişti în ceea ce 

priveşte metoda lor. Scriind despre primii lucrători, prezbiterul S. N. Haskell a afirmat: 
„Când timpul a trecut în 1844, nu mai era nimeni care să creadă adevărul aşa cum îl credeam 

noi. Toţi credeau profeţiile care ne aduseseră în acel timp. Atunci a început un studiu mai 
aprofundat al Bibliei decât probabil a existat vreodată din zilele apostolilor. Ei reveneau din nou şi 
din nou la vechile argumente referitoare la profeţiile care indicau către 1844, şi, după cea mai 
minuţioasă cercetare, nu au putut ajunge la altă concluzie decât că perioadele profetice s-au terminat 
la acea dată. Pe măsură ce studiau, ei au început să vadă o legătură a adevărului după alta; şi pe 
măsură ce aceste adevăruri se descopereau pionierilor, - mă refer la bărbaţi ca prezbiterul James 
White, J. N. Andrews, Uriah Smith şi J. H. Waggoner, - ei nu îndrăzneau să prezinte acel adevăr 
oamenilor până când nu făceau din el un subiect deosebit de rugăciune iar Spiritul profeţiei îşi aşeza 
sigiliul pe el.” (Stephen Haskell, R&H, 27 octombrie 1904) – trebuie notat faptul că toţi bărbaţii 
enumeraţi aici de Haskell erau fără excepţie anti-trinitarieni. 

În timp ce biserica şi-a schimbat punctele de vedere asupra întrupării şi ispăşirii din zilele 
pionierilor, doctrina despre Dumnezeu a trecut prin schimbări şi mai mari. Aceste schimbări au 
făcut ca doctrinele noastre să fie mai atrăgătoare pentru Evanghelici. Adevărul este că Satan se află 
în spatele acestor schimbări, pentru că el ştie că Dumnezeu a pus baza acestei mişcări în adevăr, şi 
doreşte s-o vadă distrusă pe orice cale. 

În 1896, sora White a scris: „Dacă cei care pretind a avea o experienţă vie în lucrurile lui 
Dumnezeu şi-ar fi îndeplinit lucrarea aşa cum a arătat Domnul, întreaga omenire ar fi fost avertizată 
până acum, iar Domnul Isus ar fi venit în putere şi mare slavă.” (R&H, 6 octombrie 1896) Dacă 
Domnul ar fi putut veni înainte de 1896, atunci în mod logic putem spune că doctrinele şi credinţa 
dinainte de 1896 erau adevărate. Acest adevăr trebuia dat lumii în ceea ce se cunoaşte a fi „marea 
strigare.” Pentru că am devenit căldicei şi necredincioşi în a duce adevărul mai departe, Dumnezeu 
a trimis doi bărbaţi – prezbiterii Jones şi Waggoner – pentru a aduce reînviorarea în biserica Sa. 
Felul în care ei Îl vedeau pe Dumnezeu şi pe Hristos nu era diferit de cel al fraţilor lor. Sora White a 

C 
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numit aceasta „o solie foarte preţioasă” („Mărturii pentru predicatori,” pag. 91) şi a spus că este „cu 
siguranţă solia îngerului al treilea.” (R&H, 1 aprilie 1890) Această „foarte preţioasă solie” nu 
include doctrina Trinitariană! O înţelegere adecvată a lui Dumnezeu este vitală pentru mântuirea 
noastră şi pentru a fi capabili de a-I servi lui Dumnezeu aşa cum porunceşte El. Este Evanghelia 
lămurită şi simplă! Poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă o înţelegere clară despre El pentru a fi 
capabil de a da marea strigare. 

„Asemenea Mântuitorului nostru, noi suntem în această lume pentru a face lucrarea lui 
Dumnezeu. Suntem aici pentru a deveni ca Dumnezeu la caracter, şi printr-o viaţă de servire, să-L 
descoperim pe El lumii. Pentru a deveni conlucrători cu Dumnezeu, pentru a deveni ca El şi pentru 
a-I descoperi caracterul, trebuie să-L cunoaştem aşa cum este. Trebuie să-L cunoaştem aşa cum se 
descoperă pe Sine. 

Cunoaşterea de Dumnezeu reprezintă baza adevăratei educaţii şi adevăratei slujiri. Este singura 
protecţie adevărată împotriva ispitei. Numai aceasta ne poate face asemenea lui Dumnezeu la 
caracter. 

Aceasta este cunoştinţa de care au nevoie toţi cei ce lucrează pentru a-şi ajuta aproapele. 
Transformarea caracterului, puritatea vieţii, eficienţa în slujire, aderarea la principiile corecte, toate 
depind de o adevărată cunoaştere de Dumnezeu. Această cunoaştere este esenţială atât pentru 
această viaţă, cât şi pentru viaţa viitoare.” („Lucrarea de vindecare,” pag. 409) 

La începutul rugăciunii Sale de mare preot, Isus a spus: „Şi aceasta este viaţa veşnică, să Te 
cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care Tu L-ai trimis.” (Ioan 
17:3) Scripturile declară de asemenea: „Temerea de DOMNUL este începutul înţelepciunii: şi 
cunoaşterea sfinţeniei este înţelepciunea.” (Proverbe 9:10) 

După cum se poate vedea, nici o persoană din afara adventismului nu a studiat şi a cercetat 
scrierile Ellenei White mai mult decât Walter Martin. Pe parcursul conferinţelor Evanghelice ale 
BAZŞ din 1955-1956, Martin a cerut şi i s-a permis acces liber la tezaurul Patrimoniului White, şi 
de asemenea, acces la toate celelalte materiale pe care le-a cerut. Martin a mărturisit că a citit „mult 
în publicaţiile denominaţiunii Adventiste de Ziua a Şaptea şi aproape toate scrierile Ellenei White, 
inclusiv mărturiile ei.” („Eternity,” octombrie 1956). Dr. Barnhouse a mărturisit într-o conversaţie 
telefonică înregistrată cu Al Hudson că „Froom şi ceilalţi (Roy A. Anderson şi alţi lideri ai bisericii) 
au spus că Walter Martin cunoaşte mai multe despre adventiştii de ziua a şaptea decât orice profesor 
din Takoma Park.” (Vezi „Conferinţele Evanghelice Adventiste de Ziua a Şaptea din 1955-1956,” 
publicată de „Adventist Laymen’s Foundation,” PO Box 69, Ozone AR 72854.) După acest studiu 
îndelungat, Martin a ajuns la concluzia că Ellen G. White a fost iniţial ariană în credinţa ei, dar mai 
târziu a devenit trinitariană. (dintr-o prezentare făcută de Walter Martin şi Ken Samples la Campus 
Hill Churc, Loma Linda, CA – 26 ianuarie 1989. Vezi pag. 273 pentru toată declaraţia lui Martin.) 
Această învinuire nu a fost respinsă niciodată nici de Froom şi nici de Anderson. 

Au existat două poziţii aşa cum pretinde Marin? A fost sora White inconsistentă? Există o 
problemă în interpretarea scrierilor ei, asemenea problemei de interpretare care există între 
Calvinişti şi Arminianişti în ceea ce priveşte anumite pasaje biblice? Ce rol joacă în toată această 
confuzie schimbările editoriale pe care nu le-a făcut sora White? 

Există două teze ale trinitarianismului care sunt de obicei expuse atunci când se susţine această 
doctrină. Prima, că Isus Hristos este atât co-egal cât şi co-etern în toate aspectele cu Dumnezeu. 
Relaţia Tată – Fiu nu trebuie luată literal, ci figurativ sau spiritual. Chiar şi atunci, Hristos nu 
trebuie să fie considerat Fiul lui Dumnezeu până la întruparea de la Betleem. A doua teză este că 
Spiritul Sfânt este o a treia fiinţă separată de Dumnezeu şi Hristos, de asemenea co-egală şi co-
eternă. Doctrina Trinitariană a fost oficial declarată la Conciliile de la Nicaea (325 d. Hr.) şi 
Constantinopol (381 d. Hr.). După cum am observat mai devreme, „Taina Trinităţii reprezintă 
doctrina centrală a credinţei Catolice. Pe ea se bazează toate celelalte învăţături ale Bisericii.” 
(„Manualul pentru catolicul de astăzi”) Ellen White a scris: „Ea (papalitatea) creşte în putere pe 
nesimţite. Doctrinele ei îşi exercită influenţa în sălile legislative, în biserici şi în inimile oamenilor.” 
(„Marea luptă,” pag. 581) 

A fost de acord sora White cu conciliile care au decretat stabilirea credinţei catolice? (Vezi 
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lucrarea lui A. T. Jones, „Cele două republici,” capitolul 14 „Stabilirea credinţei catolice,” pag. 329-
396 pentru o descriere istorică a Conciliului de la Nicaea, şi capitolul 16 „Credinţa catolică 
restabilită,” pag. 383-402 pentru o descriere istorică a Conciliului de la Constantinopol. Aceste 
capitole cuprind de asemenea şi crezurile pronunţate în cadrul conciliilor respective.) Vom începe 
prin a cerceta unele dintre primele declaraţii ale Ellenei White pentru a vedea dacă evaluarea lui 
Martin făcută asupra primelor ei scrieri a fost corectă. O declaraţie reprezentativă a scrierilor sorei 
White pe care Walter Martin a citit-o ca exprimând o poziţie non-trinitariană, se găseşte în 
„Patriarhi şi profeţi.” 

„Suveranul Universului nu a fost singur în lucrarea Sa de binefacere. El a avut un tovarăş, un 
conlucrător, care putea aprecia planurile Sale şi putea fi părtaş bucuriei Sale de a da fericire fiinţelor 
create. ‚La început era Cuvântul şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu’ (Ioan 
1,1-2). Hristos, Cuvântul, singurul născut al lui Dumnezeu, era una cu veşnicul Tată - una în natură, 
în caracter şi în scop - singura Fiinţă care putea intra în toate sfaturile şi planurile lui Dumnezeu. ‚Îl 
vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Prinţul păcii’ (Isaia 9:6). Obârşia 
Lui ‚se suie până în vremuri străvechi, din veşnicie’ (Mica 5:2). Şi Fiul lui Dumnezeu declară 
despre Sine: ‚Domnul m-a avut la începutul planului Său, înainte de lucrările Sale din vechime. Eu 
am fost aşezată din veşnicie … când a pus temeliile pământului, eu eram lângă El, la lucru lângă El, 
şi zilnic eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui’ (Proverbe 8:22-30).” („Patriarhi şi 
profeţi,” pag. 34 – ediţia 1890) 

O lectură atentă a acestui paragraf descoperă câteva puncte importante care nu ar trebui omise. 
În primul rând, sora White Îl numeşte pe Tatăl „Suveranul Universului.” Ea nu afirmă că Hristos 
este Suveran împreună cu El. Oricum, ea spune că Suveranul avea „un asociat – un conlucrător” – 
singular. Ea Îl identifică pe acest „asociat” cu Hristos care este „singura fiinţă care putea intra în 
toate sfaturile şi planurile lui Dumnezeu.” (Aceasta se potriveşte cu ceea ce este scris în ediţia 1888 
a lucrării „Marea luptă”: „Hristos Cuvântul, singurul născut al lui Dumnezeu, era una cu veşnicul 
Tată – una în natură, în caracter şi în scop – singura fiinţă din întregul Univers care putea intra în 
toate sfaturile şi planurile lui Dumnezeu.” pag. 493) 

Nu este dificil de înţeles implicaţiile care decurg din ideea Spiritului Sfânt ca „fiinţă”. În 
continuare, ea citează fragmente din Proverbe 8:22-30, atribuindu-le lui Isus Hristos. Asemenea 
celor mai mulţi comentatori, „Comentariile biblice AZŞ” recunosc că aceste versete se aplică lui 
Hristos, însă autorii afirmă că I se aplică numai într-un sens alegoric. (Vezi vol. 3, pag. 972.) 
Autorul lucrării „Patriarhi şi profeţi” descrie evenimente reale, nu alegorii! Întreaga idee a 
capitolului este că Isus Hristos este Fiul literal al lui Dumnezeu, „investit” cu putere şi autoritate de 
Tatăl Său. Mergând mai departe, ea scrie: 

„Disputarea supremaţiei Fiului lui Dumnezeu şi, în acest fel, discreditarea înţelepciunii şi iubirii 
Creatorului, au devenit scopul acestui prinţ al îngerilor. El era gata să dedice acestui plan energiile 
strălucitei sale minţi, el, care după Hristos, era primul între oştirile lui Dumnezeu.” („Patriarhi şi 
profeţi,” pag. 36) 

„Împăratul universului a adunat toate oştile cereşti înaintea Sa, pentru ca, în prezenţa lor, să 
poată prezenta adevărata poziţie a Fiului Său şi să arate relaţia pe care El o promovează cu toate 
celelalte fiinţe create. Fiul lui Dumnezeu S-a aşezat cu Tatăl pe tronul Acestuia şi slava Celui 
veşnic, a Aceluia ce exista prin Sine Însuşi, i-a cuprins pe amândoi. În jurul tronului s-au strâns 
îngerii cei sfinţi, o mare şi nenumărată mulţime – ‚de zece mii de ori zece mii şi mii de mii’ 
(Apocalipsa 5:11), îngeri ce ocupau cele mai înalte poziţii, ca slujitori şi supuşi, bucurându-se în 
lumina ce se revărsa asupra lor din prezenţa Dumnezeirii. Înaintea locuitorilor cerului strânşi 
laolaltă, Împăratul cerurilor a declarat că nimeni în afară de Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, 
nu putea pătrunde în totul în planurile Sale şi Lui I-a fost încredinţată aducerea la îndeplinire a 
planurilor măreţe ale voinţei Sale. Fiul lui Dumnezeu adusese la îndeplinire voinţa Tatălui în 
crearea tuturor oştilor cereşti; şi Lui, Celui deopotrivă cu Dumnezeu, I se cuvenea închinarea şi 
ascultarea lor. Hristos avea încă să exercite puterea divină în aducerea la existenţă a pământului şi a 
locuitorilor lui. Dar în toate acestea, El nu va căuta pentru Sine puterea şi înălţarea, contrar planului 
lui Dumnezeu, ci El va înălţa slava Tatălui şi va aduce la îndeplinire planurile Sale de binefacere şi 
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iubire.” (Idem) 
Cu ocazia acestui conciliu, Tatăl a explicat adevărata poziţie a Fiului Său ca şi Creator al tuturor 

lucrurilor. „Nimeni în afară de Hristos, Singurul Născut al lui Dumnezeu” nu putea intra în toate 
sfaturile şi planurile Sale. Pe tron a stat Fiul „iar slava Celui veşnic care există prin Sine, i-a cuprins 
pe amândoi.” „Amândoi” înseamnă doi. 

Teologii au privit relaţia de Fiu a lui Hristos în diferite moduri. Punctul de vedere Trinitarian 
este acela potrivit căruia Hristos nu este Fiul literal, ci numai un fiu spiritual, iar aceasta nu până la 
întrupare. Relaţia de Tată – Fiu este una formală. Un al doilea punct de vedere este acela potrivit 
căruia Hristos era numai un om bun care nu a existat înainte de naşterea din Betleem, şi pe care 
Dumnezeu L-a adoptat ca Fiu al Său. Un al treilea punct de vedere este acela pe care-l promovează 
Martorii lui Iehova, şi anume că Hristos este Fiul literal al lui Dumnezeu, creat de Dumnezeu 
asemenea îngerilor, dar înainte de orice creatură. Un al patrulea punct de vedere este cel pe care 
sora White l-a învăţat, şi anume că Hristos este literalmente Fiul născut al lui Dumnezeu. 

„Nu există decât o singură cale de scăpare pentru păcătos. Nu este decât o singură autoritate prin 
care el poate fi curăţat de păcate. El trebuie să accepte împăcarea care a fost urzită de Mielul lui 
Dumnezeu care a purtat păcatele lumii. Sângele vărsat al lui Hristos ne curăţă de toate păcatele. 
‚Căci L-a făcut păcat pentru noi pe Cel care nu a cunoscut nici un păcat; pentru ca noi să fim făcuţi 
neprihănirea lui Dumnezeu în El.’ ‚Pe El L-a înălţat Dumnezeu cu dreapta Sa pentru a fi un Prinţ şi 
un Mântuitor, pentru a da pocăinţa lui Israel, şi iertarea păcatelor.’ O jertfă desăvârşită a fost făcută; 
pentru că‚ atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu născut’ – nu un 
fiu prin creaţie, aşa cum au fost îngerii, nici un fiu prin adopţie, aşa cum este păcătosul iertat, ci 
un Fiu născut după chipul persoanei Tatălui, şi în toată strălucirea maiestăţii şi slavei Sale, unul 
egal cu Dumnezeu în autoritate, demnitate şi desăvârşire divină. În el locuia trupeşte toată plinătatea 
Dumnezeirii.” („Semnele timpului”, 30 mai 1895) 

Este evident faptul că ea nu L-a văzut pe Hristos ca fiind creat asemenea îngerilor, sau adoptat, 
ci ca un Fiu născut. Cum a fost El născut? Nici ea şi nici Biblia nu mărturisesc cum a fost făcut 
lucrul acesta. Oricum, ea face următoarea afirmaţie interesantă: 

„Tatăl veşnic, Cel neschimbător, L-a dat pe singurul Său Fiu născut, smuls de la sânul Său, El 
care a fost făcut după chipul persoanei Sale, şi L-a trimis jos pe pământ pentru a descoperi cât de 
mult a iubit El omenirea.” (R&H, 9 iulie 1895) 

Într-un articol din „Semnele timpului” din 30 mai 1895, sora White a afirmat că Hristos „era 
unul egal cu Dumnezeu în autoritate, demnitate şi desăvârşire divină.” În câteva locuri din scrierile 
ei, atât ea cât şi pionierii Îl recunosc pe Hristos ca fiind egal cu Tatăl. Oricum, ea afirmă că această 
egalitate era una care I-a fost dată sau oferită lui Hristos de către Tatăl, nu o egalitate pe care a avut-
o în mod natural. Observaţi următoarea afirmaţie: 

„Scripturile arată în mod clar relaţia dintre Dumnezeu şi Hristos, şi înfăţişează la fel de limpede 
personalitatea şi individualitatea fiecăruia. 

‚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 moştenitor al tuturor 
lucrurilor, şi prin care a făcut şi lumile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, 
şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, când ne-a scăpat de păcatele noastre prin Sine, a 
şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, fiind făcut cu atât mai presus de îngeri, cu cât a 
moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor. 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?’’ (Evrei 1:1-5) 

Dumnezeu este Tatăl lui Hristos; Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Lui Hristos I-a fost dată o 
poziţie înaltă. El a fost făcut egal cu Tatăl. Toate planurile lui Dumnezeu sunt deschise Fiului Său.” 
(„Mărturii pentru comunitate” vol. 8, pag. 268, 269) 

„Marele Creator a strâns oastea cerească pentru ca, în prezenţa tuturor îngerilor, să-I ofere o 
onoare specială Fiului Său. Fiul S-a aşezat pe tron împreună cu Tatăl Său, iar mulţimea cerească a 
îngerilor sfinţi s-a adunat în jurul lor. Atunci Tatăl a făcut cunoscut că El Însuşi a ordonat ca 
Hristos, Fiul Său, să fie egal cu sine Însuşi; astfel că oriunde era prezenţa Fiului Său, era ca însăşi 
prezenţa Sa. Cuvântul Fiului trebuia să fie ascultat la fel de prompt ca şi cuvântul Tatălui. Pe Fiul 
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Său L-a investit cu autoritate pentru a comanda oastea cerească. În mod deosebit, Fiul Său urma să 
conlucreze în unire cu Sine Însuşi în creaţiunea prevăzută a pământului şi a fiecărei vieţuitoare care 
va exista pe pământ. Fiul Său urma să aducă la îndeplinire voia Sa şi planurile Sale, dar nu urma să 
facă nimic de unul singur. Voinţa Tatălui urma să fie împlinită în El.” („Spiritul profeţiei,” vol. 1, 
pag. 17, 18) 

„Părăsind locul din imediata prezenţă a Tatălui, Lucifer a pornit să răspândească spiritul 
nemulţumirii printre îngeri. … Preamărirea Fiului lui Dumnezeu ca fiind egal cu Tatăl era 
prezentată ca o nedreptate pentru Lucifer, care, pretindea el, era de altfel îndreptăţit să primească 
respect şi onoare.” („Patriarhi şi profeţi,” pag. 37) 

Pentru ca Hristos să fie ridicat la a fi egal cu Tatăl, trebuie să fi fost un timp când nu era în orice 
aspect egal cu El. Această înălţare n-ar fi fost posibilă dacă Hristos era o fiinţă co-egală, co-eternă 
cu Tatăl. Oricum, dacă Hristos era Fiul literal al lui Dumnezeu, atunci Tatăl Îl putea înălţa. Compact 
discul „Ellen White” arată că nici măcar o singură dată sora White nu L-a numit pe Hristos un „fiu 
creat” sau un „fiu adoptat.” Cu toate că mulţi teologi insistă asupra faptului că legătura de Fiu a lui 
Hristos este una teatrală, Ellen G. White nici măcar o singură dată nu face vreo aluzie măcar la aşa 
ceva. Scrierile Ellenei White cuprind sute de referinţe la Hristos ca fiind literalmente „Fiul născut” 
al lui Dumnezeu. 

Dimensiunile acestui subiect sunt foarte mari iar noi îl rugăm din toată inima pe cititor să ia în 
considerare sfatul din Proverbe 18:13 „Cel care răspunde la o chestiune înainte de a fi ascultat, face 
o prostie şi îşi atrage ruşinea.” În al doilea rând, există şi alte afirmaţii pe care le vom examina cu 
grijă, inclusiv afirmaţiile care par a sprijini Trinitarianismul. Nu acceptăm poziţia lui Walter 
Martin, ci credem mai degrabă că un studiu atent va demonstra că Martin, şi nu sora White, a greşit. 
Îl rugăm pe cititor să să-şi păstreze o minte deschisă şi o dorinţă aprinsă de a avea călăuzirea 
Spiritului Sfânt. 

Istoria certifică faptul că primii adventişti erau non-trinitarieni. Interesant este că nici unul dintre 
primii pionieri nu au contestat-o pe sora White şi nici nu şi-au exprimat vreo diferenţă de opinie în 
ceea ce priveşte doctrina despre Dumnezeu. Nici ea nu le-a pus întrebări referitoare la punctele lor 
de vedere. Tezele pe care le-a susţinut în primele ei scrieri coincid în mod clar cu opiniile lor. 

„Pentru ca familia umană să nu aibă nici o scuză pentru ispită, Hristos a devenit una cu ei. 
Singura Fiinţă care a fost una cu Dumnezeu a împlinit legea în natura umană, S-a coborât la viaţa de 
jos a muncitorului de rând, şi S-a trudit pe masa de lucru a tâmplarului împreună cu părinţii Săi 
pământeşti.” („Semnele timpului,” 14 octombrie 1897) 

Să subliniem din nou faptul că Hristos trebuie venerat în mod egal cu Dumnezeu, şi că oricum, 
această egalitate pe care o deţine I-a fost dată sau conferită de către Tatăl. „Mare nostru Exemplu a 
fost înălţat la a fi egal cu Dumnezeu.” („Mărturii pentru comunitate,” vol. 2, pag. 426) (Pe măsură 
ce continuăm studiul, este bine de observat că o cheie importantă în a avea o înţelegere sănătoasă a 
mărturiilor, o găsim chiar în mărturii. „Mărturiile vor constitui cheia care va explica mesajul dat, 
aşa cum Scriptura este explicată de Scriptură.” – 1SM, pag. 42; Scrisoarea 73, 1903 – Astfel, pentru 
a înţelege în mod corect mărturiile, trebuie să le comparăm cu alte mărturii, la fel cum comparăm 
Scriptura cu Scriptura.) 

 
Ierarhia cerului 

 
În „Patriarhi şi profeţi,” sora White Îl numeşte pe Tatăl „Suveranul universului,” şi „Regele 

universului.” (pag. 34, 36) De fiecare dată cât vorbeşte despre Hristos ca fiind înălţat la egalitate cu 
Dumnezeu, Tatăl este Cel care ordonă să fie astfel. Ca şi în Scripturi, găsim că scrierile sorei White 
Îl descriu pe Fiul ca aducând la îndeplinire voinţa Tatălui. Tatăl este văzut ca fiind suprem. 

„Hristos este exemplul nostru. El era imediat după Dumnezeu în curţile cereşti. Dar El a venit 
pe acest pământ pentru a trăi printre oameni.” („Notebook Leaflets from the Elmshaven Library,” 
vol. 1, pag. 114, 115 - scrisoarea 48, 1902) 

În cadrul ordinii din ceruri, sora White Îl aşează pe Hristos imediat după Dumnezeu. A fost 
dorinţa lui Satan aceea de a lua locul lui Hristos şi de a deveni ca Tatăl. 



57 
 

„Domnul mi-a arătat că Satan a fost o dată un înger onorat în cer, imediat după Hristos. … Şi 
am văzut că atunci când Dumnezeu a spus Fiului Său ‚Să facem om după chipul nostru.’, Satan a 
fost gelos pe Isus. El a dorit să i se ceară părerea în ceea ce priveşte formarea omului. S-a umplut de 
mânie, gelozie şi ură. El a dorit să fie cel mai înalt în cer, imediat după Dumnezeu, şi să primească 
cele mai înalte onoruri.” („Daruri spirituale,” vol. 1, pag. 17) 

Ce poziţie a înţeles ea că ocupa Satan? 
„În controversa dintre Hristos şi Satan, caracterul lui Dumnezeu a fost pe deplin justificat în 

faptul că l-a izgonit din Cer pe îngerul căzut, care a fost odată mărit imediat după Hristos.” 
(„Spiritul profeţiei,” vol. 3, pag. 184) 

„El (Satan) era după Hristos în ceea ce priveşte preamărirea şi caracterul.” (R&H, 22 octombrie 
1895) 

„Patru zeci de zile şi nopţi Isus a fost supus ispitelor vrăşmaşului – celui care a fost odată un 
înger imediat după Hristos în maiestate şi slavă în curţile cereşti. Este scris ‚Ai fost înălţat datorită 
frumuseţii tale,’ etc. dar el a dorit să aibă locul lui Hristos, iar Hristos era una cu Veşnicul 
Dumnezeu; şi pentru că acest loc nu i-a fost acordat, a devenit gelos, şi a fost originatorul 
păcatului.” (MR, vol. 16, pag. 180 – Ms. 57, 1890) 

Aceste afirmaţii descoperă faptul că locul lui Satan în cer a fost imediat după Hristos, care era 
imediat după Dumnezeu. Referindu-se la Satan, sora White a scris: 

„El se glorifica în strălucirea şi înălţarea sa, şi aspira la a fi egal cu Dumnezeu. El a fost iubit şi 
respectat de către oştile cereşti, iar îngerii se delectau în executarea poruncilor lui, el fiind îmbrăcat 
în înţelepciune şi slavă mai presus de toţi ceilalţi. Şi totuşi, Fiul lui Dumnezeu a fost înălţat mai 
presus de el, ca Unul ce era deopotrivă cu Tatăl în putere şi autoritate. El se împărtăşea de sfaturile 
Tatălui, în timp ce Lucifer nu lua parte la planurile lui Dumnezeu. ‚De ce’, întreba acest înger 
puternic, ‚să aibă Hristos supremaţia? De ce să fie El onorat mai presus de Lucifer?’” („Patriarhi şi 
profeţi,” pag. 37) 

În timp ce Marea luptă dintre Hristos şi Satan se continuă astăzi pe pământ între urmaşii lor, este 
clar că războiul a debutat în cer. „Păcatul şi-a găsit originea în Lucifer, care s-a răzvrătit împotriva 
guvernării lui Dumnezeu. Înainte de căderea sa, el a fost un heruvim acoperitor, evidenţiindu-se 
prin excelenţa sa. Dumnezeu l-a făcut bun şi frumos, cât s-a putut de asemănător cu Sine.” (R&H, 
24 septembrie 1901 – vezi de asemenea şi 4BC, pag. 1163.) Dumnezeu Şi-a aşezat toată abilitatea 
creativă în Lucifer care a crezut că poziţia sa ar trebui să fie egală cu a lui Hristos, vrednică de 
închinare. Aceasta însă nu avea să fie aşa. „Faceţi ca cel mai strălucit exemplu pe care l-a văzut 
lumea vreodată să devină exemplul vostru mai degrabă decât cei mai mari şi mai învăţaţi oameni ai 
vremii care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi nici pe Hristos pe care El L-a trimis. Numai Tatăl şi Fiul 
trebuie să fie veneraţi.” („Instructorul tineretului,” 7 iulie 1898 – vezi de asemenea şi „Fii şi Fiice 
ale lui Dumnezeu,” pag. 59) Această afirmaţie vorbeşte despre două persoane divine care trebuie să 
fie preamărite şi cărora trebuie să li se aducă închinare, şi nu despre trei. 

 
Moartea lui Hristos 

 
Aşa cum s-a putut observa în capitolul anterior, una dintre tezele doctrinei Trinităţii este lipsa 

unui sacrificiu divin care să fi murit în totalitate. Doctrina Trinitariană învaţă „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 fie sufletul Său, fie 
Divinitatea ar fi murit, ci că trupul a fost singura parte din această întreită fiinţă care de fapt a suferit 
‚moartea pe cruce’; aşadar, potrivit cu acest punct de vedere (care face din moartea lui Hristos 
marea jertfă de ispăşire pentru păcatele lumii) avem numai sacrificiul părţii celei mai inferioare – 
trupul uman – a Fiului lui Dumnezeu.” (J. M. Stephenson – R&H, 21 noiembrie 1854) 

Primii adventişti de ziua a şaptea au privit subiectul ispăşirii ca fiind inima soliilor celor trei 
îngeri. Ei au crezut că Isus a murit în totalitate. Modul lor de înţelegere faţă de naşterea lui Hristos 
alături de înţelegerea mortalităţii sufletului şi a stării morţilor, i-a determinat să creadă că afirmaţia 
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Bibliei „Hristos a murit pentru păcatele noastre” însemna că El a murit trup, suflet şi spirit. De fapt, 
sora White a scris că Satan, autorul tuturor minciunilor, a fost originatorul crezului că Isus nu putea 
muri! 

„Când Isus a descoperit ucenicilor Săi faptul că trebuie să meargă la Ierusalim pentru a suferi şi 
a fi omorât de mâinile preoţilor şi scribilor, Petru L-a contrazis imediat pe Maestrul său zicând: 
‚Departe de Tine, Doamne; aşa ceva să nu Ţi se întâmple.’ El nu putea concepe posibilitatea că Fiul 
lui Dumnezeu ar fi putut muri. Satan a sugerat minţii sale că dacă Isus era Fiul lui Dumnezeu, El 
nu putea muri.” („Spiritul profeţiei,” vol. 3, pag. 231) 

La acest punct se naşte o întrebare! Putea Cel ce era divin să moară de tot? Nu era Isus, Fiul lui 
Dumnezeu, nemuritor? Cum putea El să moară? 

„Când era cea mai mare nevoie de El, Isus, Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul lumii, Şi-a 
lăsat deoparte divinitatea, şi a venit pe pământ în veşmântul umanităţii.” („Ecoul Biblic şi Semnele 
timpului,” 12 octombrie 1896) 

Pe lângă aceasta, găsim următorul concept în câteva locuri din Ellenei White: 
„Rasa umană se găsea sub condamnarea morţii, însă Fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat divinitatea 

Sa cu umanitatea, şi a venit la această lume pentru a trăi şi a muri pentru binele nostru.” (R&H, 1 
iunie 1905) 

Cum se potrivesc aceste idei cu celelalte? O afirmaţie spune că divinitatea a fost „lăsată 
deoparte,” cealaltă spune că divinitatea a fost „îmbrăcată … cu umanitatea.” Scripturile învaţă că la 
întrupare Isus Şi-a lăsat de o parte atributele Sale divine mentale şi fizice. (Vezi Luca 2:52; Marcu 
13:32; Apocalipsa 1:1; Ioan 5:19; 14:10. Vezi de asemenea capitolul 15 pentru un studiu detailat 
asupra acestei chestiuni.) Făcând astfel, ce a rămas pentru a fi îmbrăcat în umanitate? Următoarea 
mărturie reprezintă cheia înţelegerii misterului. 

„Iar Diavolul, urcându-L pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii. Şi 
Diavolul I-a spus: ‚Toată această putere Ţi-o voi da Ţie, alături de slava lor; căci acestea mi-au fost 
date mie; şi le dau oricui doresc. Dacă Te vei închina mie, toate acestea vor fi ale Tale.’ El a 
prezentat lumea lui Hristos ca fiind cel mai ameţitor şi încântător spectacol. Dar Hristos a văzut 
ceea ce Satan încerca să ascundă de ochii Săi, şi ceea ce a făcut el să pară mai frumos. Hristos nu a 
schimbat divinitatea cu umanitatea, ci Şi-a îmbrăcat divinitatea în umanitate, şi i-a oferit lui Satan 
dovada pe care o cerea, - i-a arătat că era Fiul lui Dumnezeu. Divinitatea a strălucit prin umanitate, 
iar răul nu a putut rezista autorităţii vocii divine, când Isus a spus: ‚Înapoia Mea Satan; căci este 
scris: Să te închini Domnului Dumnezeului tău, şi numai lui să-I slujeşti.’” (R&H, 29 octombrie 
1895) 

În timp ce Hristos a renunţat la atributele Sale mentale şi fizice ale divinităţii la întrupare, El era 
tot Fiul divin al lui Dumnezeu investit cu autoritate pentru că era Cel ce era! El era tot Fiul Viului 
Dumnezeu. În natura Sa umană, El nu a renunţat niciodată la autoritatea Sa hotărâtă pe care Tatăl i-
o dăduse. Aceasta explică de ce ispita lui Satan din pustie nu a fost de a transforma pietrele în pâini, 
ci mai degrabă de a le „ordona” să se transforme în pâine. 

 
„Originală, neîmprumutată, nederivată” 

 
În ciuda mediului său trinitarian din Biserica Metodistă, Ellen White nu foloseşte niciodată 

termenul „Trinitate,” sau „Dumnezeu Triunic.” Pe parcursul primilor cinci zeci de ani ai lucrării 
Ellenei White, fraţii ei nu au găsit nimic în scrierile ei care să-i determine să-şi schimbe teologia lor 
anti-Trinitariană. Un moment de răscruce a survenit în 1898 o dată cu publicarea lucrării „Hristos 
Lumina lumii.” La pagina 530 apare următoarea afirmaţie: 

„În Hristos este viaţa originală, neîmprumutată, nederivată. ‚Cel ce are pe Fiul, are viaţa.’ 1 Ioan 
5:12. Divinitatea lui Hristos reprezintă garanţia credinciosului pentru viaţa veşnică.” („Hristos 
Lumina lumii,” pag. 530) 

Semnificaţia acestei declaraţii este observată de prezbiterul M. L. Andreasen care a scris: „La 
vremea aceea, această afirmaţie a fost revoluţionară şi a obligat la o completă revizuire a punctului 
meu de vedere anterior – şi al denominaţiunii – asupra divinităţii lui Hristos.” („Without Fear or 
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Favour,” pag. 76) În timp ce vorbea într-un mod clar despre divinitatea lui Hristos, ce a vrut Ellen 
White să spună prin faptul că viaţa lui Hristos este „originală, neîmprumutată, nederivată”? Apăra 
ea acum o poziţie Trinitariană? Urmând regula potrivit căreia „Mărturiile vor fi cheia care va 
explica soliile date,” să privim un articol publicat cu un an înainte de tipărirea lucrării „Hristos 
Lumina lumii.” Acest articol a apărut în „Semnele timpului” şi era intitulat „Hristos, Dătătorul 
vieţii.” Găsim în acest articol o clarificare a modului de înţelegere a sorei White în ceea ce priveşte 
acest concept. 

„‚În El era viaţa; şi viaţa era lumina oamenilor.’ (Ioan 1:4) Aici nu se vorbeşte despre viaţa 
fizică, ci despre nemurire, viaţa care este în exclusivitate proprietatea lui Dumnezeu. Cuvântul, care 
a fost cu Dumnezeu, şi care era Dumnezeu, avea această viaţă. Viaţa fizică este ceva pe care fiecare 
individ o primeşte. Ea nu este veşnică sau nemuritoare; căci Dumnezeu, Dătătorul vieţii, o ia înapoi. 
Omul nu are control asupra vieţii sale. Însă viaţa lui Hristos nu era împrumutată. Nimeni nu poate 
lua această viaţă de la El. ‚O dau Eu Însumi’ (Ioan 10:18), a spus El. În El era viaţa, originală, 
neîmprumutată, nederivată. Această viaţă nu este înnăscută în om. El o poate avea numai prin 
Hristos. El nu o poate câştiga; îi este dată ca un dar gratuit dacă va crede în Hristos ca mântuitor 
personal.” („Semnele timpului,” 8 aprilie 1897 – de asemenea 1SM, pag. 296, 297) 

Importanţa acestei afirmaţii este extraordinară! În timp ce afirmă că viaţa lui Hristos era 
„originală, neîmprumutată, nederivată,” ea afirmă de asemenea că „această viaţă nu este înnăscută 
în om.” Până aici nu este nimic neobişnuit. Următoarele două propoziţii deschid o cu totul nouă 
perspectivă: „El (omul) o poate avea (viaţa originală, neîmprumutată, nederivată) numai prin 
Hristos. El (omul) nu o poate câştiga (viaţa originală, neîmprumutată, nederivată); îi (omului) este 
dată ca un dar gratuit dacă va crede în Hristos ca mântuitor personal.” 

Potrivit cu ceea ce sora White a scris un an mai târziu când a fost publicată lucrarea „Hristos 
Lumina lumii,” omului îi este oferită aceeaşi calitate a vieţii pe care o avea Hristos. Dacă Hristos 
poate oferi această viaţă omului ca un dar gratuit, atunci şi El a putut să primească aceeaşi viaţă de 
la Tatăl Său. Viaţa originală, neîmprumutată, nederivată a Tatălui, era cea pe care o avea Hristos şi 
pe care o poate da omului. Aceasta a vrut Isus să spună când a afirmat: „Căci după cum Tatăl are 
viaţa în Sine, tot aşa i-a dat Fiului să aibă viaţa în Sine.” (Ioan 5: 26) 

 
Sursa originală 

 
Biblioteca sorei White conţine mai bine de o mie de volume. Aceste volume au fost împărţite în 

două categorii principale: „O secţiune care conţine cărţile ei particulare din propria ei bibliotecă, şi 
cealaltă, biblioteca din biroul ei unde lucrau asistenţii ei literari.” („A Bibliography of Ellen G. 
White’s Private and Office Libraries” - compilată de Warren H. Jones, Tim Poirier, and Ron 
Graybill, pag. i.) Una dintre lucrările care s-au găsit in biblioteca ei privată este „Lecturi din Noul 
Testament pentru după amiaza de Sabat” de John Cummings. La pagina 5 găsim următoarea 
afirmaţie: „‚În El era viaţa,’ – care este originală, neîmprumutată, nederivată.” („Lecturi din Noul 
Testament pentru după amiaza de Sabat,” pag. 5, 1856) 

Nu este o coincidenţă faptul că această afirmaţie şi trimiterea din „Hristos Lumina lumii” sunt 
aproape cuvânt cu cuvânt identice. Cercetările au descoperit că sora White a folosit limbajul cărţii 
lui Cummings, căci găsim citate aceste cuvinte, şi mai mult, în cel puţin alte două locuri. Aceste 
pasaje au fost publicate în cel puţin 13 locuri. (Trimiterile – principalele îngroşate – sunt 
următoarele: ST, 8 aprilie 1897 retipărită în ST, 13 februarie 1912; 5BC, pag. 1130; 1SM, pag. 
296-300; şi „Maranata,” pag. 302; „Hristos Lumina lumii,” pag. 530 retipărită în 
„Evanghelizare,” pag. 616; 7A BC, pag. 438; LHU, pag. 17; şi FBL, pag. 47, 187; Scrisoarea nr. 
309, 1905 publicată în parte în „Mărturii Speciale,” seria B, nr. 19, pag. 23; R&H, 6 august 1914; şi 
MM, pag. 7) Într-o scrisoare datată 1 noiembrie 1905, ea a scris managerului unuia dintre 
sanatoriile noastre: 

„În El este viaţa care este originală, - viaţa neîmprumutată, nederivată. În noi se găseşte un 
pârâiaş de la fântâna vieţii. În El se găseşte fântâna vieţii. Viaţa noastră este ceva pe care noi îl 
primim, ceva pe care Dătătorul îl ia înapoi la Sine.” („Mărturii Speciale,” seria B, nr. 19, pag. 23) 



60 
 

Afirmaţia paralelă a lui Cummings sună astfel: 
„‚În El era viaţa,’ – care este originală, neîmprumutată, nederivată. În noi se găseşte un pârâiaş 

de la Fântâna Vieţii; în El se găsea fântâna vieţii. Viaţa noastră este ceva pe care noi îl primim, ceva 
pe care Dătătorul îl ia înapoi la Sine.” (Cummings, „Lecturi din Noul Testament pentru după 
amiaza de Sabat,” pag. 5, 1856) 

Cu excepţia unui singur cuvânt (în originalul englezesc), aceste afirmaţii sunt identice cuvânt cu 
cuvânt. Nu este scopul nostru de a discuta mărimea sau problemele care se găsesc în spatele 
împrumutului literar al sorei White. (Uneori este numit „paralele literare.” - „A Bibliography of 
Ellen G. White’s Private and Office Libraries,” pag. iii – În bibliografie există un apendice special 
al cărţilor care nu au fost găsite în bibliotecile sorei White, dar notate, „Pentru că această listă 
include cărţi care nu au fost găsite pe nici o altă listă, însă pe care Ellen White este probabil că le-a 
folosit, datorită trimiterilor către astfel de cărţi pe care le găsim în scrisorile şi manuscrisele ei, sau 
datorită dovezii paralelelor literare.” – idem –) A fost în general admis de către fraţi că un asemenea 
împrumut a fost făcut la vremea respectivă la o scară mult mai mare decât s-a realizat la început. 
Este de asemenea cunoscut faptul că unele dintre aceste împrumuturi au fost făcute uneori de către 
secretare. Oricum, cartea lui Cummings fiind în biblioteca particulară a Ellenei White, este drept a 
crede că nu unul dintre asistenţii literari, ci sora White, sub inspiraţie, a decis s-o folosească. 

Afirmaţia lui Cummings ar trebui cercetată din două puncte de vedere. Vom examina mai întâi 
contextul. Cummings a scris: „El (apostolul Ioan) începe prin a vorbi despre Divinitatea lui Hristos 
ca Dumnezeu şi Domn al tuturor; …” („Lecturi din Noul Testament pentru după amiaza de Sabat,” 
pag. 5) În timp ce susţine Divinitatea lui Isus Hristos, Cummings nu face nici o afirmaţie aici despre 
Dumnezeire ca fiind în legătură cu vreo Trinitate sau un Dumnezeu Triunic. Această poziţie este 
similară cu cea a primilor pionieri adventişti şi a sorei White care a scris în mod pozitiv despre 
Divinitatea lui Hristos, dar niciodată despre o Trinitate sau despre un Dumnezeu Triunic. 

În al doilea rând, am dori să examinăm conţinutul afirmaţiei lui Cummings. Hristos este numit a 
fi „Fântâna Vieţii.” Noi suntem numiţi a fi un „pârâiaş.” Un pârâiaş este definit a fi un „râu mic.” 
(„Dicţionarul Webster”) Un pârâiaş nu duce o mare cantitate de apă şi nici nu este sursa apei. 
Oricum, el duce aceeaşi calitate a apei care vine de la sursă! Ellen White a scris referitor la faptul că 
noi primim viaţa care curge de la Fântână: 

„În El era viaţa, originală, neîmprumutată, nederivată. Această viaţă nu este înnăscută în om. El 
o poate avea numai prin Hristos. El nu o poate câştiga; îi este dată ca un dar gratuit dacă va crede în 
Hristos ca mântuitor personal.” („Semnele timpului,” 8 aprilie 1897) 

Aici sora White afirmă că omul poate avea viaţa „originală, neîmprumutată, nederivată,” dar el 
o poate primi numai ca un dar de la Hristos. Hristos poate oferi păcătosului aceeaşi calitate a vieţii 
pe care o are El, pentru că El a primit-o de la Tatăl Său pentru a o da. „Căci după cum Tatăl are 
viaţa în Sine Însuşi; tot aşa I-a dat Fiului să aibă viaţa în Sine Însuşi.” (Ioan 5:26) Isus a primit-o 
pentru că El este singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. 

„Greutatea dovezilor” demonstrează în mod clar că sora White a crezut că Isus este Fiul literal 
al lui Dumnezeu. (În ceea ce priveşte greutatea dovezilor, sora White a scris: „El (Dumnezeu) cere 
de la poporul Său credinţa care să se sprijine pe greutatea dovezilor, nu pe o cunoaştere totală.” – 
„Mărturii pentru comunitate,” vol. 3, pag. 258. „Cei care doresc să se îndoiască, vor avea din plin 
posibilitatea s-o facă. Dumnezeu nu Şi-a propus să înlăture toate ocaziile de necredinţă. El oferă 
dovezi, care trebuie cercetate cu grijă, cu o inimă umilă şi un spirit care se lasă învăţat, şi toţi ar 
trebui să decidă după greutatea dovezilor.” – „Mărturii pentru comunitate,” vol. 3, pag. 255) Se 
ridică întrebarea: „Dar în ceea ce priveşte afirmaţiile sorei White referitoare la natura veşnică a lui 
Hristos? Dacă Isus era veşnic, atunci nu ar fi fost imposibil pentru El să fie Fiul născut al lui 
Dumnezeu înainte de Betleem?” Mai întâi să observăm o afirmaţie reprezentativă: 

„Lumea a fost făcută prin El, ‚şi fără El nu a fost făcut nimic.’ Dacă Hristos a făcut toate 
lucrurile, El a existat înaintea tuturor lucrurilor. Cuvintele rostite în legătură cu acest lucru sunt atât 
de importante, încât nimeni nu trebuie lăsat în îndoială. Hristos era Dumnezeu în esenţă şi în cel 
mai înalt sens. El a fost împreună cu Dumnezeu din toată veşnicia, Dumnezeu mai presus de toate, 
binecuvântat pentru veşnicie. Domnul Isus Hristos, divinul Fiul al lui Dumnezeu, a existat din 
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veşnicie, o persoană distinctă, şi totuşi una cu Tatăl.” („Semnele timpului, 26 aprilie 1899 – vezi de 
asemenea R&H, 5 aprilie 1899, şi 1SM, pag. 247”) 

Această afirmaţie pare foarte clară pentru majoritatea oamenilor. Următoarele afirmaţii biblice 
par de asemenea foarte clare. 

„Şi fumul chinului lor se ridică în veci de veci.” (Apocalipsa 14:11) „Şi Diavolul care-i înşela a 
fost aruncat în lacul de foc şi pucioasă, unde sunt fiara şi profetul fals, şi vor fi chinuiţi zi şi noapte 
în veci de veci.” (Apocalipsa 20:10) 

Studenţii biblici adventişti au găsit că aceste versete vor să spună exact ceea ce afirmă, şi că, 
oricum, ele nu învaţă ceea ce majoritatea oamenilor care citesc superficial cred că învaţă. Acelaşi 
lucru este adevărat şi în cazul unora dintre afirmaţiile sorei White. Scrierile ei trebuie păstrate în 
linie cu conceptele biblice. Când ea a scris „veşnicie,” nu avem nici un motiv de a crede altfel. Dar 
ce spunem noi despre „în veci de veci”? Nu înseamnă asta veşnicie? Da şi nu. Scriptura trebuie 
comparată cu Scriptura pentru a afla înţelesul biblic al pasajelor care ar putea fi altfel interpretate 
folosind înţelepciunea omenească în locul celei divine. Dacă diferitele paragrafe pe care le-a scris 
sora White referitor la Isus Hristos, natura Sa veşnică şi naşterea Sa sunt adevărate, atunci ele 
trebuie să se potrivească. Nu putem folosi şase sau şapte afirmaţii care par a învăţa doctrina 
Trinitariană, şi să ignorăm zecile de afirmaţii care vorbesc altfel! 

 
Factorul 1888 

 
Factorul 1888 ne ajută să clarificăm chestiunile. Sora White a scris că Dumnezeu a trimis o 

„foarte preţioasă solie” prin prezbiterii Jones şi Waggoner. Care a fost modul de înţelegere de la 
1888 asupra naturii lui Hristos şi a relaţiei Sale cu Tatăl? E. J. Waggoner a scris: 

„Cuvântul a fost ‚la început.’ Mintea omului nu poate pătrunde veacurile care sunt cuprinse în 
această frază. Nu-i este dat omului să ştie când sau cum a fost născut Fiul lui Dumnezeu; dar noi 
ştim că El era Cuvântul Divin, nu numai înainte de a veni pe acest pământ pentru a muri, dar şi 
înainte de a fi creată lumea. Chiar înainte de crucificare, El S-a rugat: ‚Şi acum, o Tată, slăveşte-
Mă împreună cu Tine Însuţi cu slava pe care am avut-o împreună cu Tine înainte de a fi lumea.’ 
Ioan 17:5. Şi cu mai mult de şapte sute de ani înainte de prima Sa venire, aceasta a fost prezisă de 
cuvântul inspiraţiei: ‚Dar tu Betleem Efrata, cu toate că eşti mic printre miile lui Iuda, totuşi din tine 
Îmi va ieşi Cel care va fi conducător în Israel; ale Cărui origini au fost din vechime, din zilele 
veşniciei.’ Mica 5:2 Ştim că Hristos ‚a ieşit şi a venit de la Dumnezeu’ (Ioan 8:42), dar aceasta a 
fost atât de departe în veacurile veşniciei, încât este dincolo de puterea de înţelegere a minţii 
omeneşti.” („Hristos şi Neprihănirea Sa,” pag. 9, 10) 

Waggoner citează din Mica 5:2 şi interpretează acest verset ca însemnând că originea lui Hristos 
„a fost atât de departe în veacurile veşniciei, încât este dincolo de puterea de înţelegere a minţii 
omeneşti.” Cuvântul evreiesc tradus prin „veşnicie” sau „veşniciei” este עןלם – „owlam”. „Owlam” 
este definit ca „punct dispărut; în general, timp dincolo de puterea de percepţie a minţii (trecut sau 
viitor), cu alte cuvinte (practic) veşnicie.” („Strong” nr. 5769) Acest cuvânt este folosit în locuri ca 
1 Samuel 1:22 unde citim că Samuel trebuia să „meargă înaintea Domnului, şi să rămână acolo 
pentru totdeauna.” Termenul „pentru totdeauna” vine din „owlam” iar adventiştii au remarcat că 
aceasta înseamnă atât timp cât va trăi. Un alt mod de a folosi termenul „owlam” este găsit în Iona 
2:6, unde Iona descrie propria sa experienţă în interiorul peştelui: „Am coborât până la temeliile 
munţilor; zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie (owlam); dar Tu mi-ai scos viaţa din groapă, 
Doamne Dumnezeul meu.” Aceasta a fost numai pentru o perioadă de trei zile. „Owlam” este de 
asemenea tradus prin „veşnicie” în Proverbe 8:23, un text pe care sora White îl aplică la Hristos. 
Folosirea termenului „owlam” variază şi nu trebuie să violeze greutatea dovezilor din alte versete. 

 
Andreasen şi timpul 

 
Cu câţiva ani în urmă, după ce am citit ceea ce a scris Waggoner, am avut o mare nedumerire. 

Ştiam că sora White îi recomanda scrierile. Am citit de asemenea şi afirmaţiile sorei White 
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referitoare la legătura de Fiu a lui Hristos, asemenea celor pe care le-am citat deja, dar încă nu 
înţelegeam cum se putea corela în mod desăvârşit cu afirmaţiile sorei White referitoare la natura 
veşnică a lui Hristos. Apoi, într-o zi am citit lucrarea lui M. L. Andreasen „Sabatul,” şi dintr-o dată 
a devenit limpede, aşa cum ai aprinde dintr-o dată lumina. Andreasen a scris: 

„Putem înţelege cum binecuvântează Dumnezeu fiinţele umane. Putem înţelege chiar cum El 
poate binecuvânta animalele şi să le dea de lucru pentru a aduce la îndeplinire scopul lui Dumnezeu; 
dar cum poate binecuvânta Dumnezeu o zi, o diviziune a timpului, nici animată şi nici inertă, nici 
vie şi nici moartă, un lucru fără substanţă, o concepţie mai degrabă decât o realitate; timpul, care nu 
are definiţie, cu toate că întreaga omenire este conştientă de existenţa şi realitatea sa? Cum poate fi 
timpul binecuvântat pentru a fi o binecuvântare pentru om? 

Răspunsul este că timpul nu deţine vreo virtute sau putere în sine pentru a fi o binecuvântare sau 
un ajutor pentru alţii. Timpul este la fel de impersonal ca şi spaţiul, şi la fel de neconceput. O 
diferenţă care există între cele două poate fi observată: spaţiul se extinde în toate direcţiile, în timp 
ce timpul poate fi comparat cu o stradă cu sens unic, care permite traficul numai într-o singură 
direcţie. Omul nu are nici o putere asupra timpului, pentru a-l accelera sau a-l încetini. Fie că 
doreşte sau nu, merge înainte împreună cu el, şi în ciuda tuturor protestelor, mâine este cu o zi mai 
bătrân decât azi. Nu poate schimba procesul, oricât de mult ar dori s-o facă. Timpul îi este superior, 
şi se supune dispoziţiilor acestuia. 

Există cei care cred că Dumnezeu nu a creat timpul, ci că într-un oarecare mod, l-a găsit 
existând. Dar nu poate fi aşa. Timpul şi spaţiu nu sunt entităţi care să existe prin sine, acţionând 
separat de Dumnezeu şi independent de El. Dacă aceasta ar fi adevărat, ar fi egali cu Dumnezeu, sau 
chiar superiorii Săi; căci ceea ce este contemporan cu Dumnezeu sau există înainte de Dumnezeu, 
trebuie să fie cel puţin egal cu El; şi ceea ce nu este creat de Dumnezeu, este existent prin sine şi 
este Dumnezeu. Creştinii cred că ‚fără El nu a fost nimic făcut,’ iar timpul şi spaţiul sunt create de 
Dumnezeu la fel ca şi celelalte lucruri pe care El le-a făcut. Ioan 1:3. 

Cu toate că cele două concepţii ale timpului şi spaţiului sunt dincolo de puterea de înţelegere a 
omului, fiecare este de ajutor pentru a-l înţelege pe celălalt. Modul în care înţelegem spaţiul, spre 
exemplu, ne ajută să înţelegem mai bine timpul, şi felul în care a fost cu putinţă ca Dumnezeu să 
binecuvânteze timpul.” („Sabatul,” pag. 54, 55) 

Nu poate exista conceptul de veşnicie fără conceptul de timp. Aşa cum a observat Andreasen, 
dacă toate lucrurile au fost create de Isus Hristos, atunci El a creat timpul. Vorbind asemenea lui 
Pavel, „în felul oamenilor” datorită lipsei de cuvinte mai bune, a existat o perioadă în istorie înainte 
de existenţa timpului sau veşniciei. Hristos, fiind Autorul timpului, trebuie să fie de asemenea şi 
Autorul veşniciei. De aceea, Fiul lui Dumnezeu a fost născut înaintea timpului iar veşnicia a existat 
de când a fost Hristos care a adus-o la existenţă. Înţelegând astfel, putem vedea cum Isus „era cu 
Dumnezeu din toată veşnicia” şi să fie totuşi Fiul literal al lui Dumnezeu, născut înainte de 
Betleem. 

Dacă Ellen White nu a crezut doctrina Trinităţii, ce este cu afirmaţiile de genul „Sunt trei 
persoane vii în trioul ceresc.”? („Evanghelizare,” pag. 617) Acesta va fi subiectul capitolului 
următor. 
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Capitolul 10 
Spiritul profeţiei şi lucrarea 

editorială 
 

ntr-un editorial publicat de curând, un adventist de ziua a şaptea a afirmat că atunci când a 
primit literatură care-i cerea cititorului să nu aibă prejudecăţi, el o lepăda. Această cerere era 

privită drept un semn sigur că materialul era nou şi provoca despărţiri. Pe măsură ce citeam articolul 
mă gândeam cât de ciudat este faptul că mulţi din poporul nostru adoptă atât de uşor un standard 
dublu în această privinţă. Când împărtăşim adevărul despre Sabat sau despre faptul că sufletul este 
muritor, le cerem oamenilor să nu aibă prejudecăţi. Şi totuşi, dezvoltăm atât de uşor o atitudine care 
spune: „Am deja tot adevărul, şi nu mai am nevoie să mai cercetez nimic.” Azi avem nevoie nu 
numai de o minte deschisă, dar şi de o minte onestă. Unii sunt dispuşi să asculte şi să audă tot ceea 
ce este nou sub soare. Oricum, numai puţini sunt doritori să urmeze adevărului atunci când este cu 
claritate prezentat. Poate că nici un subiect din sânul adventismului de astăzi nu necesită mai mult o 
minte deschisă şi onestă, decât examinarea modului în care au fost alcătuite unele dintre scrierile 
Ellenei White. Intrăm în acest studiu realizând că adevărul şi numai adevărul ne poate face liberi. 

„În 6 aprilie 1915, W. W. Prescott a scris o scrisoare lui W. C. White în care a ridicat câteva 
probleme sensibile, şi a făcut câteva comentarii incisive referitoare la scrierile doamnei White.” 
(„Un răspuns la două explicaţii din Scrisoarea din 1915 a lui Prescott” – un articol de Gilbert M. 
Valentine, iunie 1981, Universitatea Andrews) Înainte de a cerceta câteva paragrafe ale scrisorii lui 
Prescott, ar trebui adăugat că Prescott a fost unul dintre predicatorii şi educatorii de seamă din 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din ultima parte a secolului 19, şi prima parte a secolului 20. A 
servit ca editor la „Review & Herald” şi a fost preşedintele câtorva din colegiile noastre. A apreciat 
şi a susţinut cu tărie lucrarea sorei White. Prescott a lucrat de asemenea împotriva apostaziei lui 
Kellogg. Scrisoarea sa sună astfel: 

„Modul în care au fost manevrate scrierile mamei tale şi falsa impresie în ceea ce priveşte aceste 
scrieri care este încă cultivată prin popor, m-a mirat foarte mult şi m-a pus la grea încercare. Mi s-a 
părut că ceea ce a condus la încurcătură, cu toate că probabil nu intenţionat, s-a practicat în 
alcătuirea unora din cărţile ei, şi că nu s-a făcut nici un efort serios pentru a elibera minţile 
oamenilor de ceea ce este cunoscut a fi modul lor greşit de a privi scrierile ei. Dar nu este de nici un 
folos de a continua în aceste chestiuni. Am discutat cu tine timp de ani de zile despre ele, dar nu se 
produce nici o schimbare. Oricum, cred că ne îndreptăm către o criză care va veni mai devreme sau 
mai târziu, şi probabil că mai devreme. Un sentiment foarte puternic al reacţiei s-a instalat deja.” 
(W. W. Prescott către Willie White, 6 aprilie 1915) 

Ce a vrut Prescott să spună referitor la „un mod greşi de a privi” pe care unii dintre membrii 
bisericii îl aveau faţă de scrierile sorei White? Spre ce criză simţea că ne îndreptăm care ar veni mai 
devreme sau mai târziu, şi probabil că mai devreme? În primul rând, ar trebui să observăm că 
Prescott nu sugera că sora White nu ar fi fost inspirată sau folosită de Dumnezeu. Oricum, el ar fi 
dorit să-i vadă pe membrii bisericii educaţi în ceea ce priveşte modul în care au fost alcătuite 
scrierile ei. 

Ultimele două decenii au dus la o creştere a conştientizării împrumuturilor literare ale sorei 
White. Cantitatea împrumuturilor este în unele cazuri considerabilă. Unele bijuterii despre care se 
credea odată că au fost scrise de ea, s-a demonstrat că au fost copiate de la alţii. În timp ce sunt 
păreri diferite referitoare la motivul şi raţiunea împrumutului, puţini pot astăzi, în faţa dovezilor 
copleşitoare, să le nege existenţa. (Spre exemplu asemănările izbitoare dintre „Schiţe din viaţa lui 
Pavel” şi „Viaţa şi epistolele apostolului Pavel” de Conybeare şi Howson; „Hristos Lumina lumii” 
şi „Viaţa lui Hristos” de William Hanna şi „Marele Învăţător” de John Harris; şi alte mărturii ale 
Ellenei White referitoare la sănătate, în paralel cu lucrarea lui Larkin B. Coles, „Filozofia 
sănătăţii.”) Prescott ştia că mulţi din biserică nu erau conştienţi de acest împrumut, şi aveau greşeli 
de înţelegere şi în alte privinţe. 

Una dintre aceste privinţe este lucrarea de editare a scrierilor sorei White, care era făcută înainte 

Î 
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de a fi tipărite. În timp de este bine ştiut că sora White avea câţiva asistenţi literari buni care 
pregăteau pentru tipar scrierile ei, mulţi presupun că sora White verifica mereu lucrarea lor, şi 
aproba forma finală. Prescott însuşi ştia mai bine toate acestea, pentru că el a fost unul dintre 
editorii care au lucrat la manuscrisele sorei White din timp în timp. Spre exemplu, în 1893 şi 1897 
Prescott „a pregătit pentru tipar două cărţi despre educaţie, din manuscrisele pe care le-a primit, iar 
doamna White nu a văzut nici una dintre formele finale înainte de a merge la tipar. Ea era în 
Australia în acea perioadă. El singur a făcut nesupravegheat lucrarea de editare şi pregătire a 
manuscrisului pentru tipar.” (Valentine, citatul anterior. Aceste cărţi erau „Educaţia creştină” 
publicată în 1893, intitulată mai târziu „Educaţia,” şi „Mărturii speciale despre educaţie” publicată 
în 1897, folosită mai târziu ca bază pentru „Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi.”) 

George Amadon, un tipograf abil şi mai târziu un predicator de încredere, i-a mărturisit lui 
Kellogg că sora White „nu a scris niciodată prefeţele cărţilor ei. Ea, bineînţeles, le auzea citite, dar 
ea nu citea niciodată corectura. Ştii doctore că sora White nu s-a aşezat niciodată în birou pentru a 
citi cum trebuie corecturile?” („Un dialog autentic între prezbiterul G. W. Amadon, prezbiterul A. 
C. Bourdeau şi John Harvey Kellogg” în Battle Creek, Michigan la 7 octombrie 1907, pag. 36) – În 
ceea ce priveşte problemele plagiatului cu „Schiţe din viaţa lui Pavel” Amadon a afirmat: „Este 
părerea autorului că doamna White nu a fost conştientă că limbajul altui autor a fost folosit în cartea 
sa fără ghilimelele de rigoare; şi faptul că nu a fost făcută nici o precizare în prefaţă, trebuie lăsat la 
uşa editorilor ei. Doamna White nu a scris prefeţele cărţilor ei, ea nu este corector, şi o mare parte 
din lucrarea la numeroasele ei volume este făcută de asistenţii literari.” („Battle Creek Journal,” 27 
mai 1907) – 

În ceea ce priveşte lucrarea lui Prescott în pregătirea unora dintre scrierile sorei White, dr. 
Gilbert Valentine scrie: 

„În al doilea rând, când era în Australia în 1896, Prescott a lucrat foarte apropiat cu Marion 
Davis în pregătirea pentru publicare a manuscrisului lucrării ‚Hristos Lumina lumii’. O menţionare 
a acestui fapt se găseşte în propriul jurnal al Ellenei White, ca de altfel şi în scrisoarea lui Lacey 
(din) 1945. În al treilea rând, aşa cum am observat, Prescott l-a asistat pe Crisler în 1908 în 
schiţarea capitolelor şi sugerarea de teme şi idei pentru unele rânduri despre Ezra, şi a fost 
autoritatea finală în dezbaterea unor chestiuni critice referitoare la ceea ce să fie publicat în anumite 
locuri. Şi aceasta de asemenea fără supravegherea doamnei White.” („Un răspuns la două explicaţii 
ale scrisorii lui Prescott din 1915,” pag. 16) 

Scrisoarea lui Lacey din 1945 pe care o aminteşte Valentine, este scrisoarea lui H. Camden 
Lacey (cumnatul lui W. C. White) către LeRoy Froom. În scrisoarea sa, Lacey a scris: 

„Profesorul Prescott era extraordinar de interesat în a-L prezenta pe Hristos ca fiind Marele ‚EU 
SUNT’ şi în accentuarea veşnicei Sale existenţe, folosind frecvent expresia ‚Fiul Veşnic.’ De 
asemenea, El a făcut legătura dintre ‚EU SUNT’ din Exodul 3:14, ce bineînţeles era Hristos a Doua 
Persoană a Dumnezeirii, cu afirmaţia lui Isus din Ioan 8:58, cu care toţi suntem de acord; dar le-a 
legat atunci şi cu alte ‚Eu Sunt’ din Evanghelie – cele 7, ca ‚Eu sunt Pâinea Vieţii,’ ‚Eu sunt 
Lumina Lumii,’ ‚Eu sunt Uşa Oii,’ etc. toate foarte bogate în învăţăturile lor spirituale – dar care 
mie în special mi se par puţin forţate, căci ‚Eu sunt’ în toate aceste ultime cazuri este numai verbul 
copulativ în greacă, ca de altfel şi în engleză. Dar el a insistat asupra acestei interpretări. Sora 
Marion Davis părea că se lasă înşelată, şi iată, când a ieşit ‚Hristos Lumina lumii,’ au apărut 
aceleaşi învăţături la paginile 24 şi 25, învăţături care, cred eu, nu pot fi găsite în nici o altă lucrare 
a sorei White publicată înainte de acea dată! 

În legătură cu asta, ştiţi bineînţeles că sorei Marion Davis i-a fost încredinţată pregătirea lucrării 
‚Hristos Lumina lumii’ şi că ea a adunat materialul din fiecare sursă disponibilă – din cărţile sorei 
White care erau deja tipărite, din manuscrise nepublicate, din scrisori particulare, din rapoarte 
stenografiate ale cuvântărilor ei, etc. – dar probabil că nu ştii faptul că ea (sora Davis) era foarte 
îngrijorată pentru aflarea materialului potrivit primului capitol. Ea a apelat la mine personal de 
multe ori atunci când pregătea acel capitol (şi alte capitole care tratau şi alte chestiuni), iar eu am 
făcut tot ce am putut pentru a o ajuta; şi am un motiv întemeiat pentru a crede că ea a apelat de 
asemenea în mod frecvent la profesorul Prescott pentru un ajutor similar, ajutor pe care l-a primit 
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într-o măsură mult mai bogată şi mai abundentă decât am fost eu capabil de a-i oferi.” (Scrisoarea 
lui H. Camden Lacey către LeRoy Froom, 30 august 1945 – sublinieri în original.) 

Pe lângă lucrarea editorială şi micile adăugări, o altă preocupare a lui Prescott se poate să fi fost 
eliminarea efectivă a unor capitole întregi de către asistenţi, despre care se credea că au fost ulterior 
corectate de sora White. În 1887, Willie White lucra în Elveţia împreună cu B. L. Whitney, 
conducătorul tipografiei bisericii din Basel, la traducerea în franceză şi germană a ediţiei din 1884 a 
lucrării „Marea luptă.” Într-o scrisoare către C. H. Jones de la Pacific Press, White a notat unele 
locuri în noua ediţie în engleză unde se puteau face corecturi. Scrisoarea sa afirmă: 

„Imediat după capitolul 4 trebuie să se opereze mari adăugiri, şi când eram toţi adunaţi, a părut 
oportun să ne direcţionăm atenţia către corecturi şi adăugiri care să se facă în alte părţi ale cărţii, 
lăsând ca manuscrisele pentru capitolele 5, 6 şi 7 să fie pregătite de sora Davis după ce mama 
pleacă din Basel. Lucrarea de pregătire a acestora este aproape terminată, şi va fi curând trimisă la 
ea în Anglia pentru examinare.” (Scrisoarea lui Willie C. White către C. H. Jones, 21 iulie 1887 – 
citat din „Ghidul Studiului Biblic” – Fundaţia Adventă a lui Laymen) 

La acest punct, putem întreba: „De ce credeau fraţii că pot avea o atât de mare libertate cu 
scrierile sorei White?” Răspunsul, în parte, ne duce înapoi în 1883. Pe parcursul acelui an, copiile 
„Mărturiilor” au fost epuizate. S-a luat o atitudine în cadrul Conferinţei Generale din acel an nu 
numai pentru retipărirea „Mărturiilor,” dar şi pentru a avea un motiv pentru a le edita. Măsura 
Conferinţei a fost tipărită în R&H după cum urmează: 

„32. ÎNTRUCÂT, Unele dintre volumele legate ale ‚Mărturiilor către Comunitate’ au fost 
epuizate, astfel că nu mai pot fi obţinute seturi complete de la Tipografie, şi –  

ÎNTRUCÂT, Există o cerere urgentă şi constantă pentru retipărirea acestor volume; de aceea –  
Se hotărăşte, Că recomandăm republicarea lor într-o asemenea formă pentru a face patru 

volume de câte şapte sau opt sute de pagini fiecare. 
33. ÎNTRUCÂT, Multe dintre aceste mărturii au fost scrise în circumstanţele cele mai 

nefavorabile, scriitorul fiind prea presat de îngrijorare şi muncă pentru a mai putea corecta din punct 
de vedere gramatical lucrările, iar acestea au fost tipărite într-o asemenea grabă încât aceste 
imperfecţiuni au trecut necorectate, şi –  

ÎNTRUCÂT, Noi credem lumina dată de Dumnezeu servilor Săi prin luminarea minţii, oferind 
astfel gânduri, şi nu (cu foarte mici excepţii) chiar cuvintele în care să fie exprimate ideile, de aceea 
–  

Se hotărăşte, La republicarea acestor volume să fie operate asemenea schimbări ale cuvintelor 
pentru a corecta imperfecţiunile amintite mai sus, pe cât ce mult posibil, fără ca gândul să fie 
schimbat în vreo măsură; şi în continuare –  

34. Se hotărăşte, Că această adunare numeşte un comitet de cinci persoane care să se ocupe de 
republicarea acestor volume, potrivit introducerilor şi rezoluţiilor de mai sus.” (R&H, 27 noiembrie 
1883) 

Prezbiterul George Butler i-a numit pe W. C. White, Uriah Smith, J. H. Waggoner, S. N. 
Haskell şi pe sine pentru a compune acest comitet. (R&H, 27 noiembrie 1883) În timp ce intenţiile 
erau bune, această măsură a deschis uşa către o lucrare editorială ulterioară dincolo de scopul 
introducerii şi rezoluţiei. Această lucrare de editare putea fi făcută pentru că inspiraţia care a fost 
oferită sorei White a fost declarată a fi gând inspirat. În timp ce adventiştii au crezut mult timp că 
profeţii sunt scribii lui Dumnezeu şi nu stiloul Lui, unde putem găsi în Biblie un asemenea exemplu 
de o astfel de lucrare editorială făcută unei solii a vreunui profet? 

 
W. C. White şi scrierile mamei sale 

 
Un alt element care trebuie luat în considerare atunci când examinăm scrierile sorei White, şi în 

mod deosebit ultimele scrieri, este influenţa lui Willie White. După moarte prezbiterului James 
White, Willie a devenit cel mai apropiat ajutor al mamei sale. Numai faptul că era fiul profetului, nu 
îl califica să fie ajutorul profetului. Istoria sacră mărturiseşte că numai genealogia nu garantează 
nimic. (Spre exemplu fiii lui Aaron – Leviticul 10:1,2; fiii lui Samuel – 1 Samuel 8:1-5; fiii lui 
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David – 2 Samuel 13-15, 1 Regi 1, etc.) Chiar şi atunci când Dumnezeu Îşi aşează Spiritul asupra 
unui om, nu este garantat că acea persoană va fi credincioasă lui Dumnezeu până la moarte. 
Exemplul regelui Saul este clar. Chiar dacă Dumnezeu Şi-a pus Spiritul Său peste Saul după ce 
acesta fusese uns ca rege a lui Israel, Saul a devenit foarte rău. 

O zonă de influenţă a lui Willie care ar trebui luată în considerare, o reprezintă plăcerea sa de a 
înlătura dorinţele mamei sale referitoare la mărturiile ei. Un exemplu clar al dorinţei sale de a nu 
ţine cont de mama sa, s-a petrecut la întâlnirea de la Berrien Springs în 1904. Importanţa acestei 
conferinţe este dată tocmai de faptul că a avut loc atunci când controversa asupra cărţii „Templu 
viu” a doctorului Kellogg era în culme. Biserica se divizase datorită acestei chestiuni, şi apăruse o 
mare nevoie de reconciliere între fraţii care erau alături de doctorul Kellogg şi acei care erau 
împotriva învăţăturilor din „Templul viu.” Doctorul Valentine oferă întreaga istorie în teza sa de 
doctorat: 

„A fost programată o sesiune a Conferinţei a Uniunii Lake pentru 17-26 mai la Berrien Spings. 
Fiind prezenţi doamna White, fiul ei şi principalii bărbaţi ai denominaţiunii, întâlnirea promitea a 
oferi o ocazie pentru ca fracţiunile din biserică să se împace. Oricum, din nefericire, întâlnirea nu a 
fost o ocazie pentru reconciliere. În loc de aceasta, ea a servit numai pentru a polariza atât de mult 
grupările, încât în final s-a renunţat la orice speranţă pentru reconciliere. Pentru Prescott, care 
neintenţionat a fost o figură proeminentă în cadrul întâlnirii, a constituit un timp teribil de încercare. 

Prescott l-a însoţit pe Daniells în călătorie împreună cu partida doamnei White la Michigan. Ei 
au luat trenul din Washington pe 15 mai. Curând după sosirea doamnei White la Berrien Springs şi 
după inspecţia făcută taberei, i s-a cerut să ţină o serie de predici de dimineaţă. Prima ei predică a 
fost susţinută în 18 mai, miercuri, şi ea a folosit ocazia pentru a ridica problema panteismului din 
‚Templul viu.’ 

Prescott a fost înscris pe listă pentru a susţine predica principală de vineri, iar el s-a consultat cu 
doamna White înainte referitor la subiectul său. Şi el planificase să vorbească despre tendinţele 
panteiste din cartea lui Kellogg. Doamna White l-a sfătuit să facă aşa. Oricum, mai târziu în 
dimineaţa zilei de vineri, doamna White s-a mai gândit asupra acestui lucru. Ea a realizat că unii 
care au venit la întâlnire vor reacţiona negativ şi s-ar putea să simtă că trebuie să-l apere pe doctor. 
Ea a scris o mică scrisoare, recomandând să nu fie rostit nimic care ar oferi o ocazie partidei lui 
Kellogg. A înmânat scrisoarea lui W. C. White pentru a i-o da lui Prescott, dar, dintr-un motiv 
personal, White a ales să nu-i înmâneze scrisoarea lui Prescott decât după ce acesta îşi terminase 
cuvântarea.” („William Warren Prescott: educator Adventist de Ziua a Şaptea,” pag. 325, 326) 

Nota lui Valentine de la sfârşitul citatului de mai sus, spune: „Este evident că aici nu este vorba 
despre uitare. Potrivit lui Kellogg, W. C. White a spus ulterior în public că Prescott ezitase în a-şi 
susţine predica, dar a mers mai departe pentru că W. C. White l-a îndemnat să facă astfel.” (Idem) 
Implicaţiile sunt alarmante. Willie fie că a gândit că el ştie mai multe despre situaţie decât mama sa, 
fie a reţinut mărturia cu scopul de a cauza mai departe vrajbă între fraţi. Nici unul dintre motive nu 
este de acceptat! Este de mirare că doctorul Kellogg l-a numit pe W. C. White uneltitor? Care a fost 
rezultatul faptului că Willie nu a înmânat mărturia? Kellogg şi simpatizanţii săi au fost foarte 
ofensaţi, iar dezbinarea dintre părţi s-a lărgit. Tragic! 

Uneori, Willie părea să considere că judecata sa este mai demnă de încredere decât viziunile 
mamei sale. Acest lucru este foarte bine ilustrat în următoarele paragrafe dintr-o scrisoare a sorei 
White către prezbiterii J. S. Washburn şi I. H. Evans. Aici putem vedea de asemenea influenţa lui 
Willie asupra mamei sale. 

„Îi sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu că fondul de o sută de mii de dolari a fost 
completat, şi am avut privilegiul de a vedea trainicele clădiri adecvate pentru şcoală care au fost 
ridicate la Takoma Park. 

Aproape de terminarea Conferinţei Generale, noaptea, multe chestiuni legate de lucrarea din 
Washington şi Nashville mi-au fost descoperite. Părea că suntem într-o întâlnire de consiliu. 
Prezbiterul Haskell, prezbiterul Butler şi alţi câţiva, discutau împreună. Prezbiterul Haskell vorbea 
despre posibilitatea pe care o au de a achiziţiona o construcţie foarte bună pentru biserică în 
Nashville, într-o zonă excelentă. El a spus că au fost ceruţi cinci mii de dolari pentru aceasta, şi că 
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cei de la Nashville şi din vecinătăţi nu pot oferi această sumă. 
S-a ridicat întrebarea: ‚A fost strâns fondul de la Washington?’ Răspunsul a fost: ‚Da, a fost, şi 

au intrat câteva mii de dolari.’ A fost ţinut un serviciu de rugăciune şi de mulţumire. După întâlnire, 
o bucată de hârtie a fost înmânată prezbiterului Haskell. Desfăcând-o, el a citit: ‚Aceasta trebuie să 
semnifice că noi considerăm a fi înţelept şi creştinesc să ne comportăm faţă de fraţii din Nashville 
astfel încât să le dăm primul surplus de cinci mii de dolari care vor veni la Washington, în mâinile 
acestor credincioşi servi ai lui Dumnezeu, pentru ca ei să asigure o casă de închinare în Nashville, 
de care au mare nevoie. Noi credem că nu este altceva decât că ne iubim aproapele ca pe noi înşine 
faptul că transferăm aceste mijloace într-un loc în care la vremea aceasta este atât de mare nevoie.’ 

După ce am văzut această scenă, m-am trezit, şi am aşteptat cu toată încrederea ca totul să se 
petreacă aşa cum mi-a fost prezentat. Când prezbiterul Haskell mi-a spus despre încurcătura în care 
se găsesc în înaintarea lucrării din sud, eu am spus: ‚Ai credinţă în Dumnezeu. Vei pleca de la 
această întâlnire cu cei cinci mii de dolari de care este nevoie pentru achiziţionarea bisericii.’ 

I-am scris câteva rânduri prezbiterului Daniells, sugerându-i că aceasta ar trebui făcut. Însă 
Willie nu a văzut că această chestiune ar trebui rezolvată astfel pentru că prezbiterul Daniells şi 
alţii erau atunci foarte descurajaţi în legătură cu condiţia lucrurilor de la Battle Creek. Atunci i-am 
spus să nu mai înmâneze acea notă.” („Spalding and Magan Collection,” pag. 377, 378) 

Doctorul Kellogg i-a acuzat pe Willie White şi pe asistenţii sorei White de faptul că scriau 
mărturii şi le trimeteau cu semnătura ei ştampilată pe acestea, ca şi când ar fi venit de la Ellen 
White. (Vezi „The Later Elmshaven Years,” 1905-1915, pag. 61.) Faptul că Ellen White avea o 
astfel de semnătură ştampilată, a fost notat de Arthur White. (Vezi „The Later Elmshaven Years,” 
pag. 46.) 

Mai departe, Willie White a controlat corespondenţa care venea şi pleca de la Elmshaven. Un 
astfel de exemplu există referitor la expedierea unei scrisori adresată „Celor care sunt nedumeriţi 
faţă de Mărturiile despre lucrarea misionară medicală.” 

„De curând, în viziunile de noapte am stat într-o mare adunare de oameni. Erau prezenţi 
doctorul Kellogg, prezbiterii Jones, Tenny, şi Taylor, doctorul Paulson, prezbiterul Sadler, 
judecătorul Arthur, şi mulţi dintre prietenii lor. Am fost instruită de Domnul să le cer lor şi oricăror 
altora care au nedumeriri şi gânduri chinuitoare în minţile lor referitor la mărturiile pe care le-am 
prezentat, să spună care sunt obiecţiile şi criticile pe care le au. Domnul mă va ajuta să răspund la 
aceste obiecţii, şi să le clarific pe cele care par a fi încurcate. 

Lăsaţi ca cei care sunt deranjaţi, să scrie acum pe o hârtie care sunt dificultăţile şi nedumeririle 
din minţile lor, şi să vedem dacă putem arunca lumină asupra chestiunii, pentru ca ei să fie 
despovăraţi de nedumeriri.” („The Later Elmshaven Years,” pag. 90) 

Unii dintre fraţii numiţi, şi alţii în afara acestora, au răspuns apelului făcut de sora White şi i-au 
scris despre îngrijorările lor. Arthur White afirmă că „Această scrisoare a fost trimisă nu numai 
celor numiţi, ci şi la încă vreo doisprezece.” („The Later Elmshaven Years,” pag. 90) Oricum, A. T. 
Jones i-a scris sorei White într-o scrisoare nedatată că lui nu i s-a trimis nici o copie: 

„1. Eu nu am primit niciodată de la dumneavoastră sau de la cineva pe care să-l fi rugat s-o facă, 
vreo copie a acelei comunicări. 

2. A trecut mult timp până când am primit o copie. Şi numai atunci am primit o copie de la un 
frate care nu a primit niciodată vreo copie de la dumneavoastră, cu toate că numele său era pomenit 
acolo; iar el a obţinut această copie de la un alt frate căruia i-aţi trimis o copie, cu toate că numele 
lui nu era trecut acolo. 

Nimeni din această lume nu ştie că am scris, cu excepţia stenografului care a aşternut-o pe 
hârtie. Nimeni nu ştie că v-am trimis această copie; şi nimeni în afară de mine şi de stenograf nu ştie 
nimic de existenţa ei. 

Dar va ajunge la dumneavoastră vreodată această copie pe care v-o trimit? Veţi avea vreodată 
şansa de a o citi? Sau scrisoarea mea va fi supusă aceluiaşi tratament ca şi cea a doctorului Stewart, 
iar următorul lucru pe care îl voi auzi despre ea, va fi că este în mâinile fratelui Daniells, sau a 
altcuiva, expunând în faţa unei audienţe atât de numeroase‚ pasaje care se opun Mărturiilor?’ 

Va ajunge această scrisoare la dumneavoastră pentru a avea şansa de a o citi chiar 
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dumneavoastră, sau se va aşeza Willie lângă dumneavoastră pentru a vă citi ‚unele dintre cele mai 
inacceptabile pasaje?’” (Scrisoare a lui A. T. Jones către Ellen G. White, nedatată.) 

Prezbiterul Jones, ca şi alţii, a realizat că o parte din corespondenţa sorei White, atât care venea, 
cât şi care pleca, era „lăsată să aştepte” de Willie White. Willie a încercat să controleze totul până 
acolo încât nu i-a îngăduit fratelui său, James Edson White, să aibă o întrevedere privată cu mama 
sa atunci când a venit în California pentru a o vizita! (Vezi scrisoarea lui W. S. Sadler către E. G. 
White, 26 aprilie 1906.) 

 
Cum ne raportăm? 

 
Cum ne raportăm la documentaţia prezentată până acum? Dacă încercăm să ignorăm şi să 

sperăm că totul va dispare, greşim. Mai multe informaţii, unele foarte neplăcute, ies la suprafaţă 
chiar acum. Să ne întoarcem capul în lipsă de încredere şi să negăm faptele? Aceasta nu va ajuta 
niciodată, căci adevărul este cel care sfinţeşte. O apreciere onestă a lucrării Ellenei White m-a 
convins dincolo de orice îndoială că ea a fost folosită de Dumnezeu! Oricum, dovezile sunt de 
asemenea clare că uneori scrierile ei au fost folosite de oameni. Şi atunci ce atitudine luăm? 
Răspunsul este de a nu arunca copilul împreună cu apa murdară de la baie! 

Dumnezeu a dat poporului Său Sfintele Scripturi pentru a fi „standardul tuturor doctrinelor,” 
inclusiv a doctrinei despre Dumnezeu. („Marea luptă,” pag. 595) Înseamnă asta că ar trebui să 
excludem scrierile Ellenei White din studiul nostru? Nu, ci pur şi simplu înseamnă că darul trebuie 
probat prin Biblie, şi nu Biblia prin dar. Prezbiterul James White considera orice altă atitudine ca 
fiind „o poziţie extrem de periculoasă.” („Fiecare creştin este de aceea dator să ia Biblia ca regulă 
desăvârşită în ceea ce priveşte credinţa şi datoria. El ar trebui să se roage cu seriozitate pentru a fi 
ajutat de Spiritul Sfânt în cercetarea Scripturilor pentru întregul adevăr, şi pentru întreaga sa datorie. 
El nu are libertatea de a se întoarce de la ele pentru a învăţa prin oricare alt dar care este datoria sa. 
Noi credem că în chiar clipa în care face aceasta, aşează darul într-un loc greşit, şi adoptă o poziţie 
extrem de periculoasă. Cuvântul trebuie să fie pe primul loc, iar ochiul bisericii ar trebui aşezat 
deasupra sa, ca o regulă după care să se acţioneze, şi ca fântână a înţelepciunii, din care să învăţăm 
datoria în ‚toate faptele bune.’” – „Darurile Bisericii Evanghelice,” James White, R&H, 21 aprilie 
1851) 

 
Greutatea dovezilor 

 
Sora White ne-a sfătuit să acceptăm greutatea dovezilor în ceea ce priveşte doctrina. Chiar dacă 

există câteva afirmaţii ale Ellenei White care par a fi Trinitariene, greutatea dovezilor înclină în 
mod evident către poziţia non-trinitariană. Noi credem că majoritatea afirmaţiilor care par a fi 
trinitariene, se vor corela cu majoritatea scrierilor ei studiind mai departe. 

Efortul nostru nu este de a o discredita pe sora White sau de a distruge încrederea în lucrarea ei. 
Acest studiu nu are nimic de-a face cu pierderea încrederii în „Mărturii.” Oricum, trebuie să fim 
sinceri şi să recunoaştem că dovezile care arată că oamenii au falsificat darul pe care Dumnezeu l-a 
dat poporului Său, sunt copleşitoare. Mai departe, trebuie să ne gândim la aceste dovezi într-o 
manieră sinceră şi inteligentă. În timp ce unii nu vor lua în considerare posibilitatea ca Dumnezeu 
să îngăduie vreo falsificare a Spiritului Profeţiei, chiar sora White afirmă că însăşi Scripturile, în 
mici proporţii, au fost falsificate! 

„Am văzut că Dumnezeu a ocrotit Biblia într-un mod deosebit; totuşi, când nu existau decât 
numai puţine exemplare din ea, oamenii învăţaţi au schimbat cuvintele ei în diferite cazuri, crezând 
că prin aceasta o vor face mai lămurită, pe când, în realitate, ei au mistificat ceea ce era clar, pentru 
a se armoniza cu punctele lor de vedere care erau guvernate de tradiţie. Dar eu am văzut cum 
cuvântul lui Dumnezeu, ca întreg, este un lanţ desăvârşit, o porţiune a scripturii explicând-o pe 
cealaltă. Cercetătorii sinceri după adevăr n-au nevoie să rătăcească; căci cuvântul lui Dumnezeu nu 
numai că explică în mod lămurit şi simplu calea vieţii, ci Spiritul Sfânt este dat pentru a călăuzi în 
înţelegerea căii de viaţă descoperită în acest Cuvânt.” („Daruri spirituale,” vol. 1, pag. 117; 
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„Experienţe şi viziuni,” pag. 220, 221) 
Sora White afirmă că ea a „văzut” că în timp ce „Dumnezeu a ocrotit Biblia într-un mod 

deosebit,” s-au operat câteva schimbări. Dar chiar şi în ciuda acestor schimbări, ea a „văzut cum 
cuvântul lui Dumnezeu, ca întreg, este un lanţ desăvârşit, o porţiune a scripturii explicând-o pe 
cealaltă.” O porţiune a Scripturii despre care majoritatea erudiţilor în materie de Biblie au afirmat că 
a fost falsificată, este 1 Ioan 5:7,8. Aceste versete au cuvinte adăugate, care nu se găseau în 
scrisoarea apostolului. Reproducem textul mai jos, subliniind porţiunea adăugată. 

„Căci sunt trei care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul, şi Duhul Sfânt; iar aceştia trei sunt una. 
Şi sunt trei care mărturisesc pe pământ, spiritul, şi apa, şi sângele; şi aceştia trei sunt una în 
mărturia lor.” (1 Ioan 5:7,8) 

Fără adăugare, textul este astfel: „Căci sunt trei care mărturisesc, spiritul, şi apa, şi sângele; şi 
aceştia trei sunt una în mărturia lor.” Referitor la aceste versete, „Comentariile biblice AZŞ” afirmă: 

„Pasajul aşa cum apare în KJV nu există în nici un manuscris dinainte de secolele 15 şi 16. 
Cuvintele contestate au ajuns să fie tipărite în KJV prin intermediul textului grecesc al lui Erasmus 
(Vezi volumul V, pag. 141.) Se spune că Erasmus s-a oferit să includă cuvintele contestate în 
Testamentul său grecesc dacă i se arătă măcar un manuscris grecesc care să le conţină. O bibliotecă 
din Dublin a produs un astfel de manuscris (cunoscut ca 34), iar Erasmus a inclus pasajul în textul 
său. Se crede acum că ediţiile de mai târziu ale Vulgatei şi-au însuşit pasajul din greşeala unui scrib 
care a inclus în textul biblic pe care-l copia, un comentariu marginal exegetic. Cuvintele contestate 
au fost foarte mult folosite în sprijinul doctrinei Trinităţii, dar, în faţa unei atât de copleşitoare 
dovezi împotriva autenticităţii lor, suportul lor este fără valoare şi nu ar trebui folosite.” 
(„Comentariile biblice AZŞ,” vol. 7, pag. 675; vezi de asemenea şi articolul lui George Reid din 
„Adventist Review,” 25 august 1983, pag. 12.) 

Dumnezeu a protejat Scripturile ca întreg, şi în mod deosebit acele părţi care sunt vitale pentru 
mântuirea noastră. Acelaşi lucru este adevărat şi în ceea ce priveşte scrierile sorei White. În timp ce 
scrierile ei sunt cât se poate de adevărate, nu se poate oferi nici o garanţie că materialele nu au fost 
falsificate. Prezbiterul M. L. Andreasen, un susţinător înflăcărat al sorei White, a fost unul dintre 
primii care a încercat să alerteze biserica faţă de lucrurile care se petrec astăzi. A doua scrisoare a 
lui Andreasen dintr-o serie de şase intitulate „Scrisori către biserici,” era despre „Încercarea de a 
falsifica” de care a devenit conştient după ce a obţinut o înregistrare de câteva minute dintr-o 
întâlnire de la Trustul White. Andreasen a distins următoarele zone a încercării de falsificare: 
inserarea notelor, explicaţiilor şi anexelor pe care unii fraţi doreau să le adauge. (Vezi „Scrisori 
către biserici,” nr. 2.) 

În timp ce respectivele falsuri împotriva cărora Andreasen a protestat, au fost respinse, fraţii au 
folosit timp îndelungat compilaţiile scrierilor sorei White în încercarea de a schimba teologia 
bisericii. Acest lucru a fost realizat pe două căi: în primul rând, scrierile sunt rupte din context, aşa 
cum s-a făcut în anumite compilaţii. În al doilea rând, prin adăugarea titlurilor de capitole şi 
subtitlurilor, mintea cititorului poate fi condusă în anumite zone, şi nu în conţinutul textului. 
Exemple ale ambelor metode se pot vedea cu claritate în „Întrebări despre doctrină.” În timp ce 
putem rămâne tăcuţi în speranţa că Dumnezeu va avea grijă de aceste probleme, trebuie să ne 
amintim de vechiul proverb: „Dumnezeu nu are alte mâini, decât pe ale noastre.” Noi avem datoria 
de a da un sunet potrivit cu trâmbiţa atunci când soliile inspirate de Dumnezeu sunt falsificate! 
(Vezi Isaia 58:1 şi Ezechiel 9:4.) 

 
Editorii folosesc literele de tipar 

 
O metodă de schimbare editorială a fost folosirea literelor de tipar pentru a evidenţia conceptul 

divinităţii. Primul exemplu pe care îl vom observa, este din „Hristos Lumina lumii.” 
„Păcatului nu i se putea rezista şi nu putea fi biruit decât sub acţiunea puternică a celei de-a 

Treia Persoane a Dumnezeirii, care nu vine cu o altă energie, ci în plinătatea puterii divine.” 
(„Hristos Lumina lumii,” pag. 671, ediţia 1940) 

Ediţia originală din 1898, sună astfel: 
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„Păcatului nu i se putea rezista şi nu putea fi biruit decât sub acţiunea puternică a celei de-a 
treia persoane a Dumnezeirii, care nu vine cu o altă energie, ci în plinătatea puterii divine.” 
(„Hristos Lumina lumii,” pag. 671, ediţia 1898) (Vezi Anexa la pagina 290 pentru copia 
originalului.) 

Ediţia în care s-au folosit literele de tipar face să pară că Ellen White a avut o poziţie pro-
trinitariană. Un alt exemplu poate fi văzut în următoarea comparaţie: 

„Răul a fost acumulat timp de secole şi nu poate fi înfrânat şi nu i se poate rezista decât prin 
puterea minunată a Spiritului Sfânt, cea de-a Treia Persoană a Dumnezeirii, care nu vine cu o altă 
energie, ci în plinătatea puterii divine.” („Mărturii pentru predicatori,” pag. 392) 

„Răul a fost acumulat timp de secole şi nu poate fi înfrânat şi nu i se poate rezista decât prin 
puterea minunată a Spiritului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, care nu vine cu o altă 
energie, ci în plinătatea puterii divine.” („Mărturii Speciale pentru predicatori şi lucrători,” seria A, 
nr. 10, pag. 25) 

Nota de la subsolul paginii 392 din „Mărturii pentru predicatori” spune: „Articolele din această 
secţiune sunt luate din ‚Mărturii Speciale pentru predicatori şi lucrători’ (seria A, nr. 9-11, 1897-
1898). Acest articol este din nr. 10, pag. 25-33.” De fiecare dată când expresia „a treia persoană a 
Dumnezeirii” a fost publicată ca scrisă de Ellen White cât timp era în viaţă, era cu litere mici! De 
când a murit, a fost tipărită de cel puţin şase ori cu litere mari. (Vezi „Hristos Lumina lumii,” pag. 
671, ediţia 1940; „Harul uimitor al lui Dumnezeu,” pag. 194; „Preamăriţi-L,” pag. 191; „Mărturii 
pentru predicatori,” pag. 392; „Manuscript Releases,” vol. 2, pag. 34; vol. 4, pag. 329.) 

O folosire a expresiei „a treia persoană” care a fost corect publicată cu litere mici, se găseşte în 
„Comentarii biblice AZŞ,” vol. 6, pag. 1052, 1053. Această afirmaţie numeşte Spiritul divin ca fiind 
„acea putere transformatoare, iluminatoare şi sfinţitoare.” 

„Hristos a precizat că atunci când se va înălţa de pe acest pământ, va oferi un dar celor care au 
crezut în El, şi celor care cred în El. Ce dar putea El oferi, care să fie suficient de bogat pentru a 
sublinia şi onora înălţarea Sa la tronul mediator? Trebuie să fie vrednic de măreţia şi splendoarea 
Sa. El a precizat că îl va da pe reprezentantul Său, a treia persoană a Dumnezeirii. Acest dar nu 
putea fi întrecut. El urma să dea toate darurile într-unul, şi de aceea Spiritul divin, acea putere 
transformatoare, iluminatoare şi sfinţitoare, va fi darul Său.” (Sursa originală: „Southern 
Watchman,” 28 noiembrie 1905) 

 
Editorii modifică citatele 

 
Citatul care urmează, este luat dintr-o scrisoare către prezbiterul S. N. Haskell, datată 30 mai 

1896. Acest citat din „1888 Materiale” a fost în mod direct modificat prin înlăturarea termenului 
„it” pentru „Spirit” (În limba engleză există pronumele „it” sau „its” pentru „el”, „ea”, „al lui / său 
/ sa”, pronume care este folosit numai pentru a indica lucruri neînsufleţite sau animale, dar 
niciodată oameni sau persoane inteligente, cu raţiune şi conştiinţă, spre deosebire de „he” pentru 
„el”, „she” pentru „ea”, „his” pentru „al lui”, „her” pentru „a ei”, „him” pentru „pe el”, pronume 
care se folosesc numai pentru persoane, fiinţe 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.) 
şi înlocuirea acestuia cu „al Lui” şi „El.” 

„Spiritul ne este dat în mod gratuit de Dumnezeu dacă îl (it) vom aprecia şi accepta. Şi ce este el 
(it)? Reprezentantul lui Isus Hristos. El (it) trebuie să fie ajutorul nostru constant. Prin Spiritul, 
Hristos îşi îndeplineşte promisiunea ‚Nu vă voi părăsi şi nu vă voi uita vreodată.’ ‚Adevărat, 
adevărat vă spun, cel care crede în Mine are viaţa veşnică.’ (Clopotul a sunat pentru închinarea de 
dimineaţă; trebuie să mă opresc aici.)” („Materialele 1888,” pag. 1538) 

„Spiritul ne este dat în mod gratuit de Dumnezeu dacă Îl (Him) vom aprecia şi accepta. Şi ce 
este El (He)? – reprezentantul lui Isus Hristos. El (He) trebuie să fie ajutorul nostru constant. Prin 
Spiritul, Hristos îşi îndeplineşte promisiunea ‚Nu vă voi părăsi şi nu vă voi uita vreodată.’ 
‚Adevărat, adevărat vă spun, cel care crede în Mine are viaţa veşnică.’ (Ioan 6:47) (Clopotul a sunat 
pentru închinarea de dimineaţă; trebuie să mă opresc aici.)” – Scrisoarea 38, 1896, pag. 1-4 
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(„Manuscript Releases,” vol. 11, pag. 35 – Scrisoarea către S. N. Haskell, 30 mai 1896.) 
Scrisoarea originală către Haskell însumează cel puţin paisprezece menţiuni ale Spiritului ca 

„it”. Aici sunt prezentate câteva: 
„Membrii bisericii au nevoie să ştie din experienţă ce va face Spiritul Sfânt pentru ei. El (it) îl 

va binecuvânta pe cel care-l primeşte, şi va face din el o binecuvântare. Este trist că nu se roagă toţi 
pentru suflarea vitală a Spiritului, căci vom muri dacă el (it) nu va sufla peste noi. 

Trebuie să ne rugăm pentru împărtăşirea Spiritului ca remediu pentru sufletele bolnave de păcat. 
Biserica are nevoie de convertire, şi de ce nu ne-am prosterna la tronul harului, ca reprezentanţi ai 
bisericii, şi, dintr-o inimă zdrobită şi un suflet pocăit, să înălţăm cereri fierbinţi pentru ca Spiritul 
Sfânt să fie vărsat peste noi din înălţimi? Să ne rugăm ca atunci când el (it) va fi revărsat, inimile 
noastre reci să fie revitalizate, şi să avem discernământul de a înţelege că el (it) este de la 
Dumnezeu, şi să-l (it) primim cu bucurie. Unii au tratat Spiritul ca pe un musafir nedorit, refuzând 
să primească darul bogat, refuzând să-l (it) recunoască, întorcându-se de la el (it), şi condamnându-l 
(it) ca fiind fanatism. Când Spiritul Sfânt lucrează prin agentul uman, el (it) nu ne întreabă pe noi în 
ce manieră să lucreze. Deseori, el (it) foloseşte căi nebănuite. Hristos nu a venit aşa cum s-au 
aşteptat iudeii. El nu a venit ca să-i preamărească ca naţiune. Vestitorul Său a venit să-I pregătească 
calea prin chemarea adresată oamenilor la pocăinţă de păcatele lor şi la convertire, şi la botez. 
Mesajul lui Hristos a fost: ‚Împărăţia cerurilor este aproape; pocăiţi-vă şi credeţi Evanghelia.’ Evreii 
au refuzat să-L primească pe Hristos pentru că El (he) nu a venit după aşteptările lor.” (Idem, pag. 
1540) 

Nu poate fi oferită nici o scuză sau vreun motiv adevărat pentru modificarea lucrării sorei White 
într-o asemenea manieră. Dacă vom publica o parafrazare, atunci ar trebui să o formulăm astfel. Nu 
există nici un precedent în Scripturi pentru o asemenea schimbare directă. În timp ce oamenii de la 
editură pot lucra cu sinceritate pentru a prezenta materialul pe cât posibil de clar, ei induc în minţile 
oamenilor ideea unei conspiraţii pentru a schimba teologia poporului Dumnezeu. 

Un alt exemplu de schimbare a pronumelor poate fi găsit prin compararea următoarea declaraţie, 
care a fost publicată pentru prima dată în „Semnele timpului” din 27 septembrie 1899, şi apoi 
republicată în „Veţi primi putere” în 1995. 

„Domnul va avea pe fiecare dintre copiii Săi bogat în credinţă, iar această credinţă este rodul 
lucrării Spiritului Sfânt asupra minţii. El (it) locuieşte în fiecare suflet care-l (it) primeşte, 
vorbindu-le celor nepocăiţi în cuvinte de avertizare, şi îndreptându-i către Isus, Mielul lui 
Dumnezeu, care poartă păcatele lumii. El (it) face ca lumina să strălucească în minţile celor care 
caută să coopereze cu Dumnezeu, oferindu-le eficienţă şi înţelepciune pentru a face lucrarea Sa.” 
(„Semnele timpului” din 27 septembrie 1899) 

„Domnul va avea pe fiecare dintre copiii Săi bogat în credinţă, iar această credinţă este rodul 
lucrării Spiritului Sfânt asupra minţii. El (He) locuieşte în fiecare suflet care-l (Him) primeşte, 
vorbindu-le celor nepocăiţi în cuvinte de avertizare, şi îndreptându-i către Isus, Mielul lui 
Dumnezeu, care poartă păcatele lumii. El (He) face ca lumina să strălucească în minţile celor care 
caută să coopereze cu Dumnezeu, oferindu-le eficienţă şi înţelepciune pentru a face lucrarea Sa.” 
(„Veţi primi putere” în 1995) 

 
Persoană şi personalitate 

 
Ediţia din august 1994 a „Voice of Reformation” a publicat ceea ce se presupunea a fi o copie a 

declaraţiei originale, a scrisului de mână al Ellenei White: „Sunt trei persoane vii în trioul ceresc.” 
(„Mărturii Speciale,” seria B, nr. 7, pag. 63; publicat şi în „Evanghelizare,” pag. 615.) Punctul de 
interes îl constituia presupusa schimbare făcută de la originalul „personalităţi,” la „persoane.” 
Expunerea din „Voice of Reformation” arată că iniţial sora White a scris „persoane,” pentru ca mai 
apoi să modifice în „personalităţi”. (În limba engleză este vorba despre termenii „persons” şi 
„personalities.” Practic, sora White a tăiat ultimul „s” din substantivul „persons”, şi a adăugat 
„alities”, formând astfel cuvântul „personalities.” – n.t.) În timp ce nu m-am îndoit de sinceritatea 
editorului, am dorit să verific autenticitatea probei. De aceea, am luat legătura cu un oficial de la 
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Trustul White despre care ştiam că este sincer şi vrednic de încredere, şi l-am întrebat dacă 
manuscrisul publicat era într-adevăr o copie autentică a manuscrisului Ellenei White. Oficialul a 
sugerat că nu era tocmai aşa. La cererea mea, acest frate mi-a trimis o copie făcută direct de pe 
manuscrisul original, astfel încât le-am putut compara. În timp ce copia pe care am primit-o de la 
Trustul White era mult mai clară decât cea publicată de „Voice of Reformation,” cele două erau 
identice. Copia originală care conţine corecturile sorei White arată astfel: 

 
“There are the living three persons alities of the heavenly trio in which every soul repenting of their 

sins believing receiving Christ by a living faith to them who are baptized.” 
 
(Vezi pagina 292 pentru fotocopia manuscrisului. Pagina 293 oferă o transcriere a fiecărui rând 

a manuscrisului.) 
 

Fotocopia manuscrisului original al Ellenei White 
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Acesta este unul dintre principalele texte pe care adventiştii îl folosesc astăzi pentru a dovedi 
Trinitarianismul. Oricum, un studiu al scrierilor sorei White descoperă că ea nu a folosit termenii 
„fiinţă” şi „persoană” schimbându-le între ele, aşa cum se mai obişnuieşte astăzi. Ea a afirmat că 
Hristos era „singura fiinţă care putea intra în toate sfaturile şi planurile lui Dumnezeu.” („Patriarhi 
şi profeţi,” pag. 34) Aceasta denotă două „fiinţe.” Dacă Spiritul Sfânt era o „fiinţă” în acelaşi fel ca 
şi Hristos, atunci de ce nu putea Spiritul Sfânt să intre în toate „sfaturile şi planurile lui 
Dumnezeu.”? Mai departe, este o deosebire care poate fi făcută între „persoană” şi „personalitate” şi 
maniera în care poate fi definită „personalitatea.” Într-o scrisoare datată 24 ianuarie 1935, 
prezbiterul H. W. Carr i-a scris lui W. C. White, întrebându-l pe Willie despre modul în care 
înţelegea „poziţia mamei tale în legătură cu personalitatea Spiritului Sfânt.” Prezbiterul White a 
răspuns astfel: 

„Nu pot face acest lucru pentru că nu am înţeles niciodată în mod clar învăţăturile ei referitoare 
în această chestiune. Întotdeauna au existat în mintea mea unele nedumeriri referitoare la înţelesul 
exprimărilor ei care, pentru mintea mea superficială, păreau a fi cumva confuze. … 

Nedumeririle mele s-au mai micşorat puţin atunci când am învăţat din dicţionar că unul dintre 
înţelesurile termenului ‚personalităţii’ este ‚caracteristici’. Este expus într-o asemenea manieră încât 
am concluzionat că poate exista personalitate fără forma trupească pe care o deţin Tatăl şi Fiul.” 
(Scrisoarea lui W. C. White către H. W. Carr, 30 aprilie 1935.) 

„Scrierile publicate ale Ellenei White,” versiunea 2.0 (CD-ROM) indică zece afirmaţii diferite 
publicate în nouăsprezece locuri diferite pentru cuvântul „personalităţi.” Trei dintre aceste afirmaţii 
se referă la Dumnezeire. Toate cele trei afirmaţii includ numai pe Dumnezeu şi pe Hristos. Ele sunt: 

„‚Nu mă rog numai pentru aceştia, ci şi pentru acei care vor crede în Mine prin cuvântul lor; 
pentru ca ei să fie una; după cum Tu, Tată eşti în Mine, şi Eu în Tine, pentru ca ei să fie una în noi.’ 
Aceste cuvinte Îl prezintă pe Dumnezeu şi pe Hristos ca două personalităţi distincte.” („Notebook 
Leaflets,” pag. 124) 

„În Sabatul din 27 aprilie, mulţi din fraţii şi surorile noastre din bisericile învecinate, s-a adunat 
în saloane împreună cu personalul sanitar, şi le-am vorbit acolo. Am citit primul capitol din Evrei ca 
bază pentru discursul meu. Acest capitol arată în mod clar personalităţile individuale ale Tatălui şi 
Fiului.” (R&H, 1 August 1907) 

„În aceste versete (Ioan 1:1-4, 14-16; 3:34-36) Dumnezeu şi Hristos sunt prezentaţi ca două 
personalităţi distincte, fiecare acţionând în propria sa individualitate.” (MR 760, pag. 18) 

În „Mărturii Speciale,” sora White foloseşte termenul „personalitate” într-un mod care nu 
permite ca termenul să fie schimbat cu „persoană.” În ceea ce priveşte pe Dumnezeu şi pe Hristos, 
ea a scris: 

„Fiul este manifestarea plinătăţii Dumnezeirii. Cuvântul lui Dumnezeu Îl declară ca fi ‚imaginea 
fidelă a persoanei Sale.’ ‚Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu 
născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.’ Aici este arătată 
personalitatea Tatălui.” („Mărturii Speciale,” seria B, nr. 7, pag. 63) 

Gândirea noastră este mai departe îmbogăţită cu următoarea afirmaţie: 
„Împovărat de natura umană, Hristos nu putea să fie în fiecare lor în mod personal; de aceea era 

în interesul lor ca El să-i părăsească, să meargă la Tatăl Său, şi să trimită Spiritul pentru a 
succesorul Său pe pământ. Spiritul Sfânt este El Însuşi dezbrăcat de personalitatea umanităţii, şi 
astfel independent. El se putea prezenta pe Sine ca prezent în toate locurile prin Spiritul Său, ca 
Omniprezent ... – Manuscript 5a, 1895.” („Manuscript Releases,” vol. 14, pag. 23,24.) 

Unii cred că Ellen White învăţa că Spiritul Sfânt este o fiinţă separată de Tatăl şi de Fiul Său. 
Oricum, afirmaţia de mai sus nu spune nimic despre faptul că Spiritul Sfânt era „dezbrăcat de 
personalitatea umanităţii.” Potrivit „American Heritage Dictionary,” cuvântul „dezbrăcat” înseamnă 
„a dezgoli, a deposeda, a elibera de; a descotorosi.” Dacă Spiritul Sfânt este o a treia fiinţă 
asemenea Tatălui şi Fiului, este limpede că nu a fost niciodată un om, şi de aceea i-ar fi imposibil să 
se elibereze, să se descotorosească de natura umană. 

În plus faţă de asta, după cum am amintit mai devreme, sora White se referă la Spiritul Sfânt 
folosind „it”, un termen pe care nu l-a folosit niciodată în legătură cu Dumnezeu sau Hristos. 
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„Spiritul Sfânt este Mângâietorul, în numele lui Hristos. Îl personifică pe Hristos, şi totuşi este o 
personalitate distinctă. Putem avea Spiritul Sfânt dacă ne rugăm pentru el (it) şi ne facem un obicei 
de a ne întoarce către Dumnezeu şi de a avea încredere în El mai degrabă decât în omul mărginit 
care poate greşi.” („Manuscript Releases,” vol. 20, pag. 324) 

 
O soluţie propusă 

 
Prezbiterul George Butler, într-un articol intitulat „Viziunea,” a oferit o interpretare echilibrată a 

legăturii dintre Biblie, scrierile Spiritului Profetic şi adevăr. El a scris: 
„Majoritatea poporului nostru crede că aceste viziuni constituie o manifestare veritabilă a 

darurilor spirituale, şi astfel trebuie tratate cu respect. Noi nu le privim a fi superioare Bibliei, sau 
într-un anumit sens egale cu aceasta. Scripturile sunt unitatea noastră de măsură pentru a verifica 
totul, inclusiv viziunile şi alte lucruri. De aceea, această unitate de măsură este cea mai înaltă 
autoritate; standardul este superior lucrului care este testat prin el. Dacă Biblia demonstrează că 
viziunile nu sunt în armonie cu ea, Biblia va rămâne, iar la viziuni se va renunţa.” (R&H, 14 august 
1883) 

Prezbiterul Butler a exprimat adevărata poziţie a adventismului istoric, cea a pionierilor. 
Prezbiterul William Grotheer a făcut un comentariu pătrunzător al afirmaţiei lui Butler: 

„Butler a afirmat: ‚Scripturile sunt unitatea noastră de măsură pentru a verifica totul, inclusiv 
viziunile şi alte lucruri.’ Acceptând acest mod de a gândi – şi cu adevărat nu putem face altfel – tot 
ceea ce are nevoie cineva să facă este de a verifica cu Biblia orice afirmaţie din Scrieri, pe care 
doreşte să o folosească. Dacă se armonizează, chiar dacă a fost împrumutată din altă sursă, sau 
compusă de unul dintre asistenţii literari, ea exprimă adevărul. Foloseşte-o! Vor exista citate care nu 
pot fi verificate cu Biblia, dar nici nu se vor găsi versete biblice care să afirme contrariul ideii 
exprimate. Dacă cineva doreşte să urmeze sfatul oferit în asemenea condiţii, este liber s-o facă, dar 
unul ca acesta să manifeste îngăduinţa creştină faţă de oricine nu este astfel înclinat, după sfatul lui 
Pavel. Cei care nu doresc să urmeze vreun sfat particular care nu este în mod specific afirmat în 
Biblie, dar se găseşte în Scrieri, să fie siguri că nu sunt condamnaţi de lucrurile pe care le îngăduie.” 
(„Ghid de studiu biblic,” pag. 78,79) 

În timp ce pot apare dificultăţi la unele subiecte, un studiu al tuturor scrierilor, îngăduind ca 
„greutatea dovezilor” să-şi îndeplinească scopul cuvenit, îl va ajuta pe cercetătorul sincer să ajungă 
la adevăr, tot aşa cum studiul Scripturilor „ca un întreg, este un lanţ desăvârşit” al adevărului. 
Studiul perseverent va fi de mare ajutor în rezolvarea nepotrivirilor aparente dintre aceste afirmaţii 
care par a învăţa concepte diferite. În primul rând, să observăm care este canalul de comunicare 
dintre Dumnezeu şi om. 

„Fără ispăşirea Fiului lui Dumnezeu nu ar fi fost nici o comunicare a binecuvântării sau 
mântuirii de la Dumnezeu la om. Dumnezeu era gelos pentru onoarea legii Sale. Călcarea acelei legi 
a cauzat o înspăimântătoare despărţire între Dumnezeu şi om. Lui Adam în nevinovăţia sa îi era 
garantată comuniunea directă, liberă şi fericită cu Creatorul Său. După păcătuirea sa, Dumnezeu 
comunica cu omul prin Hristos şi îngeri.” („Semnele timpului,” 30 ianuarie 1879) 

Spiritul Sfânt nu apare nicăieri aici. Numai Hristos şi îngerii sunt menţionaţi ca şi canale de 
comunicare. Atunci cine este Spiritul Sfânt? 

„Hristos a declarat că după înălţarea Sa va trimite bisericii Sale, ca dar al Său suprem, pe 
Mângâietorul, care trebuia să-I ia locul. Acest Mângâietor este Spiritul Sfânt, - sufletul vieţii Sale, 
eficacitatea bisericii Sale, lumina şi viaţa lumii. Împreună cu Spiritul Său, Hristos trimite o influenţă 
reconciliatoare şi o putere care îndepărtează păcatul.” (R&H, 19 mai 1904) 

Acest concept se potriveşte cu Fapte 20:28 unde Spiritul Sfânt este descris ca câştigându-şi 
biserica lui Dumnezeu „cu propriul Său sânge.” Aceste concepte deschid studiul mai departe, 
conducându-ne la Scripturi, după cum este menită să facă „lumina mai mică.” Următorul capitol va 
continua acest studiu din punct de vedere biblic. Oricum, vor fi introduse şi mai departe afirmaţii şi 
concepte ale Spiritului Profeţiei pentru studiu şi iluminare. 
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Capitolul 11 
Doctrina biblică despre Dumnezeu 

 
postolul Ioan, scriind sub inspiraţie, repeta gândurile lui Dumnezeu când afirma: „Nu am 
o bucurie mai mare decât de a auzi că copiii mei merg în adevăr.” (3 Ioan 4) Acei care se 

străduiesc să placă lui Dumnezeu, vor umbla în tot adevărul care le va fi prezentat. Acest lucru este 
esenţial, căci „Nu există absolut nici o apărare împotriva răului, decât adevărul.” („Harul Uimitor al 
lui Dumnezeu,” pag. 30) Probabil că nici o învăţătură din pretinsa creştinătate, şi chiar din 
adventism, nu este mai mult pusă sub semnul întrebării astăzi, ca şi doctrina Trinităţii. Majoritatea 
credincioşilor nu au studiat niciodată cu atenţie din Scripturi doctrina, şi nici nu i-au înţeles 
originile. Oricum însă, aceasta nu s-a întâmplat întotdeauna. Doctrina despre Dumnezeu a 
reprezentat un punct important în cadrul primelor întâlniri ale bisericii de la Roma. De asemenea, în 
cadrul adventismului, primii pionieri au luat o poziţie puternică faţă de chestiunea Dumnezeirii. 
Poziţia lor a fost anti-trinitariană. Biserica Adventistă a trecut printr-o asemenea schimbare în 
această doctrină încât George Knight, profesor de istorie bisericească la Universitatea Andrews, a 
putut să scrie cu exactitate: 

„Cei mai mulţi dintre fondatorii adventismului de ziua a şaptea nu ar putea să treacă de partea 
bisericii astăzi dacă ar trebui să subscrie Crezului Fundamental al denominaţiunii. 

Mai precis, mulţi nu ar putea fi de acord cu punctul numărul 2, care tratează doctrina Trinităţii. 
Pentru Joseph Bates Trinitatea era o doctrină nescripturistică, pentru James White era acea ‚veche 
absurditate Trinitariană,’ iar pentru M. E. Cornell era rodul marii apostazii, alături de doctrine ca 
serbarea duminicii şi nemurirea sufletului.” („Ministry,” octombrie 1993, pag. 10) 

În timp ce studiul doctrinei lui Dumnezeu a fost abandonat în sânul bisericii timp de câţiva ani, 
acum a început să fie agitat din nou. Mulţi au fost conduşi la a cerceta pentru prima oară ce cred ei 
înşişi cu adevărat despre această doctrină. Cât de potrivite sunt următoarele cuvinte care au fost 
scrise pentru poporul rămăşiţei: 

„Sunt mulţi în biserică care sunt siguri că înţeleg ceea ce cred; dar, până nu răsare controversa, 
ei nu-şi cunosc slăbiciunile. Când vor fi despărţiţi de cei care sunt de aceeaşi credinţă şi vor fi siliţi 
să explice singuri ceea ce cred, vor fi surprinşi să descopere cât de confuzi sunt în ideile lor despre 
ceea ce au acceptat ca adevăr. … 

Domnul îi cheamă pe toţi cei care cred cuvântul Său să se trezească din somn. Lumină preţioasă 
a venit, potrivită pentru acest timp. Este adevăr biblic, descoperind pericolele care ne ameninţă. 
Această lumină ar trebui să ne conducă către un studiu sârguincios al Scripturilor şi către o cercetare 
mai critică a ideilor pe care le susţinem. … Credincioşii nu ar trebui să-şi găsească odihna în 
supoziţii şi idei greşit definite despre ceea ce este adevăr. Credinţa lor trebuie să fie cu tărie bazată 
pe cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât, în momentul în care va veni clipa probei iar ei vor fi aduşi 
în faţa consiliilor spre a da socoteală pentru credinţa lor, să fie capabili de a oferi un motiv pentru 
speranţa care este în ei, cu umilinţă şi teamă.” („Harul uimitor al lui Dumnezeu,” pag. 30) 

Una dintre întrebările de bază legată de doctrina despre Dumnezeu, este: „Câţi Dumnezei 
există?” Unii cred că există un singur Dumnezeu în trei persoane. Alţii cred în doi Dumnezei: Tatăl 
şi Isus Hristos. Unii cred în trei Dumnezei în trei persoane (triteism). Din istorie ştim că păgânii au 
fost (în marea lor majoritate) politeişti. Ei cred în mulţi dumnezei. Ceea ce-i despărţea pe copiii lui 
Israel de naţiunile păgâne înconjurătoare era crezul lor într-un singur Dumnezeu. Integrarea acestui 
monoteism în creştinism a fost observat de Gary Strong: 

„Evreii susţineau că există un singur Dumnezeu, iar credinţa creştină s-a născut din această 
gândire. Oricum, când credincioşii evrei au mers la neamuri cu solia Evangheliei, ei au trebuit să se 
confrunte cu crezul monoteist (un Dumnezeu) al creştinilor-evrei contra politeismului (mulţi 
Dumnezei) neamurilor. Problema a apărut când au încercat să explice cine erau Hristos şi Spiritul 
Sfânt. Doctrina Trinităţii a fost un rezultat al încercării de a rezolva această problemă.” („O privire 
detailată asupra Trinităţii,” pag. 84) 

Doctrina Trinităţii a fost formulată în cadrul Conciliilor de la Nicæa (325 d. Hr.) şi 
Constantinopol (381 d. Hr.). Conciliul de la Nicæa a declarat prima dată că Isus este co-egal şi co-

A 
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etern cu Tatăl. Conciliul de la Constantinopol a adăugat acelaşi statut Spiritului Sfânt. După cum 
am observat mai înainte, doctrina Trinităţii este doctrina centrală a papalităţii. 

„Doctrina Trinităţii este doctrina centrală a credinţei Catolice. Pe ea se bazează toate celelalte 
învăţături ale Bisericii.” („Manualul pentru catolicul de astăzi,” pag. 11) 

În timp ce adevărul lui Dumnezeu nu trebuie descoperit numai din Scripturi (Vezi „Marea 
luptă,” pag. 595.), orice învăţătură care este doctrina centrală a anticristului ar trebui cel puţin să 
tragă un semnal de alarmă pentru adevăraţii creştini. Nu numai aceasta, dar papalitatea pretinde de 
asemenea Trinitatea ca fiind baza tuturor celorlalte învăţături ale ei ca iadul veşnic, sfinţenia 
duminicii, cina, etc. Aceasta nu reprezintă un partener teologic pe care să-l păstrăm! 

 
Doctrina centrală a Iudaismului 

 
Doctrina centrală a Iudaismului era: „Ascultă, O Israel: DOMNUL Dumnezeul nostru este un 

singur DOMN.” (Deuteronomul 6:4) Referitor la acest text, „Comentariile biblice AZŞ,” o lucrare 
categoric Trinitariană, afirmă: „Literalmente, ‚Iehova Dumnezeul nostru, Iehova (este ) Unul.’ În 
contrast izbitor faţă de naţiunile din jurul lor care erau politeiste, evreii credeau într-un singur 
Dumnezeu adevărat. Această mărturisire de credinţă a constituit lozinca naţiunii ebraice pentru mai 
bine de 3.000 de ani (Vezi Marcu 12:29.).” (vol. 1, pag. 974) O atenţie deosebită a fost acordată de 
către teologi cuvântului „un” din Deuteronom 6:4. Este tradus din ebraicul אחר – „echad”. „Echat” 
este definit ca unitate sau unu. Spre exemplu, un ciorchine de struguri poate fi numit unu („echad”), 
cu toate că acel ciorchine poate conţine mai multe boabe. Acesta este modul în care trinitarienii 
înţeleg „echad” din Deuteronomul 6:4. Un exemplu al unui asemenea mod de a-l folosi, este 
Geneza 2:24: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa; şi cei 
doi vor fi un (echad) singur trup.” 

Oricum, „echad” poate fi tradus ca „unu” şi în sensul unui lucru individual, a unui singur 
element. Un asemenea mod de a-l folosi se găseşte în Geneza 42:11, unde fraţii lui Iosif au afirmat: 
„Noi suntem toţi fiii unui (echad) singur om; suntem sinceri; servii tăi nu sunt spioni.” Aici, 
înţelesul cuvântului „echad” este de un singur element. Un om (Iacov) era tatăl lor. De aceea, 
trebuie să cercetăm alte versete pentru a determina înţelesul cuvântului „echad” în acest text. Evreii 
au înţeles cuvântul „echad” de aici, ca însemnând un singur element mai degrabă decât o unitate. 
Acest lucru reiese dintr-un incident din Evanghelii. Observaţi cu atenţie: 

„Şi unul din cărturari, care-i auzise vorbind, fiindcă ştia că le răspunsese bine, a venit la El, şi L-
a întrebat: ‚Care este cea dintâi dintre toate poruncile?’ Şi Isus i-a răspuns: ‚Cea dintâi este aceasta: 
‚Ascultă Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este un singur Domn; să iubeşti pe Domnul, 
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta’; iată 
porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: ‚Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ Nu este 
altă poruncă mai mare decât acestea.’ Cărturarul I-a zis: ‚Bine, Învăţătorule. Ai spus adevărul; căci 
este un singur Dumnezeu, şi nu este altul afară de El; şi că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu 
tot sufletul, şi cu toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe sine, este mai mult decât toate arderile 
de tot şi decât toate jertfele.’ Şi când a văzut Isus că a răspuns cu pricepere, i-a zis: ‚Tu nu eşti 
departe de Împărăţia lui Dumnezeu.’ Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări.” (Marcu 
12:28-34) 

Ca şi alţii care I-au adresat întrebări lui Hristos, acest cărturar era un căutător sincer al 
adevărului. Pentru întrebarea sa „Care este cea mai mare poruncă dintre toate?”, Isus a citat 
Deuteronomul 6:4,5 şi apoi a urmat Leviticul 19:18. Cărturarul a răspuns: „Bine, Învăţătorule. Ai 
spus adevărul; căci este un singur Dumnezeu.” Dacă ar fi fost o Trinitate, aceasta era ocazia 
perfectă ca Isus să clarifice această chestiune. Oricum, Isus nu a spus: „Scuză-mă frate, dar ai 
înţeles greşit; sunt doi Dumnezei,” sau „trei Dumnezei.” Scriptura spune că „Isus a văzut că a 
răspuns cu pricepere, i-a zis: ‚Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu.’” 

Doctrina Trinităţii aşa cum este mărturisită de Biserica Adventistă spune: „Există un singur 
Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt, o unitate de trei Persoane co-eterne.” (Principiile de 
Credinţă Fundamentale ale AZŞ, nr. 2) Aceasta se potriveşte cu Bazele Constituţiei Consiliului 



77 
 

Mondial al Bisericilor care afirmă: „Consiliul Mondial al Bisericilor este o adunare de biserici care-
L mărturisesc pe Domnul Isus Hristos ca Dumnezeu şi Mântuitor potrivit Scripturilor, şi de aceea 
caută să aducă la îndeplinire chemarea lor comună pentru slava singurului Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi 
Spiritul Sfânt.” Şi totuşi, nici Moise şi nici Isus nu au vorbit vreodată despre un Dumnezeu în trei 
persoane. Hristos Însuşi a clarificat acest lucru în noaptea dinaintea răstignirii, când S-a rugat: „Şi 
aceasta este viaţa veşnică, să te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, 
pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3) Aici Isus atribuie Tatălui Său titlul de „singurul Dumnezeu 
adevărat.” El nu spune „singurii Dumnezei adevăraţi,” şi nici „singurul Dumnezeu adevărat: Tatăl, 
Fiul şi Spiritul Sfânt.” 

Doctrina Trinităţii este numită „taină” (Vezi „Manualul pentru catolicul de astăzi,” pag. 11.) 
pentru că este o doctrină inventată de oameni, de înţelepciunea lumească; de fapt este capodopera 
lui Satan! Oricum, adevărul despre Dumnezeu, Fiul Său şi Spiritul Sfânt, este atât de lămurit 
prezentat în Scripturi, încât nu este nevoie să fie o taină. Pavel, scriind bisericii din Corint, a spus: 
„Căci, cu toate că există cei care sunt numiţi dumnezei, fie în cer sau pe pământ, (după cum şi sunt 
mulţi dumnezei şi mulţi domni,) Dar pentru noi nu este decât un Dumnezeu, Tatăl, căruia Îi aparţin 
toate lucrurile, şi noi în El; şi un Domn, Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, şi noi prin El. Cu 
toate acestea, această cunoştinţă nu este în fiecare om.” (1 Corinteni 8:5-7a) Crezurile oamenilor 
spun „un Dumnezeu, Tatăl, Fiul, şi Spiritul Sfânt.” Scriptura spune „un Dumnezeu, Tatăl” punct! 
Pavel mai spune de asemenea că noi avem „un Domn Isus Hristos.” Doctrina Trinităţii afirmă că 
„Tatăl este Domn; Fiul este Domn; şi Spiritul Sfânt este Domn.” (Crezul atanasian; „Cartea 
studentului biblic AZŞ,” pag. 299) Scriptura afirmă că este „un Domn,” Isus Hristos. „Un Domn, o 
credinţă, un botez. Un Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, şi prin toţi, şi în voi 
toţi.” (Efeseni 4:5,6) Aici din nou Acel „Un Dumnezeu” este declarat a fi „Tatăl.” 

Pavel, scriindu-i lui Timotei, a afirmat: „Căci este un Dumnezeu, şi un Mijlocitor între 
Dumnezeu şi oameni, omul Hristos Isus.” (1 Timotei 2:5) Aici pot fi văzute două fiinţe separate şi 
distincte. Este „un Dumnezeu” care este Tatăl. Şi mai este de asemenea „un Mijlocitor” între Acel 
„un Dumnezeu” şi oameni. Acel „un Mijlocitor” este „omul Isus Hristos.” 

Apostolul Iacov declară ce însuşi Satan şi îngerii răi ştiu că este numai un singur Dumnezeu 
adevărat. „Voi credeţi că este un Dumnezeu; bine faceţi; dar şi diavolii cred, şi tremură.” (Iacov 
2:19) Iacov spune că facem bine crezând „că este un Dumnezeu.” 

Dacă sprijinim doctrina Trinitariană sau triteismul, nu suntem în armonie cu aceste versete. 
Unul dintre adevărurile fundamentale ale Bibliei este că există o singură Fiinţă supremă. Isus ne-a 
învăţat să ne adresăm Acestei fiinţe cu „Tatăl nostru.” Datorită faptului că acest adevăr este atât de 
fundamental pentru Scripturi şi pentru planul de mântuire (Vezi Ioan 17:3.), Satan s-a gândit să-l 
contrafacă cu doctrina Trinitariană care îi oferă o poziţie în consiliul lui Dumnezeu. 

În timp ce Biblia învaţă că există un Dumnezeu suprem, ea mai învaţă de asemenea că 
Dumnezeu avea „un asociat – un conlucrător care putea aprecia planurile Sale, şi se putea împărtăşi 
de bucuria Sa de a oferi fericire fiinţelor create.” („Patriarhi şi profeţi,” pag. 34) Probabil că cel mai 
cunoscut verset biblic, Ioan 3:16, ne spune că „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat 
pe singurul Său Fiu născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” Acest 
verset descoperă că asociatul Său era singurul Lui Fiu născut. Acest Fiu era împreună cu Tatăl în 
consiliul de pace despre care vorbeşte Zaharia: 

„Şi să-i spui: ‚Aşa vorbeşte DOMNUL oştirilor: Iată omul al cărui nume este VLĂSTARUL; şi 
el va creşte din mijlocul lui, şi va zidi templul DOMNULUI; da, el va zidi templul DOMNULUI; şi 
el va purta slava, va sta şi va stăpâni pe tronul său; şi va fi preot pe tronul său; şi consiliul de pace 
va fi între ei amândoi.’” (Zaharia 6:12,13) 

„Omul al cărui nume este VLĂSTARUL” este recunoscut de toţi Trinitarienii ca fiind Fiul lui 
Dumnezeu. Interesant este cuvântul „amândoi” din versetul 13. Este pluralul ebraic pentru exact 
doi! Astfel, tabloul înfăţişat de Zaharia este a doi lucrători: Dumnezeu şi Fiul Său. Acest concept 
este învăţat de Pavel şi de alţi scriitori ai epistolelor Noului Testament. Se află aproape la începutul 
fiecărei cărţi a Noului Testament. Observaţi câteva exemple: 

„Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu, şi Timotei fratele nostru, către 
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biserica lui Dumnezeu care este la Corint, împreună cu toţi sfinţii care sunt în toată Ahaia.” (2 
Corinteni 1:1) 

„Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Domnul nostru Isus Hristos.” (Galateni 1:3) 
„Har vouă, şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Isus Hristos.” (Efeseni 

1:2) 
„Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu, şi Timotei fratele nostru, către sfinţii 

şi fraţii credincioşi care sunt la Colose. Har vouă, şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la 
Domnul nostru Isus Hristos.” (Coloseni 1:1,2) 

„Pavel, şi Silvanus, şi Timotei, către biserica tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl şi în 
Domnul nostru Isus Hristos; Har vouă, şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi de la Domnul 
nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 1:1) 

„Iacov, serv la lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos, celor doisprezece seminţii care sunt 
împrăştiate: salutări!” (Iacov 1:1) 

„Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu, şi a lui Isus Domnul nostru.” 
(2 Petru 1:2) 

„Harul să fie cu voi, mila, şi pacea de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Domnul Isus Hristos, Fiul 
Tatălui, în adevăr şi iubire.” (2 Ioan 3) 

„Iuda, servul lui Isus Hristos, şi fratele lui Iacov, celor care sunt sfinţiţi prin Dumnezeu Tatăl, şi 
păstraţi în Isus Hristos, şi chemaţi.” (Iuda 1) 

„Şi Isus i-a răspuns: ‚Cea dintâi este aceasta: Ascultă Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este 
un singur Domn; să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot 
cugetul tău, şi cu toată puterea ta”; aceasta este porunca dintâi.” 

 
 

„Şi Isus i-a răspuns: 
‚Cea dintâi este aceasta: 

Ascultă Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, 
este un singur Domn; 

să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, 

cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta”; 
aceasta este porunca dintâi.” 

 

(Marcu 12:29,30) 
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Capitolul 12 
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu 

 
apitolul anterior a început studiul doctrinei despre Dumnezeu din Scripturi. Următoarele 
capitole vor cuprinde citate din scrierile sorei White pentru clarificare şi lămurire. Oricum, 

doctrina se va baza pe Biblie şi numai pe Biblie. Şi aceasta pentru a urma acestui sfat: 
„Dar Dumnezeu ca avea pe acest pământ un popor care va rămâne la Biblie şi numai la Biblie, 

ca standard al tuturor doctrinelor şi bază al tuturor reformelor. Opiniile oamenilor învăţaţi, 
concluziile ştiinţei, crezurile sau deciziile conciliilor eclesiastice, tot atât de numeroase şi de 
discordante ca şi bisericile pe care le reprezintă, vocea majorităţii, - nimic din toate acestea nu va fi 
privit ca dovadă pentru sau împotriva oricărui punct al credinţei religioase. Înainte de a accepta 
orice doctrină sau precept, ar trebui să cerem un lămurit ‚aşa spune Domnul’ în sprijinul ei.” 
(„Spiritul profeţiei,” vol. 4, pag. 413) 

Când vom fi chemaţi să răspundem pentru credinţa noastră la curţile legii şi în sinagogi 
(biserici), nu vom putea spune „sora White a spus asta,” sau „sora White a spus aşa.” Numai un 
lămurit „aşa spune Domnul” va asigura mărturia necesară pentru acel timp. 

Pavel, scriindu-i lui Timotei, afirmă: „Studiază pentru a te dovedi confirmat de Dumnezeu, un 
lucrător care nu are nevoie de a-i fi ruşine, împărţind corect cuvântul adevărului.” (2 Timotei 2:15) 
Faptul că cuvântul poate fi împărţit corect ne arată că, de asemenea, poate fi împărţit şi într-un mod 
greşit. Isus a spus în Ioan 4:24: „Dumnezeu este un Spirit; iar cei cere I se închină, trebuie să I se 
închine în spirit şi în adevăr.” Noi trebuie să ne închinăm potrivit adevărului, nu dictatelor 
conciliilor. Solia primului înger din Apocalips 14 ne cheamă a ne închina adevăratului Dumnezeu. 
Pentru a face asta, trebuie să împărţim drept cuvântul adevărului. 

Zaharia, fiind sub inspiraţie, a scris: „consiliul păcii va fi între ei amândoi.” (Zaharia 6:13) 
Cuvântul ebraic pentru „amândoi” este שנים – „shemayim.” Acesta este pluralul pentru doi. 
Dumnezeu avea un Asociat care putea intra în conciliu împreună cu El. Această Fiinţă este descrisă 
de Biblie ca fiind „singurul Său Fiu născut.” O relaţie Tată – Fiu este suficient de simplă pentru a fi 
înţeleasă chiar şi de către un copil, şi totuşi trinitarienii nu acceptă cuvântul lui Dumnezeu pentru 
ceea ce înseamnă. În loc de a face aceasta, Cuvântului lui Dumnezeu i se dă un înţeles spiritual 
foarte adânc. Să observăm mărturia clară a Scripturii. 

 
Mărturii ale Inspiraţiei 

 
Să observăm mărturia Tatălui referitoare la Isus Hristos. La botezul lui Isus, Dumnezeu a vorbit: 

„Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc toată plăcerea.” (Matei 3:17) Aici Dumnezeu Îl 
numeşte pe Isus „Fiul preaiubit” al Său. Exact aceeaşi expresie este folosită în Matei 17:5, unde 
Tatăl Îl declară pe Isus ca fiind Fiul Său, pe Muntele Schimbării la faţă. 

Isus, vorbind cu Nicodim, a afirmat: „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Său Fiu născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Căci 
Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său în lume pentru a condamna lumea; ci pentru ca lumea să fie 
mântuită prin El. Cel ce crede în El nu este condamnat; dar cel care nu crede, este deja condamnat, 
pentru că nu a crezut în numele singurului Fiu născut al lui Dumnezeu.” (Ioan 3:16-18) Aici, Isus 
pretinde că este Fiul lui Dumnezeu şi afirmă că Dumnezeu cu adevărat a avut un Fiu pe care să-L 
trimită. Când era înaintea lui Caiafa, Isus a afirmat, sub jurământ, că era Fiul lui Dumnezeu. 

„Iar marele preot a stat în mijloc, şi L-a întrebat pe Isus: ‚Nu răspunzi nimic? Ce sunt aceste 
acuzaţii care Ţi se aduc?’ Dar El Şi-a păstrat pacea, şi nu a răspuns nimic. Marele preot L-a întrebat 
din nou: ‚Eşti Tu Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat?’” (Marcu 14:60,61) 

Matei include cuvintele lui Caiafa „Te jur pe Dumnezeul Cel viu.” (Matei 26:63) Până la acest 
punct, Hristos a păstrat tăcerea; acum vorbeşte şi răspunde lămurit: „Sunt.” (Marcu 14:62) Ellen G. 
White adaugă acest comentariu semnificativ: 

„La acest apel, Hristos nu mai putea rămâne tăcut. Este un timp când trebuie să taci, şi un timp 

C 
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când trebuie să vorbeşti. El n-a vorbit până când n-a fost întrebat în mod direct. El ştia că, dacă 
răspundea acum, aceasta avea să însemne cu certitudine moartea Sa. Dar apelul acesta a fost făcut 
de cea mai înaltă autoritate recunoscută a naţiunii şi în numele Cerului Prea Înalt. Hristos nu putea 
să nu arate respectul cuvenit legii. Mai mult decât atât, legătura Sa cu Tatăl era pusă acum sub 
semnul întrebării. El trebuia să declare în mod clar caracterul şi misiunea Sa. Isus spusese 
ucenicilor Săi: „Oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui 
Meu care este în ceruri.” Matei 10:32. Acum, prin propriul Său exemplu, El a repetat învăţătura.” 
(„Hristos Lumina lumii,” pag. 706, 707) 

Apostolii au declarat că Isus este Fiul lui Dumnezeu. „Când a venit Isus pe ţărmul din Cezarea 
lui Filip, a întrebat pe ucenicii Săi: ‚Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?’ Ei au spus: ‚Unii zic 
că eşti Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; şi alţii, Ieremia, sau unul din profeţi.’ ‚Dar voi’, le-a zis El, ‚cine 
ziceţi că sunt?’ Şi Simon Petru a răspuns şi a zis: ‚Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!’ Şi 
Isus a răspuns şi i-a zis: ‚Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a 
descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.’” (Matei 16:13-17) În timp ce mărturia lui 
Petru este cunoscută de mulţi, de fapt Natanael a fost primul care L-a recunoscut pe Isus ca fiind 
Fiul lui Dumnezeu. În Ioan 1:49 citim: „Natanael a răspuns şi I-a spus: ‚Rabi, Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu; Tu eşti Regele lui Israel.’” 

Primul adevăr pe care l-a predicat apostolul Pavel după convertirea sa, a fost că Isus era Fiul lui 
Dumnezeu: „Şi când a primit mâncare, a fost întărit. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii, care erau 
în Damasc. Şi îndată a început să-L propovăduiască pe Hristos în sinagogi, că El este Fiul lui 
Dumnezeu.” (Fapte 9:19,20) 

 
Nu un „Fiu spiritual” 

 
Dumnezeu a declarat că Isus este Fiul Său. Isus, sub jurământ, a spus că El era Fiul lui 

Dumnezeu. Apostolii L-au proclamat ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Dacă planul de mântuire se 
presupune că este suficient de simplu pentru ca şi un copilaş să-l poată înţelege, putem cu 
sinceritate să acceptăm mărturia lui Dumnezeu, a lui Hristos şi a apostolilor, sau trebuie să 
interpretăm într-un sens foarte adânc aceste cuvinte pentru a le forţa să însemne ce nu afirmă? 
Doctrina Trinităţii învaţă că Isus nu este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, ci El este co-egal cu 
Dumnezeu, şi joacă rolul unui fiu. Dumnezeu joacă rolul unui tată, iar Spiritul Sfânt joacă rolul 
celui ce acţionează. Potrivit doctrinei Trinitariene, când Biblia spune că „Dumnezeu atât de mult a 
iubit lumea încât a dat pe singurul Său Fiu născut,” vrea de fapt să spună că Dumnezeu l-a dat 
omului pe aproapele Său sau pe partenerul Său. Potrivit acestei învăţături, Isus nu L-a numit pe 
Dumnezeu Tatăl Său pentru că era Tatăl Său, ci mai degrabă „pentru a ne aduce într-o relaţie 
apropiată şi personală cu Dumnezeu.” („Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” pag. 20) Potrivit 
doctrinei Trinităţii, „Tatăl pare să se comporte ca sursă, Fiul ca mijlocitor, şi Spiritul ca cel ce 
acţionează sau cel care aplică.” (Idem, pag. 24) Teoria falsă potrivit căreia relaţia dintre Dumnezeu 
şi Hristos nu este literală ci una teatrală, provine din folosirea în sens spiritual a termenilor „Tată” şi 
„Fiu.” 

LeRoy Froom, istoric şi apologist al Bisericii Adventiste, a scris cartea „Mişcarea destinului” cu 
scopul, printre altele, de a promova doctrina Trinităţii. Froom foloseşte o interpretare spirituală 
pentru a afirma că atunci când Biblia spune că Isus este Fiul lui Dumnezeu, El nu este cu adevărat 
Fiul lui Dumnezeu. Observaţi raţionamentul lui Froom: 

„Termenul ‚fiu’ este foarte mult folosit în Vechiul şi Noul Testament, separat de ideea de 
generaţie sau întâietate. Astfel, Pavel face o referinţă reprezentativă despre ‚fii ai neascultării’ 
(Efeseni 2:2; 5:6, R.S.V.). De fapt, termenul ‚fiu’ a fost una dintre cele mai folosite căi biblice 
pentru a identifica caracteristicile unei personalităţi. 

În terminologia biblică, ‚fiu’ sau ‚fii’ a fost constant folosit pentru a indica caracterul deosebit – 
ca fiii Sionului, fiii lui Belial, fiii lui Dumnezeu, fiii oamenilor, fiii luminii, fiii profeţilor, fiii 
străinului, fiii celui necunoscut, fiii tunetului, fiii legământului. Hristos a spus unui anumit grup 
necinstit: ‚Voi sunteţi ai tatălui vostru, diavolul.’ (Ioan 8:44) De aceea, termenul fiu a fost folosit 
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pentru a denota trăsătura caracteristică, atributul distinctiv. Semnifica caracterul predominant sau 
natura intrinsecă a unei persoane.” („Mişcarea destinului,” pag. 301 – sublinieri în original) 

Froom acordă o interpretare „spirituală” termenului „fiu.” În Biblie sunt într-adevăr folosite 
simboluri şi figuri de stil. Al şaptelea capitol din Daniel descrie patru fiare diferite care ies afară din 
mare. (Daniel 7:3) Aceste fiare sunt recunoscute a fi simboluri pentru „împăraţi” şi „împărăţii.” 
(Daniel 7:17,23) Oricum, cercetătorul Bibliei trebuie să fie atent a nu folosi o interpretare spirituală 
acolo unde nu s-a intenţionat acest lucru. Spre exemplu, Isus a pretins că este „lumina lumii.” (Ioan 
8:12) Dacă alăturăm aceasta la Geneza 1:3 unde citim că în prima zi Dumnezeu a vorbit şi a spus 
„Să fie lumină,” am putea fi conduşi să credem, precum Martorii lui Iehova, că Hristos este prima şi 
cea mai înaltă dintre toate fiinţele create. Aceasta ar fi o concluzie foarte greşită, bazată pe o 
interpretare neadecvată. Acum se ridică întrebarea: „Există vreo regulă sigură de interpretare care 
poate fi folosită?” Reformatorii şi pionierii adventişti au folosit o regulă foarte sigură de 
interpretare. După cum a notat Ellen White: 

„Limbajul Bibliei trebuie interpretat potrivit înţelesului său evident, în afara cazului în care sunt 
folosite simboluri şi figuri de stil.” („Marea luptă,” pag. 599) 

Această regulă nu neagă folosirea simbolurilor, dar afirmă pur şi simplu că dacă limbajul este 
clar şi simplu, să acceptăm ceea ce spune. Dacă există vreun motiv pentru a crede că termenii sunt 
simbolici, atunci, de sigur, Biblia va oferi cheia pentru acel simbol, aşa cum a fost în cazul fiarelor 
şi împărăţiilor din Daniel 

 
Fiul literal al lui Dumnezeu 

 
Acum trebuie să ne întrebăm: „Este Hristos în realitate Fiul lui Dumnezeu, sau este prezentat 

astfel datorită unei relaţii spirituale?” Regula sigură de interpretare a Bibliei ne spune că dacă 
punctele vitale ale mântuirii sunt suficient de simple pentru ca şi un copilaş să le înţeleagă, atunci 
Hristos trebuie să fie Fiul literal al lui Dumnezeu. Oricum, Dumnezeu ne oferă mai multe dovezi 
asupra acestui subiect important. În Evrei 1:4 citim că Isus „a obţinut prin moştenire un nume mult 
mai minunat decât al lor (îngerilor).” El avea numele Său prin moştenire! El este Fiul real al lui 
Dumnezeu! Pavel continuă ,citând versiunea Septuaginta a Deuteronomului 32:43, aplicând 
expresia: „toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine” lui Hristos. Închinarea este o chestiune foarte 
serioasă. A te închina unei creaturi înseamnă blasfemie. Dar Pavel a notat chiar de la începutul 
epistolei sale că Dumnezeu a creat toate lucrurile prin Hristos. Dumnezeu L-a desemnat pe Fiul Său 
să fie agentul activ în procesul creaţiei. Ca Fiu literal al viului Dumnezeu, Isus a primit pe bună 
dreptate numele „Dumnezeu” pentru că El este din aceeaşi substanţă şi conţinut ca şi Tatăl Său. De 
fapt, Pavel Îl numeşte pe Isus „imaginea fidelă a persoanei Sale.” (Evrei 1:3) 

Pentru a arăta mai departe poziţia Fiului lui Dumnezeu, Pavel citează din Psalmul 45:6,7: „Dar 
Fiului I-a zis: ‚Tronul Tău, o Dumnezeule, este în veci de veci; sceptrul domniei Tale este un 
sceptru de neprihănire: 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.’” (Evrei 
1:8,9) Potrivit lui Pavel, Tatăl vorbeşte aici Fiului Său şi Îl numeşte pe Isus „Dumnezeu”! Dacă 
Tatăl este mulţumit şi satisfăcut să-L numească pe Isus „Dumnezeu,” atunci să-L considerăm noi pe 
Fiul Său mai jos decât divin? Chiar şi după întrupare când Isus Şi-a lăsat deoparte nemurirea şi alte 
atribute divine, era încă divinul Fiu al lui Dumnezeu datorită faptului că El este Cel ce este, şi nu 
datorită a ceea ce este. Hristos a fost întotdeauna Fiul lui Dumnezeu. Eu am un fiu; numele său este 
Hans Stump. Faptul că este fiul meu nu-l înjoseşte în nici un fel. El este tot un Stump chiar dacă a 
fost născut. 

Tatăl nu numai că Îl numeşte pe Isus Dumnezeu, dar merge mai departe şi se referă la Sine ca 
fiind Dumnezeul lui Hristos Isus, spunând: „Dumnezeule, chiar Dumnezeul Tău, Te-a uns cu un 
untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi.” Aceasta se armonizează cu următoarele 
versete: 

„Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu voce tare, zicând: ‚Eli, Eli, lama sabahtani?’ care 
înseamnă ‚Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?’” (Matei 27:46) 
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„Isus i-a spus: ‚Nu mă atinge, căci încă nu M-am urcat la Tatăl Meu; dar mergi la fraţii Mei, şi 
spune-le că urc 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 niciodată; 
şi voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu, şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, care este noul 
Ierusalim, care vine din cer de la Dumnezeul Meu; şi voi scrie pe el numele Meu cel nou.” 
(Apocalipsa 3:12) 

„Pentru ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea spiritul 
înţelepciunii şi descoperirii în cunoaşterea Lui.” (Efeseni 1:17) 

În timp ce Tatăl este numit Dumnezeul lui Isus Hristos, Isus nu este niciodată numit Dumnezeul 
Tatălui! Cu toate că Dumnezeu L-a înălţat pe Hristos la a fi egal cu El pe tronul universului, aceasta 
nu este decât o ascultare de bună voie a Tatălui de către Fiul. Pavel, scriind bisericii din Corint, 
scrie despre această ascultare: 

„În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia lui Dumnezeu, chiar Tatălui, după ce va fi 
nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. Căci trebuie ca El să împărăţească până va 
pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Ultimul vrăjmaş care va fi nimicit este moartea. Căci El 
cu adevărat I-a pus totul sub picioare. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de 
Cel ce I-a supus totul. 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 15:24-28) 

 
Evanghelia de la „Consiliul Păcii” 

 
În timp ce „Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul Lui Fiu născut,” nu 

trebuie uitat faptul că Isus a dorit să vină şi să moară ca sacrificiu pentru păcatele omenirii. Acesta a 
fost cel mai mare exemplu de cooperare care a fost văzut vreodată, planul fiind conceput în 
veacurile eternităţii trecute. Dumnezeu, în atotcunoaşterea Sa, a ştiut înainte de a începe lucrarea de 
creaţie că cea mai înaltă fiinţă creată se va răzvrăti într-o zi împotriva sa. Dumnezeu a ştiut de 
asemenea că acest rebel va atrage pe mulţi îngeri în luptă împotriva Sa. De aceea, cu ere înainte de 
existenţa oamenilor sau îngerilor, a fost conceput un plan care să aducă universul în armonie. Acest 
plan al sacrificiului Fiului lui Dumnezeu pentru păcatele oamenilor a fost aşezat la „temelia lumii.” 
(Apocalipsa 13:8) 

Dumnezeu le-a spus lui Adam şi Evei: „Puteţi mânca în libertate din orice pom din grădină; Dar 
din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mâncaţi; căci în ziua în care veţi mânca, cu siguranţă 
veţi muri.” (Geneza 2:16,17) Chiar dacă primii noştri părinţi au experimentat o cădere spirituală 
atunci când au căzut în păcat, iar forţele vieţii fizice au început să degenereze, ei nu au murit în acea 
zi. Motivul pentru care nu au murit este că a fost pus în aplicare un plan. Petru a afirmat la 
Cincizecime: 

„Bărbaţi Israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu 
înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin 
El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi; pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după consfătuirea 
definitivă şi după previziunea lui Dumnezeu, voi L-aţi luat şi L-aţi crucificat şi omorât prin mâna 
celor fărădelege. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I durerile morţii, pentru că nu era cu putinţă 
să fie ţinut de ea.” (Fapte 2:22-24) 

Fapte 2:23 din Biblia Amplificată spune: „Potrivit scopului hotărât şi fixat şi planului conceput 
şi preştiinţei lui Dumnezeu.” De aceea este Isus „mielul ucis de la facerea lumii.” Hristos a fost „dat 
după sfatul hotărât şi preştiinţa lui Dumnezeu.” Planul fusese deja pus la punct. Când citim în Ioan 
3:16 că Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său, aceasta nu a început la Betleem. El a luat decizia înainte de 
apariţia crizei, înainte chiar de apariţia posibilităţii de a păcătui. Această decizie a fost acceptată în 
„consiliul de pace” dintre Dumnezeu şi Hristos. 

„Şi să-i spui: ‚Aşa vorbeşte DOMNUL oştirilor: Iată omul al cărui nume este VLĂSTARUL; şi 
el va creşte din mijlocul lui, şi va zidi templul DOMNULUI; da, el va zidi templul DOMNULUI; şi 
el va purta slava, va sta şi va stăpâni pe tronul său; şi va fi preot pe tronul său; şi consiliul de pace 
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va fi între ei amândoi.’” (Zaharia 6:12,13) 
Fiind sub inspiraţie, Zaharia menţionează pe „DOMNUL oştirilor” – Tatăl; şi pe 

„VLĂSTARUL” – Hristos. Vlăstarul avea să fie atât conducător (Domn) cât şi preot (Unsul – 
Hristos). La marele preot din Israel se făcea referinţă ca fiind „uns.” (Vezi Leviticul 4:3,5,16.) 
Acesta este acelaşi termen ebraic care se găseşte în Daniel 9:25, 26 tradus prin „Mesia.” Petru 
afirma mai departe în ziua Cincizecimii că Dumnezeu L-a făcut pe Isus „atât Domn cât şi Hristos.” 
Termenul „Hristos” înseamnă Cel Uns sau Mesia. (Vezi Fapte 2:36.) 

Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său într-o misiune pentru a plăti cea mai mare răscumpărare. 
Biblia afirmă că Hristos „S-a dat pe Sine ca răscumpărare pentru toţi.” (1 Timotei 2:6) Galateni 1:4 
spune că Isus „S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, pentru a ne elibera din această lume rea, 
potrivit voinţei lui Dumnezeu şi Tatăl nostru.” Plata păcatului este moartea şi numai moartea Fiului 
lui Dumnezeu putea să-l răscumpere pe om din moartea pe care o merita. Această moarte a lui 
Hristos a fost „potrivit voinţei lui Dumnezeu şi Tatăl nostru.” Aici descoperim marea iubire a lui 
Dumnezeu pentru omenire. „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu 
născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, că să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16) 

Această misiune a lui Hristos a fost de a predica Evanghelia, de a-l elibera pe păcătos de păcatul 
lui, de i-a vindeca pe cei cu inima zdrobită, şi de a plăti răscumpărarea pentru păcatul omului. 

„A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în 
sinagogă şi S-a sculat să citească. Şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste 
locul unde era scris: ‚Spiritul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor 
Evanghelia; M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc captivilor eliberarea, şi 
orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.’” 
(Luca 4:16-19) 

Evreii L-au aşteptat timp de secole pe Unsul sau Mesia. Citind cuvintele lui Andrei, putem simţi 
bucuria care trebuie să fi fost în inima apostolului. „Unul dintre cei doi care l-au auzit pe Ioan 
vorbind şi care l-au urmat, era Andrei, fratele lui Simon Petru. Prima dată l-a găsit pe fratele lui, şi 
i-a spus: ‚L-am găsit pe Mesia’ care tradus înseamnă Hristos.” (Ioan 1:40,41) În timp ce Andrei şi 
alţi apostoli au început să realizeze cine era Isus, cei mai mulţi dintre evrei nu L-au recunoscut pe 
Isus ca fiind Hristosul sau Unsul. Ei nu au realizat că El trebuie să moară mai întâi pentru păcatele 
lor, înainte de a putea guverna ca împărat. 

Imediat după ce omul a păcătuit, Mântuitorul promis a fost dat. Avea să vină din sămânţa femeii 
Unul care urma să zdrobească capul şarpelui. „Şi voi pune vrăjmăşie între tine şi femeie, şi între 
sămânţa ta şi sămânţa ei; îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15) Această 
promisiune a fost repetată lui Avraam: „Şi în sămânţa ta vor fi binecuvântate toate neamurile 
pământului; pentru că tu te-ai supus glasului Meu.” (Geneza 22:18) Promisiunea a fost repetată lui 
Isaac şi Iacov. (Vezi Geneza 26:4; 28:14) Promisiunea a fost oferită apoi lui Iuda: „Sceptrul nu se 
va depărta de Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până când va veni Şilo; şi la El se 
vor aduna toate popoarele.” (Geneza 49:10) Sceptrul a trecut la Iuda în persoana regelui David care 
a primit făgăduinţa unui fiu deosebit. 

„Când ţi se vor împlini zilele şi vei dormi cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica sămânţa ta după tine, 
care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia. El va zidi pentru Numele Meu o casă, şi voi 
întări pe vecie tronul împărăţiei lui. Eu voi fi Tatăl lui şi el va fi fiul Meu. Dacă va face răul, îl voi 
pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti; dar mila Mea nu se va depărta de la el cum l-
am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. Ci casa ta şi împărăţia ta vor dăinui 
veşnic înaintea Mea, şi tronul tău va fi întărit pe vecie.” (2 Samuel 7:12-16) 

În timp ce aceste cuvinte se aplică lui Solomon, fiul lui David, Petru, la ziua Cincizecimii, 
aplică o parte din această profeţie lui Isus Hristos: 

„Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun că a murit şi a fost îngropat; 
şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă era profet, şi ştia că Dumnezeu 
îi făgăduise cu jurământ că, din rodul coapselor sale, după trup, Îl va ridica pe Hristos pentru a sta 
pe tronul lui.” (Fapte 2:29,30) 

Folosind simbolul unui Vlăstar, Ieremia a profetizat că va veni un Rege după Solomon. „Iată vin 
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zilele, spune DOMNUL, când voi ridica lui David un Vlăstar neprihănit, şi un Rege va conduce şi 
va prospera, şi va face judecată şi dreptate pe pământ. În zilele Sale Iuda va fi salvat, iar Israel va 
locui în siguranţă; şi acesta va fi numele prin care va fi numit: DOMNUL NEPRIHĂNIREA 
NOASTRĂ.” (Ieremia 23:5,6) Vlăstarul, care trebuia să fie un Rege, va guverna cu neprihănire 
pentru că a primit Spiritul lui Dumnezeu. „Apoi o ramură va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va 
creşte din rădăcinile lui; şi spiritul DOMNULUI se va odihni peste el, spiritul înţelepciunii şi 
înţelegerii, spiritul sfatului şi tăriei, spiritul cunoaşterii şi temerii de DOMNUL.” (Isaia 11:1,2) 
Răscumpărătorul care trebuia să vină, urma să fie „sămânţa femeii.” El a fost numit „Omul al cărui 
nume este Vlăstarul.” El trebuia să fie numit „Fiul Celui Preaînalt,” (Luca 1:32) şi „Fiul lui 
Dumnezeu.” (Luca 1:35) 

Biblia învaţă că Dumnezeul care „nu poate să mintă” a spus adevărul atunci când a afirmat că 
„Acesta este Fiul Meu preaiubit.” Hristos, care nu avea „nici o viclenie” în gura Sa, a spus adevărul 
când a pretins că este Fiul lui Dumnezeu. „Scripturile adevărului” nu au minţit când au profetizat 
despre preotul – rege care avea să fie „Fiul Celui Preaînalt.” A-L cunoaşte în mod personal pe Isus 
Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu este o chestiune foarte serioasă! 

„Şi aceasta este viaţa veşnică, să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus 
Hristos pe care L-ai trimis.” (Ioan 17:3) 

„Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este Anticristul, 
care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul, n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte 
pe Fiul, are şi pe Tatăl.” (1 Ioan 2:22,23) 

„Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu, îl 
face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Şi 
mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine 
are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri vouă 
care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, pentru ca să ştiţi că aveţi viaţa veşnică, şi pentru ca să 
credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu.” (1 Ioan 5:10-13) 

Scripturile învaţă că „plata păcatului este moartea.” (Romani 6:23) Salvarea din păcat şi moarte 
vin numai prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. „Şi nu există salvare prin altul; căci nu există vreun 
alt nume sub soare dat oamenilor prin care trebuie să fie salvaţi.” (Fapte 4:12) 

„Există o singură cale de scăpare pentru păcătos. Nu există decât o singură modalitate prin care 
el poate fi curăţat de păcat. Trebuie să accepte împăcarea care a fost făcută de Mielul lui Dumnezeu, 
care a luat păcatele lumii. Sângele vărsat al lui Hristos ne curăţă de toate păcatele. ‚Căci pe Cel ce 
n-a cunoscut nici un păcat, L-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim făcuţi neprihănirea lui 
Dumnezeu în El.’ ‚Pe El L-a înălţat Dumnezeu cu dreapta Sa pentru a fi Prinţ şi Mântuitor, pentru a 
da pocăinţa lui Israel, şi iertarea păcatelor.’ O jertfă desăvârşită a fost dată; căci ‚atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu născut,’ – nu un fiu prin creaţie, aşa cum au 
fost îngerii, nici un fiu prin adopţie, aşa cum este păcătosul iertat, ci un Fiu născut în imaginea 
fidelă a persoanei Tatălui, şi în toată splendoarea maiestăţii şi slavei, Unul egal cu Dumnezeu în 
autoritate, demnitate şi desăvârşire divină. În El locuia trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” 
(„Semnele timpului,” 30 mai 1895) 

O hârtie lipită pe fereastra unei farmacii purta următorul mesaj: „Dumnezeu condamnă, Isus 
salvează.” În timp ce toţi creştinii sinceri ar aprecia grija şi efortul pe care proprietarul magazinului 
l-a făcut pentru a depune mărturie, hârtia transmite un mesaj care nu aparţine Evangheliei. Mesajul 
Îl prezintă pe Dumnezeu şi pe Hristos lucrând de pe poziţii total diferite, având două scopuri 
diferite. Dumnezeu este portretizat ca un judecător care va condamna, în timp ce Isus este prezentat 
ca un Mântuitor plin de dragoste care-l va salva pe păcătos de judecata Tatălui. Această interpretare 
este folosită în catolicism şi în multe alte sisteme de închinare creştine unde adevărata Evanghelie 
nu este înţeleasă. În timp ce există o judecată, să ne amintim că atât Dumnezeu cât şi Hristos 
lucrează cu tot efortul pentru a cuceri inima omului, pentru ca acesta să rămână în compania Lor 
pentru totdeauna. Dumnezeu este Cel care L-a dat pe singurul Său Fiu născut, iar Hristos este Cel 
care a venit de bună voi să moară pentru păcătos „potrivit voinţei lui Dumnezeu.” (Galateni 1:4) 
Dragostea pe care Dumnezeu şi Hristos o au pentru omenire a fost exprimată de Isus ca fiind o 
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dragoste egală cu cea dintre Tatăl şi Fiul. Isus a spus: 
„După cum Tatăl M-a iubit, aşa v-am iubit şi Eu; rămâneţi în dragostea Mea.” (Ioan 15:9) 
„Eu în ei, şi Tu în Mine, pentru ca ei să fie făcuţi desăvârşiţi în unul; şi pentru ca lumea să poată 

cunoaşte că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, aşa cum M-ai iubit pe Mine.” (Ioan 17:23) 
Nu este de mirare că Isus a spus „Eu şi Tatăl Meu suntem una.” (Ioan 10:30) ei lucrează 

împreună cu un singur scop; pentru salvarea oamenilor. 
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Capitolul 13 
Isus Hristos, obiectul divin 

al credinţei noastre 
 

ele mai multe tablouri ale cinei Domnului, înfăţişează o masă lungă, pe Isus în mijloc, 
având câte şase ucenici de fiecare parte. În timp ce acesta nu este aranjamentul exact, 

artiştii au înţeles că Isus era centrul atenţiei. Isus era centru experienţei apostolilor şi trebuie să fie 
centrul experienţei noastre. Isus Hristos, divinul Fiu al lui Dumnezeu, este obiectul credinţei 
noastre. Unul dintre primele exemple în care apostolii se închină lui Hristos este oferit în Matei 
paisprezece, cu ocazia întâmplării în care Isus a umblat pe apă. 

„Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre într-o corabie, şi să treacă înaintea Lui de 
partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte 
să Se roage. Când a venit seara, El era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri 
în mijlocul mării; căci vântul era împotrivă. În a patra strajă, Isus a venit la ei, umblând pe mare. 
Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat, şi au zis: ‚Este un spirit!’ Şi de frică 
au ţipat. Isus le-a zis îndată: ‚Îndrăzniţi, Eu sunt; nu vă temeţi!’ ‚Doamne’, I-a răspuns Petru, ‚dacă 
eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe apă.’ ‚Vino!’ i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie, şi a 
început să umble pe ape ca să meargă la Isus. Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; şi 
fiindcă începea să se afunde, a strigat: ‚Doamne, scapă-mă!’ Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat, şi 
i-a zis: ‚Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?’ Şi după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei 
ce erau în corabie, au venit şi I s-au închinat, spunând: ‚Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!’” 
(Matei 14:22-33) 

Aici îi putem vedea pe apostoli închinându-se lui Isus ca „Fiul lui Dumnezeu.” În timp ce nu 
înţelegeau acest lucru prea bine, au început să realizeze că acest mare adevăr şi I s-au închinat lui 
Isus potrivit cu adevărul. În timp ce marea confuzie a lui Petru urma să vină, ei au început să 
realizeze cine era cu adevărat Isus, iar El a devenit obiectul divin al credinţei lor. 

 
Isus Hristos venerat ca fiind Fiul lui Dumnezeu 

 
Isus i-a spus lui Nicodim că era Fiul lui Dumnezeu. Într-adevăr, noi trăim astăzi pentru că 

Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său ca să moară pentru noi. Isus a spus: „Cel ce crede în El nu este 
condamnat; dar cel care nu crede este deja condamnat, pentru că nu a crezut în numele singurului 
Fiu născut al lui Dumnezeu.” (Ioan 3:18) Cei care cred nu sunt condamnaţi, dar cei care nu I se 
închină Fiului lui Dumnezeu sunt judecaţi în lipsă ca nevrednici pentru că nu au crezut în Fiul. 

Ioan Botezătorul a mărturisit: „Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică; iar cel ce nu crede în Fiul 
nu va vedea viaţa; ci blestemul lui Dumnezeu ca fi asupra lui.” (Ioan 3:36) Aici Ioan Îl slăveşte pe 
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca obiect divin al credinţei noastre. În „Hristos Lumina lumii” 
citim acest paragraf deosebit de interesant: 

„Când pare că Dumnezeu este pe cale de a lucra într-o manieră deosebită pentru poporul Său, să 
nu fim ademeniţi într-o controversă care va lucra numai pentru ruinarea sufletelor noastre. 
Întrebarea care ne preocupă cel mai mult este: ‚Cred eu cu o credinţă mântuitoare în Fiul lui 
Dumnezeu? Este viaţa mea în armonie cu legea divină?’ ‚Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică; iar 
cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa.’ ‚Şi prin această ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim 
poruncile Lui.’ Ioan 3:36; 1 Ioan 2:3” („Hristos Lumina lumii,” pag. 396) 

Relatarea despre vindecarea orbului din Ioan capitolul nouă, descoperă închinarea adusă lui Isus 
ca Fiu al lui Dumnezeu. După ce omul a fost vindecat şi ulterior excomunicat, înregistrarea afirmă: 

„Isus a auzit că l-au dat afară; şi, când l-a găsit, i-a zis: ‚Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?’ El a 
răspuns: ‚Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?’ ‚L-ai şi văzut’, i-a zis Isus, ‚şi Cel care vorbeşte 
cu tine, Acela este.’ ‚Cred, Doamne’, I-a zis el; şi I s-a închinat.” (Ioan 9:35-38) 

Istoria lui Filip care l-a întâlnit pe famenul etiopian care este redată în Fapte capitolul opt, este 
bine cunoscută. Oricum, sunt câteva aspecte foarte importante ale istorisirii care nu sunt observate. 

C 
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În primul rând, trebuie să ne amintim că întâlnirea celor doi a fost o providenţă divină. Versetul 26 
spune că „îngerul Domnului i-a spus lui Filip: ‚Scoală-te, şi mergi spre sud pe drumul care merge de 
la Ierusalim la Gaza.’” După întâlnirea lor, versetele 39 şi 40 spun că Filip a fost luat de „Spiritul 
Domnului,” şi ulterior a fost „găsit la Azot.” Fără îndoială că Dumnezeu a aranjat această întâlnire 
specială între Filip şi acest oficial de rang înalt de la curtea lui Candance, regina Etiopiei. 

Miezul subiectului discutat a fost profeţia din Isaia 53. După un timp de discuţie despre moartea 
lui Hristos care nu este redat, şi despre alte doctrine creştine ca botezul, famenul a spus: „Vezi, aici 
este apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” (Fapte 8:36) O afirmaţie importantă este mărturisirea lui 
Filip, care era sub spiritul inspiraţiei, răspunzându-i famenului. În primul rând, să observăm ceea ce 
nu a întrebat Filip. El nu i-a cerut famenului să răspundă la cele 27 de principii. El nu i-a cerut 
famenului să creadă că Isus era Dumnezeul suprem sau a doua persoană a Trinităţii! Filip i-a spus 
famenului că putea fi botezat dacă crede cu toată inima sa. Ce a înţeles famenul că înseamnă lucrul 
acesta? Răspunsul său a fost: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” (Fapte 8:37) Această 
declaraţie a fost mărturisirea pe care Filip a găsit-o suficientă pentru a-l boteza pe loc pe famen. 
Înregistrarea spune că famenul „a plecat bucuros.” (Fapte 8:39) 

Chiar prima solie pe care a predicat-o Pavel după convertirea sa, a fost adevărul că Isus era Fiul 
lui Dumnezeu. „Şi imediat L-a predicat pe Hristos în sinagogi, că El este Fiul lui Dumnezeu.” 
(Fapte 9:20) Aceasta a continuat să fie tema de predicare a lui Pavel: Dumnezeu Şi-a trimis Fiul să 
moară pentru păcatele lumii. (Vezi 1 Corinteni 2:2; Galateni 1:4; Romani 5:6-11; etc.) 

În prima sa epistolă, apostolul Ioan Îl prezintă pe Isus Hristos ca fiind obiectul divin al credinţei 
în caracterul Fiului lui Dumnezeu: 

„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe 
singurul Său Fiu născut, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe 
Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă pentru păcatele 
noastre. Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii. 
Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu locuieşte în noi, şi 
dragostea Lui este desăvârşită în noi. Cunoaştem că locuim în El şi El în noi pentru că ne-a dat din 
Spiritul Său. Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine 
va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu locuieşte în el, şi el în Dumnezeu.” (1 Ioan 
4:9-15) 

Continuând acest subiect, Ioan afirmă că relatarea sa despre viaţa lui Isus a fost scrisă pentru ca 
noi să putem „crede că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând aceasta să aveţi viaţa prin 
numele Său.” (Ioan 20:31) 

 
Natura înaltă a lui Isus ca Fiu al lui Dumnezeu 

 
Să studiem natura înaltă a Domnului nostru, aşa cum a fost prezentată de Tatăl. Matei 3:17 

afirmă: „Şi s-a auzit o voce din cer spunând: ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc 
plăcerea.’” Pe Muntele Schimbării la faţă, Tatăl face din nou cunoscută natura nobilă a Domnului 
nostru. „În timp ce încă vorbea, iată, un nor strălucitor L-a acoperit; şi s-a auzit o voce din nor care 
a spus: ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea; să ascultaţi de El.’” (Matei 
17:5) Comentând acest verset, scriitorul din secolul nouăsprezece Henry Grew a afirmat: 

„Când cerurile s-au deschis, pentru ca natura şi caracterul Mântuitorului să fie anunţate de 
Maiestatea cerului lumii pieritoare, ce am auzit? Aceasta este a doua persoană a adorabilei Trinităţi? 
Acesta este Dumnezeul suprem? Nu; ci, ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc 
plăcerea; ascultaţi de El.’ (Ioan 9:35) Acest mare adevăr a fost într-adevăr linia de despărţire dintre 
apostoli şi lume. Primii au crezut, şi au fost mântuiţi; cei din urmă au negat acest lucru, şi au pierit. 
Isus nu a pretins niciodată o natură mai mare decât aceasta; nu le-a cerut niciodată apostolilor să 
creadă că El ar poseda o natură mai înaltă.” („O examinare a mărturiei divine despre natura şi 
caracterul Fiului lui Dumnezeu,” pag. 30 – toate sublinierile sunt în original.) 

Mărturisirea lui Petru că Isus era Fiul lui Dumnezeu a fost cea care a primit binecuvântarea 
Domnului său. 
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„Când a venit Isus pe ţărmul din Cezarea lui Filip, a întrebat pe ucenicii Săi: ‚Cine zic oamenii 
că sunt Eu, Fiul omului?’ Ei au spus: ‚Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; şi alţii, Ieremia, 
sau unul din profeţi.’ ‚Dar voi’, le-a zis El, ‚cine ziceţi că sunt?’ Şi Simon Petru a răspuns şi a zis: 
‚Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!’ Şi Isus a răspuns şi i-a zis: ‚Ferice de tine, Simone, 
fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în 
ceruri.’” (Matei 16:13-17) 

Să fim noi nesatisfăcuţi de o mărturisire pe care Mântuitorul a aprobat-o? Ne-a fost acordat 
dreptul de a adăuga ceva la mărturia divină? Ce drept avem pentru a contrazice Cuvântul lui 
Dumnezeu? Să rescriem noi mărturia? Satan a rescris mărturia în minţile multor credincioşi pentru a 
citi „Oricine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu locuieşte în el şi el nu este 
în Dumnezeu, până când nu mărturiseşte că Isus nu este Fiul lui Dumnezeu.” 

 
Fundamentul credinţei credinciosului 

 
Scripturile învaţă că Isus Hristos reprezintă fundamentul credinţei credinciosului. Scriind 

bisericii din Efes, Pavel afirmă: 
„De aceea acum nu mai sunteţi străini sau locuitori vremelnici, ci împreună cetăţeni cu sfinţii, 

din casa lui Dumnezeu; sunteţi zidiţi pe baza apostolilor şi profeţilor, Isus Hristos Însuşi fiind piatra 
din capul unghiului.” (Efeseni 2:19,20) 

Nu apostolii şi profeţii sunt temelia credinciosului. Temelia apostolilor şi profeţilor este aceeaşi 
ca şi a noastră: Isus Hristos ca piatră din capul unghiului. Atât în epistola către Efeseni cât şi în cea 
către Romani, Pavel aplică profeţia din Isaia 28:16 la Isus, aşa cum face Petru în 1 Petru 2:6 

„De aceea aşa vorbeşte Domnul, chiar Domnul: ‚Iată, Eu pun ca temelie a Sionului o piatră 
preţioasă, aleasă, o piatră pentru capul unghiului, o piatră valoroasă; şi celui care crede în el nu-i va 
fi nicidecum ruşine.’” (Isaia 28:16 Septuaginta) 

Două afirmaţii din „Hristos Lumina lumii” arată că Ellen White a fost cu totul în de acord cu 
mărturia Scripturii. Referitor la mărturia lui Petru care este înregistrată în Matei 16:16, citim: „Petru 
a exprimat adevărul care este temelia credinţei bisericii.” (pag. 413) Găsim, de asemenea, o 
afirmaţie asemănătoare la pagina 412: „Adevărul pe care Petru l-a mărturisit este temelia credinţei 
credinciosului.” 

Isus a spus că viaţa veşnică nu este numai a-L cunoaşte pe Dumnezeu, ci şi pe Cel pe care L-a 
trimis. „Şi aceasta este viaţa veşnică, să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat, şi pe 
Isus Hristos pe care L-ai trimis.” (Ioan 17:3) Comentând pe marginea acestui verset care este 
temelia credinţei noastre, sora White a scris: 

„Acum, mai mult decât înainte, avem nevoie de a înţelege adevărata ştiinţă a educaţiei. Dacă 
dăm greş în aceasta, nu vom avea niciodată un loc în împărăţia lui Dumnezeu. ‚Aceasta este viaţa 
veşnică, să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis.’ 
Dacă acesta este preţul cerului, să nu fie educaţia noastră dirijată pe această linie? Hristos trebuie să 
fie totul pentru noi. ‚Ni s-a născut un copil, ni s-a dat un fiu; iar împărăţia va fi pe umărul lui; iar 
numele lui va fi Minunat, Sfătuitor, Dumnezeul tare, Tatăl veşnic, Prinţul păcii.’ Ce temelie este 
aşezată aici pentru credinţa celor care vor trăi în toate veacurile.” („Educatorul creştin,” 1 august 
1897) 

„Fiind în umbra crucii, Mântuitorul prezenta principiile care stau la baza întregii experienţe 
creştine. Ridicându-Şi ochii către cer, a spus: ‚Tată, ceasul a venit; măreşte-L pe Fiul Tău, pentru ca 
şi Fiul Tău să Te mărească; după cum I-ai dat putere asupra tuturor, pentru ca să dea viaţă veşnică 
celor pe care I-ai dat. Şi aceasta este viaţa veşnică, să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis.’” (R&H, 19 iulie 1906) 

Cunoaşterea acestui minunat adevăr nu se întemeiază pe slăvirea de sine. Nu putem obţine 
această cunoaştere despărţiţi de Dumnezeu. „Poţi tu să-L găseşti pe Dumnezeu prin studiu? Poţi tu 
ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic? Este tot atât de înaltă ca şi cerul; ce poţi face? 
Mai adâncă decât iadul; ce poţi şti?” (Iov 11:7,8) Ni s-a spus că gândurile lui Dumnezeu sunt mult 
mai înalte decât gândurile noastre. (Vezi Isaia 55:9.) Numai Dumnezeu poate descoperi adevărul că 
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Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Isus i-a spus lui Petru: „Eşti binecuvântat, Simon fiul lui Iona; 
căci carnea şi sângele nu ţi-au descoperit aceasta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.” (Matei 16:17) 

„Prima noastră lucrare este de a fi convertiţi. Noi trebuie să ne naştem din nou în mod 
individual. Trebuie să fim capabili de a reprezenta în caracter noua viaţă în Hristos. Cunoaşterea lui 
Dumnezeu şi a lui Isus Hristos pe care L-a trimis este de primă importanţă, pentru că Hristos 
declară că ea este viaţă veşnică pentru credincios. Cei din poziţii cu răspundere din sanatoriile 
noastre ar trebui să se asigure că lămpile lor sunt curăţite şi aprinse. Bărbaţii şi femeile care sunt 
angajate în vreun punct al lucrării lui Hristos trebuie să acorde atenţie cuvintelor lui Hristos: 
‚Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu, şi neprihănirea Sa; şi toate celelalte lucruri vi se vor da 
pe deasupra.’ În ridicarea unui sanatoriu, aceasta este prima lucrare care trebuie făcută. Temelia 
trebuie pusă în Isus Hristos.” (17 MR, pag. 358) 

Numai în măsura în care Isus Hristos este înălţat la cel mai înalt caracter al Său ca Fiu al lui 
Dumnezeu, poate fi cu adevărat preamărit în sensul deplin ca Mântuitor al omului. Pavel scrie: 
„Căci nu se poate pune nici o altă temelie în afara acesteia, care este Isus Hristos.” (1 Corinteni 
3:11) 

 
 

„Şi aceasta este viaţa veşnică, 
să Te cunoască pe Tine, 

singurul Dumnezeu adevărat, 
şi pe Isus Hristos pe care Tu L-ai trimis.” 

 

(Ioan 17:3) 
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Capitolul 14 
Deosebirea dintre Tatăl şi Fiul Său 

 
u câţiva ani în urmă am avut ocazia de a intra într-o discuţie teologică foarte interesantă 
despre natura Dumnezeirii, cu doi creştini foarte sinceri. Unul dintre ei era un credincios 

penticostal al ideii „numai Isus.” Această credinţă este un fel de monarhism care susţine că 
Dumnezeirea este compusă dintr-o singură Fiinţă care se descoperă pe Sine ca Tată în vremurile 
vechiului testament; ca Isus Hristos în perioada descrisă în Evanghelii; şi ca Spiritul Sfânt de la 
înălţare până astăzi. Celălalt creştin cu care discutam, era membru al bisericii Nazarinene care este 
trinitariană. Penticostalul a fost mai întâi întrebat de nazarinean dacă biserica lor crede în Trinitate. 
După ce s-au lămurit unul pe celălalt, m-au întrebat pe mine ce cred despre acest subiect. Le-am 
spus foarte simplu că, potrivit Bibliei, eu nu puteam crede doctrina nici unuia dintre ei; motivul 
pentru aceasta este că ambele teologii resping învăţătura biblică potrivit căreia Dumnezeu a avut cu 
adevărat un Fiu real pe care L-a trimis să moară pentru păcatele omenirii. 

 
Evangheliile false învaţă că a jucat teatru 

 
Punctul de vedere „numai Isus” prezintă un Dumnezeu care nu are în realitate un Fiu, ci mai 

degrabă îşi asumă rolul unui fiu. După crucificare, această Fiinţă înviată acum din morţi, îşi asumă 
rolul de Spirit Sfânt. Punctul de vedere Trinitarian afirmă în realitate acelaşi lucru, dar dintr-un alt 
unghi. În timp ce prezintă trei persoane deosebite în cadrul Dumnezeirii, coboară sacrificiul de la 
Calvar la un simplu scenariu teatral. Trinitarianismul afirmă că termenii „Tată” şi „Fiu” aşa cum 
sunt folosiţi în Scriptură, nu de referă de fapt la un tată şi la un fiu, ci mai degrabă exprimă rolurile 
pe care ei le-au acceptat pentru a împlini planul de mântuire. Spre exemplu: 

„În Noul Testament, Isus L-a folosit pe Tatăl pentru a ne aduce într-o legătură personală mai 
strânsă cu Dumnezeu.” („Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” pag. 20) 

„Din Scripturi poate fi dedus faptul că atunci când Dumnezeirea a pus la punct planul de 
mântuire într-un anume punct din veşnicia trecută, Ei şi-au asumat anumite poziţii sau roluri pentru 
a asigura condiţiile îndeplinirii planului.” („Semnele timpului,” iulie 1985) 

Practic, aceste este acelaşi punct de vedere pe care l-a exprimat LeRoy Froom în cartea sa 
„Mişcarea destinului,” într-un efort de a promova Trinitarianismul. (Vezi „Mişcarea destinului,” 
pag. 301.) Pe la mijlocul anilor 1950, când Walter Martin îşi pregătea prima sa carte despre 
adventiştii de ziua a şaptea, i-a abordat pe fraţii de la Conferinţa Generală cerându-le poziţia oficială 
despre Dumnezeire. O poziţie trinitariană era esenţială dacă adventiştii doreau să fie şterşi de pe 
lista sectelor. (Vezi „Adventiştii şi Trinitatea,” de Roy Allan Anderson, „Adventist Review,” 8 
septembrie 1983, pag. 4.) 

Se referă termenii „Tată” şi „Fiu” la „roluri” pe care Dumnezeu şi Hristos le joacă, sau exprimă 
literalmente legătura dintre Cei Doi? Spune Ioan 3:16 cu adevărat că „Atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Său Fiu născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică.”? Sau ar trebui să citim că „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a 
dat pe Dumnezeul Său prieten ...”? Ridică înţeleptul numai o întrebare retorică atunci când spune: 
„Cine s-a suit în cer, sau cine s-a coborât? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în 
haina lui? Cine a stabilit toate marginile pământului? Care este Numele Lui, şi care este Numele 
Fiului Lui; poţi spune?” (Proverbe 30:4) 

Scripturile afirmă în mod clar că Dumnezeu şi Hristos sunt Două Fiinţe distincte şi că termenii 
„Tată” şi „Fiu” nu sunt folosiţi pentru a exprime roluri, ci mai degrabă o legătură reală şi personală 
dintre Cei Doi. Isus a spus: „Eu şi Tatăl Meu suntem una.” (Ioan 10:30) Iar El continuă pentru a 
explica această unitate. 

„Nu te rog numai pentru aceştia, ci şi pentru cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor; pentru 
ca ei să fie una, după cum Tu Tată eşti în Mine, şi eu în Tine, pentru ca şi ei să fie una în noi; pentru 
ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Iar slava pe care Tu Mi-ai dat-o, Eu le-o dau lor; pentru ca ei 

C 
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să fie una, cum şi noi suntem una: Eu în ei, şi Tu în Mine, pentru ca ei să fie în mod desăvârşit una, 
şi pentru ca lumea să poată cunoaşte că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit aşa cum M-ai iubit pe Mine.” 
(Ioan 17:20-23) 

Primii adventişti au luat aceste versete într-un sens literal. Ei au crezut într-un Dumnezeu real, şi 
într-un Fiu real. Sora White a scris: „Unitatea care există între Hristos şi apostolii Săi nu distruge 
personalitatea nici unuia dintre ei. Ei sunt una în scop, în minte, în caracter, dar nu în persoană. În 
felul acesta Dumnezeu şi Hristos sunt una.” („Mărturii pentru comunitate,” vol. 8, pag. 269) James 
White a scris de asemenea: 

„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 în cauza Maestrului lor. Nici Tatăl şi 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) 

Astfel, rugăciunea lui Isus a fost ca apostolii să formeze o unitate desăvârşită, după cum şi El 
avea o legătură desăvârşită cu Tatăl. Dumnezeu doreşte ca întregul univers să fie în armonie cu El, 
după cum Hristos este în armonie cu El. În Filipeni 2:5 ni se spune: „Să aveţi mintea care era şi în 
Hristos Isus.” Ce minte avea Isus? El avea mintea şi gândurile Tatălui Său. Observaţi cât de clar 
exprimă Isus acest lucru aşa cum este redat în cartea lui Ioan: 

„Am multe lucruri să vă spun şi să vă explic; dar Cel care M-a trimis este adevărat; şi Eu 
vorbesc lumii acele lucruri pe care le-am auzit de la El.” (Ioan 8:26) 

„Apoi Isus le-a spus: ‚Când Fiul omului va fi ridicat, veţi şti că Eu sunt Acela, şi că nu fac nimic 
de la Mine; ci după cum M-a învăţat Tatăl, aşa vă spun aceste lucruri.’” (Ioan 8:28) 

„Eu vorbesc ceea ce am auzit de la Tatăl Meu; iar voi faceţi ceea ce aţi văzut la tatăl vostru.” 
(Ioan 8:38) 

„Căci Eu nu am vorbit de la Mine Însumi; ci Tatăl care M-a trimis, El Mi-a dat o poruncă, ce 
să spun, şi ce să vorbesc. Iar Eu ştiu că porunca Lui este viaţă veşnică; deci tot ce vorbesc, spun 
exact după cum Mi-a spus Tatăl.” (Ioan 12:49,50) 

„Nu credeţi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun, nu vi le spun 
de la Mine; ci Tatăl care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări.” (Ioan 14:10) 

Dacă Scriptura foloseşte limbajul muritorilor în sensul în care este în mod general folosit şi 
înţeles de către muritori, atunci Dumnezeu este Tatăl lui Isus Hristos, iar Isus este Fiul Său. 
Repetarea termenilor „Tată” şi „Fiu” pentru Dumnezeu şi Hristos este zdrobitoare! Isus se referă la 
Dumnezeu ca fiind „Tatăl Meu” de cel puţin 52 de ori în afirmaţii de genul: 

„De aceea pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui 
Meu care este în cer.” (Matei 10:32) 

„Toate lucrurile Îmi sunt date de Tată Meu; şi nici un om nu-L cunoaşte pe Fiul, decât Tatăl; şi 
nici un om nu-L cunoaşte pe Tatăl, decât Fiul, şi oricine căruia Fiul i-L va descoperi.” (Matei 11:27) 

„Tatăl Meu care mi le-a dat este mai mare decât toţi; şi nici un om nu este capabil de a le 
smulge din mâna Tatălui Meu. Eu şi Tatăl Meu suntem una.” (Ioan 10:29,30) 

„Aţi auzit când v-am spus că plec şi revin la voi. Dacă M-aţi fi iubit, v-aţi fi bucurat pentru că 
am spus că merg la Tatăl; pentru că Tatăl Meu este mai mare decât Mine.” (Ioan 14:28) 

„Eu sunt adevăratul vier, şi Tatăl Meu este vierul.” (Ioan 15:1) 
„Pe cel ce va birui îl voi pune să stea cu Mine pe tronul Meu, după cum şi Eu am biruit şi stau 

împreună cu Tatăl Meu pe tronul Său.” (Apocalipsa 3:21) 
Isus este în mod clar menţionat ca „Fiul lui Dumnezeu” de cel puţin 37 de ori în Noul Testament 

în versete ca acestea: 
„Apoi cei care erau în barcă au venit şi I s-au închinat spunând: ‚Cu adevărat Tu eşti Fiul lui 

Dumnezeu.’” (Matei 14:33) 
„Începutul evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.” (Marcu 1:1) 
„Şi am văzut şi mărturisesc că Acesta este Fiul lui Dumnezeu.” (Ioan 1:34) 
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„Natanael a răspuns şi a zis: ‚Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu; Tu eşti Regele lui Israel.’” (Ioan 
1:49) 

„Îi spuneţi Celui 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) 

„Oricine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu locuieşte în el, şi el în 
Dumnezeu.” (1 Ioan 4:15) 

„Cine este cel care a biruit lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?” (1 
Ioan 5:5) 

Dacă Dumnezeu şi Hristos sunt simple roluri, de ce nu s-a spus pur şi simplu că Dumnezeul 1. 
L-a dat pe Dumnezeul 2. (Prietenul său, fratele sau amicul său) pentru păcatele lumii? Dacă este 
numai un teatru, atunci problema sincerităţii lui Dumnezeu faţă de omenire ar trebui pusă sub 
semnul întrebării. Cum poate Dumnezeu pretinde că este „un Dumnezeu al Adevărului” care „nu 
poate minţi” dacă nu este sincer cu omenirea? (Deuteronomul 32:4; Tit 1:2) Cum poate pretinde 
Isus că este „martorul credincios şi adevărat” dacă nu vrea să spună ceea ce pronunţă? (Apocalipsa 
3:14) 

Am auzit în mod repetat că Evangheliile trebuie să fie suficient de simple pentru ca şi un copilaş 
să le poată înţelege. Ce crede un copil când citeşte Ioan 3:16? Credinţa copilului înţelege că 
Dumnezeu a avut un Fiu pentru a-L da, şi El într-adevăr L-a dat pe Fiul Său pentru păcatele 
omenirii. Scriptura mărturiseşte în mod clar că Isus: 

 1. A venit din cer. „Căci am venit din cer nu pentru a face voia Mea, ci voia Celui ce M-a 
trimis.” (Ioan 6:38) 

 2. Era din Dumnezeu. „Isus le-a spus: ‚Dacă Dumnezeu ar fi Tatăl vostru, m-aţi iubi; pentru 
că am fost născut şi vin de la Dumnezeu; nu vin de la Mine Însumi, ci El M-a trimis.’” 
(Ioan 8:42) 

 3. A fost trimis de Tatăl şi este o Persoană distinctă, separată. „Căci Tatăl Însuşi vă iubeşte 
pentru că M-aţi iubit, şi aţi crezut că am venit de la Dumnezeu. Am ieşit de la 
Dumnezeu, şi am venit în lume; acum părăsesc lumea, şi merg la Tatăl. Apostolii I-au 
spus: ‚Iată, acum vorbeşti lămurit, şi nu mai vorbeşti în pilde.’” (Ioan 16:27-29) 

Apostolii au înţeles în mod clar că Dumnezeu şi Hristos erau două Fiinţe distincte, Dumnezeu 
fiind Tatăl lui Isus. Cât este aceasta de diferită de doctrina Trinităţii care trebuie să numească relaţia 
din cadrul Dumnezeirii „o taină”! „În timp ce nici un pasaj din Scriptură nu afirmă în mod clar 
doctrina Trinităţii, ea este dedusă de scriitorii Bibliei. … Numai prin credinţă putem accepta 
existenţa Trinităţii.” („Adventist Review,” ediţie specială, vol. 158, nr. 31) 

 
Mai multe mărturii clare 

 
Pavel, scriind în Evrei, arată în mod clar deosebirea dintre Dumnezeu şi Hristos: „Când vine în 

lume spune: ‚Nu ai dorit sacrificii şi jertfe, ci Mi-ai pregătit un trup. Nu-Ţi găseşti plăcerea în jertfe 
şi sacrificii pentru păcat.’ Apoi se spune ‚Iată vin (în cartea este scris despre Mine) să fac voia Ta, o 
Dumnezeule.’” (Evrei 10:5-7) 

Deosebirea dintre Dumnezeu şi Hristos este descoperită în saluturile şi rândurile de început din 
aproape fiecare epistolă a Noului Testament. Spre exemplu: 

„Pavel, serv al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus de o parte pentru Evanghelia lui 
Dumnezeu, … care priveşte pe Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 1:1,3) 

„Pavel, chemat să fie un apostol al lui Isus Hristos prin voi lui Dumnezeu, şi fratele nostru 
Sostene.” (1 Corinteni 1:1) 

„Pavel, un apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele nostru Timotei, către 
biserica lui Dumnezeu care este în Corint, împreună cu toţi sfinţii care sunt în Acaia.” (2 Corinteni 
1:1) 

„Pavel, un apostol (nu al oamenilor, nici al vreunui om, ci al lui Isus Hristos, şi Dumnezeu 
Tatăl, care L-a înălţat din morţi.)” (Galat. 1:1) 

„Iacov, un serv al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminţii 
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care sunt împrăştiate, salutări!” (Iacov 1:1) 
„Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu, şi a lui Isus Domnul nostru.” 

(2 Petru 1:2) 
„Harul să fie cu voi, mila şi pacea de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Domnul Isus Hristos, Fiul 

Tatălui, în adevăr şi în dragoste.” (2 Ioan 3) 
Aceeaşi idee este exprimată şi în cadrul epistolelor: 
„Dar vreau să ştiţi; capul fiecărui bărbat este Hristos; şi capul femeii este bărbatul; şi capul lui 

Hristos este Dumnezeu.” (1 Corinteni 11:3) 
„Acum, Dumnezeu Însuşi şi Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Hristos, să ne netezească 

drumul la voi.” (1 Tesaloniceni 3:11) 
„Acum, Domnul nostru Isus Hristos Însuşi, şi Dumnezeu, chiar Tatăl nostru, care ne-a iubit, şi 

care ne-a dat mângâierea veşnică şi buna speranţă prin har, să vă mângâie inimile, şi să vă 
întărească în fiecare cuvânt bun şi faptă bună.” (2 Tesaloniceni 2:16-17) 

 
Crezurile oamenilor sau crezul lui Dumnezeu? 

 
Data de 325 î. Hr. este data hotărâtoare pentru apostazie. Acesta este anul în care a fost conceput 

Crezul de la Nicene. Crezul de la Nicene a stabilit că Hristos este co-egal şi co-etern cu Tatăl, 
negând astfel relaţia de Tată – Fiu. Acest Crez a fost urmat de Crezul de la Constantinopol din 381 
î. Hr. care a aşezat Spiritul Sfânt la nivel egal cu Dumnezeu şi Hristos. Ulterior, a fost scris Crezul 
Atanasian aproximativ la sfârşitul secolului 4 şi începutul secolului 5. Acest Crez nu a fost scris de 
Atanasius, (un diacon din vremea Conciliului de la Nicæa care a lucrat împreună cu Alexandru 
pentru a i se opune lui Arius), dar a fost reprezentativ pentru acest crez. Crezul Atanasian afirmă: 

„1. Oricine urmează să fie mântuit: înainte de toate lucrurile, este necesar să îmbrăţişeze 
Credinţa Catolică. 
2. Persoana care nu păstrează această credinţă întreagă şi nepângărită, cu siguranţă va pieri 
pentru veşnicie. 
3. Iar Credinţa Catolică este aceasta: noi adorăm un singur Dumnezeu în Trinitate, iar Trinitatea 
în unitate; 
13. Astfel că Tatăl este Atotputernic; Fiul este Atotputernic; şi Duhul Sfânt este Atotputernic. 
14. Şi totuşi nu sunt trei Atotputernici; ci un singur Atotputernic. 
17. Astfel că Tatăl este Domn; Fiul este Domn; şi Duhul Sfânt este Domn. 
18. Şi totuşi nu sunt trei Domni, ci un singur Domn. 
25. Iar în această Trinitate nimeni nu este mai înainte, sau după altul; nimeni nu este mai mare, 
sau mai mic decât altul. 
26. Ci toate trei persoanele sunt co-eterne şi co-egale. 
44. Aceasta este Credinţa Catolică: căreia dacă cineva nu-i este pe deplin credincios, nu poate fi 
mântuit.” 

(„Cartea studentului biblic AZŞ.” Pag. 298, 299) 
Această doctrină catolică este blasfemie şi nu se ridică la înălţimea Cuvântului lui Dumnezeu. 

Scripturile afirmă în mod clar: „Pentru noi nu este decât un Dumnezeu, Tatăl, de la care sunt toate 
lucrurile, şi noi în El; şi un Domn Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, şi noi prin El.” (1 
Corinteni 8:6) Biblia nu spune nimic despre unu în trei sau trei în unu; ci mai degrabă declară „un 
Dumnezeu Tatăl” şi „un Domn Isus Hristos” Fiul „singurului Dumnezeu adevărat.” (Vezi Ioan 
17:3.) Acesta nu este un crez de tipul „numai Isus” şi nici un crez Trinitarian. Să credem crezurile şi 
conciliile oamenilor inspiraţi de diavol în locul cuvintelor sacre ale adevărului care sunt inspirate de 
Spiritul Sfânt? Dumnezeu să ne ferească de aşa ceva! Biblia declară în mod clar că „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 moştenitor al tuturor lucrurilor, şi 
prin care a făcut şi lumile.” (Evrei 1:1,2) Mărturia lui Isus certifică: „Există un Dumnezeu personal, 
Tatăl; există un Hristos personal, Fiul.” (R&H, 8 noiembrie 1898) 

Scripturile dezvăluie în mod clar deosebirea dintre Tatăl şi Hristos. Această deosebire stă atât în 
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număr, cât şi în legătura Unuia cu Celălalt. Biblia afirmă în continuare că Hristos este singurul 
Mijlocitor între omul păcătos şi „singurul Dumnezeu adevărat,” Tatăl. „Căci este un Dumnezeu, şi 
un mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, omul Isus Hristos.” (1 Timotei 2:5) Biblia spune că trebuie 
să ne închinăm „Tatălui şi Fiului (care sunt) singurii ce trebuie preamăriţi.” („Instructorul 
tineretului,” 7 iulie 1898) 

„Şi iarăşi, când aduce în lume pe Întâiul născut, El spune ‚Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se 
închine.’” (Evrei 1:6) 

„Tu eşti vrednic, o Doamne, să primeşti slavă şi onoare şi putere; căci Tu ai creat toate lucrurile, 
şi pentru bucuria Ta ele sunt şi au fost create.” (Apocalipsa 4:11) 

„Spunând cu voce tare: ‚Vrednic este Mielul care a fost ucis să primească putere, şi bogăţie, şi 
înţelepciune, şi tărie, şi onoare, şi slavă, şi binecuvântare. Şi fiecare creatură care este în cer, şi pe 
pământ, şi sub pământ, şi cele care sunt în mare, şi toate care există, să audă ce spun: 
Binecuvântare, şi onoare, şi slavă, şi putere Celui care stă pe tron, şi Mielului pentru totdeauna.’ Şi 
cele patru fiare au spus: ‚Amin!’ Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut şi I s-au închinat Celui 
care trăieşte pentru totdeauna.” (Apocalipsa 5:12-14) 

„Cei care cred că nu va veni niciodată timpul în care să renunţe o idee nutrită, vor fi 
dezamăgiţi.” (R&H, 26 iulie 1892) 
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Capitolul 15 
Moartea de pe cruce 

 
rezbiterul James White scria în R&H din 7 februarie 1856: 
„’Taina păcatului’ a început să lucreze în biserică în zilele lui Pavel. În final, ea 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.” (R&H 7 februarie 1856) 

După cum am observat anterior, pionierii adventişti au respins doctrina Trinităţii. În timp ce au 
fost expuse câteva motive pentru această respingere, punctul cel mai ofensator a fost că doctrina 
este distructivă pentru ispăşire. Amintiţi-vă că mişcarea Adventă a fost bazată pe o descoperire 
desăvârşită a ispăşirii, punct de vedere care nu a fost niciodată înţeles până la acea dată. „Versetul, 
care mai presus de toate a constituit atât temelia cât şi stâlpul central al credinţei Advente, a fost 
declaraţia: ‚Până vor trece două mii trei sute de zile; apoi sanctuarul va fi curăţit.’” („Marea luptă,” 
pag. 409) Tot ceea ce este distructiv pentru ispăşire, este distructiv pentru Mişcarea Adventă! 

Motivul pentru care Trinitatea a fost considerată distructivă pentru ispăşire, a implicat faptul că 
această doctrină cobora măreţia sacrificiului, şi astfel puterea ispăşirii. În primul rând, nu se poate 
realiza o apreciere a legii lui Dumnezeu fără o apreciere a măreţiei sacrificiului care a fost necesar 
pentru a-l ispăşi pe păcătos. Puterea oricărei legi este descoperită de sacrificiul care este necesar 
pentru iertarea călcătorului ei. Dacă legea este de o atât de joasă natură încât numai un sacrificiu 
uman, sau chiar sacrificiul vieţii unui înger ar putea face ispăşire pentru călcarea ei, dimensiunea 
acelei legi este cu mult diferită de dimensiunea unei legi care ar necesita un sacrificiu divin. De 
fapt, diferenţa ar fi tot atât de mare ca şi diferenţa care există între o creatură şi Creator! 

Legea lui Dumnezeu este atât de înaltă, atât de sfântă şi dreaptă, iar călcarea ei este atât de 
dezgustătoare în faţa Sa, încât numai viaţa Fiului Său iubit, şi nimic mai puţin, putea fi acceptată ca 
o ispăşire pentru violarea ei. Înţelegerea acestui adevăr va da naştere unui respect nemaipomenit 
pentru legea lui Dumnezeu în inima credinciosului. 

Modul în care înţelegem legea şi sacrificiul pentru călcarea ei, sunt strâns legate. Nu putem avea 
o viziune corectă a uneia fără cealaltă. Pentru a coborî legea, este necesar să dezapreciem jertfa 
necesară pentru iertarea călcării ei. Pentru a coborî sacrificiul, este necesar să dezapreciem legea 
care îl pretinde. Şi inversul este de asemenea adevărat. Pentru a preamări legea, este necesar să 
preamărim valoarea sacrificiului necesar pentru a ierta călcarea ei. De asemenea, o preamărire a 
sacrificiului necesită preamărirea dimensiunii legii care îl pretinde. 

De vreme ce doctrina Trinitariană oferă numai un sacrificiu omenesc, prestigiul legii, 
Legiuitorul şi Sacrificiul sunt înjosite. Prezbiterul J. H. Waggoner explică astfel: 

„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.  

Mulţi teologi chiar cred că ispăşirea, în ceea ce priveşte măreţia şi eficacitatea ei, este legată 
de doctrina unei 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 unei trinităţi 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 

P 
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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 în 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 locuia 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 unei Trinităţi 
depreciază ispăşirea, lăsându-i ca bază numai o jertfă umană.” („Ispăşirea în lumina naturii şi a 
descoperirii,” pag. 164, 165, ediţia 1884) 

Trebuie observat un punct foarte important de la Waggoner. O înţelegere corectă a doctrinei 
ispăşirii (care implică o respingere a învăţăturii Trinitariene) nu necesită „o negare a divinităţii lui 
Hristos.” De fapt, ea se bazează pe conceptul potrivit căruia sacrificiul de la Calvar a fost un 
sacrificiu divin în loc dea fi un simplu sacrificiu omenesc. Adevărul că Fiul divin al lui Dumnezeu a 
murit pe cruce a constituit miezul învăţăturilor lui Pavel. Scriindu-le corintenilor, el a afirmat: „Iar 
eu, fraţilor, când am venit la voi, nu am venit cu măiestria vorbirii şi nici cu înţelepciune pentru a vă 
aduce mărturia lui Dumnezeu. Căci m-am hotărât să nu ştiu nimic altceva între voi decât pe Isus 
Hristos, şi pe El crucificat.” (1 Corinteni 2:1,2) 

În timp ce Pavel şi alţi scriitori inspiraţi menţionează întruparea, viaţa lui Hristos, învierea, 
înălţarea şi lucrarea Sa de Mare Preot, accentul era pus pe cruce. Asta nu înseamnă că vreo parte a 
planului de mântuire ar mai necesar decât altul. Pentru a exemplifica acest lucru, să cercetăm o 
lecţie oferită de trupul omenesc. Dumnezeu i-a dat omului doi plămâni pentru a oferi oxigen 
organismului şi pentru a elimina dioxidul de carbon. Nu am putea trăi fără plămâni. Dumnezeu ne-a 
dat de asemenea un ficat. Ficatul secretă bila şi participă la formarea sângelui şi în metabolismul 
carbohidraţilor, grăsimilor, proteinelor, vitaminelor şi mineralelor. Nu am putea trăi fără el. Pe 
lângă acestea, Dumnezeu ne-a dat o inimă. Acest organ de dimensiunea unui pumn şi care 
cântăreşte între nouă şi unsprezece uncii (250 şi 300 grame – n.t.) pompează sângele prin trup de 
câte 60 – 80 de ori într-un minut, în fiecare minut din viaţa noastră. Numai într-o singură zi 
pompează uimitoarea cantitate de 4.000 de galoni (13.360 de litri – n.t.) de sânge. Nu am putea trăi 
fără ea! Dacă aţi fi întrebaţi care dintre aceste organe vi se pare cel mai vital, ce aţi răspunde? 
Suprimaţi-l pe oricare dintre ele, iar persoana ca muri! Toate sunt importante, iar căderea unui 
singur organ conduce la căderea întregului organism. Tot aşa, diferitele aspecte ale planului de 
mântuire sunt toate necesare. Dacă îndepărtăm oricare parte din acest plan, întregul plan eşuează. 
Acesta fiind adevărul, de ce accentuează Pavel atât de mult moartea lui Hristos pe cruce? Datorită 
faptului că, după cum au scris într-un mod superb Wieland şi Short, „Prin moartea lui Hristos, El 
(Dumnezeu) a putut să sfărâme şi să cucerească inimile credincioşilor, şi să-i împace astfel cu 
Sine.” („1888 Re-examinat,” pag. 173, ediţia 1950) 

Crucea este calea lui Dumnezeu de a vorbi inimii omului într-o manieră unică. Ea nu numai că 
împlineşte pretenţiile legii, dar şi ilustrează dragostea lui Dumnezeu şi a Fiului Său pentru omul 
păcătos. De fapt, oricine care şi-a asumat vreodată numele de „creştin” a auzit despre cruce. Am 
studiat noi cu adevărat crucea şi ceea ce s-a petrecut acolo? Ce s-a întâmplat cu adevărat la Calvar? 
Cităm Ioan 3:16 şi vorbim degajat despre moartea lui Hristos de la cruce, însă, după cum prezbiterul 
Waggoner a arătat cu mai bine de 100 de ani în urmă, mulţi au o înţelegere greşită despre ceea ce ne 
arată Golgota. Acest capitol se va ocupa cu următoarele trei puncte: 

1. A murit Isus cu desăvârşire? 
2. Cum a putut să moară Fiul lui Dumnezeu dacă era divin? 
3. Dacă Hristos a murit cu desăvârşire, 

cum trăieşte pentru a face mijlocire? 
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Hristos a murit pentru păcătoşi 
 
Trăim astăzi într-o lume zbuciumată. Diferenţele radicale, „curăţirea etnică” şi prejudecata 

determină despărţiri. În timp ce trăim într-o lume foarte fragmentată şi divizată, elementul comun al 
întregii omeniri este că toţi suntem păcătoşi. „Toţi au păcătuit, şi n-au ajuns la slava lui Dumnezeu.” 
(Romani 3:23) Ioan 3:16 spune: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul 
Său Fiu născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” Aici ni se spune 
că Hristos a fost dat pentru o categorie de oameni: păcătoşi! 

În inima soliei îndreptăţirii din Romani, Pavel mărturiseşte: „Când eram neputincioşi, Hristos a 
murit pentru nelegiuiţi. Pentru un om neprihănit de-abia ar muri cineva; dar poate pentru un om 
bun, cineva ar avea curajul să moară. Dar Dumnezeu şi-a arătat dragostea pentru noi prin faptul că, 
atunci când eram încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:6-8) Pavel afirmă că 
Hristos a murit şi că El a murit pentru cei care-L urau pe Tatăl Său. 

Scriindu-le corintenilor, Pavel a mai declarat: „Căci în primul rând v-am dat ceea ce am primit: 
că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit cu scripturile.” (1 Corinteni 15:3) Două 
lucruri importante din cuvintele lui Pavel trebuie observate acum. În primul rând, Evanghelia pe 
care el a învăţat-o era aceea pe care a primit-o. Pavel a declarat că el a primit instrucţiuni direct de 
la Hristos Însuşi. Mai înainte în epistola sa, el a scris: „Căci ceea ce am primit de la Domnul, aceea 
v-am dat şi vouă.” (1 Corinteni 11:23a) El i-a învăţat de asemenea pe galateni: „Căci eu nu am 
primit-o de la oameni, nici nu am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.” (Galateni 1:12) 
Este limpede că Pavel pretinde că ceea ce învăţa era pur, exact Evanghelia lui Hristos. 

În al doilea rând, nici Pavel şi nici vreun alt scriitor al Bibliei nu foloseşte cuvintele într-un mod 
lipsit de înţeles. Când Pavel a scris că „Hristos a murit,” el a vrut să spună exact lucrul acesta. 
Termenul Isus Hristos este mai mult decât un nume; el se compune în realitate din numele 
pământesc al Fiului lui Dumnezeu, „Isus” care înseamnă Mântuitor, şi din poziţia Sa cerească, 
„Hristos” (Cel Uns sau Mesia). Dacă Pavel a dorit să sublinieze că numai natura umană a Fiului a 
murit, ar fi putut scrie că „Isus a murit” în loc de a scrie „Hristos (Cel Uns sau Mesia) a murit.” 
Pavel a crezut că Fiul lui Dumnezeu a murit cu adevărat. 

Mărturia lui Isus Hristos este tot atât de clară. În Apocalipsa 1:18, Isus spune: „Eu sunt Cel ce 
trăieşte, şi am fost mort; şi iată, sunt viu în veci, Amin; şi am cheile iadului şi ale morţii.” Isus 
spune că a fost mort. Prietene, minte oare El? Eu nu cred că El a spus vreodată altceva în afară de 
purul adevăr. Putem fi de acord cu Petru care a spus că Isus „nu a păcătuit, şi nici nu s-a găsit vină 
în gura Lui.” (1 Petru 2:22) Nu, Isus a spus adevărul când a spus că El era Fiul lui Dumnezeu şi că 
murit. El este „martorul credincios şi adevărat.” (Apocalipsa 3:14) 

Când Isus şi apostolii Săi au venit pe ţărmul din Cezarea lui Filip, El le-a spus apostolilor că 
avea să moară. După ce le-a oferit lui Petru şi celorlalţi apostoli ocazia de a recunoaşte că El era 
Fiul viului Dumnezeu, Biblia spune: „Din acel moment, Isus a început să le descopere apostolilor 
cum avea să meargă la Ierusalim şi să sufere multe din partea bătrânilor, a preoţilor şi cărturarilor, 
cum avea să fie omorât şi înviat în a treia zi.” (Matei 16:21) Petru nu a privit cu ochi buni toate 
acestea. Următorul verset spune: „Apoi Petru L-a luat de-o parte şi a început să-L mustre spunându-
I: ‚Departe de Tine aşa ceva; să nu Ţi se întâmple aşa ceva.’” (versetul 22) Petru a încercat să nege 
că Hristos trebuia să moară. Aceasta a atras mustrarea din partea lui Hristos: „Înapoia Mea Satan; tu 
eşti o jignire pentru Mine; căci ţie nu îţi plac lucrurile lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor.” 
(versetul 23) Satan, tatăl tuturor minciunilor (vezi Ioan 8:44) era acela care l-a inspirat pe Petru în 
această aroganţă, şi nu Dumnezeu. 

„Când Isus le-a descoperit ucenicilor faptul că trebuie să meargă la Ierusalim pentru a suferi şi a 
fi omorât de preoţi şi cărturari, Petru L-a contrazis în mod obraznic pe Stăpânul său spunând: 
‚Departe de Tine aşa ceva; să nu Ţi se întâmple aşa ceva.’ El nu putea să conceapă că ar fi fost 
posibil ca Fiul lui Dumnezeu să fie omorât. Satan a sugerat minţii sale gândul că dacă Isus era Fiul 
lui Dumnezeu, nu putea muri.” („Spiritul profeţiei,” vol. 3, pag. 231) 

Dovada este clară că Dumnezeu doreşte ca noi să înţelegem că ispăşirea este bazată pe moartea 
reală şi deplină a Fiului Marelui Legiuitor. Satan vrea ca noi să credem „că dacă Isus era Fiul lui 
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Dumnezeu, nu putea muri!” 
 

„Conform Scripturilor” 
 
Pavel a consemnat în 1 Corinteni 15:3 că „Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit 

scripturilor.” Cea mai detailată şi elocventă relatare a morţii lui Hristos se găseşte în Isaia capitolul 
53. Acest capitol descrie moartea totală a lui Hristos. Am fost sfătuiţi: „Întregul capitol ar trebui 
memorat. Influenţa lui va supune şi umili sufletul murdărit de păcat şi înălţat de mândrie.” 
(„Instructorul tineretului,” 20 decembrie 1900) Ultimele trei versete din capitolul 52 şi primele şase 
versete din capitolul 53 încep cu suferinţele servului lui Iehova. Oricum, trebuie reţinut faptul că 
legea cerea moartea şi nu tortura. Versetele şapte până la doisprezece vorbesc în mod explicit 
despre moarte. („Creaţiile Cuvântului Tău” a tipărit o minunată carte şi casete audio având capitolul 
53 din Isaia cântat pe un fond muzical foarte potrivit. Noi am găsit aceste materiale foarte eficiente 
pentru copiii noştri şi pentru noi înşine, ca instrument pentru memorarea acestui capitol. Pentru 
informaţii despre aceste materiale sau pentru altele care să vă ajute la memorarea Scripturilor, 
scrieţi la „Thy Word Creations,” Route 76 Box 28, Glenville, WV 26351 USA, sau sunaţi la 
13044625589.) 

 „El a fost asuprit, şi El a fost chinuit, şi totuşi nu Şi-a deschis gura; El este adus ca un miel 
la tăiere, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, aşa că nu Şi-a deschis gura.” (versetul 7) Aici 
Hristos este descris ca fiind adus ca „un miel la tăiere.” Am crescut într-o zonă în care erau vite şi 
diferite animale la ferme, şi fiecare fermier ştie ce se întâmplă în timpul unui sacrificiu. Animalul 
este omorât! Cuvântul ebraic pentru „tăiere” (טבח – „tebach”) mai poate fi tradus şi ca „măcel.” 

 „El a fost luat prin constrângere şi judecată; dar cine din generaţia Lui a crezut că a fost 
şters de pe pământul celor vii; pentru păcatele poporului meu a fost El lovit.” (versetul 8) 
Expresia „tăiat” este folosită şi în Daniel 9:26 pentru a descrie moartea lui Mesia. Mai departe, 
versetul afirmă că Mesia trebuia să fie „şters de pe pământul celor vii.” Dacă cineva nu mai este 
viu, trebuie să fie mort. 

 „Şi şi-a făcut mormântul împreună cu cei răi şi cu cei bogaţi la moartea Sa; pentru că nu a 
înfăptuit nici o violenţă, şi nici nu s-a găsit vreo înşelăciune în gura Lui.” (versetul 9) Acest text 
care descrie înmormântarea lui Hristos, afirmă în mod clar că El trebuia pus într-un „mormânt.” 
Prieteni, nu este nici legal şi nici potrivit să înmormântezi oameni dacă nu au murit! Mai departe, 
acest text vorbeşte despre „moartea Sa.” 

 „Dar DOMNULUI I-a plăcut să-L zdrobească; L-a supus suferinţei; după ce Îşi va aduce 
sufletul ca jertfă pentru păcat, Îşi va vedea sămânţa, Îşi va prelungi zilele, iar plăcerea 
DOMNULUI va prospera în mâinile Sale.” (versetul 10) Aceasta este probabil una dintre cele mai 
puternice mărturii din întreaga Scriptură în ceea ce priveşte ispăşirea. Adventiştii de ziua a şaptea ar 
trebui să fie capabili de a aprofunda importanţa acestui subiect. Puţini înţeleg implicaţiile folosirii 
cuvântului „suflet” aşa cum o fac adventiştii. Cuvântul lui Dumnezeu nu spune că Mesia Îşi va da 
trupul omenesc ca jertfă, ci „sufletul” Său. Cuvântul ebraic pentru „suflet” este נפש – „nephes.” 
Acesta se referă la întreaga fiinţă, la tot ce trăieşte şi respiră! 

 „El va vedea truda sufletului Său, şi va fi mulţumit; prin cunoştinţa Lui, slujitorul Meu cel 
drept ca îndreptăţi pe mulţi; căci le va purta nelegiuirile. De aceea Îi voi da partea cu cel mare, şi va 
împărţi prada cu cel puternic; pentru că Şi-a vărsat sufletul morţii; şi a fost pus în numărul celor 
fărădelege; şi a purtat păcatul multora şi a mijlocit pentru cei vinovaţi.” (versetele 11 şi 12) Aici 
aluzia este clară la jertfa de băutură care a fost vărsată pentru a oferi un sacrificiu total şi complet. 
Cuvântul afirmă că Isus a „vărsat sufletul morţii.” Aici „suflet” este din nou ebraicul „nephes.” 
Cuvântul pentru „moarte” (מות „maveth”) este din rădăcina cuvântului care înseamnă „va muri” din 
Ezechiel 18:4 unde citim că „sufletul care păcătuieşte, acela va muri.” Am predicat timp de ani de 
zile faptul că Satan vrea ca noi să credem că în realitate nu mori atunci când mori. Iubiţilor, Satan 
este tot la fel de interesat să nu credeţi că Isus a murit cu adevărat pe cruce. 
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Fiul divin al lui Dumnezeu a murit 
 
Aceasta aduce a doua întrebare a studiului nostru: Cum a putut Fiul lui Dumnezeu să moară 

dacă era divin? Pentru a răspunde la aceasta, trebuie să înţelegem mai întâi câteva dintre atributele 
lui Dumnezeu care-L deosebesc de celelalte creaturi. Primul atribut al lui Dumnezeu este 
omnipotenţa. Acest lucru înseamnă că El este atotputernic; puterea Sa este nelimitată. Aceasta se 
poate observa în mod deosebit în ceea ce priveşte abilitatea Sa de a crea. De fapt, Dumnezeu spune 
că această abilitate Îl deosebeşte de toţi dumnezeii falşi. Observaţi contrastul ilustrat în următoarele 
versete: 

„Dar DOMNUL este adevăratul Dumnezeu; El este Dumnezeul cel viu, şi un Rege veşnic; la 
mânia Sa pământul se cutremură, iar neamurile nu pot îndura indignarea Sa. Aşa să le vorbiţi: 
‚Dumnezeii care nu au făcut cerurile şi pământul, vor pieri de pe pământ şi de sub ceruri. El a făcut 
pământul prin puterea Sa, a întemeiat lumea prin înţelepciunea Lui, şi a întins cerurile prin 
priceperea Lui.’” (Ieremia 10:10-12) 

„Căci toţi dumnezeii neamurilor sunt idoli; dar DOMNUL a făcut cerurile.” (Psalmul 96:5) 
Al doilea atribut al lui Dumnezeu este omniprezenţa. Aceasta înseamnă că Dumnezeu poate fi 

oriunde şi pretutindeni în orice clipă. De fapt, El poate fi prezent în toate locurile în toate clipele 
prin spiritul Său. David a spus: „Unde mă voi duce departe de Spiritul Tău? Sau unde voi fugi 
departe de prezenţa Ta? Dacă mă voi sui în ceruri, Tu eşti acolo; dacă-mi fac patul în iad, iată, Tu 
eşti acolo.” (Psalmul 139, v. 7,8) 

Al treilea atribut al lui Dumnezeu este omniscienţa. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este 
atotcunoscător. El are o cunoaştere completă despre tot ceea ce s-a întâmplat în trecut şi despre ceea 
ce se întâmplă în prezent. El cunoaşte de asemenea şi viitorul înainte de a se petrece. „Spunând 
sfârşitul de la început, şi din vremurile străvechi lucrurile care încă nu au avut loc, spunând: 
‚Hotărârile Mele vor rămâne, şi voi împlini tot ceea ce-Mi place.’” (Isaia 46:10) Nu numai că 
Dumnezeu cunoaşte toate evenimentele, dar El înţelege se asemenea toate tainele ştiinţifice şi 
psihologice. (Vezi Iov capitolele 38-41.) 

Al patrulea atribut al lui Dumnezeu este nemurirea naturală. Aceasta înseamnă că nu este supus 
morţii. Aceasta aparţine în mod exclusiv lui Dumnezeu. (A se observa folosirea termenului 
„nemurire naturală,” pentru că atunci când Isus va reveni, „trupul acesta muritor se va îmbrăca în 
nemurire.” – 1 Corinteni 15:54.) 

„Aşadar, a veşnicului Împărat, nemuritor, invizibil, singurului Dumnezeu inteligent, să fie 
cinstea şi slava în veci de veci. Amin.” (1 Timotei 1:17) 

„Singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care nici un om nu se poate 
apropia; pe care nu L-a văzut nici un om, şi nici nu-L poate vedea; a Lui să fie cinstea şi puterea 
veşnică. Amin.” (1 Timotei 6:16) 

 
Înfăţişarea unui sclav 

 
Apostolul Pavel, sub inspiraţie, scrie referitor la Hristos: „Care, fiind în înfăţişarea lui 

Dumnezeu, nu a căutat să fie egal cu Dumnezeu; ci S-a golit pe Sine Însuşi, şi a luat înfăţişarea unui 
serv, şi a fost făcut în asemănarea oamenilor.” (Filipeni 2:6,7) Originalul grecesc al primei părţi a 
versetului 7 este: w care se traduce literal „ci S-a golit pe 
Sine.” Pavel spune că Cel care era divin – „în înfăţişarea lui Dumnezeu,” „S-a golit” de acea 
înfăţişare divină. Cu alte cuvinte, la întrupare Hristos S-a golit pe Sine de atributele divine, şi a 
acceptat atributele specifice ale unui sclav. 

Isus a renunţat la omnipotenţa Sa. „Martorul credincios şi adevărat” a afirma foarte limpede: 
„Adevărat, adevărat vă spun, Fiul nu poate face nimic de la Sine, ci numai ceea ce-L vede pe Tatăl 
făcând; căci orice face El, aşa face şi Fiul. … De la Mine însumi nu pot face nimic; după cum aud, 
aşa judec; iar judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui care M-a 
trimis.” (Ioan 5:19,20) Ellen White a scris: „Toate minunile pe care le-a făcut Hristos pentru cei 
chinuiţi şi suferinzi, au fost făcute, prin puterea lui Dumnezeu, cu sprijinul îngerilor.” („Spiritul 
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profeţiei,” vol. 2, pag. 67) Hristos nu Şi-a păstrat omnipotenţa la întrupare, ci a depins în mod 
desăvârşit de Tatăl. 

Hristos a renunţat la omniprezenţa Sa. Chiar şi numai o citire neglijentă a Evangheliilor 
descoperă că Isus a acceptat restricţiile fizice ale naturii umane. Acesta este un motiv pentru care 
Isus le-a spus ucenicilor că este „indicat” să plece pentru ca Mângâietorul omniprezent să poată 
veni. (Vezi Ioan 11:1-21; 16:7; etc.) 

Hristos a renunţat la omniscienţa Sa la întrupare. Luca 2:52 afirmă: „Isus creştea în înţelepciune 
şi statură, şi în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor.” Cineva nu poate creşte în înţelepciune dacă o are 
deja pe toată. De fapt, Isus le-a spus apostolilor în mod lămurit că nu ştia timpul exact al revenirii 
Sale. „Dar despre ziua şi despre ora aceea nu ştie nici un om; nu, nici îngerii care sunt în cer, nici 
Fiul, ci numai Tatăl.” (Marcu 13:32) – Dacă Dumnezeu, Hristos şi Spiritul Sfânt sunt trei fiinţe co-
egale, toate fiind atotcunoscătoare, atunci ar fi trebuit ca şi Spiritul Sfânt să cunoască timpul 
revenirii lui Hristos. –  

În fine, Hristos a renunţat la imortalitatea Sa la întrupare. Scripturile afirmă că sufletul lui 
Hristos a murit, că Şi-a dat „suflarea vieţii” la Calvar. 

„De aceea Îi voi da partea cu cel mare, şi va împărţi prada cu cel puternic; pentru că Şi-a vărsat 
sufletul morţii; şi a fost pus în numărul celor fărădelege; şi a purtat păcatul multora şi a mijlocit 
pentru cei vinovaţi.” (Isaia 53:12) 

„Isus, când a strigat din nou cu voce tare, Şi-a dat duhul.” (Matei 27:50) – termenul grecesc 
pentru „duh” este „πνε α” „pneuma”: „spirit” sau „suflare” –  

Dacă privim la toate aceste patru atribute, vedem că Hristos a renunţat în momentul întrupării la 
atributele divinităţii, rămânând cu legătura Sa divină cu Tatăl, adică, El era divin datorită faptului 
că era Cel care era, şi nu datorită puterilor şi abilităţilor pe care le avea în Sine Însuşi. El era tot 
Fiul divin al lui Dumnezeu. Scripturile confirmă ceea ce serva Domnului a scris cu mai bine de 100 
de ani în urmă: 

„Când era cea mai mare nevoie, Isus, Fiul lui Dumnezeu, Răscumpărătorul lumii, a lăsat de-o 
parte divinitatea Sa, şi a venit pe pământ în straiele umanităţii.” („Ecoul biblic şi semnele 
timpului,” 12 octombrie 1896) 

Trebuie înţeles faptul că Hristos a venit de la Tatăl, „nu un fiu prin creaţie, aşa cum erau îngerii, 
nici un fiu prin adopţie, aşa cum este păcătosul iertat, ci un Fiu născut în imaginea fidelă a persoanei 
Tatălui.” („Semnele timpului,” 30 mai 1895) Hristos a primit în mod natural toate atributele lui 
Dumnezeu. Datorită faptului că Isus era Fiul născut al lui Dumnezeu, a primit atributele lui 
Dumnezeu, inclusiv cel al nemuririi naturale. Hristos a renunţat la această imortalitate, alături de 
omnipotenţă, omniprezenţă şi omniscienţă la întruparea Sa, şi a putut face aceasta pentru că le 
primise de la Dumnezeu. O simplă creatură, cineva creat din nimic, nu poate fi pus alături de satura 
divină necesară pentru a fi sacrificiu pentru păcatele lumii. Dacă Hristos ar fi fost co-egal şi co-
etern cu Dumnezeu în fiecare aspect, atunci El nu ar fi putut să lase de-o parte aceste atribute. 

 
Divinitatea îmbrăcată în umanitate 

 
Dar ce vom spune despre paragrafele în care Ellen White scrie că Hristos „Şi-a îmbrăcat 

divinitatea în umanitate?” (R&H, 1 iunie 1905) A fost divinitatea Sa „înveşmântată” sau „lăsată de-
o parte”? Noi nu credem că aceste afirmaţii sunt antiteze, ci mai degrabă complementul celeilalte. 
Găsim răspunsul la legătura dintre ele, în următorul pasaj al Scripturii, şi în unul din comentariile 
Ellenei White asupra acestui text. 

„Şi Diavolul, luându-L pe un munte înalt, i-a arătat toate împărăţiile lumii într-o clipă. Şi 
Diavolul i-a spus: ‚Toată această putere Ţi-o voi da Ţie, alături de slava lor; căci acestea îmi sunt 
date mie; şi le dau oricui doresc. De aceea, dacă mi te vei închina, toate vor fi ale Tale.’” (Luca 4:5-
7) 

„El I-a prezentat lumea lui Hristos sub înfăţişarea cea mai uluitoare şi încântătoare. Dar Hristos 
a văzut ceea ce Satan încerca să ascundă de ochii Săi, şi cu ce se lăuda că făcuse. Hristos nu Şi-a 
schimbat divinitatea cu umanitatea; ci Şi-a îmbrăcat divinitatea în umanitate, şi i-a dat lui Satan 
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dovada pe care a cerut-o, - i-a arătat că era Fiul lui Dumnezeu. Divinitatea a străfulgerat prin 
umanitate, şi cel rău nu a putut rezista autorităţii vocii divine, când Isus a spus: ‚Înapoia Mea, 
Satan; căci este scris: Să te închini Domnului Dumnezeului tău, şi numai Lui să-I slujeşti.’” (R&H, 
29 octombrie 1895) 

Nu omnipotenţei, omniprezenţei, omniscienţei sau nemuririi Sale nu i-a putut rezista Satan. Nu, 
ci autorităţii Sale divine! În timp ce Hristos Şi-a lăsat de o parte atributele fizice şi mentale ale 
divinităţii Sale la întrupare, El era tot Fiul divin al lui Dumnezeu, investit cu autoritate datorită 
faptului că era Cel care era! El era tot Fiul viului Dumnezeu. În natura Sa umană, El nu a renunţat 
niciodată la divina Sa autoritate stabilită, pe care Tatăl I-o dăduse. Aceasta explică motivul pentru 
care ispita lui Satan din pustie nu era de a transforma pietrele în pâini, ci mai degrabă de a le 
ordona să se transforme în pâini. (Matei 4:3,4.) În pilda viticultorilor răi, proprietarul a spus că-L 
vor respecta pe Fiul Său pentru că era Fiul Său! „Dar în cele din urmă L-a trimis la ei pe fiul său, 
spunând: ‚Îl vor primi pe fiul meu.’” (Matei 21:37) 

 
Speranţa noastră stă în învierea Sa 

 
Dacă Hristos a murit cu adevărat, atunci cum de trăieşte astăzi? Răspunsul este că Cel care a dat 

viaţa Fiului Său înainte de a începe veşnicia, L-a înviat din morţi. Noul Testament menţionează de 
aproape treizeci de ori faptul că Dumnezeu L-a înviat pe Hristos din morţi. Mărturia Scripturii este 
clară: 

„Şi L-aţi omorât pe Prinţul vieţii, pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi; şi căruia noi Îi suntem 
martori. … Să ştie cu toţii, şi tot poporul lui Israel, că în numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care 
L-aţi crucificat, pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi, chiar prin El acest om stă întreg înaintea 
voastră.” (Fapte 3:15; 4:10) 

„Şi să-L aşteptaţi pe Fiul Său din cer, pe care El (Dumnezeu) L-a înviat din morţi, pe Isus, care 
ne-a scăpat din mânia care va veni.” (1 Tesaloniceni 1:10) 

„Care prin El credeţi în Dumnezeu, care L-a (pe Isus) înviat din morţi, şi I-a dat slavă; pentru ca 
credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.” (1 Petru 1:21) 

Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar; nădejdea noastră ar pieri fără învierea lui Hristos. 
Scriindu-le corintenilor, Pavel spune: 

„Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o 
înviere a morţilor? Dacă nu este o înviere a morţilor, Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, 
atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră. Da, şi noi suntem 
descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a 
înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie. Căci, dacă nu învie 
morţii, nici Hristos n-a înviat. Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi 
în păcatele voastre.” (1 Corinteni 15:12-17) 

În fiecare dintre aceste mărturii, ca şi în altele din Noul Testament, dacă este examinată 
construcţia gramaticală a limbii greceşti, se vor observa următoarele: în primul rând, atunci când 
vorbeşte despre Tatăl ca fiind Cel care L-a înviat pe Hristos, sintaxa grecească este întotdeauna la 
diateza activă care îl prezintă pe subiect ca fiind cel ce săvârşeşte sau îndeplineşte acţiunea. În 
fiecare caz, Tatăl este Cel care săvârşeşte acţiunea. În al doilea rând, în fiecare caz care-L descrie pe 
Hristos ca primind viaţa, întâlnim diateza pasivă care prezintă subiectul ca fiind destinatarul 
acţiunii. 

Pavel menţionează de asemenea că Hristos a fost înviat de Tatăl în Romani 4:24,25: „Dar şi 
pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi 
pe Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a fost înviat din 
nou pentru îndreptăţirea noastră.” Ce înseamnă că Hristos a fost „înviat din nou”? Când folosim 
termenul „din nou,” vrem să spunem că se repetă ceva ce a fost făcut mai înainte. Spre exemplu, 
dacă spun că merg în oraş din nou astăzi, trebuie dedus logic că am mai fost deja în oraş. Romani 
capitolul patru nu este singurul loc în care Pavel a scris acest lucru; observaţi: 

„Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru 
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Cel ce a murit şi a înviat din nou pentru ei.” (2 Corinteni 5:15) 
„Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat din nou, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi 

împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.” (1 Tesaloniceni 4:14) 
Acestea reprezintă paragrafe obişnuite cu care majoritatea celor ce studiază Biblia sunt 

familiarizaţi, însă de câte ori le-am citit şi am trecut cu vederea faptul că Îl prezintă Isus ca primind 
din nou viaţă? Chiar şi mai uluitor este faptul că Însuşi Isus menţionează acest fapt: 

„De atunci încolo, Isus a început să arate ucenicilor Săi cum El trebuie să meargă la Ierusalim, 
să sufere multe din partea bătrânilor, din partea preoţilor celor mai de seamă şi din partea 
cărturarilor; că are să fie omorât, şi că a treia zi are să învie din nou.” (Matei 16:21) 

„Pe când stăteau în Galilea, Isus le-a zis: ‚Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei 
îl vor omorî, dar a treia zi va învia din nou.’ Iar ei regretau foarte mult.” (Matei 17:22,23) 

„‚Iată că ne suim la Ierusalim, şi Fiul omului va fi dat în mâinile preoţilor celor mai de seamă şi 
cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte, şi-L vor da în mâinile Neamurilor, ca să-L batjocorească, să-
L bată şi să-L răstignească; dar a treia zi va învia din nou.’” (Matei 20:18,19) 

Revăzând lucrurile biblice prezentate în acest studiu, putem să reafirmăm următoarele puncte: în 
primul rând, Hristos a renunţat la nemurirea Sa pentru a muri. În al doilea rând, El a murit cu 
desăvârşire; „sufletul” („nephesh”) Său a fost vărsat. În al treilea rând, pentru a fi înviat din morţi, 
El trebuia să moară! Doctrina Trinitariană afirmă că Dumnezeu şi Hristos sunt co-egali şi co-eterni 
în fiecare aspect; că Hristos a fost şi este existent prin Sine Însuşi, fără a depinde de Dumnezeu 
pentru viaţa Sa. Ea învaţă că Hristos a avut trei naturi: spirit divin, trup omenesc, şi suflet omenesc. 
Singura capabilă de a muri era trupul omenesc. Versiunea adventistă acceptă trupul omenesc şi 
spiritul divin, dar nu include sufletul omenesc. Fiecare teologie are numai trupul omenesc, (partea 
considerată ce mai inferioară dintre cele trei – sau două – naturi) ca sacrificiu pentru păcatele lumii! 

În timp ce nu ni se explică modul în care Dumnezeu I-a dat viaţă lui Isus la învierea Sa, ştim că 
aceasta este a doua oară când Dumnezeu I-a dat viaţă Fiului Său. Înregistrarea primei dăţi poate fi 
găsită în Proverbe 8:22-25. (Ellen White scrie că aceste versete se referă la Hristos: „Patriarhi şi 
profeţi,” pag. 34.) 

„Domnul m-a făcut începutul căilor şi lucrărilor Lui. El m-a întemeiat înainte de începerea 
timpului, înainte de a fi făcut pământul: chiar înainte de a fi făcute adâncurile, înainte de a fi făcute 
izvoarele apelor; am fost născută înainte de aşezarea munţilor, înaintea tuturor dealurilor.” 
(Proverbe 8:22-25, LXX) 

Termenul pentru „timp” din versetul 23 este  („aionos”). Rădăcina cuvântului 
„aionos” este  („aion”) de unde avem cuvântul englezesc (şi românesc – n.t.) „eon” – o 
perioadă de timp nedefinit de lungă, sau eternitate. Dumnezeu L-a născut pe Fiul Său înainte de 
timp, înainte de eoni, şi I-a dat lui Hristos Spiritul Său. La moartea Sa, Hristos a încredinţat 
păstrarea spiritului Său Tatălui; de aceea Dumnezeu a putut înapoia lui Hristos acel spirit la înviere. 

Petru scrie: „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de 
păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.” (1 Petru 2:24) Legea lui 
Dumnezeu a fost călcată de către om. Pedeapsa este moartea. Speranţa noastră pentru viaţa veşnică 
se centrează în Isus Hristos care a plătit cu adevărat pedeapsa pentru noi. Isus a spus: 

„Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvântul Meu, şi crede în Cel ce M-a trimis, are 
viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci este trecut din moarte la viaţă. Adevărat, adevărat vă spun, 
că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce-l vor 
asculta, vor trăi. Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. 
Şi I-a dat autoritate să judece de asemenea, întrucât El este Fiul omului. Nu vă miraţi de lucrul 
acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. 
Cei ce au făcut binele, la învierea vieţii; iar cei ce au făcut răul, la învierea osândei.” (Ioan 5:24-29) 

 
Crucea demonstrează dragostea lui Dumnezeu 

 
Moartea lui Hristos demonstrează dragostea lui Dumnezeu. „Îl iubim pentru El ne-a iubit mai 

întâi.” (1 Ioan 4:19) Acea dragoste este cea care-l motivează pe creştin: „Căci dragostea lui 
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Dumnezeu ne constrânge; pentru că aşa credem, că dacă Unul a murit pentru toţi, atunci toţi erau 
morţi.” (2 Corinteni 5:14) Hristos este descoperirea desăvârşită a caracterului lui Dumnezeu. „Când 
Pavel Îl privea pe Isus pe cruce, nu-L vedea numai pe Isus, ci pe Tatăl Însuşi crucificat împreună cu 
Fiul Său. Nu că Tatăl ar fi murit fizic, ci mai degrabă solia Sa la cruce a fost o descoperire a 
principiilor cele veşnice, altruiste ale caracterului Său. Dumnezeu a declarat prin Hristos că El va 
sluji chiar creaturilor pe care le-a creat; nu contează nemulţumirile personale, durerea şi 
suferinţa pentru El. El este doritor de a servi şi de a-l salva pe om, oricare ar fi costurile de partea 
Sa.” (Fred Allaback, predica „Crucea dublă,” – sublinieri în original.) Referindu-se la învinuirile pe 
care Satan le aduce împotriva lui Dumnezeu, Ellen White a scris: 

„Satan L-a acuzat pe Dumnezeu că le cerea îngerilor tăgăduire de sine, în timp ce El nu ştia 
nimic despre ceea ce presupune aceasta, şi în timp ce El nu ar fi făcut nici un sacrificiu de sine 
pentru alţii. Aceasta a fost acuzaţia pe care o aducea Satan lui Dumnezeu în cer; şi după ce a fost 
alungat din cer, cel rău a continuat să-L acuze pe Domnul de ceea ce el se făcea vinovat. Hristos a 
venit în lume pentru a întâmpina aceste acuzaţii false şi pentru a-L descoperi pe Tatăl.” (R&H, 18 
februarie 1890; SM, cartea 1, pag. 406, 407) 

Nu numai crucea a răspuns la întrebările referitoare la caracterul lui Dumnezeu, dar şi moartea 
lui Hristos a descoperit adevărata natură a lui Satan şi a păcatului. Calvarul a descoperit caracterul 
rebeliunii; a arătat că Satan nu se va da înapoi de la nimic pentru a cauza suferinţă lui Dumnezeu. 
Satan nu va precupeţi nici un efort pentru a-şi realiza planurile. Satan a demonstrat principiul care-l 
motivează: el aşteaptă ca alţii să-l slujească indiferent de costuri. Spre deosebire de Dumnezeu care 
este gata să ne slujească pe cheltuiala Sa, Satan doreşte să-l servim pe cheltuiala noastră! 

Isus a spus în Matei 16:24, „Dacă doreşte cineva să vină după Mine, să se nege pe sine, şi să-şi 
ia crucea, şi să Mă urmeze.” Ceea ce ne spune Hristos este că pe măsură ce dragostea noastră pentru 
El creşte, vom accepta principiul crucii; o dorinţă de a servi pe ceilalţi, pe cheltuiala noastră. Inima 
neconvertită urmează principiul lui Satan. Inima convertită urmează principiul lui Hristos. Numai 
moartea lui Hristos aşa cum a fost arătată la Calvar poate motiva inima omului să facă o asemenea 
schimbare. 
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Capitolul 16 
Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 

 
lvin Toffler, în cartea sa „Şocul viitorului,” a scris: „În 1965, am folosit pentru prima 
oară, într-un articol publicat în revista ‚Horizon,’ termenul ‚şocul viitorului’ pentru a 

descrie stresul zdrobitor şi dezorientarea pe care o inducem indivizilor prin a-i supune la schimbări 
prea mari într-un timp prea scurt.” (pagina 4) Poate că materialul din această carte a fost foarte 
şocant. Adevărul biblic despre Dumnezeu şi Fiul Său a zdrobit conceptele false pe care mulţi le-au 
susţinut înainte. Oricum, istoria ne spune că acest concept al Trinităţii nu a fost un program de „şoc 
al viitorului.” Această minciună satanică, asemenea sacralităţii duminici, a fost introdusă în 
creştinism după o perioadă de câţiva ani pentru ca oamenii s-o accepte în mod treptat. 

Un exemplu al eficacităţii abordării lente, se poate vedea în mod clar în istoria duminicii ca zi 
de închinare. Istoria ne spune că duminica a fost atât de adânc înrădăcinată în minţile reformatorilor 
protestanţi, că aproape niciodată nu a fost luată în seamă trecerea de la Sabat la duminică, cu toate 
că originea acestea era cunoscută la Declaraţia de la Augsburg ca aparţinând tradiţiei catolice mai 
degrabă decât autorităţii Scripturii! La fel a fost şi în cazul doctrinei Trinităţii. Această învăţătură 
falsă a intrat în biserică după o perioadă de timp, şi nu a fost la început acceptată de toţi, dar a 
început să fie acceptată în mod treptată ca adevăr. 

Doctrina Trinităţii nu a fost învăţată de patriarhi şi de profeţi; ea nu a fost cunoscută apostolilor 
şi primilor creştini. Această doctrină, după cum am observat, reprezintă de fapt baza doctrinei 
papalităţii! A. T. Jones, în voluminoasa sa lucrare „Cele două Republici,” dedică capitolul 
„Stabilirea credinţei catolice,” acceptării Trinităţii (pag. 329-354) Schiţa doctrinei Trinităţii a fost 
concepută la Conciliul de la Nicæa în 324 î. Hr. Acest Conciliu catolic, prezidat de adoratorul 
soarelui Constantin, a declarat că Dumnezeu şi Hristos sunt co-egali şi co-eterni. Oricum, acest 
Conciliu nu s-a ocupat cu subiectul Spiritului Sfânt. Modul de înţelegere catolic despre Spiritul 
Sfânt a fost formulat la Conciliul de la Constantinopol în 381 î. Hr. Acest Conciliu a făcut din 
Spiritul Sfânt o persoană co-egală şi co-eternă cu Dumnezeu şi cu Hristos. Această învăţătură este 
stâlpul de bază al catolicismului. Observaţi ce pretind ei: 

„Taina Trinităţii reprezintă doctrina centrală a credinţei Catolice. Pe ea se bazează toate celelalte 
învăţături ale Bisericii.” („Manualul pentru catolicul de astăzi”) 

Care sunt unele dintre învăţăturile Bisericii Catolice? Tradiţia în locul Bibliei, duminica în locul 
Sabatului, nemurirea omului, iadul veşnic, iar în locul cinei Domnului, masa idolatră. 
(transsubstanţierea) Alte falsuri blasfemiatoare includ infailibilitatea papală, rugăciunile către sfinţi, 
concepţia imaculată, Maria ca mamă a lui Dumnezeu, închinarea la idoli şi o mulţime de alte 
învăţături păgâne, satanice. Toate aceste învăţături păgâne sunt bazate pe doctrina Trinităţii! 

O evaluare a credinţei catolice descoperă că aceasta nu deţine nici un pic de adevăr. Din păcate, 
cele mai multe dintre bisericile protestante au acceptat multe din doctrinele false ale Romei, şi 
aproape fiecare dintre ele a acceptat obiectul principal al întregului sistem de falsuri: Trinitatea. A. 
T. Jones citează din istoricul Schaff referitor la acceptarea de către Biserica Protestantă a credinţei 
catolice, şi apoi face comentarii referitoare la rezultatele acestor Concilii care au format acea 
credinţă. 

„Dar, după cum credinţa lui Leo a fost stabilită la Conciliul de la Calcedon, ‚a completat în mod 
substanţial Hristologia tradiţională a vechii biserici,’ şi ‚a trecut prin toate mărturisirile bisericilor 
protestante.’ (Schaff – ‚Istoria bisericii creştine,’ vol. iii, § 142, par. 1,2); şi după cum lucrarea 
acestor patru concilii generale – Nice, Constantinopol, primul de la Efes şi Calceon – a fost de a 
aşeza formule omeneşti moarte în locul oracolelor vii ale lui Dumnezeu, o femeie în locul lui 
Hristos, şi UN OM ÎN LOCUL LUI DUMNEZEU, nu este necesar de a mai urmări mai departe 
cursul sforţării ambiţioase şi a vicleniei cârcotaşe.” („Cele două Republici,” pag. 482) 

A 
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Inspiraţia a prezis o cădere 
 
O cădere de la adevăr a fost prezisă de apostolul Pavel. Vorbind bătrânilor din Efes, el a spus: 

„Ştiu că după plecarea mea se vor strecura între voi lupi răpitori care nu vor cruţa turma. Şi din 
mijlocul vostru se vor ridica oameni care vor învăţa lucruri stricate pentru a atrage ucenici după ei.” 
(Fapte 20:29,30) El a mai scris de asemenea: „Să nu vă înşele nimeni; căci acea zi nu va veni 
înainte de a veni o cădere, şi de a se fi descoperit omul păcatului, fiul pierzării.” (2 Tesaloniceni 
2:3) De fapt, el a mers şi mai departe şi a spus: „Căci taina fărădelegii lucrează deja.” (versetul 7) 
Acest verset ar trebui să ne avertizeze de a nu ne încrede în scrierile Părinţilor dinainte de Nicene, ci 
să ne bazăm cu toţii numai pe învăţăturile Bibliei. Nu contează cât de vechi pot fi scrierile unor 
lideri bisericeşti, ele nu trebuie aşezate deasupra Bibliei! 

 
Reforma în închinare 

 
Poporul lui Dumnezeu din ultimele zile trebuie să fie reformatori. În timp ce unii iau în seamă 

reforma, ei se gândesc numai la hrana pe care ar trebui s-o consumăm, şi la felul de îmbrăcăminte 
care trebuie purtată. În timp ce aceste reforme sunt necesare poporului lui Dumnezeu, cea mai 
importantă reformă este cea a minţii. Adevărata reformă a minţii va determina reforma în doctrină şi 
închinare. Solia celor trei îngeri cheamă la o reformă în închinare. Reforma presupune renunţarea 
la închinarea şi practicile Babilonului, pentru a ne închina Dumnezeului Creator. „Şi am văzut un 
alt înger zburând prin mijlocul cerului, având Evanghelia veşnică pentru a o predica celor care 
locuiesc pe pământ, fiecărei naţiuni, şi seminţii, şi limbi, şi popor, strigând cu voce tare: ‚Temeţi-vă 
de Dumnezeu, şi daţi-I slavă Lui; căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut 
cerul, şi pământul, şi marea, şi izvoarele apelor.’” (Apocalipsa 14:6,7) 

Pentru ca cineva să I se închine „adevăratului Dumnezeu,” (Ioan 17:3) trebuie să iasă din 
Babilon. „Şi a urmat un alt înger care a spus: ‚A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, pentru 
că a făcut ca toate popoarele din vinul mâniei desfrânării ei.’” (Apocalipsa 14:8) Oricum, ieşirea 
din Babilon nu înseamnă schimbarea bisericii de care aparţinem! Ci implică o întreagă schimbare a 
tiparului gândirii. Înseamnă a avea mintea şi caracterul lui Dumnezeu – „Să aveţi în voi mintea 
aceasta care era şi în Hristos Isus.” (Filipeni 2:5) Această minte şi caracter sunt opuse minţii şi 
caracterului Babilonului descoperit în Isaia 14:12-14, în care găsim descrierea dorinţei lui Satan de 
a se ridica la poziţia lui Dumnezeu. De fapt, falsa Trinitate este planul lui Satan de a-şi găsi un loc 
în consiliul lui Dumnezeu. 

Modul babilonian de a gândi, împreună cu toate doctrinele şi stilul de viaţă care aparţin de 
Babilon, sunt denunţate de Dumnezeu în cei mai puternici termeni; iar celui care-L urmează pe 
Hristos, i se porunceşte să iasă afară din el. „Şi am auzit o altă voce spunând: ‚Ieşiţi din ea poporul 
Meu, pentru a nu vă face părtaşi de păcatele ei, şi să nu primiţi plăgile ei.’” (Apocalipsa 18:4) 
Dacă nu vom acorda atenţie chemării lui Hristos, vom fi pierduţi pentru veşnicie. 

Doctrina Trinităţii este stâlpul central al fiarei din Apocalipsa 13, ca şi stâlpul central al chipului 
ei. Apocalipsa 17:5 o numeşte pe marea desfrânată „TAINĂ, BABILONUL CEL MARE, MAMA 
DESFRÂNATELOR ŞI URÂCIUNILOR PĂMÂNTULUI.” Această religie falsă este o mamă a 
desfrânatelor, iar în ochii lui Dumnezeu acestea primesc acelaşi nume ca şi mama (Babilon) pentru 
că au aceeaşi minte şi acelaşi caracter. 
 

Mişcarea adventă a fost ridicată în vederea 
reformei în închinare 

 
Dacă noi vom fi cei ce vor da lumii ultima solie de reformă şi le vom spune să iasă din Babilon, 

ar trebui să ştim bine din ce le spunem să iasă afară. Întreitul avertisment al lui Dumnezeu nu ne 
cere să mutăm oamenii dintr-o biserică în alta, ci dintr-o mişcare în alta. Aceasta este în mod 
deosebit adevărat astăzi când toate bisericile principale au „atât de multe în comun”! Dumnezeu a 
ridicat mişcarea Adventă pentru a da solia Sa de reformă în închinare. Mişcarea Adventă a respins 
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toate falsurile respingătoare ale închinării pe care Biserica Catolică le-a lăsat protestanţilor. Aşa 
cum a scris încă de timpuriu James White: 

„Cea mai mare greşeală pe care o găsim în Reformă este că reformatorii s-au oprit din procesul 
reformei. Dacă ar fi continuat până când ar fi lăsat în spate şi ultimul vestigiu al papalităţii, ca 
nemurirea naturală, botezul prin stropire, trinitatea şi serbarea duminicii, biserica ar fi fost acum 
liberă de erorile ei nescripturistice.” (R&H 7 feb. 1856) 

Dumnezeu a ridicat un popor care era liber de erorile păgâno-papale menţionate de prezbiterul 
James White. Din păcate, astăzi ne găsim în situaţia apostaziei (căderii) de la acel adevăr pe care 
Dumnezeu l-a dat poporului Său. 

 
Două mişcări opuse 

 
În 1973, Consiliul Mondial al Bisericilor (WCC) a publicat o carte intitulată „Atât de multe în 

comun” (La această carte au fost coautori dr. B. B. Beech şi dr. Lukas Visher, cel din urmă fiind la 
vremea respectivă în „Secretariatul pentru credinţă şi ordine.” Beech l-a întâlnit mai târziu pe Papa 
Paul IV la 18 mai 1977, şi a oferit Papei medalia oficială de aur a Bisericii AZŞ. – vezi „Review,” 
11 August 1977.) Această carte conţine „Documente de interes în convorbirile Consiliului Mondial 
al Bisericilor şi Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.” (pagina 1) La pagina şapte găsim următoarea 
afirmaţie: 

„Acest Consiliu a venit la existenţă în 1948, după secole de încercări nereuşite de a găsi un 
mijloc eficient pentru unitatea creştină. Majoritatea principalilor teologi şi reformatori au încercat, 
la început fără succes, să refacă unitatea Bisericii Creştine care a fost pierdută în luptele spirituale 
dintre confesiuni. În secolul al 19-lea, lucrurile au început să se schimbe. Mişcări şi societăţi 
misionare laice au trecut de barierele denominaţionale. În secolul 20, lideri misionari creştini s-au 
adunat pentru a găsi un răspuns creştin comun la problemele sociale ale vremii, iar teologii au 
căutat unitatea doctrinală, formând Consiliul Mondial al Bisericilor.” 

Chiar atunci când Satan are pe cale de a debuta o mişcare ecumenică, Dumnezeu a ridicat 
mişcarea Adventă. Această mişcare era liberă de erorile papale, şi putea chema oamenii afară din 
Babilon numai în măsura în care ea era liberă de Babilon. Mişcarea ecumenică inspirată de Satan şi-
a găsit unitatea în doctrina Trinităţii. Pentru a fi acceptat ca membru în WCC, era necesar acordul 
expres faţă de „Temelia” pe care a fost fondat acest Consiliu. (Vezi „Atât de multe în comun,” pag. 
40.) Această temelie este: 

„Consiliul Mondial al Bisericilor este un parteneriat de biserici care-L mărturisesc pe Domnul 
Isus Hristos ca Dumnezeu şi Mântuitor, potrivit cu Scripturile, şi de aceea caută să împlinească 
împreună chemarea lor comună pentru slava singurului Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Spiritul Sfânt.” 
(Constituţie: Consiliul Mondial al Bisericilor, citată în „Atât de multe în comun,” pag. 40.) 

Baza mişcării ecumenice a devenit, în timpul secolului 20, o parte din crezul Bisericii AZŞ. 
Crezul fundamental nr. 2 afirmă: „Există un Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt, o unitate de trei 
persoane co-eterne.” („Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” pag. 16) Această afirmaţie este o 
reflectare a crezului de la Conciliul de la Constantinopol şi întruneşte toate calificările necesare 
pentru ca Biserica AZŞ să se poată alătura Consiliului Mondial al Bisericilor. 

„Pentru a începe cu aceasta, se pare că Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea nu este în 
contradicţie cu bazele teologice ale Consiliului Mondial al Bisericilor, aşa cum a fost votat la New 
Delhi în 1961: (Fundamentul citat) 

Bisericile membre ale Consiliului Mondial al Bisericilor şi Adventiştii de Ziua a Şaptea sunt în 
înţelegere asupra articolelor fundamentale ale credinţei creştine aşa cum sunt exprimate în cele trei 
simboluri antice (Apostolicum, Nicaeno-Constantinopolitum, Athanasium). Acest acord îşi găseşte 
expresia în acceptarea fără modificări a doctrinei Trinităţii şi Celor Două Naturi.” („Atât de multe în 
comun,” pag. 107) 

Având doctrina Trinităţii atât de bine fixată în Biserica Adventistă, este foarte dificil pentru unii 
să fie obiectivi atunci când studiază această chestiune. Aceasta este în mod deosebit adevărat în 
legătură cu modul de înţelegere a Spiritului Sfânt. Oricum, Dumnezeu cheamă la reforma minţii şi 
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închinării în aceste ultime zile, dezastruos urmând a fi rezultatul celor care neglijează să se supună. 
De când Dumnezeu a ridicat Mişcarea Adventă pentru a contracara ultima mare redeşteptare falsă a 
lui Satan, ar fi ilogic ca Dumnezeu să nu le dea acestor oameni care trebuie să combată fiecare 
formă falsă de închinare, adevărul despre Spiritul Sfânt. Să observăm pe scurt ce au crezut pionierii 
adventişti, şi apoi putem începe un studiu extensiv din Biblie pentru a afla cum au putut ei ajunge la 
aceste concluzii. Cercetătorul Fred Allaback oferă un rezumat concis: 

„Primii pionieri adventişti au înţeles termenul biblic ‚Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu’ ca 
referindu-se la viaţa Sa sau la natura Sa interioară (gândurile, sentimentele, mintea, personalitatea, 
omniprezenţa, etc. Sa). Ei au înţeles că Spiritul lui Dumnezeu era opusul trupului Său exterior, 
formei sau trăsăturilor fizice. 

Ei au înţeles că Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu este o influenţă personală sau putere de la 
Dumnezeu. Ei au mai înţeles de asemenea că Spiritul Sfânt este o ‚persoană’ atunci când se referă la 
acesta în contextul ‚naturii divine,’ ‚personalităţii’ sau ‚prezenţei’ lui Dumnezeu Tatăl şi/sau Fiului 
Său – dar niciodată ca o fiinţă divină separată. (Adică Dumnezeu Spiritul Sfânt.) 

Modul de înţelegere al pionierilor despre Spiritul Sfânt conchide cu credinţa că atunci când 
Dumnezeu ne dă Spiritul Său, în loc de a ne da pe altcineva decât pe Sine, El ni se oferă chiar pe 
Sine Însuşi, natura Sa divină interioară.” (Fred Allaback, „Olanda 95,” pag. 23,24) 

 
Înţelesul cuvântului „Spirit” 

 
Cuvântul „spirit” apare multora mai degrabă ca un termen vag decât ca unul clar. Problema vine 

de la traducătorii Versiunii King James (valabil şi pentru traducerile Bibliei în limba română – n.t.) 
care au folosit de 98 de ori cuvântul „duh” pentru acelaşi cuvânt care este tradus prin „spirit.” Să 
examinăm mai întâi termenul „spirit” în Vechiul Testament. Cuvântul „spirit” vine aproape de 
fiecare dată din ebraicul „ruwach.” „Ruwach” este definit de Dicţionarul Strong ca „vânt; prin 
similitudine respiraţie, adică o exalaţie sensibilă (sau chiar violentă); figurativ, viaţă, mânie, eteric; 
prin extensie, o porţiune din cer; prin similitudine spirit, dar numai fiinţa raţională (inclusiv 
expresiile şi funcţiile sale).” În afară de „spirit,” alte câteva traduceri ale lui „ruwach” sunt: aer, 
mânie, rafală, respiraţie, răcoros curaj, minte, sfert, parte, furtună, vânt, vijelie. Lexiconul 
„Gesenius” alocă aproape o pagină şi jumătate definind cuvântul „ruwanch” şi oferind variatele 
nuanţe. (Vezi „Gensenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament” pag. 760, 761.) 

În majoritatea cazurilor, termenul este tradus prin „respiraţie” sau „viaţă.” Un cuvânt apropiat 
de „ruwach” şi care este tradus prin „suflare” este „neshmanah.” Acesta este folosit în Geneza 2:7 
unde citim: „Şi DOMUL Dumnezeu a format omul din ţărâna pământului, şi a suflat în nările lui 
suflarea („neshmanah”) vieţii; iar omul a devenit un suflet viu.” Acest termen este de asemenea 
tradus de două ori prin „spirit” şi o dată prin „suflete.” Termenul este folosit interschimbabil cu 
„ruwach.” Observaţi paralelismul: 

„Prin suflarea („neshmanah”) lui Dumnezeu ei pier, şi prin suflarea („ruwach”) nărilor Lui sunt 
nimiciţi.” (Iov 4:9) 

„Atât timp cât suflarea („neshmanah”) mea este în mine, şi spiritul („ruwach”) lui Dumnezeu 
este în nările mele.” (Iov 27:3) 

„Spiritul („ruwach”) lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea („neshmanah”) Celui Atotputernic mi-
a dat viaţă.” (Iov 33:4) 

Alte folosiri paralele arată că aceşti termeni sunt sinonime: suflarea („neshmanah”) vieţii, 
Geneza 2:7; suflarea („ruwach”) vieţii, Geneza 6:17; Aceste versete arată că „spiritul” este viu, 
activ şi plin de viaţă. 

 
Spirit şi minte 

 
Cuvântul grecesc tradus uzual prin „spirit” este „pneuma.” El este definit de Dicţionarul Strong 

astfel: „un curent de aer, adică suflare (suflu) sau o briză; prin analogie sau în mod figurativ, un 
spirit, adică sufletul raţional (omenesc), (prin deducţie) principiu vital, dispoziţie mentală, etc., sau 
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(supraomenesc) un înger, demon, sau (divin) Dumnezeu, spiritul lui Hristos, Spiritul Sfânt.” Acesta 
este foarte asemănător în concept ebraicului „ruwach.” 

Atât „ruwach” cât şi „pneuma” indică conceptul minţii sau intelectului. Isaia 40:13 afirmă: 
„Cine a îndrumat Spiritul („ruwach”) DOMNULUI, sau a fost sfătuitorul Său care l-a învăţat pe 
el?” Septuaginta (LXX) spune: „Cine a cunoscut mintea (grecescul „nous”) Domnului? Şi cine a 
fost sfătuitorul Său, pentru a-L instrui?” Pavel citează aceste versete în Romani 11:34 „Căci cine a 
cunoscut mintea („nous”) Domnului? Şi cine a fost sfătuitorul Său?” Aici putem vedea că ambii 
traducători ai versiunii LXX şi ai lui Pavel au înţeles conceptul spiritului şi al minţii ca fiind în 
strânsă legătură. 

Oricum, spiritul merge mult mai departe de conceptul minţii, fiind chiar esenţa fiinţei sau 
persoana interioară. Să presupunem că o persoană a paralizat şi stă într-un pat fiind incapabilă de a 
se mişca şi chiar de a vorbi, dar mintea şi gândurile sale sunt totuşi clare. Trupul său paralizat 
constituie adevărata esenţă a persoanei sale? Luca scrie de două ori că Isus „se întărea în spirit.” 
(Luca 1:80; 2:40) Aici nu este vorba despre un proces fizic, ci mai degrabă despre o dezvoltare a 
acelei părţi a persoanei care nu poate fi explicată în termeni fizici. Pentru a ilustra aceasta, observaţi 
aceste cuvinte pe care Pavel le scrie credincioşilor: 

„Căci cu toate că sunt absent în trup, totuşi sunt cu voi în spiritul, bucurându-mă şi văzând 
ordinea voastră, şi tăria credinţei voastre în Hristos.” (Coloseni 2:5) 

„Căci cu adevărat, fiind absent în trup, dar prezent în spirit, am judecat ca şi când aş fi fost 
prezent, referitor la cel ce a făcut această faptă.” (1 Corinteni 5:3) 

 
„Cuvintele … sunt Spirit” 

 
Cuvintele exprimă gândurile minţii şi sunt definite de Isus ca fiind spirit. „Spiritul este cel care 

însufleţeşte; carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le spun, sunt spirit, şi sunt viaţă.” 
(Ioan 6:63) Acest adevăr este învăţat prin paralelism în Proverbe 1:23 „Întoarceţi-vă şi ascultaţi 
mustrarea Mea: iată, voi turna spiritul Meu peste voi, vă voi face cunoscute cuvintele Mele.” 
Paralela este între spirit şi cuvinte. De asemenea, în Ezechiel citim: „Şi El mi-a spus: ‚Fiul omului, 
stai pe picioarele tale, şi îţi voi vorbi.’ Şi spiritul a intrat în mine când el mi-a vorbit, şi am stat pe 
picioare, şi L-am auzit vorbindu-mi.” (Ezechiel 2:1,2) Aici cuvintele pe care Dumnezeu le vorbeşte 
şi Spiritul Său sunt sinonime. 

Revărsarea Spiritul lui Dumnezeu este deseori asemănată cu o ploaie. Deuteronomul 32:2 
spune: „Doctrina Mea va cădea ca ploaia, vorbele Mele vor picura ca roua, ca ploaia uşoară pe iarba 
fragedă, şi ca ploaia de vară pe iarbă.” Aici doctrina lui Dumnezeu (cuvintele) vine asemenea ploii 
(spiritului). Când Dumnezeu Îşi revarsă Spiritul, o face prin cuvinte şi prin idei. De aceea în 
„Mărturii pentru predicatori” pag. 507, Ellen White descrie ploaia târzie ca „cea mai mare lumină”. 

Aceasta se alătură învăţăturii biblice care-L numeşte pe Isus „cuvântul lui Dumnezeu.” (Vezi 
Apocalipsa 19:13 şi Ioan 1:1-4.) Isus a afirmat că a venit pentru a aduce oamenilor cuvântul lui 
Dumnezeu. 

„Nu credeţi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl în Mine? Cuvintele pe care vi le spun, nu le spun de la 
Mine Însămi, ci Tatăl care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări.” (Ioan 14:10) 

„Apoi le-a spus: ‚Când Îl veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt Acela, şi că 
Eu nu fac nimic de la Mine Însămi, ci după cum Tatăl M-a învăţat, vorbesc aceste lucruri.’” (Ioan 
8:28) 

 
Omul făcut după chipul lui Dumnezeu 

 
Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26) „nu numai în ceea ce priveşte 

caracterul, dar şi în formă şi trăsături.” („Marea luptă,” pag. 645) Are Dumnezeu o formă fizică 
asemănătoare omului? Atât Daniel cât şi Ezechiel mărturisesc că are: 

„Am privit până când tronurile au fost pregătite, şi Cel Îmbătrânit de zile, a Cărui îmbrăcăminte 
era albă ca zăpada, iar părul capului Său era ca lâna curată, a stat jos; tronul său era asemenea 
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flăcărilor, iar roţile sale asemenea focului. 
În timpul viziunilor de noapte m-am uitat, şi iată, unul ca Fiul omului a venit pe norii cerului, şi 

a venit la Cel îmbătrânit de zile, şi L-au adus lângă El.” (Daniel 7:9,13) 
„Şi deasupra firmamentului care era deasupra capetelor lor, era ceva asemănător unui tron, ca o 

piatră de safir; şi deasupra acestui lucru ce era asemănător unui tron, era Cineva care avea 
înfăţişarea unui om şi care stătea pe el.” (Ezechiel 1:26) 

Deci, în timp ce citim că Dumnezeu are o formă fizică, mai există încă un alt aspect al lui 
Dumnezeu. Isus a spus: „Dumnezeu este un Spirit.” (Ioan 4:24) Spiritul lui Dumnezeu este Fiinţa 
Sa interioară, mintea, gândurile şi personalitatea care nu sunt limitate de forma fizică. Dacă 
Dumnezeu este o Fiinţă în două dimensiuni, formă fizică şi spirit, atunci omul, care este făcut după 
chipul Său, este o fiinţă în două dimensiuni. Aceasta nu trebuie confundată cu conceptul nemuririi, 
a sufletului nemuritor. Trebuie observată o diferenţă importantă dintre Creator şi creatură. Spiritul 
interior al lui Dumnezeu poate fi în mod conştient separat de forma Sa fizică. După moarte, spiritul 
(suflarea) omului se întoarce la Dumnezeu şi nu este niciodată în mod conştient separată de forma 
sa fizică. Scriindu-le corintenilor, Pavel compară spiritul divin cu spiritul uman: 

„Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Spiritul Său; căci Spiritul cercetează toate 
lucrurile, da, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Căci cine dintre oameni cunoaşte lucrurile 
omului, afară de spiritul omului care este în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu 
afară de Spiritul lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit spiritul lumii, ci spiritul care vine de la 
Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le dă gratuit Dumnezeu. Şi vorbim despre ele 
nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, 
comparând lucrurile spirituale cu cele spirituale. Dar omul natural nu primeşte lucrurile Spiritului 
lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate cunoaşte, pentru că trebuiesc 
judecate spiritual. Dar cel care este spiritual poate să judece totul, şi el însuşi nu poate fi judecat de 
nimeni. Căci cine a cunoscut ‚mintea Domnului, ca să-L poată instrui?’ Noi însă avem mintea lui 
Hristos.” (1 Corinteni 2:10-16) 

 
Dumnezeu este omniprezent prin Spiritul Său 

 
Chiar dacă Dumnezeu are o prezenţă trupească, prin Spiritul Său Dumnezeu poate fi 

omniprezent. David a scris: 
„Unde mă voi duce departe de Spiritul Tău? Sau unde voi fugi departe de prezenţa Ta? Dacă mă 

voi sui în ceruri, Tu eşti acolo; dacă-mi fac patul în iad, iată, Tu eşti acolo.” (Psalmul 139: 7,8) 
Aici vedem paralelismul ebraic în versetul 7, termenii „spirit” şi „prezenţă” fiind folosiţi 

interschimbabil. Spiritul lui Dumnezeu nu este un extra Dumnezeu, ci esenţa persoanei Sale 
interioare; acel aspect al lui Dumnezeu care nu este nicidecum fizic. Termenul „Dumnezeu Spiritul 
Sfânt” nu se poate găsi nicăieri în scrierile inspirate. Nici Biblia şi nici sora White nu foloseşte 
vreodată acest termen. Este un termen inventat de om pentru promova ideea unei a treia persoane 
care este co-egală şi co-eternă cu Dumnezeu şi cu Hristos. 

În timp ce Biblia nu vorbeşte despre „Dumnezeu Spiritul Sfânt,” ea vorbeşte despre „Spiritul lui 
Dumnezeu” şi despre „Spiritul lui Hristos.” 

„Pământul era fără formă şi gol; peste faţa adâncului era întuneric. Şi Spiritul lui Dumnezeu se 
mişca pe deasupra apelor.” (Geneza 1:2) 

„Cum a auzit Saul aceste lucruri, Spiritul lui Dumnezeu a venit peste el, şi s-a mâniat foarte 
tare.” (1 Samuel 11:6) 

„Spiritul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic mi-a dat viaţă.” (Iov 33:4) 
„Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu, şi că Spiritul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (1 

Corinteni 3:16) 
„Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Spiritul lui Hristos, care era în ei, 

când vestea mai dinainte suferinţele lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.” (1 Petru 1:11) 
„Voi însă nu mai sunteţi în carne, ci în Spiritul, dacă Spiritul lui Dumnezeu locuieşte în voi. 

Dacă n-are cineva Spiritul lui Hristos, nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru este 
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mort datorită păcatului; dar Spiritul este viaţă din pricina neprihănirii. Dar dacă Spiritul Celui ce a 
înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos din morţi, va învia şi 
trupurile voastre muritoare prin Spiritul Său care locuieşte în voi.” (Romani 8:9-11) 

Aceste exprimări conţin forma posesivă în ultimul citat (Romani 8:9), folosind „Spiritul lui 
Dumnezeu” şi „Spiritul lui Hristos” interschimbabil. Dumnezeu şi Fiul Său se împărtăşesc de 
acelaşi Spirit Sfânt. Isus a spus: „Spiritul Domnului este peste Mine pentru că El M-a uns să predic 
Evanghelia săracilor; El M-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să predic eliberarea 
captivilor, şi recuperarea vederii celor orbi, să-i eliberez pe cei ce sunt bătuţi.” (Luca 4:18) Isus a 
spus că Spiritul Domnului era peste El pentru că fusese uns să predice Evanghelia. Isus a fost 
„aşezat (uns) din veşnicie.” (Proverbe 8:23) Chiar termenul „Hristos” înseamnă „Unsul.” 
Dumnezeu –a uns pe Hristos cu Spiritul Său. De aceea ni se spune în Filipeni 2:5 „Să aveţi în voi 
mintea care are şi în Hristos Isus.” Mintea sau spiritul care era în Hristos, era mintea – spiritul 
Tatălui. De fapt, Pavel afirmă că „Domnul este acel Spirit.” (2 Corinteni 3:17) 

 
 

„Duhul este acela care dă viaţă, 
carnea nu foloseşte la nimic; 

cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, 
sunt duh şi viaţă.” 

 

(Ioan 6:63) 
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Capitolul 17 
Isus – un alt Mângâietor 

 
e vreme ce „Domnul este acel Spirit,” (2 Corinteni 3:17) devine foarte clar faptul că El 
trebuie să fie Mângâietorul, pentru că Isus a spus că „Mângâietorul, … este Spiritul 

Sfânt.” (Ioan 14:26) Fundamentul ideii că Hristos este Mângâietorul se găseşte în întrupare. Spre a 
fi capabil şi calificat pentru a mângâia şi ajuta pe poporul Său, El a trebuit să fie făcut ca fraţii Săi. 

„Dar Îl vedem pe Isus, care a fost făcut puţin mai prejos decât îngerii în vederea suferinţei 
morţii încununat cu slavă şi cinste; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, să guste moartea pentru toţi. 
Căci I se cuvenea, Aceluia pentru care sunt toate lucrurile, şi prin care sunt toate lucrurile, în 
aducerea multor fii la slavă, să desăvârşească prin suferinţe pe Căpetenia mântuirii lor. Căci atât Cel 
ce sfinţeşte cât şi cei ce sunt sfinţiţi, sunt dintr-unul; din această cauză, Lui nu-I este ruşine să-i 
numească fraţi.” (Evrei 2: 9-11) 

Cuvântul grecesc pentru „se cuvenea” este πρεπω – „prepo.” Este definit ca „potrivit,” 
„adecvat,” „se potriveşte sau este bun.” Matei foloseşte acest termen pentru a descrie dialogul dintre 
Hristos şi Ioan la botezul Său: „Îngăduie să fie aşa; căci aşa ni se cade (prepo) să împlinim toată 
dreptate.” (Matei 3:15) Pavel îl foloseşte în Evrei: „Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia 
(prepo): sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi, şi înălţat mai presus de ceruri.” (Evrei 
7:26) Şi atunci ce vrea Pavel să ne spună în versetul 10? Pur şi simplu că este adecvat, potrivit, 
nimerit, drept pentru Dumnezeu să-L facă pe Hristos „desăvârşit prin suferinţe.” (Evrei 2:10) Pavel 
continuă: 

„Astfel, având în vedere că copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a luat parte la 
aceleaşi, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să 
izbăvească pe toţi aceia, care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor. Căci cu adevărat El 
nu a luat asupra Lui natura îngerilor; ci a luat asupra Lui sămânţa lui Avraam.” (Evrei 2:14-16) 

Hristos S-a împărtăşit de sămânţa lui Avraam. Pavel, în Romani 1:3 spune că „… Isus Hristos 
Domnul nostru … a fost făcut din sămânţa lui David (nu imaculată sau lipsită de păcat) potrivit 
trupului.” Pavel îl asigură pe cititor că are un Mântuitor care vine aproape. 

„Prin urmare, se cuvenea să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce 
priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi credincios, ca să facă ispăşire pentru 
păcatele poporului. Şi prin faptul că El însuşi a suferit fiind ispitit, poate să vină în ajutorul celor ce 
sunt ispitiţi.” (Evrei 2:17,18) 

Cuvântul tradus prin „se cuvenea” în greacă este „opheilo” care înseamnă „a fi nevoit să,” „sub 
obligaţia,” „îndatorat,” „dator.” Comentând asupra acestui lucru, prezbiterul M. L. Andreasen a 
scris: 

„Dacă Hristos trebuia să fie un Mare Preot milos şi credincios, Pavel spune că este de datoria Sa 
să fie ca fraţii Săi ‚în toate lucrurile’. Acest lucru este obligatoriu. Este o obligaţie pe care o 
datorează şi pe care nu o poate evita. Nu poate pleda pentru om decât dacă se aşează lângă el şi în 
toate lucrurile devine asemenea lui. Nu este o chestiune de alegere. Trebuie, este obligat, se cuvine 
s-o facă, are această obligaţie, este dator s-o facă. Dacă nu a trebuit să se lupte cu aceleaşi ispite cu 
care au de luptat şi oamenii, nu-i poate înţelege. Cineva căruia nu I-a fost niciodată foame, care n-a 
fost niciodată slab, care nu S-a luptat niciodată cu ispitele este complet incapabil să-i înţeleagă pe 
cei ce sunt astfel chinuiţi.” („Scrisori către biserici,” seria A, nr. 1, pag. 6) 

Hristos nu S-a împărtăşit de experienţa umană pentru a trimite pe altcineva să ne mângâie! Să 
observăm cu atenţie cuvintele lui Isus adresate ucenicilor în noaptea trădării Sale: 

„Dacă Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. Şi Eu Mă voi ruga Tatălui, şi El vă va da un alt 
Mângâietor, pentru ca El să rămână cu voi în veac; chiar Spiritul adevărului, pe care lumea nu-l 
poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi îl cunoaşteţi, căci locuieşte cu voi, şi va 
fi în voi. Nu vă voi lăsa nemângâiaţi, Eu voi veni la voi.” (Ioan 14:15-18) 

Isus a afirmat că El va trimite „Spiritul adevărului” care locuia deja cu ei. El a afirmat în mod 
clar: „Eu voi veni la voi.” Întrebarea care trebuie ridicată este: a vrut Hristos să spună că El Însuşi 
va veni, sau că El va trimite un asociat? Cuvântul „mângâietor” vine din grecescul „parakletos” care 

D 
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înseamnă „un mediator,” sau „unul care este chemat lângă.” „Parakletos” se găseşte de asemenea şi 
în 1 Ioan 2:1. „Copilaşii mei, v-am scris aceste lucruri pentru ca să nu păcătuiţi. Şi dacă cineva 
păcătuieşte, avem un avocat (‚parakletos’) cu Tatăl, Isus Hristos cel neprihănit.” Ioan spune că 
avocatul sau mângâietorul nostru este Isus. 

Două cuvinte înrudite cu „parakletos” sunt „parakaleo” şi „paraklesis.” „Parakaleo” este verbul 
„a oferi mângâiere”. „Paraklesis” este substantivul: mângâierea pe care o primim. „Parakletos” aşa 
cum îl foloseşte Ioan, este Unul care oferă mângâiere. Pavel, scriind bisericii din Corint, descrie 
lucrarea unui mângâietor: 

„Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos. Binecuvântat să 
fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei 
mângâieri (‚paraklesis’), care ne mângâie (‚parakaleo’) în toate necazurile noastre, pentru ca prin 
mângâierea (‚paraklesis’) cu care noi înşine suntem mângâiaţi (‚parakaleo’) de Dumnezeu, să putem 
mângâia (‚parakaleo’) pe cei ce se află în vreun necaz. Căci, după cum avem parte din belşug de 
suferinţele lui Hristos, tot aşa, prin Hristos avem parte din belşug şi de mângâiere (‚paraklesis’). 
Aşa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea (‚paraklesis’) şi mântuirea voastră, care se 
arată prin faptul că răbdaţi aceleaşi suferinţe ca şi noi; dacă suntem mângâiaţi (‚parakaleo’), suntem 
pentru mângâierea (‚paraklesis’) şi salvarea voastră. Şi nădejdea noastră pentru voi este neclintită, 
pentru că ştim că, dacă aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângâiere (‚paraklesis’).” (2 
Corinteni 1:2-7) 

În timp ce Dumnezeu este înfăţişat ca Cel care trimite mângâiere, El o face prin Fiul Său, „care 
ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca să-i putem mângâia pe cei care sunt în necaz cu 
mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu.” (2 Corinteni 1:4 NKJ) O persoană 
poate simpatiza, dar nu poate simţi împreună cu altă persoană dacă nu a trecut prin aceeaşi 
experienţă. Un mângâietor poate oferi mângâiere pentru că a suferit aceleaşi încercări şi lupte ca ale 
aceluia pe care încearcă să-l mângâie. De aceea Pavel a afirmat că era imperativ pentru Hristos să 
accepte natura căzută a omului pentru a-l putea mângâia. Acest concept face ca următoarele 
paragrafe ale Spiritului Profetic să strălucească cu o şi mai mare claritate: 

„Motivul pentru care bisericile sunt slabe şi bolnave şi gata să moară, este pentru că duşmanul a 
adus influenţe de o natură descurajatoare pentru a fi purtate de sufletele tremurânde. El s-a gândit 
să-L ascundă de privirile lor pe Isus ca Mângâietor, ca Unul care mustră, care avertizează, care-i 
sfătuieşte spunând: ‚Aceasta este calea; mergeţi pe ea.’ Hristos are toată puterea în cer şi pe pământ, 
iar El îl poate întări pe cel şovăitor, şi poate să-l îndrepte pe cel greşit. El poate inspira încredere şi 
speranţă în Dumnezeu; iar încrederea în Dumnezeu rezultă întotdeauna în încredere unul în 
celălalt.” (R&H, 26 august 1890) 

„Ce spune Mântuitorul nostru? ‚Nu vă voi lăsa nemângâiaţi; voi veni la voi.’ ‚Cel care are 
poruncile Mele, şi le păstrează, el este cel care Mă iubeşte; şi cel care Mă iubeşte, va fi iubit de 
Tatăl Meu; şi Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.’ Când încercările umbresc sufletul, amintiţi-vă de 
cuvintele lui Hristos, amintiţi-vă că El este o prezenţă nevăzută în persoana Spiritului Sfânt, şi El va 
fi pacea şi mângâierea date vouă, arătându-vă că El este cu voi, Soarele Neprihănirii, alungând 
întunericul vostru. ‚Dacă Mă iubeşte cineva,’ a spus Hristos, ,va păzi cuvintele Mele; şi Tatăl Meu îl 
va iubi, şi vom veni la el, şi ne vom face reşedinţa cu el.’ Înveseleşte-te; lumina va veni, iar sufletul 
tău se va bucura mult în Domnul.” (Scrisoarea 124, 1897; „Fiice ale lui Dumnezeu,” pag. 185 – vezi 
de asemenea „Căminul adventist,” pag. 350; 14 MR, pag. 179; 19 MR, pag. 296; 8 MR, pag. 49.) 

Dacă Isus este Mângâietorul, atunci de ce vorbeşte despre „un alt Mângâietor”? Textul cu 
pricina este Ioan 14:16 unde Isus spune: „Şi Eu Mă voi ruga Tatălui, şi El vă va da un alt 
Mângâietor, care va rămâne cu voi pentru totdeauna.” Pentru a exprima gândul lui Hristos, Ioan 
foloseşte cuvântul grecesc  - „allos.” „Allos,” un altul de acelaşi fel, ca opus al lui 

 - „heteros,” care înseamnă un altul de un alt fel. Observaţi modul în care sunt folosite în 
următoarele exemple: 

„Isus le-a pus înainte o altă (allos) pildă, şi le-a zis: ‚Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om 
care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui.” (Matei 13:24) 

„Împreună cu El duceau şi pe alţi (heteros) doi făcători de rele, care trebuiau omorâţi.” (Luca 
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23:32) 
„Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă (heteros) 

Evanghelie. Nu doar că este o altă (allos) Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură, şi doresc 
să pervertească Evanghelia lui Hristos.” (Galateni 1:6,7) 

Astfel, când Isus a spus că El va trimite „un alt (allos) Mângâietor,” El a spus că mângâierea pe 
care o vor primi apostolii urma să fie de aceeaşi natură cu mângâierea pe care El le-a oferit-o. 
Primirea unui „alt Mângâietor” nu implică primirea unui Mângâietor diferit. Următoarea ilustrare 
este folositore pentru a clarifica acest principiu: 

„Este ca şi atunci când ceri ‚un alt pahar de apă.’ Nu te aştepţi să primeşti un pahar diferit cu 
apă, ci să folosească acelaşi pahar pentru aţi da mai multă apă. Hristos a spus: ‚Eu Mă voi ruga 
Tatălui şi El vă va da mai mult din acelaşi Mângâietor (pe care-L aveţi acum), care va rămâne cu 
voi pentru totdeauna.’” (Gary Strong – „O privire mai atentă asupra Trinităţii,” pag. 45) 

Dacă Isus vorbeşte despre Sine ca fiind Mângâietorul în Ioan 14:16, El se referă la Sine folosind 
a treia persoană. Acest lucru este adevărat şi în cazul următoarelor texte: 

„Chiar Spiritul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede, nici nu-L 
cunoaşte; dar voi îl cunoaşteţi, căci el locuieşte cu voi, şi va fi în voi.” (Ioan 14:17) 

„Dar Mângâietorul, care este Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, el vă va 
învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14:26) 

„Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în 
cer. Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru 
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică. Căci Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să condamne lumea, ci ca 
lumea să fie mântuită prin El. Cel care crede în El nu este condamnat; dar cine nu crede, a şi fost 
condamnat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu născut al lui Dumnezeu.” (Ioan 3:13-18) 

„Atunci Isus a răspuns şi le-a zis: ‚Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate face nimic de la 
Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.” (Ioan 
5:19) 

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus 
Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3) 

Acelaşi concept este descoperit şi în scrierile Ellenei White: „Împovărat de natura umană, 
Hristos nu putea să fie în fiecare lor în mod personal; de aceea era în interesul lor ca El să-i 
părăsească, să meargă la Tatăl Său, şi să trimită Spiritul pentru a succesorul Său pe pământ. Spiritul 
Sfânt este El Însuşi dezbrăcat de personalitatea umanităţii, şi astfel independent. El se putea 
prezenta pe Sine ca prezent în toate locurile prin Spiritul Său, ca Omniprezent.” („Manuscript 
Releases,” vol. 14, pag. 23) Nu este de mirare că sora White a scris că Spiritul Sfânt era „sufletul 
vieţii Sale (a lui Hristos).” (R&H, 19 mai 1904) 

 
O legătură mai strânsă cu întruparea 

 
Primul capitol din Luca conţine anunţul pe care l-a făcut Gabriel Mariei, că ea va fi mama lui 

Hristos. 
„Şi îngerul a răspuns şi i-a spus: ‚Duhul Sfânt va veni asupra ta, şi puterea Celui Preaînalt te va 

acoperi; de aceea, acel lucru sfânt care se va naşte din tine, va fi numit Fiul lui Dumnezeu.’” (Luca 
1:35) 

Cu toate că nu este notat în versiunea King James, cuvântul „lucru” este un cuvânt înlocuit cu 
adjectivul „sfânt” la genul neutru. Acelaşi adjectiv „sfânt” este folosit şi la începutul versetului 
împreună cu termenul „Duh” („Pneuma” - Spirit). De aceea, cuvântul lipsă care trebuie modificat în 
cel de-al doilea caz este „spirit” mai degrabă decât „lucru.” Versetul ar avea atunci următorul 
înţeles: Spiritul Tatălui o va umbri pe Maria şi Spiritul Sfânt care se va naşte, va fi numit Fiul lui 
Dumnezeu. Acest mod de înţelegere este în concordanţă cu următoarea afirmaţie a sorei White: 

„Gândiţi-vă la umilinţa lui Hristos! El a luat asupra Sa natura umană căzută, suferindă, 
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degradată şi profanată de păcat. El a luat durerile noastre, a purtat durerea şi ruşinea noastră. El a 
îndurat toate ispitele cu care este asaltat omul. El a unit umanitatea cu divinitatea; un spirit divin a 
locuit într-un templu de carne. El S-a unit pe Sine cu templul. ‚Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit 
printre noi,’ pentru că, făcând astfel, El S-a putut apropia de fiii şi fiicele păcătoase şi îndurerate ale 
lui Adam.” („Instructorul tineretului,” 20 decembrie 1900 – vezi de asemenea 4 BC, pag. 1147.) 

Un verset paralel celui din Luca 1:35, se găseşte în înregistrarea lui Matei: „Acum, naşterea lui 
Isus Hristos a fost astfel: când Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, înainte ca ei să fie împreună, 
ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.” (Matei 1:18) Lui Iosif i s-a spus atunci: „Nu te teme s-o 
iei pe Maria de soţie; căci ceea ce este conceput în ea este de la Duhul Sfânt.” (versetul 20) Pionierii 
adventişti au realizat repede că dacă Spiritul Sfânt era co-egal şi co-etern, o persoană în toate 
privinţele asemănătoare cu Dumnezeu şi Hristos, atunci Isus nu mai era Fiul lui Dumnezeu aşa cum 
afirmă în mod clar Scripturile, ci mai degrabă Fiul Spiritului Sfânt. 

 
Modul în care au înţeles pionierii rolul 

Spiritului Sfânt în cadrul întrupării 
 
Hampton W. Cottrell, un bătrân pionier din mişcare, îi scria pe atunci tânărului LeRoy Froom, 

comentând textul din Matei 1:18,20. 
„Concluzia pe care am tras-o atunci (în perioada pionierilor) a fost că Spiritul Sfânt nu era o 

persoană în sensul în care Dumnezeu şi Hristos sunt persoane; sau dacă era aşa, aceeaşi dificultate 
apărea în cazul Spiritului Sfânt ca fiind prezent pretutindeni aşa cum susţin trinitarienii referitor la 
Dumnezeu şi Hristos ca fiind persoane pretutindeni prezente; şi dacă ar fi aşa, se recunoaşte că 
Hristos ar fi fiul Spiritului Sfânt în loc de a fi al lui Dumnezeu aşa cum Îl prezintă Biblia.” 
(Scrisoarea lui H. W. Cottrell către LeRoy Froom, 16 septembrie 1931) 

Prezbiterul Cottrell (1852-1940) a trăit într-o perioadă în care a avut posibilitatea de a-i cunoaşte 
şi de a lucra împreună cu majoritatea primilor pionieri, ca de altfel şi cu proaspeţii lucrători care au 
venit în noul secol. El, ca şi restul primilor lucrători, nu credea în doctrina Trinităţii. Prezbiterul 
Froom i-a scris prezbiterului Cottrell, cerându-i informaţii referitoare la poziţia iniţială a 
credincioşilor faţă de „Trinitate şi Dumnezeire.” Scrisoarea fratelui Cottrell începe astfel: „Din câte 
cunosc eu, doctrina ‚Trinităţii şi Dumnezeirii’ nu a fost învăţată de adventiştii de ziua a şaptea în 
prima perioadă a lucrării lor.” El continuă să scrie: 

„A fost învăţat şi crezut ca adevărat faptul că termenii Dumnezeu, Hristos, Spirit Sfânt şi 
Mângâietor erau expresii frecvent folosite în Biblie într-un mod interschimbabil după cum urmează: 

‚Acum Domnul este acel Spirit; şi unde este Spiritul Domnului, acolo este libertate.’ 2 Corinteni 
3:17. ‚Nu voi vorbiţi, ci Spiritul Tatălui vostru vorbeşte în voi.’ Matei 10:20. ‚Dar voi nu sunteţi în 
carne, ci în Spiritul, dacă cu adevărat Spiritul lui Dumnezeu locuieşte în voi. Dacă n-are cineva 
Spiritul lui Hristos, nu este al Lui. Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru este mort datorită 
păcatului; dar Spiritul este viaţă din pricina neprihănirii. Dar dacă Spiritul Celui ce a înviat pe Isus 
dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos din morţi, va învia şi trupurile voastre 
muritoare prin Spiritul Său care locuieşte în voi.’ Romani 8:9-11. ‚Ştiu că aceasta se va întoarce 
spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre, şi ajutorul Spiritului lui Isus Hristos.’ Filipeni 1:19. 
‚Căci profeţia nu a venit în vechime după voia omului; ci oameni sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit 
după cum au fost mişcaţi de Duhul Sfânt.’ 2 Petru 1:21.” (Idem) 

După ce face câteva observaţii în plus asupra unor citate biblice, Cottrell încheie scrisoarea sa 
spunând: 

„Prezbiter Froom, au trecut câteva săptămâni de când am primit scrisoarea ta referitoare la 
‚Trinitate şi Dumnezeire.’ La început m-am gândit să nu mă amestec în această chestiune sau în 
altele asemănătoare, şi am decis să nu scriu; dar azi mi-a venit în minte un foarte puternic gând că 
m-aş putea referi la câteva versete care erau de obicei folosite în sprijinul punctului de vedere 
susţinut atunci, cel puţin în regiunea unde am lucrat eu.” (Idem) 

Este interesant faptul că prezbiterul Cottrell a lucrat în multe regiuni din ţară şi din lume. 
Enciclopedia Adventistă de Ziua a Şaptea înregistrează faptul că prezbiterul Cottrell şi-a început 
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lucrarea misionară în Cleveland, Ohio, şi apoi a lucrat în Canada, New England şi în Europa. El a 
ajutat la traducerile de la sediul central al denominaţiunii de la Michigan la Washington D. C. Mai 
târziu a servit ca preşedinte al Uniunii Pacific, al Conferinţei western Oregon, şi a Uniunii North 
Pacific. De aceea, este foarte dificil de ştiut la care parte din ţară se referea în scrisoare. Oricum, 
istoria arată că primii fraţi din toate aceste zone, erau non-trinitarieni. 

 
Paralele în Inspiraţie 

 
Apostolul Petru afirmă că „profeţia nu a venit în vechime după voia omului; ci oameni sfinţi ai 

lui Dumnezeu au vorbit după cum au fost mişcaţi de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1:21) Aici Petru afirmă 
că profeţii au fost mişcaţi de „Duhul Sfânt.” Oricum, în prima sa epistolă, el a afirmat: „Primind 
sfârşitul credinţei voastre, chiar mântuirea sufletelor voastre. Privitor la mântuirea aceasta, profeţii 
care au vorbit despre harul rânduit vouă, cercetau şi căutau că sârguinţă, încercând să vadă ce timp 
şi ce împrejurări avea în vedere Spiritul lui Hristos care era în ei, când vesteau mai dinainte 
suferinţele lui Hristos şi slava care avea să urmeze.” (1 Petru 1:9-11) Aici Petru afirmă că profeţii 
au fost mişcaţi de „Spiritul lui Hristos.” Astfel, Petru considera că Spiritul Sfânt şi Spiritul lui 
Hristos sunt una. 

Cartea lui Daniel înregistrează cuvintele lui Gabriel atunci i-a spus lui Daniel: „Dar îţi voi arăta 
ceea ce este notat în scriptura adevărului: şi nu a fost nimeni care a stat cu mine în aceste lucruri, 
decât Mihail (Hristos), prinţul vostru.” (Daniel 10:21) Acest canal al inspiraţiei se potriveşte cu cel 
exprimat în Apocalipsa 1:1 „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, pentru a 
arăta servilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând; şi el a trimis şi a autorizat pe îngerul 
Său la Ioan.” Linia comunicării începe cu Tatăl care oferă Fiului Său. Hristos dă solia îngerului Său 
care o aduce profetului. 

 
Alte paralele 

 
Apocalipsa capitolele doi şi trei prezintă şapte solii adresate celor şapte biserici. Fiecare solie 

începe cu o introducere a lui Hristos, folosind terminologia care este legată de El în primul capitol 
care-L descoperă ca fiind Cel care dă solia. Prima solie către biserica din Efes este prezentată ca 
venind de la Cel care „ţine cele şapte stele în mâna Sa cea dreaptă.” (Apocalipsa 2:1) În Apocalipsa 
1:16, Isus este descris ca având cele şapte stele în mâna Sa cea dreaptă. A doua solie este adresată 
bisericii din Smirna de „Cel dintâi şi Cel de pe urmă, care a fost mort şi trăieşte.” (Apocalipsa 2:8) 
În Apocalipsa 1:17 şi 18, Isus este descris în aceeaşi manieră. Acesta este modelul fiecăruia dintre 
cele şapte solii. Vorbitorul este introdus într-o manieră care nu lasă nici o urmă de îndoială asupra 
faptului că Isus este Cel care vorbeşte. Şi totuşi, fiecare solie sfârşeşte cu avertismentul: „Cine are o 
ureche de auzit, să asculte ce spune Spiritul bisericilor.” (Apocalipsa 2:7,11,17,29; 3:6,13,22) 

O altă paralelă se găseşte în ceea ce este scris despre Avram şi Sara. Galateni 4:29 spune că 
Isaac „s-a născut după Spiritul.” Oricum, în relatarea din Geneza citim că „DOMNUL” l-a vizitat pe 
Avram şi pe Sara. 

„Şi el a zis: ‚La anul pe vremea aceasta, Mă voi întoarce negreşit la tine; şi iată că Sara, nevastă-
ta, va avea un fiu.’ Sara asculta la uşa cortului, care era înapoia lui.” (Geneza 18:10) 

„Este oare ceva prea greu pentru Domnul? La timpul stabilit, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va 
avea un fiu.” (Geneza 18:14) 

Aici Cel care vorbeşte (Hristos) spune foarte clar că El se va întoarce la ea. 
Ieremia 31:31-34 redă experienţa noului legământ şi afirmă că „DOMNUL” este Cel care 

vorbeşte. Iar în Noul Testament, se spune că „Spiritul Sfânt” vorbeşte. 
„Lucrul acesta ni-l adevereşte şi Duhul Sfânt. Căci, după ce a zis: ‚Iată legământul pe care-l voi 

face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în inimile lor, şi le voi scrie în mintea 
lor; Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fărădelegile lor.’” (Evrei 10:15-17) 

Isaia spune că a auzit vocea Domnului spunând: „Mergi, şi spune acestui popor: ‚Auziţi cu 
adevărat, dar nu înţelegeţi; şi vedeţi cu adevărat, dar nu pricepeţi. Îngraşă inima acestui popor, şi 
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îngreunează-le urechile, şi închide-le ochii; ca nu cumva să vadă cu ochii lor, să audă cu urechile 
lor, şi să înţeleagă cu inima lor, să nu transforme şi să fie vindecaţi.’” (Isaia 6:9,10) În Fapte 28:25, 
Pavel atribuie aceste versete „Duhului Sfânt” şi apoi citează Isaia 6:9,10 în următoarele două 
versete. 

Pavel, scriindu-le romanilor, declară că spiritul mijloceşte pentru sfinţi. „Tot astfel şi spiritul ne 
ajută în slăbiciunile noastre; căci nu ştim pentru ce să ne rugăm cum trebuie; dar Spiritul mijloceşte 
pentru noi cu suspine negrăite. Şi Cel ce cercetează inimile cunoaşte care este mintea Spiritului, 
pentru că face ispăşire pentru sfinţi potrivit voinţei lui Dumnezeu.” (Romani 8:26,27) Acelaşi 
apostol declară în Evrei că Isus este Cel ce „trăieşte pentru totdeauna pentru a face ispăşire pentru 
noi.” De asemenea, Pavel, scriindu-i lui Timotei, afirmă în mod clar: „Căci este un singur 
Dumnezeu, şi un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, omul Hristos Isus.” „Nici un 
intermediar nu vine între păcătos şi Hristos.” („Semnele timpului,” 28 iunie 1899) 

Următoarele două citate din Spiritul profeţiei fac o paralelă între Hristos şi ploaia târzie, roua de 
la Domnul, care împrospătează. 

„Aşa cum este cu viaţa, tot la fel este şi cu creşterea. Dumnezeu este Acela care preface 
mugurul în floare şi floarea în fruct. Prin puterea Sa se dezvoltă sămânţa, ‚întâi un fir verde, apoi 
spic, după aceea grâu deplin în spic’ (Marcu 4:28). Iar profetul Osea spunea lui Israel că ‚va înflori 
asemenea crinului.’ ‚Ei vor da viaţă grâului şi vor înflori ca via.’ (Osea 14:5,7) Iar Isus ne îndeamnă 
să ne uităm ‚cu băgare de seamă cum cresc crinii.’ (Luca 12:27) Plantele şi florile nu cresc prin 
propria lor grijă, prin eforturile şi preocuparea lor, ci primind ceea ce a prevăzut Dumnezeu că este 
spre creşterea şi viaţa lor. Copilul nu poate, prin propria lui putere şi grijă, să adauge nimic la 
statura lui. Nici tu nu poţi, prin grija şi eforturile tale, să obţii creşterea spirituală. Planta şi copilul 
cresc datorită faptului că primesc din mediul înconjurător cele necesare pentru viaţă – aer, lumina 
soarelui şi hrană. Ceea ce aceste daruri ale naturii sunt pentru animale şi plante, este Hristos 
pentru aceia care se încred în El. El (Hristos) este ‚lumina lor veşnică’, ‚un soare şi un scut’ (Isaia 
60:19; Psalmul 84:11). El (Hristos) va fi ‚ca roua pentru Israel’. El (Hristos) ‚va fi ca o ploaie 
repede, care udă câmpul.’ (Osea 14:5; Psalmul 72:6) El (Hristos) este apa vie, ‚Pâinea lui 
Dumnezeu … care se pogoară din cer şi dă lumii viaţa.’ (Ioan 6,33)” („Calea către Hristos,” pag. 
67,68) 

„Planta creşte datorită faptului că primeşte ceea ce Dumnezeu a asigurat pentru a-i susţine viaţa. 
Ea îşi trimite rădăcinile în pământ. Ea bea în lumina soarelui, roua şi ploaia. Ea primeşte 
proprietăţile dătătoare de viaţă din aer. Tot la fel şi creştinul trebuie să crească cooperând cu 
agenţiile divine. Simţindu-ne neputinţa, trebuie să valorificăm toate oportunităţile care ni sunt 
oferite pentru a câştiga o şi mai mare experienţă. După cum planta îşi aşează rădăcinile în sol, tot 
aşa şi noi trebuie să prindem rădăcini adânci în Hristos. După cum planta primeşte razele soarelui, 
roua şi ploaia, noi trebuie să ne deschidem inimile către Spiritul Sfânt. Lucrarea trebuie făcută ‚nu 
prin mărire, nici prin putere, ci prin spiritul Meu, spune Domnul oştirilor.’ Zaharia 4:6. Dacă ne 
menţinem minţile concentrate asupra lui Hristos, El (Hristos) va veni la noi ‚ca ploaia, ca ploaia 
târzie şi timpurie pe pământ.’ Osea 6:3 Ca Soare al Neprihănirii, El (Hristos) va răsări peste noi 
‚cu vindecarea în aripile Sale.’ Maleahi 4:2 Vom ‚creşte asemenea crinilor.’ Vom ‚reînviora 
asemenea grâului, şi vom creşte ca via.’ Osea 14:5,7 Bizuindu-ne în mod constant pe Hristos ca 
Mântuitor al nostru personal, vom creşte în toate privinţele în El, care este capul nostru.” 
(„Parabolele Domnului Hristos,” pag. 66,67) 
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Capitolul 18 
Primind Spiritul lui Hristos 

 
sus a spus în mod repetat că El va fi cu ucenicii Lui şi va locui împreună cu ei. 

„Nu vă voi lăsa nemângâiaţi; voi veni la voi.” (Ioan 14:18) 
„Sunt cu voi întotdeauna, chiar până la sfârşitul lumii. Amin.” (Matei 28:20) 
„Căci unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei 

18:20) 
Cei mai mulţi interpretează aceste paragrafe ca însemnând că Isus va fi cu ei prin Spiritul, 

Mângâietorul. Oricum, după cum am observat în capitolul anterior, Isus este Mângâietorul! Aceasta 
ajută ca afirmaţiile lui Hristos să capete mai multă profunzime şi mai multe înţelesuri. 

Apostolul Pavel a scris aceste paragrafe asemănătoare: „Hristos în voi, nădejdea slavei.” 
(Coloseni 1:27) şi „Lucrul acela bun care ţi-a fost încredinţat, păstrează-l prin Duhul Sfânt care 
locuieşte în noi.” (2 Timotei 1:14) Această asemănare ridică întrebări. Dacă Hristos trebuie să 
locuiască în noi, cum şi unde locuieşte El în noi? 

Mai întâi, haideţi să ridicăm întrebarea referitoare la locul în care trebuie să locuiască Hristos în 
noi. Cu siguranţă, este numai un singur loc în care poate locui, şi acela este mintea. Aceasta poate fi 
văzut din următoarele texte: „Ca, potrivit bogăţiilor slavei Sale, să vă întărească cu putere prin 
Spiritul Său în omul dinăuntru.” (Efeseni 3:16) „Căci îmi place legea lui Dumnezeu după omul 
mintal.” (Romani 7:22) Expresiile „omul dinăuntru” şi „omul mintal” sunt identice în limba greacă. 
(τον εσω ανθρωπον – „ton eso anthropon”: „omul dinăuntru” sau „lăuntric.”) În Romani 7:22, Pavel 
afirmă că lui îi place legea lui Dumnezeu „după omul mintal,” şi apoi, în versetul 25, spune că 
serveşte „legea lui Dumnezeu” cu „mintea.” De aceea, locul în care Hristos locuieşte în credincios, 
este mintea. Deci, când Pavel scrie că trebuie să lăsăm „ca această minte să fie în voi, care era şi în 
Hristos Isus,” (Filipeni 2:5), el ne spune să avem şi să exercităm în mod efectiv mintea lui Hristos 
care era mintea Tatălui. (voinţa, intelectul şi caracterul Său.) 

Isus a explicat calea prin care acest lucru se împlineşte: „Spiritul este cel care însufleţeşte; 
carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele care vi le spun, sunt spirit, şi sunt viaţă.” (Ioan 6:63) Isus a 
spus că „spiritul este cel care însufleţeşte” sau dă viaţă. Ulterior, a declarat că El era „învierea şi 
viaţa.” (Ioan 11:25) Isus dă viaţa prin Spiritul Său, şi El dă Spiritul Său prin cuvintele Sale. Un alt 
loc în care Pavel vorbeşte despre primirea Spiritului lui Dumnezeu, este în epistola sa către galateni: 

„O, Galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi, ca să nu vă supuneţi adevărului, înaintea 
ochilor cărora a fost aşezat în mod clar Isus Hristos, răstignit între voi? Iată numai ce voiesc să ştiu 
de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Spiritul, ori prin auzirea credinţei? Sunteţi aşa de 
nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, sunteţi acum făcuţi desăvârşiţi prin carne? În zadar aţi 
suferit voi atât de mult? Dacă, în adevăr, e în zadar! Cel ce vă dă Spiritul şi face minuni printre voi, 
le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?” (Galateni 3:1-5) 

Pavel afirmă că galatenii au primit prima dată spiritul „prin auzirea credinţei.” De vreme ce 
„credinţa vine prin auzire, şi auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu,” (Romani 10:17) galatenii au 
primit Spiritul prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta explică înţelesul versetului din 
Galateni 3:5 în care Pavel vorbeşte despre împărtăşirea Spiritului. Acest text nu are nici un sens 
când este interpretat după teologia trinitariană. Oricum, dacă Spiritul despre care vorbeşte Pavel ca 
fiind împărtăşit reprezintă gândurile şi caracterul lui Dumnezeu prin cuvintele Sale, atunci textul are 
un înţeles perfect. Pavel accentuează că de Spirit ne împărtăşim prin „auzirea credinţei.” 

 
Ploaia târzie 

 
Inseparabil de conceptul primirii Spiritului lui Hristos, este subiectul ploii târzii. Pentru a 

înţelege ploaia târzie, scopul şi efectul ei, trebuie să înţelegem mai întâi misiunea Fiului lui 
Dumnezeu. Isus a afirmat în Luca 19:10 „Căci Fiul omului a venit să caute să mântuiască ceea ce 
era pierdut.” Hristos a declarat de asemenea despre Sine că este „calea, adevărul şi viaţa.” (Ioan 

I 
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14:6) Isus, „adevărul,” va trimite „spiritul adevărului.” (Ioan 14:17; 15:26; 16:13) Aceasta se va 
face cu scopul de a-i călăuzi pe apostolii lui Hristos în tot adevărul. (Ioan 16:13) De aceea, o parte 
din lucrarea Spiritului lui Dumnezeu este de a descoperi adevărul pentru a mântui suflete. 

La ziua cincizecimii, apostolii au primit făgăduinţa Spiritului în ceea ce a fost profetizat a fi 
„ploaia timpurie.” (Vezi „Faptele Apostolilor,” pag. 54,55.) Aceasta, alături de ploaia târzie, este 
descrisă de Ioel: 

„Şi voi, copii ai Sionului, bucuraţi-vă şi veseliţi-vă în DOMNUL, Dumnezeul vostru, căci El v-a 
dat prima ploaie moderat, vă va trimite ploaie, ploaia timpurie, şi ploaia târzie în prima lună. 

După aceea, voi turna Spiritul Meu peste orice făptură; şi fiii şi fiicele voastre vor prooroci, 
bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea viziuni. 

Atunci oricine va chema Numele DOMNULUI va fi eliberat. Căci eliberarea va fi în muntele 
Sionului şi în Ierusalim, cum a făgăduit DOMNUL, şi în rămăşiţă, pe care o va chema DOMNUL.” 
(Ioel 2:23,28,32) 

Scopul soliei este descoperit în versetul 32: „oricine va chema Numele DOMNULUI va fi 
eliberat (mântuit).” Petru citează solia din Ioel 2:28-32 la ziua cincizecimii. (Ar trebui observat 
faptul că Petru împarte drept cuvântul adevărului prin faptul că nu citează fragmentul din versetul 
32 care afirmă că mântuirea trebuia să fie găsită în Ierusalim – iudaismul corporativ.) Aceasta a fost 
solia mântuirii şi a răscumpărării – ploaia timpurie care a fost prezisă. Apostolii au dat o solie şi au 
avut nevoie de mare putere pentru a da acea solie pentru salvarea sufletelor şi spre slava lui 
Dumnezeu. 

Adventiştii de ziua a şaptea au aşteptat ploaia târzie pentru a le aduce putere spre a da marea 
strigare. Am aşteptat putere spre a ne pregăti vieţile pentru a-L aştepta pe Isus. Şi totuşi, fiecare an 
pare să descopere puţin progres pentru majoritatea. De ce par vremurile atât de uscate din punct de 
vedere spiritual? Datorită greşitei înţelegeri a ploii târzii, a ceea ce este ea şi ce trebui să 
împlinească. O cercetare a zilei cincizecimii descoperă unele lucruri importante. Referitor la 
manifestările fizice din ziua cincizecimii, Scripturile nu ne vorbesc despre nici un şchiop care să fi 
fost vindecat; despre nici un orb căruia să-i fi fost deschişi ochii; nici un mort înviat; şi nici nu au 
fost date viziuni. 

Au existat manifestări fizice de vindecare, viziuni şi chiar învieri după ce a fost dată prima dată 
ploaia timpurie. La ziua cincizecimii, singura manifestare fizică a Spiritului a fost darul limbilor, iar 
acesta a fost dat pentru proclamarea soliei! Cincizecimea descoperă planul lui Dumnezeu pentru 
ploaia timpurie şi cea târzie. În primul rând, El a dat o solie prin Spiritul adevărului, şi apoi putere 
pentru a duce acea solie. O solie foarte specială a fost dată adventiştilor de ziua a şaptea. 

„În marea Sa milă, Domnul a trimis cea mai preţioasă solie poporului Său prin prezbiterii 
Waggoner şi Jones. Această solie trebuia să aducă mai proeminent înaintea lumii pe Mântuitorul 
înălţat, jertfa pentru păcatele întregii lumi. Ea a prezentat îndreptăţirea prin credinţă în Garantul; ea 
a invitat poporul să primească neprihănirea lui Hristos, care se manifestă în supunere faţă de toate 
poruncile lui Dumnezeu.” („Mărturii pentru predicatori” pag. 91,92 – Scrisoarea din 1 mai 1895 
către O. A. Olsen, atunci preşedinte al Conferinţei Generale.) 

Dumnezeu ne-a trimis o solie pentru a ne elibera atât din robia păcatului, cât şi din dependenţa 
faţă de om. Această solie trebuia să aducă poporului o „credinţă veritabilă care să lucreze prin 
dragoste şi care purifică sufletul.” („Mărturii pentru comunitate,” vol. 1, pag. 704) Această credinţă 
conduce pe credincios către supunere faţă de toate poruncile lui Dumnezeu. Sora White continuă: 

„Mulţi L-au pierdut din vedere pe Hristos. Ei au nevoie să li se direcţioneze ochii către persoana 
Sa divină, către meritele Sale, şi către iubirea Sa neschimbătoare pentru familia omenească. Toată 
puterea este dată în mâinile Sale, pentru a împărţi daruri bogate oamenilor, pentru a împărţi 
inestimabilul dar al propriei Sale neprihăniri agentului omenesc neajutorat. Aceasta este solia care 
Dumnezeu a poruncit să fie dată lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie proclamată cu 
voce tare, şi însoţită de revărsarea într-o mare măsură a Spiritului Său. 

Acum, a fost scopul premeditat al lui Satan să-L eclipseze pe Isus şi să-i conducă pe oameni să 
privească la om, şi să se încreadă în om, şi să fie educaţi să aştepte ajutor de la om. Timp de ani de 
zile biserica a privit la om şi a aşteptat multe din partea omului, şi nu a privit la Isus, în care sunt 
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centrate speranţele noastre pentru viaţa veşnică. De aceea Dumnezeu a dat servilor Săi o mărturie 
care prezintă adevărul aşa cum este în Isus, care este solia îngerului al treilea, în linii clare şi 
distincte.” („Mărturii pentru predicatori,” pag. 92, 93) 

După cum am observat anterior, prezbiterii Waggoner şi Jones, la care se referă sora White, erau 
doi tineri lucrători pe care Dumnezeu i-a folosit ca „soli” pentru biserica Sa, în mod deosebit la 
Conferinţa Generală de la Minneapolis din 1888. 

„Dumnezeu i-a ridicat pe fratele Jones şi pe fratele Waggoner pentru a proclama lumii o solie 
spre a pregăti un popor care să stea în ziua lui Dumnezeu. Lumea suferă datorită nevoii unei lumini 
în plus care să vină asupra lor din Scripturi, - o proclamare adiţională a principiilor purităţii, 
umilinţei, credinţei şi neprihănirii lui Hristos. Aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea 
fiecăruia care crede.” („Ellen White Materials 1888,” pag. 1814) 

Ei au prezentat „farmecul de neîntrecut al lui Hristos” cu o minunată claritate. (Vezi 
„Manuscript Releases,” vol. 1, pag. 142.) Ellen White a acceptat din toată inima solia lor, şi s-a 
bucurat în ea. Ea a descris solia ca fiind începutul marii strigări a îngerului al treilea! 

„Faceţi ca toţi cei care pretind a crede că Domnul revine curând, că cerceteze Scripturile ca 
niciodată; căci Satan este hotărât să încerce orice înşelăciune cu putinţă pentru a ţine sufletele în 
întuneric, şi să orbească mintea faţă de pericolele timpurilor în care trăim. Faceţi ca fiecare 
credincios să-şi ia Biblia cu rugăciune serioasă pentru a fi luminat de Spiritul sfânt despre ceea ce 
este adevăr, pentru a cunoaşte mai mult despre Dumnezeu şi despre Isus Hristos pe care L-a trimes. 
Căutaţi după adevăr ca după comori ascunse, şi dezamăgiţi-l pe vrăjmaş. Timpul probei este chiar 
deasupra noastră, căci marea strigare a îngerului al treilea a început deja în descoperirea neprihănirii 
lui Hristos, Răscumpărătorul care iartă păcatele. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui 
slavă va umple întreg pământul.” (R&H, 22 noiembrie, 1892) 

Solia pe care Jones, Waggoner şi Ellen White au dat-o din 1888 până aproape de sfârşitul anilor 
1890, a fost începutul marii strigări. Ploaia târzie începuse să fie revărsată. Totuşi, un studiu al 
istoriei noastre nu descoperă miracole fizice extraordinare în această perioadă. Dumnezeu a trimis o 
solie poporului Său pentru a fi dată lumii. Aceasta era o solie de mântuire, iar proclamarea ei ar fi 
luminat întreg pământul cu slava lui Dumnezeu. (Evident, această solie a fost reprimată, căci dacă 
nu s-ar fi întâmplat astfel, am fi fost de mult timp în împărăţie. 1888 a fost începutul Cades-Barnea 
pentru adventişti. Dumnezeu a vrut să-Şi ia poporul în Canaanul ceresc, dar am respins călăuzirea 
Sa, aşa cum au făcut copiii lui Israel cu secole în urmă.) 

Scripturile mărturisesc în mod clar despre ploaia pe care Dumnezeu încă doreşte să o trimită 
astăzi poporului Său. „Ascultaţi, o ceruri, şi voi vorbi; şi auzi, o pământule, cuvintele gurii mele. 
Doctrina Mea va cădea ca ploaia, vorbele Mele vor picura ca roua, ca ploaia uşoară pe iarba 
fragedă, şi ca ploaia de vară pe iarbă.” (Deuteronomul 32:1,2) În versetul 2, doctrina lui Dumnezeu 
(cuvintele Sale) este egală cu ploaia, iar vorbele Sale cu roua şi ploaia. Proverbe 1:23 spune: 
„Întoarceţi-vă la mustrările Mele; iată, voi turna spiritul Meu peste voi, şi vă voi face cunoscute 
cuvintele Mele.” Aici revărsarea spiritului lui Dumnezeu este egală cu a face cunoscut cuvintele 
Sale. Aceasta completează ceea ce Isus a spus în Ioan 6:63: „Spiritul este cel care însufleţeşte; 
carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele care vi le spun, sunt spirit, şi sunt viaţă.” Ellen White a 
afirmat în mod simplu: 

„Dumnezeu pregăteşte ca solia răscumpărării să vină la poporul Său ca ploaia târzie; căci ei 
pierd repede legătura cu Dumnezeu.” („Semnele timpului,” 18 aprilie 1900) 

Ploaia târzie va fi primită ca lumină din cer pentru o lume bolnavă de păcat, lumină specială din 
cer referitoare la răscumpărarea omului. Aceasta ajută înţelegerii noastre asupra următoarelor 
afirmaţii: 

„Dacă nu progresăm, dacă nu adoptăm o atitudine pentru a primi atât ploaia timpurie cât şi pe 
cea târzie, ne vom pierde sufletele, iar responsabilitatea va sta la propria voastră uşă.” (R&H, 2 
martie 1897: fragmente din acest articol pot fi găsite şi în „Mărturii pentru predicatori,” pag. 506-
512.) 

„Dar până când nu va cădea ploaia timpurie, nu va fi viaţă; firul verde nu va ieşi. Până când 
torentele timpurii nu-şi vor face lucrarea, ploaia târzie nu poate aduce nici o sămânţă la 
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desăvârşire.” (Idem) 
„Până când nu vom avansa zilnic în exemplificarea virtuţilor creştine active, nu vom recunoaşte 

manifestările Spiritului Sfânt în ploaia târzie. Ea poate cădea peste inimi pretutindeni în jurul 
nostru, dar noi nici n-o vom deosebi, nici n-o vom primi. Numai cei care trăiesc în lumina pe care o 
au, vor primi o mai mare lumină.” (Idem) 

Adevărul este progresiv. Dacă nu primim în vieţile noastre lumina şi adevărul ploii timpurii, nu 
vom fi capabili de a primi ploaia târzie. Adevărul poate fi primit de inimi în jurul nostru, dar noi nu 
suntem capabili de a o deosebi sau de a o primi. A. T. Jones a ţinut o serie de studii la Conferinţa 
Generală din 1893, intitulate „Solia Îngerului al Treilea.” (Aceste studii sunt disponibile la editura 
„DSG Press”! – n.t.) În predica a noua, prezbiterul Jones a subliniat în mod clar legătura dintre 
ploaia târzie şi lumina învăţăturii neprihănirii: 

„Vă amintiţi că într-o altă seară, când am citit capitolul doi din Ioel, unul dintre fraţi, când am 
citit versetul 23, - fratele Corliss - a atras atenţia asupra notei explicative (existentă în traducerea 
engleză a Bibliei – n.t.) referitoare la acest verset. Vă amintiţi aceasta? Şi eu am zis că vom vorbi cu 
altă ocazie despre notă. Acum să ne întoarcem şi să citim această notă. Versetul 23 spune: 
‚Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă copii ai Sionului, în Domnul Dumnezeul vostru, căci El v-a dat prima 
ploaie moderat.’ Ce spune nota? ‚Un învăţător al neprihănirii.’ El v-a dat ‚un învăţător al 
neprihănirii.’ Cum? ‚Conform cu neprihănirea.’ ‚Şi El va face pentru voi ca ploaia să cadă.’ Şi ce va 
fi aceasta? Când El a dat ploaia timpurie, ce a fost aceasta? ‚Un învăţător al neprihănirii.’ Şi când va 
da ploaia târzie, ce va fi aceasta? ‚Un învăţător al neprihănirii.’ Cum? ‚Conform cu neprihănirea.’ Şi 
nu este aceasta exact ce ne-a spus mărturia care v-a fost citită de mai multe ori? ‚Marea strigare a 
îngerului al treilea,’ ploaia târzie a început deja ‚în solia neprihănirii lui Hristos.’ Nu ne-a spus Ioel 
aceasta cu mult timp în urmă? Nu a fost ochiul nostru împiedicat ca să nu vedem? Nu avem nevoie 
de ungere? Fraţilor, de ce avem mai multă nevoie decât de aceasta? Cât de bucuroşi ar trebui să fim 
pentru că Dumnezeu trimite Spiritul Său în profeţi ca să ne arate atunci când noi nu vedem! Cât de 
nespus de fericiţi ar trebui să fim pentru aceasta! 

Aşadar, ploaia târzie – marea strigare – conform cu mărturia, şi conform cu Scriptura, este 
‚învăţătura neprihănirii,’ şi ‚conform cu neprihănirea,’ de asemenea. Acum fraţilor, când a început 
cu noi ca popor această solie a neprihănirii lui Hristos? (Unul sau doi din audienţă: ‚Cu trei sau 
patru ani în urmă.’) Câţi au fost, trei sau patru? (Adunarea: ‚Patru.’) Da, patru! Unde a fost aceasta? 
(Adunarea: ‚Minneapolis.’) Ce au respins fraţii la Minneapolis? (Unii din adunare: ‚Marea 
strigare.’) Ce este această solie a neprihănirii? Mărturia ne-a spus ce este: marea strigare – ploaia 
târzie. Deci ce au respins fraţii noştri prin poziţia îngrozitoare pe care au luat-o la Minneapolis? Ei 
au respins ploaia târzie – marea strigare a soliei îngerului al treilea. 

Desigur, fraţii nu au ştiut că făceau aceasta, dar Spiritul Domnului era acolo spre a le spune ce 
făceau, nu-i aşa? Dar când ei au respins marea strigare, ‚învăţătura neprihănirii,’ şi apoi când 
Spiritul Domnului, prin profetul Său, a luat poziţie şi le-a spus ce anume făceau – atunci ce s-a 
întâmplat? Oh, ei pur şi simplu au dat profetul la o parte împreună cu întreg restul. Acesta a fost 
următorul lucru. Fraţilor, este timpul să ne gândim la aceste lucruri. Este timpul să ne gândim cu 
solemnitate, să ne gândim cu atenţie.” („Buletinul Conferinţei Generale 1893,” pag 183 – sublinieri 
în original.) 

Comentând şi dezvoltând aceste concepte, Jones afirmă în cel de-al unsprezecelea studiu: 
„Care este nota explicativă? ‚El v-a dat prima ploaie?’ Ce este aceasta? – ‚Un învăţător al 

neprihănirii.’ – „V-a dat ploaia timpurie moderat.” Ce a fost dat moderat? Ce a fost ploaia timpurie 
la Cincizecime? – ‚Un învăţător al neprihănirii.’ ‚V-a dat un învăţător al neprihănirii în conformitate 
cu neprihănirea.’ A fost aceasta ploaia timpurie? Şi El vă va da ‚ploaia, ploaia timpurie şi ploaia 
târzie’ ca prima dată. Ce va fi ploaia târzie? – Din nou ‚Un învăţător al neprihănirii.’ În 
conformitate cu ce? (Adunarea: ‚Cu neprihănirea.’) Dar care este o altă expresie pentru ploaia 
târzie? (Adunarea: ‚Revărsarea Spiritului Sfânt.’) Şi alta? (Adunarea: ‚Timpurile de înviorare.’) Ce 
este ploaia târzie pentru solia îngerului al treilea? (Adunarea: ‚Marea strigare.’) Ce este ploaia târzie 
în legătură cu căderea Babilonului? – Este descoperirea acelei puteri şi acelei slave cu care îngerul 
din Apocalipsa 18 coboară şi luminează pământul. 
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Acum să citim câteva pasaje din cele pe care le-a văzut deja, pentru a face legătura în mod 
absolut. La pagina 58 din Buletin în cadrul lecţiilor fratelui Haskell, avem aceste cuvinte, aşa cum 
s-a citit din ‚Review,’ 22 noiembrie: ‚Timpul încercării este chiar asupra noastră, pentru că marea 
strigare a îngerului al treilea a început deja în descoperirea neprihănirii lui Hristos. ... Acesta este 
începutul luminii celui de-al treilea înger, a cărui slavă va umple întreg pământul.’ 

Un alt pasaj aflat la pagina 16 în Buletin, în acea mărturie care a fost citită: 
‚Şi totuşi lucrarea va fi scurtată în neprihănire.’ 
Care ‚lucrare va fi scurtată în neprihănire’? (Adunarea: ‚Lucrarea lui Dumnezeu.’) 
‚Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt al pământului la altul. Aceasta 

este slava lui Dumnezeu care încheie lucrarea celui de-al treilea înger.’ 
Ce este această solie a neprihănirii lui Hristos după cum am citit în aceste pasaje? – ‚Este 

începutul luminii îngerului al treilea, a cărui slavă va umple întreg pământul.’ Acum, ‚Aceasta este 
slava lui Dumnezeu care încheie lucrarea îngerului al treilea.’ Atunci, când am ajuns acest timp, la 
ce timp am ajuns? (Adunarea: ‚La marea strigare a soliei.’) Am ajuns timpul în care Dumnezeu este 
gata să-şi încheie lucrarea. Aceasta este slava care încheie lucrarea soliei. 

Acum, un alt lucru: care este prima expresie pe care tocmai am citit-o? – ‚El o va scurta în 
neprihănire.’ Deci, când solia neprihănirii lui Dumnezeu – neprihănirea lui Dumnezeu, care este 
prin credinţa lui Isus Hristos, facerea de bine a lui Dumnezeu – când aceasta este primită şi i se 
îngăduie să-şi facă lucrarea ei, şi este susţinută de poporul Său, ce înseamnă aceasta referitor la 
lucrarea lui Dumnezeu pe pământ? – Va mai fi doar un scurt timp până când totul va fi sfârşit. 

Acum, solia neprihănirii lui Hristos este marea strigare. Ea este ploaia târzie. Noi ne-am rugat 
deja pentru ploaia târzie, aici, la această conferinţă, nu? V-aţi rugat? (Adunarea: ‚Da domnule!’) Ce 
aşteptaţi atunci, dacă rugăciunea voastră a primit răspuns? Sunteţi gata acum să primiţi ploaia 
târzie? Noi ne-am rugat aici pentru ploaia târzie. Aici facem legătura. Mărturiile ne spun ce este ea 
şi Ioel la fel ne spune ce este. Vă întreb acum în mod simplu, sunteţi gata să primiţi acum ploaia 
târzie? Adică, sunteţi gata să primiţi solia neprihănirii lui Dumnezeu, în conformitate cu 
neprihănirea? Să cercetăm aceasta mai departe. Ioel spune, conform cu nota explicativă, că este un 
învăţător al neprihănirii, care aduce învăţătura neprihănirii conform cu neprihănirea. Conform cu a 
cui idee despre neprihănire? (Adunarea: ‚A lui Dumnezeu.’) Nu, cu a mea. (Audienţa: ‚Nu!’) De 
ce? Dacă primesc neprihănirea lui Hristos conform cu ideea mea, nu este suficient? Nu este aceasta 
primirea ploii târzii? Nu este aceasta primirea neprihănirii lui Hristos? (Adunarea: ‚Nu domnule, 
este neprihănirea dumneavoastră proprie.’) Dar aceasta este problema unei mulţimi de oameni buni 
care au auzit această solie a neprihănirii lui Hristos. Ei au primit solia neprihănirii lui Hristos în 
conformitate cu propria lor părere despre ce este neprihănirea Sa, şi ei nu au deloc neprihănirea lui 
Hristos.” (Idem, pag. 242, 243) 

Nici o idee falsă despre neprihănirea lui Hristos nu este mai groaznică decât doctrina păgâno-
papală a Trinităţii care neagă că Dumnezeu a avut un Fiu de trimis să moară pentru păcatele 
omenirii. Mai departe, majoritatea dintre acei care îmbrăţişează această eroare a întunericului, neagă 
de asemenea că Isus a venit în aceeaşi carne păcătoasă cu care omenirea trebuie să se lupte 
împotriva păcatului. Solia pe care A. T. Jones şi E. J. Waggoner au învăţat-o, nu era Trinitariană. Ei 
au învăţat şi au crezut că Isus a fost Fiul literal al lui Dumnezeu şi că El a acceptat natura noastră 
păcătoasă la întrupare. Ei au învăţat de asemenea, şi au susţinut din toată inima doctrina 
sanctuarului ceresc. Aceşti trei stâlpi ai credinţei erau clari în predicile solilor de la 1888. Dacă 
comparăm cu ceea ce se învaţă azi, devine uşor de înţeles de ce a fost reprimată solia. Am negat 
doctrinele de bază ale celor trei solii îngereşti! Şi totuşi, am fost conduşi să credem că avem deja 
toată solia şi nu trebuie decât să aşteptăm după agenda lui Dumnezeu pentru a primi marea putere 
spre a da acea solie care a fost transformată în eroare babiloniană! 

Înainte de a putea fi dată marea strigare, solia trebuie în primul rând adusă la poporul lui 
Dumnezeu. Timpul nostru pe acest pământ se apropie de sfârşit. Răutatea acestei lumi şi miile care 
pier zilnic, Îl constrâng pe Dumnezeu să se mişte repede. Renaşterea interesului în adevărul despre 
Dumnezeu şi Fiul Său care a avut loc în ultimii ani, este rezultatul încercării lui Dumnezeu de a 
reda poporului Său acea lumină de bază. Dar chiar şi o revenire a luminii din 1888 este numai 
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începutul. Adevărul despre Dumnezeu şi despre Hristos aşează Scripturile într-o lumină fără 
precedent. Vechi adevăruri devin mai clare şi mai strălucitoare. Se ivesc noi adevăruri; nu învăţături 
care anulează vechile adevăruri, ci învăţături care ridică şi luminează vechile adevăruri. În căutarea 
noastră după acest adevăr, avem marele şi infailibilul standard al cuvântului lui Dumnezeu: „La 
lege şi la mărturie; căci dacă nu vorbesc conform cu acest cuvânt, este pentru că nu există nici o 
lumină în ei.” (Isaia 8:20) 

„Dar Dumnezeu ca avea pe pământ un popor care va rămâne la Biblie şi numai la Biblie, ca 
standard al tuturor doctrinelor şi bază a tuturor reformelor. Opiniile oamenilor învăţaţi, concluziile 
ştiinţei, crezurile sau deciziile conciliilor eclesiastice, tot atât de numeroase şi de discordante ca şi 
bisericile pe care le reprezintă, vocea majorităţii, - nici una şi nici toate acestea nu va fi privit ca 
dovadă în sprijinul sau împotriva oricărui punct al credinţei religioase. Înainte de a accepta orice 
doctrină sau precept, ar trebui să cerem un lămurit ‚Aşa spune Domnul’ în sprijinul ei.” („Marea 
luptă,” pag. 595) 

 
Influenţa nesfinţită a lui Satan 

 
Cuvântul lui Dumnezeu, nu minunile sau excitarea sărbătorilor sălbatice, trebuie să constituie 

paza sufletelor noastre. Putem intra în biserici şi să vedem minuni, vindecări şi sărbători, dar aceasta 
nu înseamnă că a venit ploaia târzie. Există un spirit, dar este spiritul lui Satan. Ni s-a spus că el 
poate să sufle influenţa sa nesfinţită peste popor, umplându-i cu gândurile, mintea, cuvintele şi 
caracterul său. 

„Eu am văzut pe Tatăl ridicându-Se de pe tron şi intrând într-un car de foc în Sfânta Sfintelor şi 
aşezându-Se în faţa catapetesmei. Apoi Isus S-a ridicat de pe tron şi cea mai mare parte dintre cei 
care erau îngenuncheaţi în faţa tronului s-au ridicat împreună cu El. Eu nu am văzut nici o rază de 
lumină de la Isus revărsându-se peste mulţimea nepăsătoare după ce El S-a ridicat, şi ei au rămas 
într-un întuneric complet. Acei care s-au ridicat împreună cu Isus păstrau privirea lor îndreptată 
către El când a părăsit tronul şi I-a condus la o oarecare depărtare. Apoi Şi-a ridicat braţul drept, şi 
I-am auzit vocea plăcută spunând: ‚Aşteptaţi aici; Eu merg la Tatăl Meu spre a primi împărăţia; 
păstraţi-vă veşmintele nepătate, iar Eu voi veni curând de la nuntă şi vă voi primi la Mine.’ Apoi a 
venit un car de nori cu roţi asemenea focului, înconjurat de îngeri pe măsură ce venea unde se afla 
Isus. El S-a urcat în car şi a fost dus la Sfânta Sfintelor unde stătea Tatăl. Acolo L-am văzut pe Isus, 
un Mare Preot, stând înaintea Tatălui. Pe marginea veşmântului Său era un clopoţel şi o rodie, un 
clopoţel şi o rodie. Acei care s-au ridicat împreună cu Isus îşi îndreptau credinţa către El în Sfânta 
Sfintelor, şi se rugau: ‚Tată, dă-ne Spiritul Tău.’ Atunci Isus a suflat Duhul Sfânt peste ei. În această 
suflare era lumină, putere, şi multă iubire, bucurie şi pace. 

Eu m-am întors la acei care stăteau încă îngenuncheaţi în faţa tronului; ei nu ştiau că Isus îi 
părăsise. Satan părea a fi lângă tron, încercând să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu. I-am 
văzut privind către tron, şi rugându-se: ‚Tată, dă-ne spiritul Tău.’ Satan a suflat atunci asupra lor o 
influenţă nesfinţită; în ea era lumină şi multă putere, dar nici o iubire dulce, bucurie, şi pace. Scopul 
lui Satan era de a-i ţine amăgiţi şi de a duce în rătăcire pe copiii lui Dumnezeu.” („Experienţe şi 
viziuni,” pag. 55,56) 

 
Minunile nu constituie testul 

 
Apelul anumitor fraţi este de a „sta cu corabia; ea merge înainte iar minunile şi miile care sunt 

botezaţi în fiecare zi constituie dovada.” Aceasta trebuie întâmpinat cu un „aşa zice Domnul.” 
Minunile nu constituie o dovadă, mai ales în ultimele zile. Apocalipsa ne spune clar că multe 
minuni false vor fi făcute în ultimele zile de către Satan şi agenţii săi: 

„Şi am văzut ieşind din gura balaurului, şi din gura fiarei, şi din gura proorocului mincinos trei 
spirite necurate, asemenea unor broaşte. Căci sunt spirite de draci, care fac minuni, şi care se duc la 
împăraţii pământului şi la lumea întreagă ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a 
Dumnezeului Celui Atotputernic.” (Apocalipsa 16:13,14) 
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„Şi el făcea minuni mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa 
oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin mijloacele acestor minuni pe care avea puterea 
de a le face în faţa fiarei; spunând celor care locuiau pe pământ să facă o imagine fiarei, care avea 
rana de sabie şi trăia.” (Apocalipsa 13:13,14) 

Creştinii din toate timpurile, şi mai ales creştinii ultimelor zile, trebuie să urmeze sfatului din 2 
Corinteni 5:7 „Noi mergem prin credinţă (ascultând cuvântul), şi nu prin vedere.” 

Spiritul profeţiei ne-a dat discernământ în ceea ce priveşte reacţia oamenilor neconsacraţi la 
mesajul care va fi dat în marea strigare: 

„Când lumina înaintează pentru a lumina pământul, în loc de a veni spre a sprijini pe Domnul, ei 
vor dori să limiteze lucrarea Sa pentru a se potrivi ideilor lor. Daţi-mi voie să vă spun că Domnul va 
lucra în această ultimă lucrare într-o manieră foarte diferită ordinii obişnuite a lucrurilor, şi pe o 
cale care va fi contrară oricărui plan omenesc.” („Mărturii pentru predicatori,” pag. 300) 

„Solia îngerului al treilea nu va fi înţeleasă, lumina care va lumina pământul cu slava sa va fi 
numită o lumină falsă, de acei care refuză să meargă în slava sa crescândă.” (R&H, 27 mai 1890) 

„În biserici va fi o minunată manifestarea puterii lui Dumnezeu, dar nu va fi asupra acelora care 
nu s-au umilit înaintea Domnului, care nu au deschis uşa inimii prin mărturisire şi pocăinţă. În 
manifestarea acelei puteri care luminează pământul cu slava lui Dumnezeu, ei vor vedea ceva care 
în orbirea lor li se va părea periculos, ceva care va trezi temerile lor, şi se vor întări pentru a-i 
rezista. Pentru că Domnul nu lucrează potrivit ideilor şi aşteptărilor lor, ei se vor opune lucrării.” 
(R&H, 23 decembrie 1890) 

Sincronizarea ultimelor două afirmaţii descoperă faptul că Dumnezeu ştia că solia fiind dată 
prin „solii” Săi va fi respinsă. Istoria mărturiseşte că poporul nostru cu adevărat a privit solia ca pe 
ceva periculos şi probabil cea mai tristă parte a istoriei noastre este că noi repetăm aceeaşi 
respingere astăzi. Majoritatea adventismului de astăzi a respins lumina care a fost înţeleasă şi 
învăţată de Jones şi Waggoner. Natura lui Dumnezeu, Hristos în întrupare, şi lucrarea Sa de Mare 
Preot, sunt toate sub atacul noii teologii. Trist este că mulţi dintre cei care mărturisesc că se opun 
noii teologii sub titlul „Adventism Istoric,” resping adevărul despre Dumnezeu şi Fiul Său, şi făcând 
astfel, resping călăuzirea timpurie a lui Dumnezeu din Mişcarea Adventă. 

Fraţilor, este timpul să abandonăm propriile noastre idei, şi să acceptăm neprihănirea lui Hristos 
care este „adevărul pur, neviolat.” (TM, pag. 65) Numai pe măsură ce acceptăm ploaia timpurie 
putem fi pregătiţi de a primi ploaia târzie. Când negăm doctrinele fundamentale ale solei celor trei 
îngeri, nu putem aştepta să fim călăuziţi mai departe în adevăr şi neprihănire. „Dacă temeliile sunt 
distruse, ce poate face cel neprihănit?” (Psalm 11:3) 
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Capitolul 19 
„După calea pe care ei 

o numesc erezie” 
 

a cinci zile după ce Pavel a fost trimis la Felix din Cezarea, a fost acuzat de oratorul evreu 
Tertul că este „un instigator la răzvrătire printre toţi evreii din toată lumea, şi un 

conducător de seamă al sectei Nazarinenilor.” (Fapte 24:5) Cuvântul grecesc pentru „sectă” este 
αιρεσις („hairesis”) şi este tradus în versetul 14 ca „erezie.” Tertul l-a acuzat pe Pavel că era 
membru al uni „secte” sau cult. Învăţătura apostolului era considerată a fi erezie! Şi totuşi, în 
răspunsul lui Pavel către Tertul, el a afirmat: „Dar îţi mărturisesc că după calea pe care ei o numesc 
erezie, eu mă închin Dumnezeului părinţilor mei, crezând toate lucrurile care sunt scrise în lege şi în 
profeţi.” (Fapte 24:14) Pavel a declarat că indiferent de numele pe care oamenii îl ataşează credinţei 
sale, el se închină Dumnezeului părinţilor săi potrivit legii şi profeţilor. Care era învăţătura lui Pavel 
care era numită „erezie”? Luca înregistrează primul lucru pe care Pavel l-a predicat după 
convertirea sa: „Şi în mod direct el a predicat pe Hristos în sinagogi, că El este Fiul lui Dumnezeu. 
(Fapte 9:20) Aceasta e devenit subiectul soliei lui Pavel: „Căci am dorit să nu ştiu nimic printre voi, 
decât pe Isus Hristos, şi pe El crucificat.” (1 Corinteni 2:2) 

„În ceea ce-L priveşte pe Fiul Său Isus Hristos Domnul nostru, care a fost făcut din sămânţa lui 
David după trup; şi a fost declarat cu putere a fi Fiul lui Dumnezeu, potrivit spiritului sfinţeniei, 
prin învierea din morţi.” (Romani 1: 3,4) 

„Dar Dumnezeu Şi-a arătat dragostea faţă de noi în faptul că, pe când eram noi păcătoşi, Hristos 
a murit pentru noi. Mai mult atunci, fiind acum îndreptăţiţi prin sângele Său, vom fi salvaţi prin El 
de mânie. Căci dacă, atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin moartea Fiului 
Său, cu atât mai mult, fiind împăcaţi, vom fi salvaţi prin viaţa Lui.” (Romani 5:8-10) 

„Căci v-am încredinţat mai întâi ceea ce am primit şi eu, cum a murit Hristos pentru păcatele 
noastre potrivit Scripturilor.” (1 Corinteni 15:3) 

„Sunt crucificat cu Hristos: şi totuşi trăiesc; dar nu eu, ci Hristos trăieşte în mine; şi viaţa pe 
care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit, şi S-a dat 
pe Sine pentru mine.” (Galateni 2:20) 

Pavel a recunoscut că profeţiile Vechiului Testament arată către Isus ca fiind Fiul Viului 
Dumnezeu, care S-a golit pe Sine şi a venit pe această planetă rebelă pentru a muri pentru păcatele 
celor pe care i-a creat şi care au călcat legea divină. Iudaismul a ratat în zilele lui Pavel pentru că a 
refuzat să se închine lui Dumnezeu „potrivit legii şi profeţilor.” Descoperirile referitoare la Mesia 
erau fie ignorate, fie greşit aplicate de majoritatea evreilor. Pavel a înţeles că menţinerea sau 
căderea iudaismului depindea de conceptul său referitor la Dumnezeu şi Hristosul Său. Noua „sectă 
a Nazarinenilor” a realizat că Isus era Hristosul, Fiul literal al Viului Dumnezeu, care a venit pentru 
a muri pentru păcatele omului. A respinge acea mare lumină era echivalent cu o respingere a lui 
Dumnezeu şi a mântuirii Sale. Cu toate că era considerat a fi „erezie” să crezi adevărata evanghelie, 
şi cu toate că erau etichetaţi ca fiind sectă, primii creştini au proclamat credinţa şi crezul lor în 
Dumnezeu şi în Isus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Succesul fundamental al creştinismului şi 
căderea iudaismului s-au bazat pe conceptele lor despre Dumnezeu. 

Primii creştini ştiau că Dumnezeu conducea mişcarea lor, şi în ceea ce priveşte felul în care 
iudeii sau neamurile îi numeau, dragostea lor pentru Hristos i-a constrâns să mărturisească adevărul 
chiar dacă erau persecutaţi, şi de multe ori omorâţi! 

Mişcarea adventă timpurie de aseamănă în multe aspecte cu prima biserică creştină. 
Recuperarea adevărurilor biblice despre Dumnezeu, natura omului, legea lui Dumnezeu etc., a atras 
cu sine duşmănia lumii şi căderea bisericilor. Opoziţia lor faţă de poporul advent a fost manifestată 
în denumiri şi persecuţie. Istoria detailează încercările prin care a trecut poporul advent. Dar 
credinţa lor nu a putut fi zdruncinată pentru că au crezut cu putere că Dumnezeu a adus mişcarea la 
existenţă ca împlinire a profeţiei, şi că El îi conducea pas cu pas. Această încredere a fost susţinută 
de aşezarea spiritului profeţiei în popor. 

L 
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Ellen White a afirmat în repetate rânduri că Dumnezeu a adus mişcarea adventă la existenţă şi 
că El i-a condus în mod providenţial în dezvoltarea doctrinelor pe care le învăţau pionierii mişcării. 
Următoarele afirmaţii oferă o dovadă clară a poziţiei ei. 

„Adevărurile care ne-au fost date după trecerea timpului în 1844 sunt tot atât de sigure şi 
neschimbătoare ca şi atunci când Domnul ni le-a dat ca răspuns la rugăciunile noastre imperioase. 
Viziunile pe care Domnul mi le-a dat sunt atât de ieşite din comun, încât ştim că ceea ce am 
acceptat este adevărul. Acest lucru a fost demonstrat de Spiritul Sfânt. Lumină, lumină preţioasă de 
la Dumnezeu a stabilit principalele puncte ale credinţei noastre aşa cum o avem astăzi.” (1 MR, pag. 
53; Scrisoarea 50, 1906; sublinieri adăugate.) 

„Putem spune cu încredere: Adevărul care a venit la noi prin lucrarea Spiritului Sfânt nu este o 
minciună. Dovezile date în ultima jumătate de secol poartă dovada puterii Spiritului.” („Colecţia 
Paulson a scrisorilor Ellenei G. White,” pag. 257, 23 iunie 1905, scrisoare către G. I. Butler) 

„Trebuie să ţinem credinţa care a fost întărită de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu o dată cu 
primele evenimente ale experienţei noastre până în timpul de faţă.” („The Upward Look,” 4 
decembrie 1905) 

Dovada este clară că sora White a învăţat că Dumnezeu a fost direct implicat în a-i ajuta pe 
primii pionieri să aibă o înţelegere corectă a principalelor puncte ale credinţei noastre. „Principalele 
puncte ale credinţei noastre aşa cum le avem astăzi, au fost cu putere stabilite. Punct după punct a 
fost clar definit, şi toţi fraţii au ajuns în armonie.” (3 MR, pag. 413 – MS 135, 1903). 

Ea mărturiseşte mai departe: „Eu ştiu şi înţeleg că trebuie să fim stabili în credinţă, în lumina 
adevărului care ne-a fost dat în experienţa noastră timpurie. La acel timp (după dezamăgirea de la 
1844) o eroare după alta a trecut pe la noi; predicatori şi medici au adus doctrine noi. Am cercetat 
Scripturile cu multă rugăciune, iar Spiritul Sfânt a adus adevărul minţilor noastre. Uneori nopţi 
întregi au fost devotate cercetării Scripturilor şi cererii serioase către Dumnezeu pentru călăuzire. 
Bărbaţi şi femei devotate s-au adunat cu acest scop. Puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea, şi am 
fost împuternicită să definesc ceea ce este adevăr şi ceea ce este eroare.” (8 MR, pag. 319, 
Scrisoarea 50, 1906) 

 
Implicaţii importante 

 
Dacă învăţătura pionierilor era erezie după cum pretind unii astăzi, atunci Ellen White fie a 

minţit, fie a fost amăgită, pentru că ea a subliniat faptul că atunci când erau prezentate doctrine 
false, ei le respingeau. După cum am observat mai devreme în scrisoarea către prezbiterul Butler, ea 
a declarat în 1905 că adevărurile pe care le susţineau în „ultima jumătate de secol poartă dovada 
puterii Spiritului.” Referitor la doctrina despre Dumnezeu, dovezile arată în mod clar că toţi 
pionierii adventişti erau anti-trinitarieni. 

Dacă cineva crede că doctrina Trinităţii este adevărată, atunci trebuie să creadă în mod logic nu 
numai că Ellen White a fost fie o falsificatoare, fie amăgită, dar şi faptul că Dumnezeu nu era în 
mişcarea adventă, pentru că dacă Trinitatea este adevărată, atunci mişcarea adventă timpurie l-a 
ajutat pe Satan să-şi promoveze minciunile hidoase despre Dumnezeire! 

Este extrem de important să înţelegem că pionierii adventişti erau corecţi în învăţătura că 
doctrina Trinităţii nu era biblică. Dacă erau corecţi în ceea ce priveşte Trinitatea, atunci erau corecţi 
de asemenea şi în predicarea soliei îngerului al doilea referitor la căderea Babilonului care a 
acceptat Trinitatea. De vreme ce Trinitatea este stâlpul central al Babilonului pe care sunt clădite 
toate celelalte învăţături ale sale, (Vezi „Manualul pentru catolicul de astăzi,” pag. 11.) mişcarea 
adventă va predica inevitabil împotriva acestui vin sau învăţătură falsă. Faptul că adventismul 
contemporan a adoptat stâlpul central al fiarei, arată că şi-a abandonat atât misiunea cât şi solia sa! 

 
Implicaţii legate de soliile celor trei îngeri 

 
 Solia primului înger poartă „evanghelia veşnică.” Conceptele false despre Dumnezeu şi 

Hristos nu constituie „evanghelia veşnică.” Dacă Trinitatea este adevărată, atunci pionierii 
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adventişti au prezentat ceea ce Pavel a numit „o altă evanghelie” (Galateni 1:6) şi în mod sigur era 
descalificaţi ca rămăşiţă. Rămăşiţa trebuie să predice „evanghelia veşnică,” nu „o altă evanghelie.” 

Solia primului înger ne învaţă să ne temem „de Dumnezeu şi daţi-I slavă Lui.” Cum putem să ne 
temem de Dumnezeu şi să-I dăm slavă dacă nu-L cunoaştem cu adevărat? 

Solia primului înger ne învaţă să ne închinăm „Celui ce a creat.” Cum putem face asta dacă ne 
închinăm la un dumnezeu sau la dumnezei care nu există? 

 Solia îngerului al doilea afirmă că „Babilonul este căzut.” Aşa cum am observat mai 
devreme, dacă pionierii noştri L-au înţeles pe Dumnezeu în mod corect, atunci aveau dreptate când 
declarau protestantismul şi catolicismul ca şi căzute. Dacă nu, atunci ei lucrau împotriva lui 
Dumnezeu. Adventismul de Ziua a Şaptea fie a întărit, fie a respins adevărul despre Dumnezeu. 

 Solia îngerului al treilea începe cu avertismentul împotriva închinării la „fiară şi imaginii ei.” 
Această închinare este inevitabilă dacă aducem omagiu principalei învăţături a catolicismului şi 
protestantismului apostat. 

Solia îngerului al treilea spune că sfinţii „păstrează poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” 
Închinându-ne unui dumnezeu fals călcăm nu numai prima poruncă, dar potrivit cu Iacov 2:10, 
întregul decalog. Mai departe, cum poate rămăşiţa să aibă credinţa lui Isus dacă are o înţelegere 
nepotrivită despre El? Din nou, Adventismul este fie îndreptăţit, fie respins pe temelia adevărului 
despre Dumnezeu. 

Pentru a câştiga simpatia lumii şi pentru a nu mai fi numiţi „sectă,” pe parcursul ultimului secol, 
conducătorii adventişti au compromis în mod serios „credinţa care a fost oferită o dată sfinţilor.” 
(Iuda 3) În ceea ce priveşte întruparea şi ispăşirea din cer, compromisurile făcute în anii 1950 cu 
evanghelicii, prin contactele avute cu Barnhouse şi Martin, nu ar fi fost făcute niciodată dacă fraţii 
nu ar fi adoptat anterior acelei date doctrina Trinităţii. Referitor la întrebările despre Trinitate 
adresate fraţilor noştri de către evanghelici, Roy Allan Anderson, unul dintre adventiştii implicaţi în 
contactele cu evanghelicii, a scris: „Răspunsul nostru referitor la Dumnezeire şi Trinitate a fost 
crucial, căci în unele cărţi ei au citit că adventiştii erau categorisiţi ca arieni…” („Adventist 
Review,” 8 septembrie 1983) 

Pe parcursul Conferinţelor Evanghelist – Adventiste din 1955 – 1956, Walter Martin „a 
prezentat cel puţin doisprezece picioare de publicaţii adventiste stivuite şi însemnate pentru a fi 
studiate de (LeRoy) Froom,” publicaţii care demonstrau că pionierii adventişti, inclusiv Ellen 
White, nu au crezut în Trinitate. (Interviu înregistrat cu Walter Martin la Loma Linda, 26 ianuarie 
1989.) După ce a răsfoit materialele, Martin a spus că Froom a pretins că „nu reflectă teologia 
adventistă tradiţională, şi noi le respingem.” (Idem) „Teologia adventistă tradiţională” de astăzi a 
suferit o asemenea schimbare radicală de la crezul pionierilor adventişti, încât George Knight, un 
profesor de istorie de la Universitatea „Andrews” a putut scrie: 

„Mulţi dintre fondatorii Adventismului de Ziua a Şaptea nu ar putea să se alăture azi bisericii 
dacă ar trebui să subscrie la Crezurile Fundamentale ale denominaţiunii. Mai exact, mulţi nu ar 
putea fi de acord cu punctul de credinţă numărul 2, punct care tratează doctrina trinităţii. Pentru 
Joseph Bates, Trinitatea era o doctrină nescripturală; pentru James White era acea ‚veche 
absurditate trinitariană,’ iar pentru M. E. Cornell era rodul marii apostazii, alături de unele doctrine 
false ca serbarea duminicii şi nemurirea sufletului.” („Ministry,” octombrie 1993, pag. 10) 

Primii pionieri, ca James White, Joseph Bates şi alţii, erau defăimaţi ca aparţinând unei „secte” 
sau unui cult. Uriah Smith a notat următoarele, într-o replică la atacurile făcute de D. M. Canright: 

„Alte publicaţii ale altor denominaţiuni sunt toate avide de a arăta o aversiune faţă de adventişti 
prin a servi ocazional o bârfă picantă, numai dacă îi loveşte suficient de tare. Articole sunt copiate 
din alte publicaţii şi trimise în Europa, şi sunt traduse în diverse limbi, şi sunt publicate acolo. Şi 
apărători respectabili ai divinităţii se felicită între ei cu mare bucurie pentru că au găsit acum ceva 
cu care să verifice progresul acestei secte înşelătoare.” („Răspunsuri pentru atacurile prezbiterului 
Canright asupra Adventiştilor de Ziua a Şaptea,” pag. 10) 

Dovada pare să spună că ei încă ar fi numiţi şi astăzi membrii ai unei „secte înşelătoare.” Totuşi, 
aceşti pionieri au dat dovadă de curaj pentru a ţine piept dispreţului lumii pentru că ei au primit o 
îndrăzneală sfântă de a mărturisi pentru Hristos şi adevăr. Ei credeau aşa cum a învăţat Pavel: 
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„Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi 
care suntem mântuiţi este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: ‚Voi distruge înţelepciunea celor 
înţelepţi, şi voi face de nimic priceperea celor pricepuţi.’ Unde este înţeleptul? Unde este scribul? 
Unde este vorbăreţul lumii acesteia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia? Căci 
întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, 
Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei care cred prin nebunia propovăduirii. Iudeii, cer un 
semn, şi grecii caută înţelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei 
este o pricină de poticnire, şi pentru greci o nebunie; dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie greci, 
Hristos puterea lui Dumnezeu, şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai 
înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decât oamenii. De pildă, 
fraţilor, uitaţi-vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici 
mulţi puternici, nici mulţi nobili. Iar Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine 
pe cele puternice. Şi lucrurile fundamentale ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, da, ba încă lucrurile 
care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude în prezenţa Sa. Şi 
voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus, care a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, şi 
neprihănire, şi sfinţire şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: ‚Cine se laudă, să se laude în 
Domnul.’” (1 Corinteni 1:18-31) 

Pavel i-a spus lui Felix că „după calea pe care ei o numesc erezie, eu mă închin Dumnezeului 
părinţilor mei.” (Fapte 24:14) Calea pionierilor adventişti a fost numită de Babilon „erezie”. 
Mergând pe aceeaşi cale de decădere morală din 1844, nu am fi surprinşi să auzim că Babilonul 
încă numeşte şi astăzi adevărul „erezie.” 

 
Succesiunea credinţei 

 
La 2 iunie 1947, A. W. Spalding a scris o scrisoare de două pagini lui H. Camden Lacey. 

Scrisoarea începe astfel: 
„Mă mai ajuţi încă o dată? Sunt în Washington, făcând ultima revizuire a manuscrisului meu 

pentru primul volum al ‚O istorie episodică a Adventiştilor de Ziua a Şaptea.’ Mă confrunt cu două 
sau trei întrebări principale. 

Una dintre ele este istoria doctrinelor trinitariene şi anti-trinitariene printre noi. Am înţeles că 
unii dintre conducătorii voştri s-au opus la început doctrinei trinităţii, sau cel puţin aşa spun anumiţi 
trinitarieni.” (Scrisoarea lui A. W. Spalding către H. Camden Lacey, 2 iunie 1947) 

După ce face câteva observaţii în legătură cu acest subiect, Spalding a scris: 
„Acum aş fi recunoscător pentru orice rază de lumină pe care ai putea-o oferi asupra acestui 

subiect. D. E. Robinson a spus că tu eşti primul pe care el îl cunoaşte care a învăţat în mod direct 
doctrina trinităţii în Australia. Probabil tu eşti Iaşobeam Hacmonitul, dar eu cred că mai erau şi alţi 
douăzeci şi nouă de războinici. Pentru mine această istorie este asemenea zonei crepusculare, şi 
vreau să fie luminată. Au păcătuit toţi părinţii? Şi dacă aşa este, s-au pocăit? Cum dovedim unitatea 
credinţei în succesiunea noastră dacă pionierii noştri erau arieni iar noi suntem atanasieni?” (Idem) 

Lacey a răspuns într-o scrisoare de trei pagini, datată 5 iunie 1947. Iată părţi ale răspunsului: 
„Voi încerca acum să răspund la unele dintre întrebările pe care le-ai expus în scrisoarea ta din 

2. 
Fără îndoială că majoritatea din poporul nostru erau anti-trinitarieni, când noi (familia Lacey) 

am acceptat ‚Adevărul’ în 1888. Cel puţin, aşa am văzut noi la acea vreme. 
Acum, întrebarea ta: ‚Au păcătuit toţi părinţii?’ Ei bine, ‚păcat’ este probabil un cuvânt prea 

puternic. Dar este sigur că ei ‚toţi’ au avut vederi inadecvate atât în ceea ce priveşte ‚Veşnicia 
Fiului’ (şi de aceea, în ceea ce priveşte Divinitatea Sa esenţială) şi în ceea ce priveşte 
‚personalitatea Duhului Sfânt.’ (Şi de ce nu vorbim despre El în general în acest fel, aşa cum o face 
traducerea noastră autorizată, şi Primele Scrieri ale sorei White, până când a venit sub influenţa 
soţului ei şi a altor pionieri?) 

‚Şi dacă aşa este, s-au pocăit?’ Îmi este teamă că nu, după cum ai observat. Atitudinea unora 
dintre pionieri faţă de predicarea ‚Neprihănirii prin Credinţă’ în 1888, ilustrează foarte bine reacţiile 
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lor faţă de vreo ‚lumină nouă’ care ar putea veni la ei. Oricum, ei au fost în mod minunat folosiţi de 
Dumnezeu în aşezarea temeliilor soliei noastre. 

‚Cum dovedim unitatea credinţei în succesiunea noastră dacă pionierii noştri erau arieni iar noi 
suntem atanasieni?’ Ei bine, acum, răspunsul este evident – pentru tine, ca şi pentru ceilalţi dintre 
noi, astfel: haide s-o lăsăm aşa!” (Scrisoarea lui Camden H. Lacey către A. W. Spalding, 5 iunie 
1947) 

Ultima afirmaţie a lui Lacey trebuie studiată cu grijă. Temelia pentru succesiunea credinţei este 
unitatea în adevăr. Puţini din ambele părţi ale disputei (Trinitarieni sau non-trinitarieni) ridică 
problema importanţei unei adevărate înţelegeri a doctrinei despre Dumnezeu. Lacey spune foarte 
clar că, ca şi Trinitarian, nu poate pretinde unitatea credinţei cu pionierii. Şi totuşi, adevărul este 
baza pentru succesiunea credinţei. Implicaţiile ar trebui să fie tot atât de clare pentru noi, pe cât de 
clare erau pentru Lacey. Dacă nu există nici o succesiune de credinţă între pionierii lucrării şi ceea 
ce se crede azi, atunci trebuie să admitem că ori noi, ori pionierii erau greşiţi. Dacă ei erau greşiţi în 
acest subiect vital, atunci cum putem noi pretinde că Dumnezeu a ridicat această mişcare? Nu este 
de mirare că Laceya spus: „…haide s-o lăsăm aşa!” Oricum, nu trebuie să fie aşa! Nu trebuie să 
respingem învăţăturile care au fost stabilite în adevăr! Ceea ce trebuie să facem este să renunţăm a 
mai dori favoarea lumii înaintea favorii lui Dumnezeu. 

Când Walter Martin şi dr. Donald Barnhouse s-au întâlnit cu R. A. Anderson şi LeRoy Froom, 
primul lucru care a trebuit lămurit a fost dacă adventiştii credeau sau nu doctrina Trinităţii. (Vezi 
„Adventist Review,” 8 septembrie 1983, pag. 4, şi interviul înregistrat cu Walter Martin la Loma 
Linda, 26 ianuarie 1989.) În timp ce aceşti evanghelici urau Sabatul, nu erau de acord cu nemurirea 
sufletului, şi se distrau pe seama doctrinei sanctuarului, îi puteau accepta pe adventişti atât timp cât 
ei acceptau doctrina Trinităţii. (Barnhouse a afirmat: „Urăsc Sâmbăta ca zi religioasă de Sabat. O 
urăsc pentru că Hristos o urăşte.” – conversaţie telefonică înregistrată între Barnhouse şi A. L. 
Hudson, 16 mai 1958 – tipărită în „Conferinţele Evanghelice Adventiste de Ziua a Şaptea din 1955-
1956.” – Martin a scris referitor la starea morţilor: „În ceea ce îl priveşte pe autorul acestor rânduri, 
cu toate că este în opoziţie faţă de doctrină – ‚Sufletul Doarme’ –, aceasta nu constituie o critică în 
întovărăşirea noastră cu ei, …” – „Eternity,” ianuarie 1957 – Barnhouse a scris în ceea priveşte 
judecata de cercetare: „De aceea, pentru mine nu este mai mult decât o idee omenească de salvare a 
reputaţiei! … Noi personal nu credem că ar exista cea mai mică umbră de îndoială asupra vreunui 
verset din Scriptură cum că ar susţine o astfel de poziţie deosebită, şi noi credem mai departe că 
orice efort de a o stabili este răsuflat, redus şi neprofitabil!” – „Eternity,” septembrie 1956 – 
sublinieri în original.) În timp ce au trebuit făcute compromisuri în ceea ce priveşte întruparea şi 
ispăşirea, aceste concesii nu ar fi fost făcute dacă doctrina Trinităţii nu ar fi fost recunoscută 
anterior. 

 
 

„Sunt crucificat cu Hristos: şi totuşi trăiesc; 
dar nu eu, ci Hristos trăieşte în mine; 
şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, 

o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, 
care m-a iubit, 

şi S-a dat pe Sine pentru mine.” 
 

(Galateni 2:20) 
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Capitolul 20 
Ce înseamnă să fii „tradiţional” 

 
stăzi se pune un mare accent pe nevoia de a fi tradiţional (în limba engleză apare peste tot 
ca „orthodox”). „Tradiţional” este definit ca: „1. Aderarea la credinţa acceptată sau 
tradiţională şi stabilită… 2. Aderarea la credinţa creştină aşa cum a fost exprimată în 

primele crezuri creştine ecumenice. 3. Aderarea la credinţa sau practica general acceptată, obişnuită 
sau tradiţională.” („American Heritage Dictionary”) Să cercetăm definiţia termenului „tradiţional” 
şi să vedem dacă rezistă testului adevărului biblic. 

În primul rând, „ortodox” este ceea ce e „tradiţional.” Când a fost întrebat de ce apostolii Săi au 
călcat „tradiţia bătrânilor,” Isus „le-a răspuns şi a spus: ‚De ce călcaţi voi porunca lui Dumnezeu 
prin tradiţia voastră?’” (Matei 15:2,3) Hristos a adăugat mai departe: „Dar degeaba Mi se închină ei, 
învăţând doctrinele poruncilor oamenilor.” (Matei 15:9) Fiul lui Dumnezeu a afirmat în mod clar că 
tradiţia nu constituia o metodă demnă de încredere în aflarea adevărului. Apostolul Pavel a scris: 
„Luaţi seama ca nimeni să nu vă captiveze prin filozofie şi amăgire deşartă, după tradiţia 
oamenilor, după primele noţiuni ale lumii, şi nu după Hristos.” (Coloseni 2:8) Petru a continuat pe 
aceeaşi temă, scriind: „Căci ştiţi că nu aţi fost răscumpăraţi cu lucruri pieritoare, ca argintul şi aurul, 
din conversaţia voastră inutilă primită prin tradiţie de la părinţii voştri.” (1 Petru 1:18) 

În al doilea rând, „ortodox” este considerat a fi ceea ce a fost stabilit de „crezurile creştine 
ecumenice timpurii.” Un crez este definit ca: „O declaraţie scurtă, autoritară şi oficială a crezurilor 
religioase. Cuvântul crez vine din cuvântul latin ‚credo’ (‚eu cred’), primul cuvânt atât din Crezul 
de la Nicene cât şi din Crezul Apostolilor.” („Dicţionarul biblic ilustrat al lui Nelson”) Termenul 
„crez” nu există în Biblie, dar Dumnezeu, prin servul Său, ne-a dat un sfat: 

„Roma a luat Biblia de la popor şi le-a cerut tuturor oamenilor că accepte învăţăturile ei în locul 
acesteia. A fost lucrarea reformei aceea de a reda oamenilor cuvântul lui Dumnezeu; dar nu este 
adevărat că în bisericile timpului nostru oamenii sunt învăţaţi să-şi întemeieze credinţa pe crezurile 
şi învăţăturile bisericilor lor, mai degrabă decât pe Scripturi?” („Marea luptă,” pag. 388) 

„În pretinsa lume creştină, mulţi se depărtează de învăţăturile clare ale Bibliei şi construiesc un 
crez format din speculaţii omeneşti şi mituri plăcute, şi arată spre turnul lor ca fiind un mijloc de a 
urca la cer. Oamenii se agaţă cu admiraţie de vorbirile elocvente, care-i învaţă că cel care 
păcătuieşte nu va muri, că mântuirea poate fi obţinută fără să existe supunere faţă de Legea lui 
Dumnezeu. Dacă pretinşii urmaşi ai lui Hristos ar accepta standardul lui Dumnezeu, acest lucru i-ar 
duce la unitate; dar atâta vreme cât înţelepciunea omenească este înălţată mai presus de Cuvântul 
Său cel Sfânt, va fi ceartă şi dezbinări. Confuzia existentă în crezurile şi sectele ce sunt în conflict 
unele cu altele, este foarte bine reprezentată prin expresia ‚Babilon’, pe care profeţia (Apocalipsa 
14:8; 18:2) o aplică la bisericile iubitoare de lume din zilele sfârşitului.” („Patriarhi şi profeţi,” pag. 
124) 

„Biblia şi numai Biblia trebuie să fie crezul nostru, singura legătură de unire; toţi cei care se 
supun acestui Cuvânt Sfânt vor fi în înţelegere. Propriile noastre puncte de vedere şi idei nu trebuie 
să controleze eforturile noastre. Omul este failibil, dar Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil. În loc 
de a se certa unii cu alţii, faceţi ca oamenii să-L preamărească pe Domnul. Să preîntâmpinăm toate 
opoziţiile aşa cum a făcut Maestrul nostru, spunând ‚Stă scris.’ Să ridicăm steagul pe care este scris 
‚Biblia este regula noastră de credinţă şi disciplină.’” (R&H, 15 decembrie 1885; SM, cartea 1, pag. 
416) 

Primii adventişti erau foarte atenţi de a conduce departe de crezuri. În timpul unei întâlniri cu 
caracter organizatoric din 5 octombrie 1861, J. N. Loughborough a trasat cinci paşi către apostazie, 
din care observăm că formarea unui crez este primul sau baza. (Pentru tot articolul, vezi „Cinci paşi 
către apostazie” din Anexa de la pag. 294) 

„Primul pas către apostazie este de a concepe un crez, de a spune tuturor ce să creadă. Al doilea 
este de a face din acel crez testul pentru a fi acceptat ca membru. Al treilea este de a încerca 
membrii prin acel crez. Al patrulea este de a denunţa ca eretici pe cei care nu cred acel crez. Şi al 
cincilea, de a începe persecuţia împotriva lor.” (R&H, 8 octombrie 1861) 

A 
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În al treilea rând, „ortodox” este ceea ce este „acceptat de comun acord.” Cu alte cuvinte, vocea 
majorităţii. Oricum, înregistrarea este clară că în ceea ce priveşte chestiunile legate de credinţă şi 
practică, majoritatea a greşit mereu. Biblia descrie pe sfinţii lui Dumnezeu din ultimele zile ca fiind 
o „turmă mică” comparativ cu bisericile apostate. (Luca 12:32) Scriptura declară că „toată lumea se 
minuna de fiară.” (Apocalipsa 13:3) Isus a spus: „Mulţi Îmi vor spune în ziua aceea: ‚Doamne, 
Doamne, nu am făcut noi profeţii în numele Tău? Şi în numele Tău nu am scos diavoli? Şi în 
numele Tău nu am făcut atâtea lucrări minunate?’ Şi le voi spune: ‚Nu v-am cunoscut niciodată; 
depărtaţi-vă de la Mine, voi care lucraţi nelegiuirea.’” (Matei 7:22,23) 

Experienţa celor doisprezece bărbaţi trimişi să spioneze ţara Canaanului ilustrează foarte bine 
principiul potrivit căruia majoritatea adoptă de obicei o poziţie greşită. Majoritatea, optzeci şi trei la 
sută, au adus un raport rău. Majoritatea a fost aceea care L-au răstignit pe Isus. Oricum, curajul 
nostru este întărit atunci când realizăm că în timp ce majoritatea este de partea erorii, toate oştile 
cerului sunt în desăvârşită unitate cu Dumnezeu. Ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă 
ochii, aşa cum i-a deschis pe cei ai servului lui Elisei când sirienii înconjuraseră Dotanul. (Vezi 2 
Regi 6.) 

 
Biblia este abandonată 

 
Revăzând definiţia termenului „ortodox,” ar trebui observat că nu este menţionat nimic despre 

Biblie. Învăţăturile Scripturii nu sunt considerate ca fiind criteriul pentru „ortodox.” În loc de 
aceasta, crezurile „tradiţionale,” bazate pe „crezurile ecumenice şi practicile „general acceptate, 
obişnuite sau tradiţionale,” constituie tiparul pentru „ortodox.” Ellen G. White cu siguranţă că nu a 
acceptat o asemenea axiomă. Acest standard poate fi cu greu acceptat de creştinii care rămân numai 
la Biblie. Ea a scris: 

„Dar Dumnezeu ca avea pe pământ un popor care va rămâne la Biblie şi numai la Biblie, ca 
standard al tuturor doctrinelor şi bază a tuturor reformelor. Opiniile oamenilor învăţaţi, concluziile 
ştiinţei, crezurile sau deciziile conciliilor eclesiastice, tot atât de numeroase şi de discordante ca şi 
bisericile pe care le reprezintă, vocea majorităţii, - nici una şi nici toate acestea nu va fi privit ca 
dovadă în sprijinul sau împotriva oricărui punct al credinţei religioase. Înainte de a accepta orice 
doctrină sau precept, ar trebui să cerem un lămurit ‚Aşa spune Domnul’ în sprijinul ei.” („Marea 
luptă,” pag. 595) 

Un studiu al scrierilor Ellenei G. White descoperă că ea nu a folosit conceptul de „ortodox” într-
o lumină favorabilă. De fapt, predicatorii „ortodocşi” din bisericile „ortodoxe” au fost cei care i-au 
atacat pe adventiştii de ziua a şaptea şi solia lor. 

„Bisericile ortodoxe (tradiţionale) au folosit fiecare mijloc pentru a împiedica răspândirea 
credinţei în revenirea în curând a lui Hristos.” („Schiţe din viaţă,” pag. 59, ediţia 1915; „Mărturii 
pentru comunitate,” vol. 1, pag. 54) 

„De la începutul lucrării mele, am fost urmărită de ură, reproş şi minciună. Majoritatea 
acuzaţiilor şi rapoartelor calomniatoare au fost cu lăcomie adunate şi răspândite de rebeli, formalişti 
şi fanatici. Aceştia sunt predicatorii aşa numitelor biserici ortodoxe care călătoresc din loc în loc 
pentru a se lupta împotriva adventiştilor de ziua a şaptea, şi ei fac din doamna White manualul lor. 
Batjocoritorii din ultimele zile sunt călăuziţi de aceşti predicatori, mărturisind că sunt santinelele lui 
Dumnezeu.” (SM, cartea 1, pag. 69) 

Atacul predicatorilor şi bisericilor „ortodoxe” asupra poporului lui Dumnezeu nu este un plan 
nou, ci unul care este în progres din vremurile străvechi. Este bazat pe teama şi slăbiciunea 
omenească. Mintea carnală este nesigură şi nu doreşte să fie învăţată de ceea ce este din exterior. 
Satan foloseşte acest plan foarte bine pentru a împiedica ca oamenii să audă-L pe Isus, şi el continuă 
să aplice acest plan şi în zilele noastre. 

„Când Hristos era pe pământ, preoţi posaci şi conducători violenţi ameninţau poporul cu 
excluderea din sinagogă, şi astfel îi împiedicau pe mulţi să-L audă pe marele Învăţător. Astăzi, aşa 
numiţii predicatori ‚ortodocşi’ prin metode similare îi împiedică pe cei care-i urmează să asculte 
cuvintele ambasadorilor lui Hristos. Mulţi se tem chiar să studieze cuvântul lui Dumnezeu pentru ei 
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înşişi, până când nu sunt convinşi. Persoane tinere care nu găsesc nici o atracţie în Biblie şi care nu 
au studiat niciodată paginile ei, vor repeta asemenea papagalului cuvintele împotrivitorilor 
adevărului. Ei îşi imaginează că sună a independenţă bărbătească a vorbi despre a avea o gândire a 
lor proprie, când de fapt ei repetă opiniile şi părerile altora. Ceea ce spune predicatorul la amvon 
împotriva adevărului, este cu bucurie îmbrăţişat de cei care doresc să audă astfel de lucruri, iar 
ipotezele lui, cu toate că desfiinţează dovada Scripturii, sunt repetate ca dovezi concludente.” 
(„Semnele timpului,” 16 martie 1882) 

Contrastul dintre predicatorii „ortodocşi” şi căutătorul sincer după adevăr, este minunat 
prezentat în paragraful anterior. Predicatorul „ortodox” stă pe nisipul mişcător al „opiniilor şi 
părerilor,” în timp ce „ambasadorii lui Hristos” stau pe platforma tare a adevărului Scripturii. După 
cum a fost observat în paragraful anterior, vremurile în care Hristos era pe pământ, sunt foarte 
asemănătoare cu cele de astăzi. 

„Din primii ani ai vieţii lui, copilul iudeu era înconjurat de cerinţele rabinilor. Pentru fiecare 
faptă, până la cele mai neînsemnate amănunte ale vieţii, se prescriau reguli rigide. Sub conducerea 
învăţătorilor din sinagogă, tinerii erau instruiţi în cunoaştere nenumăratelor reguli pe care, ca 
israeliţii ortodocşi, trebuiau să le păzească. Isus însă nu s-a interesat de aceste chestiuni. Din 
copilărie El s-a comportat independent faţă de legile rabinilor. Scripturile Vechiului Testament 
constituiau studiul Său constant, şi cuvintele ‚Aşa zice Domnul,’ erau totdeauna pe buzele Sale.” 
(„Hristos Lumina lumii,” pag. 84) 

Isus, „calea, adevărul şi viaţa,” (Ioan 14:6) nu era interesat de ceea ce era „tradiţional,” ci mai 
degrabă de ceea ce spuneau Scripturile. Dacă El este exemplul nostru în toate lucrurile, atunci de ce 
atât de mulţi dintre pretinşii Săi urmaşi sunt atât de interesaţi în a fi „tradiţionali”? Dumnezeu nu a 
cerut niciodată poporului Său să accepte tradiţiile oamenilor pentru a primi aprobarea Sa. De fapt, 
idealul lui Dumnezeu a fost ca ei să fie un popor separat. „Căci din vârful stâncilor îl văd, şi îl 
privesc de pe înălţimea dealurilor; iată, poporul va locui singur, şi nu va fi numărat printre naţiuni.” 
(Numeri 23:9) „Şi voi Îmi veţi fi sfinţi; căci Eu DOMNUL sunt sfânt, şi v-am separat dintre alte 
popoare, pentru ca să fiţi ai Mei.” (Leviticul 20:26) 

 
Trinitatea este „tradiţională” 

 
Nici o doctrină a credinţei creştine nu se presupune a fi mai „ortodoxă” ca Trinitatea. Să o 

cercetăm şi să vedem dacă este într-adevăr „ortodoxă” după cum pretind apărătorii ei. 
În primul rând, este Trinitatea tradiţională? Da, doctrina Trinităţii este o tradiţie care nu este 

bazată pe Scriptură. Să observăm în primul rând o afirmaţie catolică care a fost tipărită în unul 
dintre primele numere din „Review”: 

„Întrebare: Mai aveţi şi altă cale pentru a demonstra că Biserica 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.” (R&H, 22 august 1854 – citat din „Catehism doctrinal.”) 

O ediţie specială a „Adventist Review” dedicată celor „27 de Puncte,” oferă următoarea 
declaraţie referitoare la doctrina Trinităţii: 

„În timp ce nici un singur pasaj scriptural nu susţine oficial doctrina Trinităţii, este asumată ca 
adevăr de scriitorii Bibliei şi menţionată în câteva rânduri. 

Numai prin credinţă putem accepta existenţa Trinităţii.” („Adventist Review,” vol. 158, nr. 31, 
pag. 4) 
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De aceea, atât prin recunoaşterea catolică cât şi prin cea protestantă, Trinitatea este o doctrină 
tradiţională care nu este bazată pe Scripturi. 

În al doilea rând, a fost Trinitatea stabilită printr-un „crez ecumenic”? Da, doctrina Trinităţii a 
fost stabilită în cadrul Conciliilor Catolice de la Nicæa (325 d. Hr.) Constantinopol (381 d. Hr.). A. 
T. Jones, în monumentala sa lucrare „Cele Două Republici,” arată cum Conciliul de la Nicæa 
reprezintă „Stabilirea credinţei catolice.” (Vezi capitolul paisprezece.) Crezul de la Nicæa 
reprezintă baza doctrinei Trinităţii. La acest conciliu, prezidat de Constantin, a fost cuvântul omului 
şi nu al lui Dumnezeu care a aşezat standardul. „În 325, Constantin a deţinut locul de conducere în 
Conciliul de la Nicæa, … el a definit ortodoxia.” („Enc. Amer.” Vol. 7, pag. 649) Biserica Catolică 
pretinde în mod deschis că această doctrină, stabilită la un conciliu condus de un tiran, este stâlpul 
central al credinţei sale. 

„Doctrina Trinităţii este doctrina centrală a credinţei Catolice. Pe ea se bazează toate celelalte 
învăţături ale Bisericii.” („Manualul pentru catolicul de astăzi,” pag. 11) 

În al treilea rând, este Trinitatea o „credinţă sau practică general acceptată, obişnuită sau 
tradiţională”? Da, Trinitatea este un crez acceptat astăzi şi este esenţială pentru a fi considerat un 
„creştin evanghelic.” „Fundamentul” Consiliului Mondial al Bisericilor afirmă credinţa „într-un 
Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt.” (Constituţia Consiliului Mondial al Bisericilor) În timp ce 
lista doctrinelor acceptabile variază printre evanghelici, doctrina care trebuie acceptată şi crezută 
pentru a fi considerat ca făcând parte din trupul lui Hristos, este doctrina Trinităţii. Compromisurile 
făcute în urmă cu patruzeci de ani între adventiştii de ziua a şaptea şi evanghelici, nu ar fi avut loc 
dacă doctrina Trinităţii nu ar fi fost mai întâi acceptată. 

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea a fost considerată sectă mai bine de 100 de ani, pentru că 
restul lumii creştine nu ne-a considerat ca fiind „ortodocşi.” O dată cu acceptarea doctrinei Trinităţii 
după moartea Ellenei G. White, biserica s-a aşezat în poziţia de a da mâna cu evanghelicii. Dacă 
vom fi acceptaţi de restul lumii creştine, va trebui să fim binevoitori de a-i accepta. În 1926, 
Comitetul Executiv al Conferinţei Generale a votat o declaraţie: „Relaţia cu alte societăţi.” Una 
dintre declaraţii spune: 

„Recunoaştem fiecare agenţie care-L preamăreşte pe Hristos înaintea oamenilor ca parte a 
divinului plan pentru evanghelizarea lumii, şi avem o mare apreciere pentru bărbaţii şi femeile 
creştine din alte adunări care s-au angajat în lucrarea de câştigare de suflete la Hristos.” (Citat din 
„Atât de multe în comun,” pag. 73) 

Am trimis un mesaj bisericilor oficiale: dacă încetaţi să ne mai numiţi „sectă,” vom înceta să vă 
numim „Babilon.” Rezultatele se pot vedea cu claritate astăzi. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea 
este acceptată de majoritatea evanghelicilor ca fiind parte a trupului lui Hristos; iar noi, din păcate, 
am renunţat la solia celor trei îngeri. 

Israel nu era considerat „ortodox” de vechiul Babilon. Nici Isus şi nici apostolii nu au fost 
consideraţi „ortodocşi” de conducătorii religioşi ai zilelor lor. Pionierii adventişti nu au fost 
consideraţi „ortodocşi” de bisericile oficiale. Dacă a bea din vinul Babilonului mistic este necesar 
pentru a fi „ortodox,” atunci mai bine mă alătur neortodocşilor! 

 
 

„Dar degeaba Mi se închină, 
învăţând doctrinele poruncilor oamenilor.” 

 

(Matei 15:9) 
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Capitolul 21 
Ωmega apostaziei 

 
ecţiile istoriei sacre sunt multe şi diverse, dar probabil una dintre cele mai importante lecţii 
care trebuie învăţată o reprezintă tendinţa poporului lui Dumnezeu de a se depărta de 

adevăr după moartea conducătorilor şi servilor Săi credincioşi. Observaţi cu atenţie următoarele 
versete din Deuteronomul: 

„Şi DOMNUL a zis lui Moise: ‚Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii tăi. Şi poporul acesta se 
va scula şi va curvi după dumnezeii străini ai ţării în care intră. Şi pe Mine Mă va părăsi, şi va călca 
legământul Meu, pe care l-am făcut cu ei. În ziua aceea, Mă voi aprinde de mânie împotriva lor şi îi 
voi uita, şi-Mi voi ascunde Faţa de ei şi vor fi devoraţi, şi-i vor ajunge o mulţime de rele şi necazuri; 
şi în ziua aceea vor zice: ‚Oare nu au venit aceste rele asupra noastră din pricină că Dumnezeul 
nostru nu este în mijlocul nostru?’ Şi Eu cu siguranţă Îmi voi ascunde Faţa în ziua aceea din pricina 
a tot răul pe care-l vor face, întorcându-se spre alţi dumnezei.” (Deuteronomul 31:16-18) 

Profeţia a fost în mod direct dată lui Moise de DOMNUL Însuşi. Istoria lui Israel demonstrează 
adevărul previziunii Sale. Dumnezeu a dat lui Israel un conducător puternic în persoana lui Iosua 
după moartea lui Moise. Influenţa sa a durat încă o generaţie. „Iar Israel a slujit DOMNULUI în 
toate zilele lui Iosua şi în toate zilele bătrânilor care au trăit după Iosua, şi care au cunoscut toate 
lucrările DOMNULUI pe care le-a făcut pentru Israel.” (Iosua 24:31) Istoria sacră continuă în 
cartea Judecătorilor: 

„Şi poporul a slujit DOMNULUI în toate zilele lui Iosua, şi în toate zilele bătrânilor care au trăit 
după Iosua şi care văzuseră toate lucrurile mari, pe care le făcuse DOMNUL pentru Israel. Şi Iosua 
fiul lui Nun, servul DOMNULUI, a murit, în vârstă de o sută zece ani. Şi l-au îngropat în ţinutul pe 
care-l avea de moştenire, la Timnat-Heres, în muntele lui Efraim, la nord de dealul Gaaş. Şi astfel 
toată generaţia aceea a fost adăugată la părinţii lui, şi s-a ridicat o altă generaţie după ei, care nu 
cunoştea pe DOMNUL, nici ce făcuse pentru Israel. Şi copiii lui Israel au făcut rău înaintea 
DOMNULUI, şi au slujit Baalilor. Şi au uitat pe DOMNUL, Dumnezeul părinţilor lor, care-i 
scosese din ţara Egiptului, şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i 
înconjurau; s-au închinat înaintea lor, şi L-au provocat pe DOMNUL la mânie. Şi au uitat pe 
DOMNUL, şi au slujit lui Baal şi Astarteelor.” (Judecători 2:7-13) 

Apostolul Pavel a prevăzut o „cădere” de la adevăr. „Nimeni să nu vă amăgească în vreun fel; 
căci acea zi nu va veni înainte de a fi venit o cădere mai întâi, şi înainte de a fi descoperit omul 
păcatului, fiul pierzării; care se opune şi se înalţă pe sine mai presus de tot ceea ce se numeşte 
Dumnezeu, sau care trebuie adorat; deci, el, asemenea lui Dumnezeu, stă în templul lui Dumnezeu, 
prezentându-se că este Dumnezeu. Nu vă amintiţi că v-am spus aceste lucruri când eram încă cu 
voi?” (2 Tesaloniceni 2:3-5) Scriind lui Timotei, Pavel a afirmat: „Acum Spiritul vorbeşte limpede, 
că în vremurile din urmă unii se vor depărta de la credinţă, acordând atenţie spiritelor seducătoare şi 
doctrinelor diavolilor.” (1 Timotei 4:1) 

 
Apostazia prezisă printre Adventiştii 

de Ziua a Şaptea 
 
Ellen White a scris de asemenea despre apostazie printre poporul lui Dumnezeu. O anumită 

categorie de declaraţii vorbesc despre o „alfa” şi despre o „omega” a apostaziei. Ellen White a 
declarat că lucrarea „Templul viu,” scrisă pe temă de sănătate, de John Harvey Kellogg, conţinea 
teoriile care cuprindeau „alfa” apostaziei. Profiturile care se obţineau din vânzarea acestei cărţi, 
urmau să fie folosite pentru reconstruirea Sanatoriului Battle Creek care arsese. În timp ce toţi sunt 
de acord că fragmentele din carte care vorbeau strict despre sănătate erau bune şi puteau fi 
recomandate, dr. Kellogg a întreţesut concepte false despre Dumnezeu. Aceste concepte erau un fel 
de panteism care se ocupa de natura prezenţei şi personalitatea lui Dumnezeu. (Aceste concepte 
erau atât de fin introduse în carte, încât W. W. Prescott a scris că „este aproape imposibil de a 

L 
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scoate aceste idei şi de a lăsa ceva în carte, cu excepţia simplelor declaraţii a adevărului fiziologic.” 
– Scrisoare către dr. J. H. Kellogg, datată 25 octombrie 1903; vezi de asemenea retrospectiva făcută 
asupra cărţii de către M. C. Wilcox în „Semnele timpului,” 30 decembrie 1903, pag. 11.) Ellen 
White a notat: 

„Cei care şi-au hrănit minţile cu teoriile presupuse a fi excelente, dar care sunt spiritiste, din 
‚Templul viu,’ sunt într-o zonă foarte periculoasă. În ultimii cincizeci de ani am primit înţelepciune 
în ceea ce priveşte lucrurile cereşti. Dar instrucţiunile care mi-au fost date, au fost acum folosite de 
alţii pentru a îndreptăţi şi sprijini teoriile din ‚Templul viu’ care sunt de un caracter înşelător.” 
(„Manuscris Releases,” vol. 4, pag. 248) 

Ellen White a folosit termenul „omega” în legătură cu marea apostazie care va urma după 
„alfa.” Observaţi următoarele afirmaţii: 

„Să nu fiţi amăgiţi; mulţi se vor depărta de la credinţă, dând atenţie spiritelor seducătoare şi 
doctrinelor diavolilor. Avem acum înaintea noastră alfa acestui pericol. Omega va fi de o natură 
mult mai surprinzătoare.” („Mărturii Speciale,” seria B, nr. 2, pag. 16) 

„Sunt instruită să vorbesc lămurit. ‚Întâlneşte-o,’ este cuvântul care mi s-a spus. ‚Întâlneşte-o cu 
tărie, şi fără întârziere.’ Dar nu trebuie întâlnită prin a retrage forţele din teren spre a cerceta 
doctrinele şi punctele de diferenţă. Nu trebuie să facem o asemenea cercetare. În cartea ‚Templul 
viu’ este prezentată alfa ereziilor mortale. Omega va urma, şi va fi primită de acei care nu doresc să 
acorde atenţie avertismentului pe care l-a dat Dumnezeu.” (Idem, pag. 50) 

„Ştiam că omega va veni după puţin timp; şi am tremurat pentru poporul nostru. Ştiam că 
trebuie să-i avertizez pe fraţii şi surorile noastre să nu intre în nici o controversă referitoare la 
prezenţa şi personalitatea lui Dumnezeu. Declaraţiile făcute în ‚Templul viu’ în ceea ce priveşte 
acest subiect sunt incorecte. Versetele folosite pentru a confirma doctrina expusă acolo, sunt versete 
greşit aplicate.” (Idem, pag. 53) 

 
Afirmaţii suplimentare despre apostazie 

 
În legătură cu aceste afirmaţii, sunt cele găsite în „Mărturii Speciale” care nu menţionează 

termenul „omega,” dar vorbesc despre aceeaşi apostazie. 
„Un lucru va fi cu siguranţă înţeles curând, - marea apostazie, care se dezvoltă şi creşte şi în 

putere, şi va continua astfel până când Domnul va veni din cer cu un strigăt. Ni s-a spus să ţinem 
tare de primele principii ale credinţei noastre denumite, şi să înaintăm din putere către 
credinţă crescândă. Trebuie să ţinem pentru totdeauna credinţa care a fost confirmată de Spiritul 
Sfânt al lui Dumnezeu din timpul primelor evenimente ale experienţei noastre până în timpul 
prezent. Avem acum nevoie de perspectivă mai mare, şi de o credinţă mai adâncă, mai serioasă şi 
statornică în călăuzirea Spiritului Sfânt. Dacă am avut nevoie de manifestarea puterii Spiritului 
Sfânt pentru a confirma adevărul la început, după trecerea timpului, astăzi avem nevoie de toate 
dovezile în confirmarea adevărului, când sufletele se depărtează de la credinţă şi dau atenţie 
spiritelor seducătoare şi doctrinelor diavolilor. Nu trebuie să existe nici o slăbiciune a sufletului 
acum.” (Idem, nr. 7, pag. 57) 

„Duşmanul sufletelor s-a gândit să sugereze că o mare reformă trebuie să aibă loc printre 
adventiştii de ziua a şaptea, şi că această reformă va consta în a renunţa la doctrinele care au stat ca 
stâlpi ai credinţei noastre, şi să ne angajăm într-un proces de reorganizare. Dacă această reformă ar 
avea loc, care ar fi rezultatul? Principiile adevărului pe care Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, le-a 
dat rămăşiţei bisericii, vor fi lepădate. Religia noastră va fi schimbată. Principiile fundamentale 
care au susţinut lucrarea în ultimii cincizeci de ani, vor fi privite ca erori. O nouă organizaţie ar fi 
stabilită. Vor fi scrise cărţi ai unei noi ordini. Va fi introdus un sistem al filozofiei intelectuale. 
Fondatorii acestui sistem vor merge în oraşe şi vor face o lucrare minunată. Sabatul, bineînţeles, va 
fi privit în mod uşuratic, şi tot astfel şi Dumnezeul care l-a creat. Nimic nu va fi îngăduit să stea în 
faţa noii mişcări. Conducătorii vor învăţa că virtutea este mai bună decât viciul, dar Dumnezeu fiind 
dat la o parte, ei vor instaura dependenţa de puterea omenească, care, fără Dumnezeu, este cea mai 
rea. Temelia lor va fi clădită pe nisip, iar furtuna şi vijelia vor spulbera clădirea. 
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Cine are autoritatea de a începe o astfel de mişcare? Noi avem Bibliile noastre. Noi avem 
experienţa noastră, atestată de lucrarea minunată a Spiritului Sfânt. Noi avem un adevăr care nu 
suportă nici un compromis. Să nu respingem noi tot ceea ce nu este în armonie cu acest adevăr?” 
(Idem, nr. 2, pag. 55,56) 

Cărţi întregi au fost consacrate înţelegerii acestei apostazii, dar mulţi dintre autori au fost 
implicaţi în chiar această apostazie fără a-şi da seama de asta! De acum ar trebui să fie clar faptul că 
toate declaraţiile sorei White pot face referinţă la o singură chestiune, natura prezenţei şi 
personalităţii lui Dumnezeu aşa cum sunt descoperite în falsa doctrină păgâno – papală a Trinităţii. 
Unii scriitori au încercat să facă o legătură între omega şi colapsul lucrării medicale aşa cum a fost 
organizată iniţial. În timp ce este adevărat că alfa a început în cadrul lucrării medicale, învăţăturile 
medicale ale dr. Kellogg nu au fost niciodată puse sub semnul întrebării de către fraţi. Alţii, care se 
consideră „adventişti istorici,” s-au gândit să lege omega cu conferinţele Evanghelist – Adventiste 
de Ziua a Şaptea din 1955, 1956. În timp ce aceste conferinţe erau un rod dat de omega, ele nu au 
constituit începutul pentru omega. Acceptarea doctrinei Trinităţii a fost ceea ce a făcut posibil ca 
aceste conferinţe să aibă loc. (Vezi pag. 272) 

 
Alfa apostaziei 

 
Pentru a înţelege întreaga chestiune, trebuie să ne întoarcem la dr. Kellogg şi să cercetăm modul 

său de înţelegere referitor la Spiritul Sfânt. După cum am observat anterior, problema cu „Templul 
viu” nu era fiziologia, ci mai degrabă teologia. Scriindu-i lui George I. Butler, Kellogg a notat: 

„După cât înţeleg eu, dificultatea care este găsită în ‚Templul viu,’ întreaga chestiune poate fi 
redusă la întrebarea: Este Duhul Sfânt o persoană? Dumneavoastră spuneţi că nu. Eu am presupus 
că Biblia afirmă aceasta datorită faptului că pronumele personal ‚el’ este folosit atunci când se 
vorbeşte despre Duhul Sfânt. Sora White foloseşte pronumele ‚el’ şi a spus în atât de multe cuvinte 
că Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. Cum poate fi Duhul Sfânt a treia persoană şi să 
nu fie o persoană de loc, este foarte dificil pentru mine să înţeleg.” (Scrisoare de la J. H. Kellogg 
către G. I. Butler, 28 octombrie 1903) 

„Eu cred că Spiritul lui Dumnezeu este o personalitate, iar dumneavoastră nu. Dar aceasta este 
numai o chestiune de definire. Eu cred că Spiritul lui Dumnezeu este o personalitate; 
dumneavoastră spuneţi, Nu, nu este o personalitate. Acum, singurul motiv pentru care diferim, este 
pentru că suntem diferiţi în ideile noastre referitoare la ceea ce este o personalitate. Ideea 
dumneavoastră despre personalitate este probabil aceea a înfăţişării exterioare a unei persoane sau 
fiinţe omeneşti.” (Scrisoare de la J. H. Kellogg către G. I. Butler, 21 februarie 1904) 

Kellogg a apelat la scrierile sorei White pentru a-l susţine în teoria sa. Ellen White a spus că 
ideile lui Kellogg nu au o bază în scrierile ei. 

„Sunt silită să vorbesc pentru a nega pretenţia că învăţăturile din ‚Templul viu’ pot fi susţinute 
de afirmaţii din scrierile mele. Poate că sunt în această carte expresii şi sentimente care se găsesc în 
armonie cu scrierile mele. Şi poate că există în scrierile mele multe declaraţii care, rupte din context 
şi interpretate potrivit minţii autorului lucrării ‚Templul viu,’ ar putea părea în armonie cu 
învăţăturile din această carte. Aceasta poate oferi un sprijin aparent afirmaţiei că sentimentele din 
‚Templul viu’ sunt în armonie cu scrierile mele. Dar Dumnezeu să ferească ca această părere să 
triumfe.” (Seria B, nr. 2, pag. 53,54) – Kellogg, scriindu-i lui W. W. Prescott, a afirmat: „Tu, 
prezbiterul Daniells, şi alţii, aţi vorbit despre o linie fină de deosebire, dar eu nu pot să văd ce era 
aceasta, dar această declaraţie a sorei White mi-o face clară. Diferenţa este aceasta: când spunem că 
Dumnezeu este în trei, cuvântul ‚Dumnezeu’ este înţeles că Dumnezeirea este în trei, Dumnezeu 
Tatăl, Dumnezeu Fiul, şi Dumnezeu, Spiritul Sfânt, în timp ce înţelegerea corectă pentru ca 
concepţiile sănătoase să fie păstrate în minţile noastre, este că Dumnezeu Tatăl stă pe tronul Său în 
cer unde Dumnezeu Fiul este de asemenea; în timp de viaţa lui Dumnezeu, sau Spiritul sau 
prezenţa, este puterea atotprezentă care aduce la îndeplinire voinţa lui Dumnezeu în tot universul.” 
(Scrisoare datată 25 octombrie 1903) –  

Nici prezbiterul Butler nu a fost de acord cu ideea că Kellogg a exprimat în mod adecvat 
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gândurile sorei White în „Templul viu.” Răspunzându-i lui Kellogg, el a scris: 
„Dumnezeu locuieşte în noi prin Spiritul Său cel Sfânt, ca Mângâietor, ca un Dojenitor, dar mai 

ales ca Mângâietor. Când venim la El, ne facem părtaşi cu El în sensul acesta, pentru că Spiritul 
vine de la El; el (it) vine de la Tatăl şi de la Fiul. El (it) nu este o persoană care merge pe picioare, 
sau care zboară, asemenea unei fiinţe literale, în sensul în care Hristos şi Tatăl sunt – sau cel puţin, 
dacă el (it) este, este absolut dincolo de înţelegerea mea în ceea ce priveşte limbajul sau cuvintele.” 
(Scrisoare de la G. I. Butler către J. H. Kellogg, 5 aprilie 1904) 

În timp ce se pare că Kellogg ar fi acceptat o poziţie complet trinitariană la vremea scrierii 
lucrării „Templul viu,” conceptele din această lucrare au pavat calea pentru el, în vederea unei 
acceptări ulterioare a doctrinei. 

 

Ωmega apostaziei 
 
Concepte false despre Dumnezeu au constituit „alfa” apostaziei, şi false concepte despre 

Dumnezeu constituie „omega” apostaziei. Cercetând cu atenţie declaraţiile sorei White referitoare la 
„omega,” vom vedea că doctrina Trinităţii şi acceptarea ei în marea mişcare adventă, împlineşte în 
mod desăvârşit prezicerile ei. 

În primul rând, ea a spus că „Omega va fi de o natură mult mai surprinzătoare.” (Seria B, nr. 2, 
pag. 16) Să examinăm această afirmaţie în lumina următoarei mărturisiri sincere a prezbiterului 
William Johnsson, editor la „Adventist Review”: 

„Unii adventişti de astăzi cred că punctele credinţei noastre au rămas neschimbate de-a lungul 
anilor, sau caută să întoarcă ceasul la un anumit punct când totul era drept. Dar toate încercările de a 
recupera un asemenea ‚adventism istoric’ eşuează în faţa dovezilor moştenirii noastre. 

Adventiştii s-au schimbat de-a lungul anilor sub impactul ‚adevărului prezent.’ Mai 
surprinzătoare este învăţătura referitoare la Isus Hristos, Mântuitorul şi Domnul nostru. Mulţi 
dintre pionieri, inclusiv James White, J. N. Andrews, Uriah Smith şi J. N. Waggoner, au avut un 
punct de vedere arian sau semi arian – care spune că Fiul, la un anumit timp înainte de creaţie lumii 
a fost născut de Tatăl. 

În acelaşi fel, modul de înţelegere trinitarian al lui Dumnezeu, acum parte din crezul nostru 
fundamental, nu a fost în mod general susţinut de primii adventişti. Chiar şi astăzi, câţiva nu 
subscriu la el.” („Adventist Review,” 6 ianuarie 1994, pag. 10,11) 

Johnsson scrie despre „adevărul prezent,” însă „adevărul prezent” veritabil nu va contrazice 
niciodată adevărul stabilit! Johnsson recunoaşte în mod direct că nimic nu ar fi mai „surprinzător” 
pentru pionierii acestei mişcări decât să vadă conceptele despre Dumnezeu şi despre Hristos care 
sunt astăzi în biserică! Johnsson admite cu sinceritate mai departe că învăţăturile noastre s-au 
schimbat, şi că „modul de înţelegere trinitarian al lui Dumnezeu” este „acum parte din crezul nostru 
fundamental.” 

Omega va veni şi va fi de o asemenea natură încât sora White a tremurat „pentru poporul 
nostru” arătând că va ataca întreaga denominaţiune. „Omega va urma, şi va fi primită de acei care 
nu doresc să acorde atenţie avertismentului pe care l-a dat Dumnezeu.” „Ştiam că omega va veni 
după puţin timp; şi am tremurat pentru poporul nostru.” (Seria B, nr. 2, pag. 50,53) Astăzi, 
acceptarea celor 27 de puncte, care includ doctrina Trinităţii, este necesară pentru a fi parte din 
Biserica AZŞ. 

Ellen White a prezis de asemenea perioada în care Omega va exista. Ea a scris în 1904 „că 
omega va urma în scurt timp.” E a indicat de asemenea că omega va răsări la început după moartea 
ei. „Mari lucruri se vor petrece după moartea mea; Satan va lucra ca niciodată înainte. Tot ceea e 
poate fi scuturat, va fi scuturat afară. Trebuie să venim lângă Dumnezeu, căci nu ne putem sprijini 
pe om sau pe mulţimi. Trebuie să-L cunoaştem pe Domnul mai adânc, ca niciodată înainte.” 
(„Asiatic Division News,” 1-15 mai 1915, pag. 43, citat din „Alfa şi omega apostaziei” de Julius 
Gilbert White.) Ea a mai afirmat de asemenea: „Un lucru va fi cu siguranţă înţeles curând, - marea 
apostazie, care se dezvoltă şi creşte şi în putere, şi va continua astfel până când Domnul va veni din 
cer cu un strigăt.” (Seria B, nr. 7, pag. 57) Omega apostaziei avea să rupă rândurile bisericii curând 
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după moartea Ellenei White şi va continua până când Isus va veni pe norii cerului. 
 

Conferinţa Biblică din 1919 
 
Istoria descoperă că imediat după moartea Ellenei G. White, Biserica AZŞ a îmbrăţişat rapid 

doctrina Trinităţii. În cadrul Conferinţei biblice din 1919, W. W. Prescott a ţinut o serie de studii 
intitulate „Persoana lui Hristos.” Aceste studii, promovând Trinitarianismul, nu au fost acceptate de 
toţi delegaţii. Discuţiile care au urmat prezentării sale, s-au intensificat. Preşedintele Conferinţei 
Generale, A. G. Daniells, a încercat să calmeze discuţiile afirmând: „Nu vom vota asupra chestiunii 
trinitarianismului sau arianismului, dar ne putem gândi.” (transcript de la Conferinţa Biblică din 
1919) – Această dovadă arată în mod clar netemeinicia falsei idei potrivit cărei Ellen White (prin 
lucrarea „Hristos Lumina lumii”) a corectat poziţia anti-Trinitariană predominantă a pionierilor 
adventişti. 

 
„Venirea Mângâietorului” 

 
Mişcarea de a adopta Trinitarianismul şi de a deveni ca restul lumii era în toi. Ellen White a 

prezis: „cărţi ai unei noi ordini vor fi scrise.” În 1928, a fost publicată cartea lui LeRoy Froom, 
„Venirea Mângâietorului”. În această carte Froom învaţă doctrina falsă a Trinităţii şi, aşa cum a 
făcut Kellogg înaintea lui, a folosit citate din Ellen White pentru a sprijini poziţia sa. Această carte a 
fost rezultatul studiilor pe care Froom le-a ţinut în seminarele predicatorilor din Uniunea Americii 
de Nord în 1928. La momentul publicării, Froom nu a menţionat că a primit ajutor din partea 
Babilonului pentru a concepe această carte. După patruzeci de ani, el a făcut această mărturisire: 

„Pot face aici o mărturisire personală deschisă? Atunci când, între 1926 şi 1928, am fost rugat 
de conducătorii noştri să ţin o serie de studii despre Spiritul Sfânt în Uniunea Predicatorilor din 
America de Nord, am descoperit că, pe lângă îndrumările nepreţuite găsite în Spiritul Profetic, nu 
exista practic nimic în literatura noastră care să expună poziţia biblică în ceea ce priveşte acest 
uluitor câmp de studiu. Nu existau în literatura noastră cărţi care să vorbească despre acest subiect. 

Am fost silit să caut o urmă de cărţi valoroase scrise de bărbaţi din afara credinţei noastre – aşa 
cum am spus mai devreme – în vederea reperelor iniţiale şi a sugestiilor, şi pentru a deschide 
perspective în vederea studiului personal intensiv. Obţinând acestea, am pornit de acolo. Dar ei erau 
hotărâţi mai dinainte să ajute. Şi zeci, dacă nu sute pot confirma aceeaşi convingere sănătoasă că 
unii dintre aceşti bărbaţi aveau o pătrundere mai adâncă în lucrurile lui Dumnezeu decât aveau 
mulţi din oamenii noştri referitor la Spiritul Sfânt şi viaţa triumfătoare. Aceasta constituia o temă 
foarte obscură.” („Mişcarea destinului,” pag. 322) – Bărbaţii „din afara credinţei” despre care 
Froom a pomenit erau „Murry, Simpson, Gordon, Holden, Meyer, McNeil, Moody, Waugh, 
McConkey, Scroggie, Smith, McKensie, McIntosh, Brooks, Dixon, Kyle, Morgan, Needham, 
Pierson, Seiss, Thomas, West, şi alte zeci de persoane.” (Idem, pag. 320) 

Vă rog să notaţi ce a observat un cercetător la ceea ce a afirmat prezbiterul Froom: „1.) Nu 
exista nimic în literatura noastră – de ce? – pentru noi nu eram trinitarieni. 2.) Ceea ce trebuia 
prezentat în 1928, trebuia să-şi aibă rădăcinile în ceea ce credea poporul sfinţit (referinţă la gruparea 
penticostală) – mai ales în ceea ce priveşte acest subiect. 3.) El îi acuză pe bărbaţii noştri de 
neglijare în cercetarea adâncă a lucrurilor spirituale ale lui Dumnezeu.” (Robert Diener – „O istorie 
a Dumnezeirii în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea,” pag. 6) 

De asemenea, prezbiterul Froom oferă credit poporului sfinţit (referinţă la gruparea penticostală) 
pentru o mai bună înţelegere a adevărurilor veşnice. El menţionează mai ales „faimoasele 
Conferinţe Keswick din Anglia … întemeiate pentru ‚a promova sfinţirea practică.’” („Mişcarea 
destinului,” pag. 320) – Conferinţele Keswick erau iniţiate de grupe de penticostali! – Acest 
Trinitarianism penticostal nu a fost acceptat de toţi fraţii în 1928. Froom descrie într-o scrisoare 
către dr. O. H. Christenson, rezistenţa faţă de doctrina Trinităţii aşa cum a fost învăţată în „Venirea 
Mângâietorului.” 

„Pot afirma că lucrarea mea, ‚Venirea Mângâietorului’ a constituit rezultatul unei serii de studii 
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pe care le-am ţinut în 1927 – 1928 la seminarele predicatorilor de-a lungul Americii de Nord. Nu vă 
puteţi imagina cât de admonestat am fost de unii din vremurile trecute pentru că am prezentat 
personalitatea Spiritului Sfânt ca a Treia Persoană a Dumnezeirii. Unii neagă aceasta – încă neagă. 
Dar cartea a venit pentru a fi acceptată în mod general ca standard.” (Scrisoarea lui LeRoy Froom 
către dr. O. H. Christenson, 27 octombrie 1960) 

O declaraţie din „Venirea Mângâietorului” prezintă un interes deosebit, şi este găsită la pagina 
40. „Dacă El (Spiritul Sfânt) este o persoană divină, şi ne gândim la El ca la o influenţă 
impersonală, jefuim o persoană divină de consideraţia, onoarea şi dragostea care I se datorează. Din 
nou, dacă Spiritul Sfânt este numai o simplă influenţă sau putere, vom încerca să-l (it) apucăm şi să-
l (it) folosim. Dar dacă Îl recunoaştem ca fiind o persoană, vom studia cum să ne supunem Lui 
pentru ca El să ne folosească.” Froom a împrumutat această idee aproape cuvânt cu cuvânt dintr-o 
carte a unui evanghelist protestant, R. A. Torry, intitulată „Fundamentalele.” Un scriitor s-a uitat la 
această declaraţie şi a ridicat o întrebare test: „Dacă Spiritul Sfânt nu este o fiinţă separată şi 
distinctă de Tatăl şi de Fiul, şi dacă îi acordăm ‚consideraţie, onoare şi dragoste’ acestei persoane 
divine, şi dacă ne predăm pe noi înşine acestui alt Dumnezeu care nu este Tatăl şi / sau Fiul Său, 
atunci cui ne închinăm şi cui ne predăm vieţile? Este adevărat. Lui Satan însuşi.” („Holland 95,” 
pag. 82) Acest lucru poate părea pentru unii foarte greu de acceptat, dar Ellen White descrie chiar 
un astfel de lucru: 

„În februarie 1845 am avut o viziune a evenimentelor care încep cu Strigarea de la Miezul 
Nopţii. Am văzut un tron pe care stătea Tatăl şi Fiul. Eu priveam înfăţişarea lui Isus şi admiram 
persoana Sa minunată. Nu puteam privi persoana Tatălui, căci un nor de lumină strălucitoare Îl 
acoperea. Eu am întrebat pe Isus dacă Tatăl Său are o formă ca a Lui. El mi-a spus că are, dar că eu 
nu-o puteam privi, căci, a spus El, dacă ai privi o singură dată slava persoanei Sale, ai înceta să mai 
exişti. În faţa tronului am văzut pe poporul advent, biserica, şi lumea. Am văzut o grupă, plecată în 
genunchi înaintea tronului, cu un interes adânc, în timp ce mulţi dintre ei s-au ridicat dezinteresaţi şi 
nepăsători. Acei care erau îngenuncheaţi înaintea tronului, aduceau rugăciunile lor şi priveau la 
Isus; apoi El a privit spre Tatăl Său şi părea a Se ruga Lui. O lumină a venit de la Tatăl către Fiul, 
şi de la Fiul asupra cetei care se ruga. Apoi am văzut o lumină deosebit de strălucitoare venind de 
la Tatăl către Fiul, şi de la Fiul s-a revărsat asupra poporului dinaintea tronului. Dar numai puţini au 
primit această mare lumină; mulţi au ieşit de sub influenţa ei şi au respins-o imediat, alţii erau 
nepăsători şi nu o apreciau, şi lumina s-a depărtat de la ei; unii o preţuiau şi au mers şi au 
îngenuncheat împreună cu ceata care se ruga. Toată această ceată a primit lumina şi s-a bucurat în 
ea, iar feţele lor străluceau de slava ei. Şi eu am văzut pe Tatăl ridicându-Se de pe tron, şi intrând 
într-un car de foc în Sfânta Sfintelor şi aşezându-Se în faţa catapetesmei. Acolo am văzut tronuri pe 
care nu le mai văzusem înainte. Apoi Isus S-a ridicat de pe tron şi cea mai mare parte dintre cei care 
erau îngenuncheaţi s-au ridicat împreună cu El; şi nu am văzut nici o rază de lumină de la Isus 
revărsându-se peste mulţimea nepăsătoare după ce El s-a ridicat, şi ei au rămas într-un întuneric 
complet. Acei care s-au ridicat împreună cu Isus păstrau privirea lor îndreptată către El când a 
părăsit tronul şi I-a condus la o oarecare îndepărtare. Apoi Şi-a ridicat braţul drept, şi I-am auzit 
vocea plăcută spunând: ‚Aşteptaţi aici; Eu merg la Tatăl Meu spre a primi împărăţia; păstraţi-vă 
veşmintele nepătate, iar Eu voi veni curând de la nuntă şi vă voi primi la Mine.’ Şi am văzut un car 
de nori cu roţi asemenea focului, înconjurat de îngeri pe măsură ce venea unde se afla Isus. El S-a 
urcat în car şi a fost dus la Sfânta Sfintelor unde stătea Tatăl. Acolo L-am văzut pe Isus, stând 
înaintea Tatălui, un Mare Preot. Pe marginea veşmântului Său era un clopoţel şi o rodie, un clopoţel 
şi o rodie. Atunci Isus mi-a arătat diferenţa dintre credinţă şi sentiment. Şi i-am văzut pe acei care s-
au ridicat împreună cu Isus că îşi îndreptau credinţa către El în Sfânta Sfintelor, şi se rugau: ‚Tatăl 
meu, dă-ne Spiritul Tău.’ Atunci Isus a suflat Duhul Sfânt peste ei. În această suflare era lumină, 
putere, şi multă iubire, bucurie şi pace. Atunci m-am întors să privesc la ceata care stătea încă 
îngenuncheată înaintea tronului; ei nu ştiau că Isus îl părăsise. Satan părea a fi lângă tron, 
încercând să ducă mai departe lucrarea lui Dumnezeu; i-am văzut privind către tron, şi rugându-
se: ‚Tatăl meu, dă-ne spiritul Tău.’ Satan a suflat atunci asupra lor o influenţă nesfinţită; în ea era 
lumină şi multă putere, dar nici o iubire dulce, bucurie, şi pace. Scopul lui Satan era de a-i ţine 
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amăgiţi şi de a duce în rătăcire pe copiii lui Dumnezeu. Am văzut cum unul după altul părăseau 
ceata care se ruga lui Isus în Sfânta Sfintelor, şi se alăturau celor dinaintea tronului, şi primeau 
deodată influenţa nesfinţită a lui Satan” („Micii rămăşiţe împrăştiate în străinătate,” 6 apr. 1846, 
pag. 7) 

În această viziune observăm două persoane diferite care suflă două spirite diferite peste popor. 
Isus a suflat „Duhul Sfânt” care este descris ca având „lumină, putere şi multă dragoste.” „Influenţa 
nesfinţită” (spiritul) a lui Satan purta „nici o dragoste dulce, bucurie sau pace.” Tragedia acceptării 
Trinităţii nu constă numai în faptul că negăm închinarea la „Tatăl şi Fiul (care) sunt singurii ce 
trebuie adoraţi,” dar devenim prinşi de spiritismul lui Satan. („Instructorul tineretului,” 7 iulie 1898, 
„Fii şi fiice ale lui Dumnezeu,” pag. 58) 

 
Declaraţia de Credinţă din 1931 

 
Apostazia despre care a avertizat sora White a schimbat de fapt întreaga noastră structură 

religioasă. „Principiile adevărului pe care Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, le-a dat bisericii 
rămăşiţei, vor fi lepădate. Religia noastră va fi schimbată. Principiile fundamentale care au susţinut 
lucrarea în ultimii cincizeci de ani vor fi socotite ca erori. O nouă organizaţie va fi stabilită. Cărţi ai 
unei noi ordini vor fi scrise. Va fi introdus un sistem de filozofie intelectuală.” (Seria B, nr. 2, pag. 
55) Atunci când teologia oricărei organizaţii religioase este schimbată, acel sistem este schimbat 
chiar de la temelia sa. Timp de aproape un secol, biserica avusese o poziţie anti-trinitariană. În 
1931, a fost introdusă o nouă Declaraţie de Credinţă, care, pentru prima dată, promova Trinitatea. A 
doua afirmaţie spune: 

„2. Că Dumnezeirea sau Trinitatea, constă din Veşnicul Tată, o Fiinţă personală, spirituală, 
omnipotent, omniprezent, omniscient, infinit în înţelepciune şi dragoste; Domnul Isus Hristos, Fiul 
Veşnicului Tată, prin care au fost create toate lucrurile şi prin care mântuirea mulţimilor 
răscumpărate va fi împlinită; Spiritul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, marea putere 
regeneratoare în lucrarea răscumpărării.” („Manualul bisericii,” ediţia 1963, pag. 29) 

La recomandarea secretarului statistic al Conferinţei Generale, Edson Rogers, împreună cu 
anumite cereri din câmp pentru o declaraţie clarificatoare, a fost numit un comitet de patru pentru a 
supraveghea pregătirea unei noi Declaraţii de credinţă. Cei patru aleşi au fost Milton E. Kern, 
Francis M. Wilcox, Edwin R. Palmer şi Charles H. Watson. Wilcox a fost ales de ceilalţi trei pentru 
a pregăti schiţa principală. Cu deplina cunoştinţă şi aprobare a celorlalţi, Wilcox a dat declaraţia sa 
lui Rogers care a plasat-o în Anuarul 1931. A apărut în „Manualul bisericii” în 1933. Această 
declaraţie nu a fost votată de Conferinţa Generală. 

„La 14 ianuarie 1942, Comitetul Conferinţei Generale a votat ca declaraţia (a lui Wilcox) 
‚Crezurilor Fundamentale’ să fie disponibilă în formă de foaie volantă. A apărut în ‚Manualul 
bisericii’ oficial în 1933 – în mod asemănător fără o adoptare oficială – şi a fost în fiecare ediţie 
care a urmat. De aceea, prin consimţământul comun şi nu prin acceptarea votului oficial ‚Crezul 
Fundamental’ a lui Wilcox … a devenit Declaraţia noastră de Credinţă acceptată.” („Mişcarea 
destinului,” pag. 419 – sublinieri în original) 

 
Jurământul botezului şi noua carte 

de imnuri din 1941 
 
Un nou legământ al botezului a fost introdus în 1941, care includea o declaraţie afirmativă a 

candidaţilor a crezului în Trinitate. („Vă scriu fraţilor ca grup, căci voi sunteţi singurii membrii al 
comitetului original al celor treisprezece, numit în 1941 pentru a elabora un Legământ, un Jurământ, 
un Certificat al Botezului uniform. Prezbiterul Branson era conducătorul iar eu eram secretarul, 
prezbiterul McElhaney, (J. F.) Wright, Ruhling şi (A. B.) Russell sunt cu toţii decedaţi. … Sarcina 
acestui comitet a fost aceea de a formula un Legământ al Botezului, un jurământ uniform, bazat pe 
declaraţia ‚Crezului Fundamental’ din 1931 din Anuar şi Manual. Sarcina a mai fost de asemenea 
de a reliefa mai bine Prima, a Doua şi a Treia Persoană a Dumnezeirii.” – Scrisoare a lui L. E. 
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Froom către R. A. Anderson, J. Shuler, D. E. Rebok, A. W. Peterson, W. G. Turner, J. E. Weaver, 
22 noiembrie 1966.) Acesta a fost de asemenea şi anul în care au apărut „Imnurile bisericii.” 
Imnurile în primele noastre cărţi de cântări au fost schimbate pentru a promova adevărul despre 
Dumnezeu şi Hristos. „Imnurile bisericii” au constituit un început spre imnurile Trinitariene. 
(Pentru mai multe detalii, vezi „O istorie a Dumnezeirii în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea,” 
pag. 7,8.) 

Trecutul nostru a fost socotit ca eroare şi „doctrină falsă.” (Vezi Johnsson în lucrarea citată; de 
asemenea, Froom afirmă: „Astfel, nota inexactă a fost ştearsă, şi nu a mai fost adăugată în ediţiile 
ulterioare. Astfel, o altă eroare a fost eliminată prin aceste revizuiri din anii 1940, din cărţile 
noastre oficiale şi de altfel folositoare.” – „Mişcarea destinului,” pag. 428) Cărţi ale unei „noi 
ordini” au fost scrise. („Venirea Mântuitorului,” „Întrebări despre doctrină,” „Numai prin Credinţă,” 
„Mişcarea destinului,” „Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…,” etc.) „Nu va fi îngăduit nimic care să 
stea în calea noii mişcări.” (Seria B, nr. 2, pag. 55) Prezbiterul Froom a afirmat că „Denominaţiunea 
(a fost) în mod irevocabil încredinţată adevărurilor fundamentale creştine.” („Mişcarea destinului,” 
pag. 75) – prin „adevărurile fundamentale creştine,” Froom vorbea despre noua teologie care învaţă 
Trinitatea, întruparea cu natura umană dinainte de cădere, şi ispăşirea completă şi finală la cruce. 

 
Rezistenţe – Washburn şi Longacre 

 
Pe la începutul anilor 1940, erau unii care au rezistat noii teologii. Unul dintre ei era un 

predicator pe nume J. S. Washburn, care în 1940 a scris un atac usturător la adresa prezbiterului W. 
W. Prescott referitor la o predică pe care acesta a ţinut-o în Biserica din Takoma Park, pe 14 
octombrie 1939. Titlul predicii lui Prescott era „Cel ce vine,” care se ocupa şi de Trinitate, printre 
alte subiecte. Washburn a scris în scrisoarea sa: 

„Doctrina Trinităţii este o crudă monstruozitate păgână, înlăturându-L pe Isus din adevărata Sa 
poziţie de Mântuitor Divin şi Mijlocitor. 

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 monstruoasă doctrină adusă din păgânism în 
Biserica Romană Papală, caută să-şi amestece prezenţa ei malefică în învăţăturile Soliei Îngerului al 
Treilea.” (Scrisoarea lui Washburn către W. W. Prescott, 24 aprilie 1940) 

Importanţa chestiunii constă în faptul că în 1940 doctrina Trinităţii nu avea o susţinere 
desăvârşită în biserică. (Pentru o apărare a caracterului lui Prescott, vezi scrisoarea prezbiterului D. 
E. Robinson din 25 aprilie 1940, către Washburn.) De fapt, scrisoarea lui Washburn, cu toate că era 
personală, a fost atât de agreată de un preşedinte de conferinţă, încât a cerut treizeci şi două de copii 
pentru a le oferi tuturor predicatorilor din conferinţa sa. Washburn a mai scris de asemenea: 

„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?” (Idem, sublinieri 
adăugate.) 

Termenii puternici ai lui Washburn pot fi înţeleşi când ne amintim faptul că el ştia ceea ce 
credeau primii adventişti, iar el a văzut doctrina Trinităţii intrând ca o gravă apostazie! 

Un altul care a rezistat a fost prezbiterul Charles S. Longacre. Asemenea lui Washburn, 
Longacre era un bătrân predicator care a cunoscut-o personal şi a vorbit cu Ellen White. El nu era o 
mlădiţă separată. Lista poziţiilor de responsabilitate pe care le-a avut în cadrul bisericii era lungă şi 
cu posturi importante. (Vezi „Enciclopedia Adventiştilor de Ziua a Şaptea”, pag. 810, 811.) 
Prezbiterul Longacre era încă în viaţă când a fost pregătită lucrarea „Întrebări despre doctrină.” 
Schiţa originală conţinea următoarea întrebare şi următorul răspuns: 
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„Este posibil pentru un individ să rămână într-o poziţie bună, obişnuită, în Biserica Adventistă 
de Ziua a Şaptea dacă refuză în mod constant să se supună autorităţii bisericii referitor la doctrina 
istorică a divinităţii lui Hristos? 

Răspunsul la această întrebare este un răspicat Nu.” (Întrebarea nr. 34, „Întrebări despre 
doctrină”) 

Dintre copiile trimise în câmp pentru cercetare, o copie a fost returnată cu următoarea întrebare 
scrisă de mână sub răspunsul menţionat mai sus: „Să-l excludem pe prezbiterul Longacre?” Aici, cu 
câteva luni înainte de moartea sa în 1958, prezbiterul Longacre era încă cunoscut ca un anti-
trinitarian. Dumnezeu a avut mereu „câţiva credincioşi” care au continuat să poarte torţa adevărului 
în timp ce alţii au acceptat „torţa infernală a lui Satan.” (Vezi „Mărturii pentru predicatori,” pag. 
409.) 

 
Revizuirea cărţii „Daniel şi Apocalips” 

 
În 1944, cele mai multe obstacole fuseseră spulberate, astfel încât noua teologie putea să înghită 

pe de-a-ntregul mişcarea. Un ghimpe în carne îl constituia cartea lui Uriah Smith „Daniel şi 
Apocalips.” Această carte, publicată în original în două părţi, „Gânduri, critice şi practice asupra 
cărţii Apocalips” (1867) şi „Gânduri, critice şi practice asupra cărţii Daniel” (1873) au purtat 
aprobarea Ellenei G. White. (Vezi „Lucrarea colportorului,” pag. 123, 124). A fost cea mai 
publicată carte adventistă, exceptând cărţile Spiritului Profetic. Oricum, ea conţinea o prezentare 
anti-trinitariană a lui Hristos. Necesitatea scoaterii ei din circulaţie din acest motiv a fost sugerată de 
W. W. Prescott la Conferinţa Biblică din 1919. („Ar trebui să continuăm a prezenta într-o carte 
oficială o declaraţie a faptului că Fiul nu este co-etern, că Fiul nu este co-egal sau co-etern cu Tatăl? 
– W. W. Prescott: materialele Conferinţei Biblice din 1919 pentru sesiunea de după amiază din 2 
iunie 1919.”) Decât să fie înlăturată o lucrare pe care mulţi o considerau de altfel ca fiind bună, s-a 
decis ca această carte să fie „revizuită” pentru a fi adusă în pas cu evenimentele istorice care au avut 
loc din timpul când a fost ultima dată revizuită de prezbiterul Smith. Oricum, principalul ghimpe 
din revizuire, era de a înlătura afirmaţiile anti-trinitariene. (Vezi „Mişcarea destinului,” pag. 160.) 
De asemenea, în 1949, profesorul D. E. Rebok a fost rugat de către R&H să revizuiască lucrarea 
„Lecturi biblice pentru cercul familiei.” El a eliminat învăţătura potrivit căreia Isus a acceptat natura 
păcătoasă a omului, aşa cum era prezentată în ediţia anterioară la pagina 174. Froom afirmă: 
„Astfel, nota inexactă a fost ştearsă, şi nu a mai fost adăugată în ediţiile ulterioare. Astfel, o altă 
eroare a fost eliminată prin aceste revizuiri din anii 1940, din cărţile noastre oficiale şi de altfel 
folositoare.” – „Mişcarea destinului,” pag. 428) 

 
Publicarea cărţii „Evanghelizare” 

 
Cartea „Evanghelizare” a fost publicată în 1946 pentru a continua progresul trinitarianismului în 

adventism prin ataşarea autorităţii inspiraţiei la „noua teologie”. În timp ce lucrarea conţine un 
belşug de declaraţii ale Spiritului Profetic, i-a oferit lui Froom, care făcea parte din comitetul 
editorial, ocazia de a compila declaraţii ale Ellenei White într-o asemenea manieră încât să 
deformeze adevărata ei poziţie. Acest lucru a fost realizat prin următoarele tactici: 1. Erau folosite 
declaraţii scoase din context, inclusiv folosirea numeroaselor elipse. 2. Au fost aplicate subtitluri 
pentru a introduce în mintea cititorului idei care nu se regăseau în citate. 3. A fost folosit un număr 
neechilibrat de declaraţii, fără afirmaţiile complementare pentru a oferi tabloul complet. Într-o 
scrisoare adresată aliatului său, R. A. Anderson, Froom a afirmat: 

„Sunt sigur că, în evaluarea cărţii, suntem de acord că ‚Evanghelizare’ este una dintre cele mai 
mari contribuţii în care Asociaţia predicatorilor a avut o parte secretă în aceste zile. Ştii cum i-a 
influenţat pe oamenii din Uniunea Columbia care au venit în contact direct cu declaraţiile clare, 
răspicate ale Spiritului Profetic despre Divinitatea lui Hristos, personalitatea Spiritului Sfânt, 
Trinitatea şi altele asemănătoare. Ei fie trebuiau să-şi lase în jos braţele şi să accepte aceste 
declaraţii, fie trebuiau să respingă Spiritul Profetic. 
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Ştiu că tu şi doamna Kleuser împreună cu mine am avut mult de-a face cu selectarea acestor 
lucruri sub încurajarea bărbaţilor ca prezbiterul Branson care a simţit că părerea anterioară a fraţilor 
de la Trustul White faţă de cartea ‚Evanghelizare’ nu era adecvată.” (Scrisoarea lui LeRoy Froom 
către Roy A. Anderson, 18 ianuarie 1966) 

Froom a afirmat că în 1946 exista încă o rezistenţă împotriva trinitarianismului în Uniunea 
Columbia. Aici vedem că Spiritul Profetic a fost folosit pe post de ciomag pentru a-i forţa pe fraţi să 
intre în linie, în loc ca „Biblia şi numai Biblia” să fie singura regulă de credinţă şi practică printre 
fraţi. Mai departe, conducerea bisericii nu credea că fraţii de la Trustul White aveau o părere 
„adecvată” despre cartea „Evanghelizare.” 

 
O chemare la pocăinţă 

 
În 1950, doi misionari tineri din Africa au mers la Sesiunea Conferinţei Generale din Clevelad, 

Ohio. Prezbiterii Robert Wieland şi Donald K. Short au exprimat fraţilor îngrijorarea că biserica a 
deviat de la calea Domnului în 1888. Ei au fost rugaţi să-şi scrie gândurile, rezultatul fiind 
manuscrisul „1888 Re-Examinat.” Cu toate că nu au abordat chestiunea trinităţii, ai au făcut o 
lucrare minunată într-o perioadă scurtă de timp, punând în discuţie situaţia bisericii la acea dată. Ei 
credeau că biserica a fost „pregătită pentru decepţie.” 

„Acum este clar că ‚noi’ am călătorit pe calea deziluziei de la întâlnirea de la Minneapolis din 
1888. Orbirea cu învăţăturile false a luat locul adevărului clar, convingător, inspirat de sus în ceea 
ce priveşte ‚neprihănirea prin credinţă.’ Pe calea grea, umilitoare a experienţei prezente a 
contrafacerilor, Israel s-a adus pe sine în timpul în care este pregătită pentru decepţie.” („1888 Re-
Examinat,” ediţia 1950, pag. 202) 

Wieland şi Short încercau să arate cum poate apare printre noi un „Hristos fals.” Ei credeau cu 
exactitate că denaturarea precedă personificarea. Un studiu atent al lucrării „1888 Re-Examinat” 
descoperă faptul că în timp ce Wieland şi Short discutau cel mai mult importanţa întrupării şi 
lucrarea de Mare Preot a lui Hristos, lucrarea era o prezentare a Hristologiei care funcţiona 
împotriva unei gândiri trinitariene. Spre exemplu, ei au afirmat în mod clar că Hristos a acceptat 
„asemănarea cărnii păcătoase” care „nu era numai o aparenţă, ci realitate.” (Idem, pag. 156 – 
sublinieri în original.) Aceasta i-a condus să creadă că Isus „S-a golit pe Sine de toată puterea divină 
de a face minuni, exceptând cazurile în care le făcea prin credinţa în Tatăl.” (Idem, pag. 156, 157) 
Mai departe, ei au învăţat în mod clar că Hristos a murit în realitate la Calvar: 

„Moartea unui asemenea Hristos fals nu ar avea nici o putere de a atrage toţi oamenii, spre 
deosebire de o înţelegere clară a morţii adevăratului Hristos. Ar fi mai degrabă o tranzacţie 
inexplicabilă care s-ar face între Tatăl şi Fiul, care cumva ar fi suficientă să liniştească mânia 
Tatălui împotriva omenirii în general. Confuzia apare datorită faptului că punctul de vedere fals 
pretinde credinţa că Fiul lui Dumnezeu nu a murit, ci numai Fiul Omului, adică, trupul Său. Aceasta 
aruncă un nor impenetrabil de mister chiar asupra fazei lucrării lui Hristos care se intenţiona să 
apeleze la inima şi inteligenţa oamenilor, şi îi atrage într-o reconciliere sinceră, lipsită de afectare cu 
Dumnezeu.” (Idem, pag. 158) 

Este credinţa sinceră a autorului că Dumnezeu i-a folosit pe Wieland şi Short pentru a încerca 
să-Şi salveze poporul. În timp ce ei nu au înţeles toate chestiunile care erau implicate în acea 
perioadă, a fost mai mult decât un început modest. Oricum, Conferinţa Generală a respins în mod 
oficial solia şi a început îndată să contracareze lucrarea pe care o începuseră Wieland şi Short. (Vezi 
„Un avertisment şi acceptarea sa.”) 

 
Conferinţa Biblică din 1952 

 
Dintr-un anumit punct de vedere, ca răspuns la apelul lui Wieland şi Short, în 1950, prezbiterul 

William H. Branson a convocat Conferinţa Biblică din 1952. Era prima Conferinţă biblică a 
bisericii din 1919, şi numai a doua din 1888. În timp ce tema urma să fie neprihănirea lui Hristos, 
soliile nu au ajuns la rădăcina problemei; punctul de vedere trinitarian nu a fost pus în discuţie. 
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Aproape de sfârşitul conferinţei, Branson a ridicat următoarea provocare: 
„În mare parte, biserica nu a reuşit să clădească pe fundamentul aşezat la Conferinţa Generală 

din 1888. … Dar solia neprihănirii prin credinţă dată la Conferinţa din 1888 a fost repetată aici … 
Acest mare adevăr a fost dat în cadrul acestei Conferinţe Biblice din 1952 cu o mult mai mare 

putere decât a fost dat la Conferinţa din 1888. … Nu va mai exista întrebarea ‚Care a fost atitudinea 
lucrătorilor noştri şi a poporului faţă de solia neprihănirii prin credinţă care a fost dată în 1888? Ce 
au făcut cu ea?’ De acum înainte, întrebarea trebuie să fie ‚Ce facem noi cu lumina neprihănirii prin 
credinţă care a fost proclamată la Conferinţa Biblică din 1952?’” („Baza noastră puternică,” vol. II, 
pag. 161, 617 – citat din „Watchman, What of the Night,” noiembrie 1996, pag. 3) 

Branson a făcut o aluzie clară la „1888 Re-Examinat” şi apoi a încercat să îndrepte atenţia de la 
1888 la 1952. Răspunsul la întrebarea lui Branson referitoare la aşa numita „lumină a neprihănirii 
prin credinţă care a fost proclamată la Conferinţa Biblică din 1952” nu avea să aştepte mult timp 
pentru fi oferit. 

 
Conferinţele Evanghelice ale Bisericii AZŞ 

din 1955 şi 1956 
 
Dacă adevărata solie a neprihănirii prin credinţă a fost dată şi primită de biserică în anul 1952, 

atunci Conferinţele Evanghelice Adventiste de Ziua a Şaptea nu ar fi avut loc niciodată. Aşa cum 
am notat mai devreme, aceste conferinţe au avut loc între Evanghelici proeminenţi (Walter Martin, 
George E. Cannon, Donald Barnhouse) şi conducători ai Bisericii Adventiste (LeRoy Froom, Roy 
A. Anderson, Walter E. Read, şi T. E. Unruh). – Froom era autorul lucrării „Venirea 
Mângâietorului,” Anderson a fost în comitetul Legământului Botezului din 1941, iar Read a fost 
membru în comitetul care a corectat „Daniel şi Apocalips.” – Principalul subiect al acestor 
conferinţe a fost doctrina Trinităţii. Roy A. Anderson a scris ulterior despre experienţa primului său 
contact cu evanghelicii: 

„‚Ce credeţi voi prieteni despre Trinitate?’ a fost o întrebare care mi-a fost adresată cu câţiva ani 
în urmă de către doi domni creştini care au venit neanunţaţi la centrul Conferinţei Generale din 
Washington D. C. … 

Ambii erau colegi creştini, profesori, care au citit mult despre adventişti, dar numai din articole 
calomniatoare, iar unul dintre ei a fost însărcinat să scrie o nouă carte despre crezurile adventiştilor. 
Oricum, ei au crezut că este bine ca, decât să tot citeze din scrierile altora, să ia legătura cu 
conducătorii pentru a descoperi ce credem de fapt în ceea ce priveşte punctele de interes vital. 

Răspunsurile întrebărilor lor sincere au dus la zile de discuţii cu rugăciune. Răspunsul nostru 
referitor la Dumnezeire şi Trinitate a fost crucial, căci în unele din cărţi ei au citit că adventiştii erau 
categorisiţi ca arieni; …” („Adventist Review,” 8 septembrie 1983, pag. 4 – sublinieri în original.) 

După cum Martin i-a spus lui Anderson, unele cărţi i-au categorisit pe adventişti ca arieni 
datorită crezului lor anti-trinitarian. De fapt, Martin nu a reuşit să-i clasifice pe adventişti ca şi 
„creştini” în prima ediţie a cărţii sale „Apariţia sectelor.” La începutul conferinţelor, accentul a fost 
pus pe declaraţiile anti-trinitariene făcute de pionierii adventismului, inclusiv Ellen White! În 1989, 
Martin a oferit o scurtă relatare a modului în care s-a întâlnit cu un grup de predicatori. 

„Climatul la vremea aceea (1955, 1956), adventismul era considerat asemenea Martorilor lui 
Iehova, asemenea mormonismului, asemenea celor mai multe structuri sectare ale timpului. … 

Când l-am întâlnit pentru prima dată pe L. E. Froom, el m-a abordat pentru a mă întreba timp de 
patruzeci de minute, despre modul în care a fost cu putinţă să cred că adventismul era o sectă. 
‚Adventismul sună la fel de curat ca şi oţelul.’ am spus, ‚Crezi că Arius a fost creştin?’ Iar el era un 
foarte bun istoric bisericesc şi a spus: ‚Bineînţeles că nu era creştin; el a negat divinitatea lui Isus 
Hristos.’ Eu am spus: ‚La fel a făcut şi Ellen White.’ Dr. Froom a replicat: ‚Ce?’ Am spus: ‚Da,’ şi 
am deschis o valiză şi i-am arătat cel puţin doisprezece picioare de publicaţii adventiste stivuite şi 
însemnate pentru a fi studiate de dr. Froom. Şi pentru studiul comitetului spre a verifica sursele. Şi 
aş putea adăuga că au fost de-a dreptul şocaţi de moarte când se gândeau că erau atât de răspândite. 
Doamna White şi-a schimbat opinia foarte repede ulterior, şi a susţinut foarte puternic doctrina 
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Trinităţii şi a învăţat-o. Dar ea a fost influenţată de Uriah Smith. Ea a negat divinitatea veşnică a lui 
Hristos într-o perioadă şi L-a aşezat pe locul celei unei a doua divinităţi. De aceea aţi fost clasaţi 
alături de Martorii lui Iehova iniţial, datorită accentelor ariene din cadrul adventismului. Şi datorită 
faptului că aţi afirmat că Mihail Arhanghelul este Hristos. 

Dr. Froom şi comitetul au decis că vor cerceta acest material imediat. Astfel că noi am amânat 
întâlnirea iar ei au luat materialele şi le-au parcurs împreună şi cu alţii cred. Au revenit şi au spus: 
‚Ei bine, o mare parte din lucrurile asupra cărora ne-aţi atras atenţia se regăsesc acolo, iar noi nu 
suntem de acord cu aceste declaraţii. Ele nu reflectă teologia adventistă tradiţională, şi le 
respingem.’ Am spus: ‚Bine, mă bucur să aud asta; acum vă rugăm să ne iertaţi pentru că citim acest 
material, şi nu vorbim despre chestiuni de puţină însemnătate.’ … 

Am parcurs tot felul de materiale şi apoi a venit ideea unei cărţi în care noi să întrebăm, iar 
denominaţiunea adventistă să răspundă. … Din aceste dialoguri, a apărut cartea ‚Întrebări despre 
doctrină.’ În ciuda unor mituri şi fanatisme pe care le aud astăzi din partea adventiştilor care cred că 
ştiu mai bine, cartea deţine aprobarea Conferinţei Generale.” (Walter Martin – Conferinţă 
înregistrată la Campus Hill Church in Loma Linda, CA, ianuarie 1989.) 

Prezbiterul Froom şi cei care s-au întâlnit cu Martin au „socotit ca eroare” fundamentul care a 
susţinut lucrarea din primele timpuri. Dr. Barnhouse, scriind în revista „Eternity,” a notat: 

„Imediat a fost recunoscut faptul că adventiştii neagă cu înverşunare poziţiile doctrinale care le-
au fost atribuite în trecut. 

Adventiştii leapădă în mod deosebit orice învăţătură dată de predicatorii sau membrii lor de 
credinţă care au crezut, proclamat sau scris orice lucru care i-ar putea clasifica printre arieni.” 
(„Eternity,” septembrie 1956) 

Prezbiterul Froom, atât în „Întrebări despre doctrină,” cât şi mai târziu în „Mişcarea destinului,” 
a minţit în mod strigător la cer în ceea ce priveşte istoria noastră. El a încercat să demonstreze că 
anti-trinitarianismul era „un cancer încapsulat, ordinar dar limitat.” („Sanctuarul şi ispăşirea,” pag. 
530) În „Întrebări despre doctrină” citim: „Părinţii fondatori ai Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea 
au provenit din diferite denominaţiuni cu mai mult de un secol în urmă. În timp ce toţi erau 
premilenişti, unii erau trinitarieni; alţii arieni.” (pag. 29) Acesta nu este decât jumătate de adevăr. 
Adevărul este că, în timp ce pionierii proveneau „din diferite denominaţiuni,” odată ce deveneau 
adventişti de ziua a şaptea, ei renunţau la falsele lor crezuri trinitariene. În „Mişcarea destinului,” 
Froom i-a etichetat pe anti-trinitarieni ca reprezentând „minoritatea.” (pag. 149) Apoi a continuat 
explicând de ce au fost făcute anumite declaraţii în „Întrebări despre doctrină.” Froom a observat că 
unele dintre răspunsurile oferite evanghelicilor au constituit o negare publică a declaraţiilor făcute 
de primii pionieri, „primele concepte eronate ale (aşa numitei) minorităţii au necesitat în mod clar 
să fie lepădate. Astfel că respectivele schiţe ale răspunsurilor pentru întrebările lor, au pregătit o 
simplă declaraţie de negare a acestor poziţii personale, individuale, (aşa zise) minoritare, pentru a fi 
cuprinse în cartea ce avea să apară şi care avea să fie numită ‚Adventiştii de Ziua a Şaptea răspund 
întrebărilor despre doctrină.’” („Mişcarea destinului,” pag. 483, 484) Aceste declaraţii erau necesare 
pentru a anula înţelegerile greşite din declaraţiile anterioare. Aceasta este tăgăduirea: 

„Crezul adventiştilor de ziua a şaptea referitor la aceste adevăruri, este clar şi categoric. Şi 
credem că nu ar trebui să fim identificaţi cu, sau stigmatizaţi pentru anumite concepte limitate şi 
greşite susţinute de unii, mai ales în anii noştri de formare. 

Această declaraţie ar trebui de aceea să anuleze cantitatea de ‚declaraţii’ care au circulat 
împotriva noastră. Noi suntem una cu prietenii noştri creştini din grupele denominaţionale, în 
principalele puncte de credinţă care au fost date o dată sfinţilor.” („Întrebări despre doctrină,” pag. 
31,32) 

Ce ruşine să spui că „suntem una cu prietenii noştri creştini din grupele denominaţionale.” 
Froom şi ceilalţi le pot numi creştine până când vor care plăgile; Dumnezeu le numeşte 
„BABILON” şi ce autoritatea avem noi să numim „Creştin” ceea ce Dumnezeu numeşte „Babilon”? 
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1971 – „Mişcarea destinului” 
 
Cu toate că am analizat şi am citat deja din cartea lui Froom, „Mişcarea destinului,” ar trebui să 

observăm următoarele. „Mişcarea destinului” a constituit o încercare clară de a rescrie istoria 
noastră şi de a prezenta dezvoltarea mişcării Advente ca fiind de un caracter evanghelic de la 
rădăcinile ei. Această lucrare a sprijinit în mod desăvârşit Trinitatea şi a continuat compromisul 
făcut în anii 1950. Froom şi-a luat de asemenea libertatea de a-i ataca pe Wieland şi Short pentru 
remarcile făcute asupra modului în care biserica s-a debarasat de urma adevărului din 1888. Cartea 
are o prefaţă scrisă de prezbiterul Neal Wilson, pe vremea aceea vice preşedintele Conferinţei 
Generale şi preşedinte al comitetului pentru „Mişcarea destinului.” Partea „Cuvânt Înainte” a cărţii 
a fost scrisă iniţial de prezbiterul Robert Pierson, pe atunci preşedintele Conferinţei Generale. 
Oricum, datorită criticilor camuflate la adresa prezbiterului Robert Wieland, Pierson şi-a retras 
declaraţia. În locul său, prezbiterul H. M. S. Richards Sr., de la Vocea Profeţiei, a scris această parte 
pentru o ediţie ulterioară! Important este elanul cărţii şi timpul care a durat pentru apariţia sa. 
Froom recunoaşte că: 

„În primăvara lui 1930, Arthur G. Daniells, pentru mai bine de douăzeci de ani preşedinte al 
Conferinţei Generale, mi-a spus că a crezut că, mai târziu, ar trebui să iniţiez o minuţioasă trecere în 
revistă a întregului plan de mântuire… 

… eu eram o legătură între conducătorii din trecut, şi prezent. ‚Dar’, a spus el, ‚trebuie făcut mai 
târziu – nu încă, nu încă.’ 

Prezbiterul Daniells a recunoscut problemele serioase care erau implicate, şi a anticipat aproape 
profetic anumite dificultăţi care trebuiau confruntate. El ştia că era nevoie de timp pentru a se 
vindeca anumite răni teologice, şi pentru ca atitudinile unora să se schimbe. Probabil că va fi nevoie 
să aşteptăm până când anumite persoane să nu ia parte în acţiune (să moară!), înainte ca descrierea 
să fie adusă la cunoştinţă în mod înţelept.” („Mişcarea destinului,” pag. 17) 

 
Declaraţia de Credinţă din 1981, şi după aceea 

 
Conferinţa Generală de la Dallas din 1980 a oferit laicilor ultima ocazie pentru a „întâmpina” 

omega apostaziei. Principalul subiect al sesiunii a fost alcătuirea unei noi Declaraţii de Credinţă 
pentru a o înlocui pe cea din 1931 care a suportat mici modificări. Forma finală a fost o declaraţie 
oficial votată care susţinea învăţătura trinitariană. Această declaraţie a luat de atunci forma 
ghearelor de leu a unui crez. Cei care nu se aliniau, erau excluşi! 

În 1984, a fost formulat un nou jurământ pro-trinitarian pentru botez. 1985 a adus o nouă carte 
de imnuri cu o puternică poziţie trinitariană, alături de multe traduceri moderne. În 1988 a fost 
publicată cartea care a înlocuit „Întrebări despre doctrină” – „Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…” 
Aceasta a continuat omega apostaziei, având poziţii similare celor din „Întrebări despre doctrină.” 
1993 a adus publicarea cărţii „Controverse,” avertizându-i în mod public pe predicatorii 
independenţi care pretind a fi „adventişti istorici” să revină la o poziţie anti-trinitariană. (Vezi 
„Controverse,” pag. 39.) Puţini au făcut-o. Anul următor descoperim recunoaşterea bisericii că 
primii pionieri nu ar fi lăsaţi să se alăture bisericii de astăzi, datorită poziţiei lor anti-trinitariene. 
(Vezi „Ministry,” octombrie 1993, pag. 4 – citat la pag. 239) 

 
Legătura actuală a predicatorilor 

independenţi 
 
În timp ce mulţi predicatori independenţi din afara sau din interiorul Bisericii Adventiste de azi 

recunosc apostazia din „Întrebări despre doctrină” şi din alte „cărţi ai unei noi ordini” referitoare la 
întrupare şi ispăşirea din cer, mulţi nu reuşesc să descopere scopul mult mai mare al chestiunii. De 
fapt, unii dintre cei mai gălăgioşi suporteri ai trinitarianismului sunt predicatori adventişti 
independenţi! 

Câteva grupări au continuat ideea negării călăuzirii lui Dumnezeu în primele zile ale mişcării 
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Advente, şi au sprijinit în mod puternic Trinitatea păgâno-papală. John Osborne era un predicator 
independent la data la care s-a petrecut următorul incident: el s-a grăbit să-l eticheteze pe un 
predicator al unei conferinţe ca „Cutia de gunoi S___” pentru că se presupune că acesta şi-a aruncat 
cărţile Spiritului Profetic la o cutie de gunoi. John Osborne atunci a aruncat la cutia de gunoi 
materiale retipărite pe care pionierii le scriseseră despre Dumnezeire, şi a pornit să strângă 
materialele de la membrii bisericii sale pentru a le arunca la cutia de gunoi! Când scriu aceste 
rânduri, John Osborne lucrează foarte strâns cu conferinţa. 

Ca răspuns la materialele trimise, materiale care prezintă în mod clar poziţia biblică şi istorică a 
pionierilor, un predicator a scris o ameţitore scrisoare, plină de aşa-zise fapte: 

„Îţi mulţumesc că mi-ai scris. Doug conduce o cruciadă de proporţii în Michigan, aşa că eu mă 
ocup de corespondenţa lui. Nu doresc să te ofensez, dar aş vrea să-ţi atrag atenţia asupra unor 
lucruri importante: 

1. Mulţi dintre pionieri erau greşiţi în ceea ce priveşte câteva învăţături biblice. Noi nu ne 
fondăm doctrinele pe ceea ce diferiţi pionieri au crezut, ci mai degrabă pe ceea ce a decis 
biserica. 

2. Spiritul Profetic spune clar:  
a. Lumina nu este descoperită la puţini. (CW 45) 
b. Lumina nu este dată contrar credinţei stabilite a trupului colectiv. (EW 45) 
c. Noua lumină ar trebui supusă spre examinare fraţilor, şi ar trebui abandonată dacă ei nu 

găsesc nici o lumină în ea. (CW 47)” 
Asemenea lui Froom şi a multor altor persoane, acest predicator a socotit primii cincizeci de ani 

ca fiind „eroare.” În timp ce suntem de acord că nu trebuie să acceptăm orice doctrină numai 
datorită faptului că au crezut-o pionierii, credem de asemenea că numai datorită faptului că 
„biserica” numeşte anumite doctrine „adevăr,” nu le transformă în adevăr! Trimiterile la Spiritul 
Profetic sunt excelente! Ce ruşine că biserica nu a luat seamă la sfatul acesta atunci când a fost 
adoptată doctrina Trinităţii! 

a.) Minunatul adevăr despre Dumnezeu şi Fiul Său nu a fost descoperit numai la câţiva! Toţi 
pionierii l-au înţeles şi l-au crezut. Trinitatea a pătruns în biserică prin efortul câtorva oameni cheie. 
b.) Trinitatea era contrară „credinţei stabilite a trupului colectiv.” c.) Noua lumină nu trebuie supusă 
numai fraţilor, ci „fraţilor cu experienţă.” („Sfaturi pentru scriitori şi editori,” pag. 47) „Fraţii cu 
experienţă,” mai ales cei la care s-a referit Ellen White, erau cei care au trecut prin experienţa 1844. 
Ei au respins cu toţii Trinitatea, pentru că nu au văzut nici o lumină în ea. 

Pentru a evita legătura pe care Trinitatea o are cu papalitatea, unii predicatori independenţi au 
mers în altă extremă şi au acceptat triteismul, credinţa în trei dumnezei. Asemenea lui Kellogg şi 
Froom, ei se grăbesc să citeze „Mărturiile” pentru a-şi „dovedi” poziţia. 

La data scrierilor acestor rânduri, nici unul dintre conducătorii şi marii predicatori nu au 
identificat şi înţeles în mod corect omega. Oricum, aceasta este un motiv potrivit pentru ca noi să 
acceptăm binecuvântările adevărului, singurul care ne poate face liberi. Ni s-a spus în mod clar: 

„În ultima lucrare solemnă, puţini oameni mari vor fi angajaţi… Dumnezeu va face o lucrare în 
ziua noastră pe care puţini o anticipează. El îi va ridica şi-i va înălţa printre noi pe cei care sunt 
învăţaţi mai degrabă prin ungerea Spiritului Său decât prin pregătirea instituţiilor de ştiinţă. 
Aceste avantaje nu trebuie dispreţuite sau condamnate; ele sunt aşezate de Dumnezeu, dar ele nu 
pot oferi decât calităţi exterioare. Dumnezeu va arăta că nu este dependent de muritorii învăţaţi, 
egoişti. 

A sta în apărarea adevărului şi a neprihănirii atunci când majoritatea ne abandonează, a lupta 
luptele Domnului atunci când sunt puţini viteji – aceasta va fi proba noastră.” („Mărturii pentru 
comunitate,” vol. 5, pag. 80, 82, 137) 

Dumnezeu va lucra într-o asemenea manieră încât nici un om nu va fi slăvit! Solia din 
Apocalipsa 14:7 de a da slavă lui Dumnezeu va fi adusă la îndeplinire „nu prin tărie, nici prin 
putere,” ci prin Spiritul lui Dumnezeu, iar toată slava va fi a Sa. Ce legătura va exista între noi şi 
apostazie? „Trebuie să ţinem tare de primele principii ale credinţei noastre denumite, şi să 
înaintăm din putere către credinţă crescândă. Trebuie să ţinem pentru totdeauna credinţa care a fost 



147 
 

confirmată de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu din timpul primelor evenimente ale experienţei 
noastre până în timpul prezent.” (Seria B, nr. 7, pag. 52) 

„Cu puţin înainte de a trimite mărturiile referitoare la eforturile duşmanului de a submina baza 
credinţei noastre prin semănarea teoriilor ademenitoare, am citit un incident despre o navă care a 
întâlnit un aisberg prin ceaţă. Timp de câteva nopţi am dormit foarte puţin. Mi se părea că sunt 
aplecată asemenea unui car sub povară. Într-o noapte mi-a fost prezentată în mod clar o scenă. O 
ambarcaţiune era pe ape într-o ceaţă deasă. Deodată, observatorul a strigat: ‚Aisberg în faţă!’ Acolo, 
înălţându-se chiar în faţa navei, era un aisberg gigantic. O voce plină de autoritate a strigat: 
‚Întâmpin-o!’ Nu a existat nici o ezitare. Era un timp pentru acţiune imediată. Inginerul a accelerat 
la maxim, iar cel de la cârmă a îndreptat nava chiar spre aisberg. Cu o lovitură, a spart gheaţa. A 
fost un şoc înspăimântător, iar aisbergul a fost spart în multe bucăţi, căzând cu zgomotul unui tunet 
pe punte. Pasagerii au fost zguduiţi în mod violent de forţa coleziunii, dar nu s-a pierdut nici o viaţă. 
Vasul a fost afectat, dar nu fără a mai putea fi reparat. A ricoşat din cauza contactului, zgâlţâindu-se 
de la prora până la pupa, asemenea unei creaturi vii. Apoi şi-a continuat drumul. 

Ei bine, am ştiut însemnătatea acestei prezentări. Mi-am primit ordinele. Am auzit cuvintele, 
asemenea unei voci din partea Căpitanului nostru: ‚Întâmpină-l!’ Am ştiut care era datoria mea, şi 
nu era nici o clipă de pierdut. Timpul pentru acţiunea hotărâtă venise. Trebuie să mă supun fără 
întârziere ordinului ‚Întâmpină-l!’” (Seria B, nr. 2, pag. 55,56) 

Iubiţilor, aisbergul a apărut curând după „alfa” apostaziei. A înfrunta omega înseamnă a atrage 
un „şoc înspăimântător;” vom fi „zguduiţi în mod violent de forţa coleziunii.” Adevăratul vas este 
„afectat, dar nu fără a mai putea fi reparat.” Să ne supunem Căpitanului credinţei noastre şi s-o 
„întâmpinăm”! 

După cum am văzut în studiul nostru, a-l cunoaşte pe Dumnezeu este de o importanţă veşnică. 
Profetul Daniel ne spune că „poporul care-şi cunoaşte Dumnezeul va fi puternic şi va face fapte 
vitejeşti.” (Daniel 11:31) Acum este timpul de a-L cunoaşte pe Dumnezeul nostru şi de a fi mai 
puternici ca niciodată. „Nu te teme, turmă mică; căci este buna plăcere a Tatălui tău aceea de a-ţi da 
împărăţia.” (Luca 12:32) 
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Anexă 
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DECLARAŢIE 
 

A 
 

PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE 
 

ÎNVĂŢATE ŞI PRACTICATE 
 

DE 
 

ADVENTIŞTII DE ZIUA A ŞAPTEA. 
 
„Zidiţi pe temelia apostolilor şi profeţilor, Isus Hristos însuşi fiind piatra din capul unghiului.” 

EFESENI 2:20 
 

TIPOGRAFIA ASOCIAŢIEI EDITORIALE 
A ADVENTIŞTILOR DE ZIUA A ŞAPTEA 

BATTLE CREEK, MICH.: 
1872 

 
În prezentarea înaintea publicului a acestui rezumat al credinţei noastre, dorim să fie clar înţeles 

faptul că noi nu avem articole de credinţă, crez sau disciplină afară de Biblie. Nu înaintăm acest 
rezumat ca având vreo autoritate în poporul nostru, nici nu este conceput pentru a asigura 
uniformitatea printre credincioşi, ca un sistem de credinţă, ci este o scurtă declaraţie a ceea ce este 
şi a fost în mare unanimitate păstrat de ei. Deseori am găsit necesar să întâmpinăm întrebări 
referitoare la acest subiect, şi uneori pentru a corecta declaraţii false care circulau împotriva noastră, 
şi pentru a îndepărta impresiile eronate ale celor care nu au avut ocazia de a deveni familiarizaţi cu 
credinţa şi practica noastră. Singurul nostru scop este de a întâmpina această necesitate. 

Ca Adventişti de Ziua a Şaptea, noi dorim pur şi simplu ca poziţia noastră să fie înţeleasă; şi 
suntem preocupaţi de aceasta pentru că există mulţi care se numesc Adventişti şi care deţin idei pe 
care noi nu le agreăm, unele dintre ele, credem noi, sunt distructive pentru principiile cele mai 
importante şi lămurite din cuvântul lui Dumnezeu. 

În comparaţie cu alţi Adventişti, Adventiştii de Ziua a Şaptea diferă de o categorie prin credinţa 
în starea de inconştienţă a morţilor şi distrugerea finală a păcătoşilor nepocăiţi; de altă categorie 
prin credinţa în perpetuarea legii lui Dumnezeu aşa cum este conţinută de cele zece porunci, în 
lucrarea Spiritului Sfânt în biserică, şi în nestabilirea vreunei date pentru revenire; de toate 
categoriile, în păzirea celei de-a şaptea zi a săptămânii ca Sabatul Domnului, şi în multe aplicaţii ale 
scripturilor profetice. 

Cu aceste remarci, vom cere atenţia cititorului asupra următoarelor propoziţii, care intenţionează 
să se constituie într-o declaraţie concisă a celor mai proeminente trăsături ale credinţei noastre. 

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 Dumnezeu a 
creat toate lucrurile, 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, cu însuşi sângelui Său face 
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ispăşire pentru păcatele noastre; care ispăşire, departe de a fi încheiată la cruce, care a constituit 
numai jertfa de sacrificiu, este chiar ultima parte din lucrarea Sa ca preot potrivit exemplului 
preoţiei Levitice, care a prevestit şi a prefigurat lucrarea Domnului nostru în cer. Vezi Leviticul 16; 
Evrei 8:4,5; 9:6,7; etc. 

III. Că Sfintele Scripturi ale Vechiului şi noului Testament au fost date prin inspiraţie de 
Dumnezeu, conţin o descoperire completă a voinţei Sale cu omul, şi reprezintă singura regulă 
infailibilă de credinţă şi practică. 

IV. Că botezul este un ritual în biserica creştină, care urmează credinţei şi pocăinţei, un ritual 
prin care comemorăm învierea lui Hristos, ca prin acest act să arătăm credinţa noastră în îngroparea 
şi învierea Sa, şi prin aceasta, în învierea tuturor sfinţilor în ultima zi; şi că nici un alt mod nu pre 
închipuie acestea decât cel pe care îl prescrie Scriptura, şi anume prin scufundare. Romani 6:3-5; 
Coloseni 2:12. 

V. Că naşterea din nou include întreaga schimbare necesară pentru a fi potriviţi pentru împărăţia 
lui Dumnezeu, şi constă în două etape: prima, o schimbare morală, împlinită prin convertire şi o 
viaţă creştină; a doua, o schimbare fizică la a doua venire a lui Hristos, prin care, dacă vom fi morţi, 
suntem înviaţi nemuritori, iar dacă suntem vii, suntem schimbaţi în nemuritori într-o clipă, într-o 
clipeală de ochi. Ioan 3:3,5; Luca 20:36. 

VI. Credem că profeţia este o parte a descoperirii lui Dumnezeu pentru om; că ea este inclusă în 
acea scriptură care este folositoare pentru sfat, 2 Timotei 3:16; că este concepută pentru noi şi 
pentru copiii noştri, Deuteronomul 29:29; că, departe de a fi învăluită în mister, este ceea ce în mod 
deosebit constituie cuvântul lui Dumnezeu, o lampă pentru picioarele noastre şi o lumină pe calea 
noastră, Psalm 119:105; 2 Petru 2:19; că o binecuvântare este pronunţată asupra acelora care o 
studiază, Apocalipsa 1:1-3; şi că, în consecinţă, trebuie să fie înţeleasă de poporul lui Dumnezeu în 
mod suficient pentru a le arăta poziţia lor în istoria lumii, şi în special datoriile care li sunt cerute. 

VII. Că istoria lumii din datele specificate în trecut, înălţarea şi căderea imperiilor, şi 
succesiunea cronologică a evenimentelor până la stabilirea veşnicei împărăţii a lui Dumnezeu, este 
prezentată în linii generale în numeroasele legături ale profeţiei; iar aceste profeţii sunt acum în 
întregime împlinite, cu excepţia evenimentelor finale. 

VIII. Că doctrina convertirii lumii şi a mileniului secular este o ficţiune a acestor zile din urmă, 
gândită pentru a adormi oamenii într-o stare de siguranţă carnală, şi de a-i determina să fie surprinşi 
de marea zi a Domnului asemenea unui hoţ noaptea; că a doua venire a lui Hristos va preceda, nu va 
urma mileniului; căci până la apariţia Domnului, puterea papală, cu toate ticăloşiile ei, va continua, 
grâul şi pleava vor creşte împreună, iar oamenii răi şi ademenitori vor înainta din rău în mai rău, aşa 
cum spune cuvântul Domnului. 

IX. Că greşeala Adventiştilor care s-a strecurat în 1844, ţine de natura evenimentului, nu de 
timp; că nici o perioadă profetică nu este oferită pentru a determina a doua venire, dar că cea mai 
lungă dintre ele, cele două mii şi trei sute de zile din Daniel 8:14, s-au terminat în acel an, şi ne-a 
adus în faţa unui eveniment numit curăţirea sanctuarului. 

X. Că sanctuarul noului legământ este tabernacolul lui Dumnezeu din Cer, despre care Pavel 
vorbeşte în Evrei 8, şi înainte, în care Domnul nostru, ca Mare Preot, slujeşte; că acest sanctuar este 
antitipul tabernacolului mozaic, şi că lucrarea preoţească a Domnului nostru, făcând legătura cu 
tabernacolul, este atitipul lucrării preoţilor evrei din prima dispensaţiune. Evrei 8:1-5, etc.; că acesta 
este sanctuarul care trebuie curăţit la sfârşitul celor 2300 de zile, ceea ce se numeşte curăţirea sa 
fiind în acest caz, ca în tip, pur şi simplu intrarea marelui preot în sfânta sfintelor, pentru a încheia 
serviciul, prin ştergerea şi mutarea din sanctuar a păcatelor care fuseseră transferate pe acesta prin 
lucrarea din prima încăpere, Evrei 9:22,23; şi că această lucrare, în antitip, începând în 1844, 
durează o scurtă dar nedefinită perioadă, la încheierea căreia, lucrarea milei pentru această lume 
este terminată. 

XI. Că cerinţele morale ale lui Dumnezeu sunt aceleaşi pentru toţi oamenii din toate 
dispensaţiunile; că acestea sunt pe scurt conţinute în poruncile rostite de Iehova de pe Sinai, săpate 
pe tablele de piatră, şi depozitate în chivot, care a fost în consecinţă numit „chivotul legământului,” 
sau testament. Numeri 10:33; Evrei 9:4; etc.; că această lege este neschimbătoare şi veşnică, fiind o 
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transcriere a tablelor depozitate în chivotul adevăratului sanctuar de sus, care este de asemenea, din 
acelaşi motiv, numit chivotul testamentului lui Dumnezeu; căci sub sunetul celei de-a şaptea 
trâmbiţe ni se spune că „templul lui Dumnezeu a fost deschis în Cer, şi acolo a fost văzut chivotul 
testamentului Său.” Apocalipsa 11:19 

XII. Că porunca a patra a acestei legi cere să dedicăm a şaptea zi din fiecare săptămână, în 
general numită Sâmbătă, pentru a ne abţine de lucrul nostru obişnuit, şi pentru a îndeplini datoriile 
sacre şi religioase; că acesta este singurul Sabat cunoscut Bibliei, fiind ziua care a fost pusă 
deoparte înainte de a fi pierdut Paradisul, Geneza 2:2,3, şi care va fi păzit în paradisul restaurat, 
Isaia 66:22,23; că lucrurile pe care se bazează instituţia Sabatului o restrâng la a şaptea zi, lucruri 
care nu se pot aplica nici unei alte zile; şi că termenii Sabatul iudaic şi Sabatul creştin, aplicaţi zile 
de odihnă săptămânale, sunt nume inventate de oameni, nescripturale de fapt, şi false în înţeles. 

XIII. Că omul păcatului, papalitatea, s-a gândit să schimbe vremurile şi legea (legea lui 
Dumnezeu), Daniel 7:25, şi a înşelat aproape majoritatea creştinilor în ceea ce priveşte porunca a 
patra, găsim o profeţie a unei reforme în acest aspect care trebuie împlinită printre credincioşi chiar 
înainte de venirea lui Hristos. Isaia 56:1,2; 1 Petru 1:5; Apocalipsa 14:12; etc. 

XIV. Că datorită faptului că inima naturală sau carnală este vrăjmăşie cu Dumnezeu şi legea Sa, 
această vrăjmăşie poate fi supusă numai printr-o radicală transformare a sentimentelor, schimbarea 
principiilor nesfinţite cu cele sfinte; că această transformare care urmează pocăinţei şi credinţei, este 
lucrarea specială a Spiritului Sfânt, şi constituie regenerarea sau transformarea. 

XV. Că datorită faptului că toţi au călcat legea lui Dumnezeu, şi nu pot prin ei înşişi să se 
supună cerinţelor ei drepte, suntem dependenţi de Hristos, în primul rând pentru îndreptăţire de 
păcatele din trecut, şi, în al doilea rând, pentru har cu ajutorul căruia să oferim o supunere 
acceptabilă legii sale sfinte în viitor. 

XVI. Că Spiritul lui Dumnezeu a fost promis că se va manifesta pe sine („itself” – n.t.) în 
biserică prin anumite daruri, enumerate în special în 1 Corinteni 12 şi Efeseni 4; că aceste daruri nu 
sunt menite să elimine, sau să înlocuiască Biblia, care este suficientă pentru a ne oferi înţelepciune 
pentru mântuire, la fel cum Biblia nu poate lua locul Spiritului Sfânt; că, în specificarea feluritelor 
sale („its” – n.t.) moduri de acţionare, că Spiritul s-a îngrijit de propria sa („its” – n.t.) existenţă şi 
prezenţă cu poporul lui Dumnezeu la timpul sfârşitului, pentru a călăuzi către o înţelegere a acelui 
cuvânt pe care el („it” – n.t.) l-a inspirat, pentru a convinge de păcat, şi a face lucrarea de 
transformare în inimă şi viaţă; şi că cei care neagă Spiritul, locul şi activitatea sa („its” – n.t.), neagă 
pe faţă acea parte a Bibliei care îi („it” – n.t.) atribuie această lucrare şi poziţie. 

XVII. Că Dumnezeu, în conformitate cu modul Său armonios de a trata nu rasa, a trimis o 
proclamaţie a apropiatei reveniri a lui Hristos; şi că această lucrare este simbolizată prin cele trei 
solii din Apocalipsa 14, ultima aducând în discuţie lucrarea de restaurare a legii lui Dumnezeu, 
pentru ca poporul Său să poată obţine o pregătire deplină pentru acel eveniment. 

XVIII. Că timpul curăţirii sanctuarului (vezi propoziţia X), sincronizându-se cu perioada 
proclamării soliei a treia, este un timp al judecăţii de cercetare, în primul rând, în ceea ce priveşte 
morţii, iar la sfârşitului timpului de probă, în ceea ce priveşte pe cei vii, pentru a determina cine 
dintre miriadele care dorm acum în ţărâna pământului sunt vrednici de a lua parte de întâia înviere, 
şi cine dintre mulţimile de vii, sunt vrednici de înălţare – puncte care trebuie determinate înainte de 
apariţia Domnului. 

XIX. Că mormântul, spre care cu toţii ne îndreptăm, exprimat prin ebraicul „sheol” şi grecescul 
„hades” este un loc al întunericului în care nu este nici o lucrare, dorinţă, înţelepciune sau 
cunoştinţă. Eclesiastul 9:10. 

XX. Că starea la care suntem reduşi prin moarte este una de tăcere, inactivitate şi deplină lipsă a 
cunoştinţei. Psalm 146:4; Eclesiastul 9:5,6; Daniel 12:2; etc. 

XXI. Că din de această temniţă a mormântului, omenirea va fi scoasă printr-o înviere trupească; 
neprihăniţii având parte de prima înviere, care are loc la a doua venire a lui Hristos, cei răi în a doua 
înviere, care are loc la o mie de ani mai târziu. Apocalipsa 20:4-6. 

XXII. Că la ultima trâmbiţă, neprihăniţii cei vii vor fi schimbaţi într-un moment, într-o clipeală 
de ochi, şi împreună cu neprihăniţii înviaţi vor fi înălţaţi pentru a-L întâmpina pe Domnul în aer, 
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pentru a fi împreună cu Domnul pentru totdeauna. 
XXIII. Că aceşti nemuritori sunt atunci luaţi la Cer, la Noul Ierusalim, casa Tatălui, în care sunt 

multe încăperi, Ioan 14:1-3, unde împărăţesc cu Hristos o mie de ani, judecând lumea şi pe îngerii 
căzuţi, ceea ce reprezintă, repartizarea pedepsei care trebuie executată de ei la sfârşitul celor o mie 
de ani; Apocalipsa 20:4; 1 Corinteni 6:2,3; că pe parcursul acestui timp, pământul zace într-o 
condiţie dezastruoasă şi haotică, Ieremia 4:23-27, descrisă ca la început prin cuvântul „Abussos” 
( ) abis fără margine (Septuaginta Geneza 1:2); şi că aici Satan este limitat pe parcursul 
celor o mie de ani, Apocalipsa 20:1,2, şi aici în final distrus, Apocalipsa 20:10; Maleahi 4:1; teatrul 
ruinei pe care l-a adus în univers, fiind făcut special pentru un timp închisoarea sa întunecată, şi 
apoi locul execuţiei sale finale. 

XXIV. Că la sfârşitul celor o mie de ani, Domnul se coboară cu poporul Său şi Noul Ierusalim, 
Apocalipsa 21:2, cei răi care erau morţi sunt înviaţi şi vin pe suprafaţa unui pământ nereînnoit, şi se 
adună la cetate, locuinţa sfinţilor, Apocalipsa 20:9, şi foc se coboară de la Dumnezeu din cer şi îi 
mistuie. Ei sunt atunci mistuiţi rădăcină şi ramură, Maleahi 4:1, devenind ca şi când n-ar fi fost 
niciodată. Obadia 15,16. În această distrugere finală de la prezenţa Domnului, 2 Tesaloniceni 1:9, 
cei răi primesc pedeapsa veşnică pentru ei, Matei 25:46. Aceasta este pieirea oamenilor răi, focul 
care-i mistuie fiind focul pentru care „cerurile şi pământul care sunt acum” ţinute în rezervă, care 
vor topi chiar elementele cu intensitatea sa, şi va curăţa pământul de cele mai adânci mizerii şi 
blestem al păcatului. 2 Patru 3:7-12 

XXV. Că cerurile şi pământul cel nou vor răsări prin puterea lui Dumnezeu din cenuşa celor 
vechi, pentru a fi, împreună cu Noul Ierusalim ca metropolă şi capitală a sa, locuinţa veşnică a 
sfinţilor, locul în care neprihăniţii vor locui pentru totdeauna. 2 Petru 3:13; Psalm 37:11,29; Matei 
5:5. 

 
„Întrebări pentru fratele Loughborough” 

 

R&H, 5 noiembrie 1861 
(toate sublinierile sunt ale lui 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. Şi 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 porţiune a Noului Testament care vorbeşte 
ocazional despre Tatăl şi despre Fiul, ni 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 S-a trimis 
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pe Sine 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 greceşte, 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 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) 

Această doctrină 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. 
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Copia paginii 671 din „Hristos Lumina lumii”, 
ediţia 1898 

 

 
Mângâietorul este numit „Spiritul adevărului”. Lucrarea Lui este să definească şi să menţină 

adevărul. La început, El locuieşte în inimă ca Spiritul adevărului şi astfel El devine Mângâietorul. 
Există mângâiere şi pace în adevăr, dar în minciună nu poate fi găsită pace şi mângâiere reală. Prin 
teorii şi tradiţii Satan îşi câştigă puterea asupra minţii. Îndrumând oamenii către standarde false, el 
le denaturează caracterul. Spiritul Sfânt vorbeşte minţii prin Scripturi, şi întipăreşte adevărul în 
inimă. Astfel El demască eroarea şi o alungă din suflet. Prin Spiritul adevărului care lucrează prin 
cuvântul lui Dumnezeu, Hristos Îşi supune poporul Său ales. 

Descriind ucenicilor lucrarea Spiritului Sfânt, Isus a căutat să le insufle bucuria şi speranţa care 
a inspirat inima Sa. El se bucură pentru Ajutorul îmbelşugat pe care l-a asigurat bisericii Sale. 
Spiritul Sfânt era cel mai înalt dar dintre toate darurile pe care El îl putea solicita de la Tatăl Său 
pentru înălţarea poporului Său. Spiritul trebuia să fie dat ca un agent regenerator, căci fără acesta, 
sacrificiul lui Hristos n-ar fi folosit la nimic. În decursul veacurilor, puterea răului se întărise, iar 
supunerea oamenilor faţă de acesta putere satanică era uluitoare. Păcatului nu i se putea rezista şi nu 
putea fi înfrânt decât prin influenţa puternică a celei de a treia persoane a Dumnezeirii, care urma să 
vină nu cu energia schimbată, ci în plinătatea puterii divine. Spiritul face să aibă efect cele săvârşite 
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de Mântuitorul lumii. Prin Spiritul inima este curăţită. Prin Spiritul credinciosul devine părtaş de 
natura divină. Hristos a dat Spiritul Său ca o putere divină pentru a birui toate tendinţele spre rău 
ereditare şi cultivate, şi pentru a întipări propriul Său caracter în biserica Sa. 

Despre Spiritul Isus a spus: „El Mă va proslăvi.” Mântuitorul a venit pentru a proslăvi pe Tatăl 
prin manifestarea dragostei Sale; tot astfel Spiritul trebuia să proslăvească pe Hristos prin 
descoperirea harului Său pentru lume. Chiar chipul lui Dumnezeu trebuie să fie reprodus în 
omenire. Onoarea lui Dumnezeu, onoarea lui Hristos, este implicată în perfecţionarea caracterului 
poporului Său. 

„Când El (Spiritul adevărului) vine, El va condamna lumea pentru păcatul, şi neprihănire, şi 
judecată”. Predicarea cuvântului nu va fi de nici un folos fără continua prezenţă şi ajutor a Spiritului 
Sfânt. Acesta este singurul învăţător capabil al adevărului divin. Numai când adevărul este însoţit în 
inimă de Spiritul, va trezi conştiinţa sau va schimba viaţa. Unul poate este capabil să prezintă litera 
cuvântului lui Dumnezeu, poate este familiar cu toate poruncile şi promisiunile lui, dar până când 
Spiritul Sfânt nu aşează adevărul la locul lui, 

 
Manuscrisul 21, 1906 

 

 
The Father is not to be described by the earthly 

The Father is all the fullness of the God head 
invisible to mortal earthly sight.  
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 The Son is all the fullness of the God head 
revealed manifested, He is the express image of his 
Fathers person For God so loved the world that he gave 
his only begotten Son that whosoever 
believeth in him Should not perish but have 
everlasting life. Here is the personality of the Father. 

The Spirit the Comforter whom Christ 
promised to send after he assended to heaven 
is Christ is the Spirit in all the fullness  
of the God head making manifest to the 
All who receive him and believe in Him 
There are the living three persons alities of the heavenly 
trio in which every Soul repenting of their 
sins believing receiving Christ by a living 
faith to them who are baptized In the name 
of Jesus Christ to them In the name of the  
Father and of the Son and of the Holy 

Ghost these high digified personalities 

Give power because they are Gods property 
to be called the Sons of God, What is the sinner 
to do, believe in Jesus Christ because they 
are his property which he hath purchased 
with his own blood through the test and trial 
to which he was subjected to redeem from the slavery 

 
După cum se poate vedea, scrisul de mână al Ellenei White este dificil de citit. Transcrierea 

interliniară de mai sus a fost făcută iniţial de pe manuscrisul original. Cuvintele care la început nu 
erau clare, au fost comparate cu manuscrisul scris de mână de pe copia manuscrisului Ellenei White 
din 1906. 

„Tatăl nu trebuie să fie descris prin pământescul 
Tatăl este întreaga plinătate a Dumnezeirii invizibilă pentru muritorii pământeşti. 
Fiul este întreaga plinătate a Dumnezeirii descoperită manifestată, El este imaginea fidelă a Sale 

persoanei Tatălui Căci Dumnezeu atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul său Fiu născut 
pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică. Aici este personalitatea Tatălui. 

Spiritul este Mângâietorul pe care Hristos a promis că-l va trimite după ce s-a înălţat la cer este 
Hristos este Spiritul în toată plinătatea Dumnezeirii manifestându-se Tuturor celor care îl primesc şi 
cred în El. Sunt trei personalităţi vii în trioul ceresc în care fiecare Suflet pocăit de păcatele lor 
crezând primind pe Hristos printr-o credinţă vie celor care sunt botezaţi În numele lui Isus Hristos 
pe ei În numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt aceste înalte personalităţi Oferă putere pentru 
că sunt proprietatea lui Dumnezeu să fie numiţi Fiii lui Dumnezeu, Ce trebuie să facă păcătosul, să 
creadă în Isus Hristos pentru că ei sunt proprietatea sa pe care el a dobândit-o prin propriul său 
sânge prin testul şi încercarea cărora s-a supus pentru a răscumpăra din sclavie” 

 
Cei cinci paşi către apostazie 

De J. N. Loughborough 
 
În organizarea acelei „urâciuni care pustieşte” (Daniel 12:11), descoperim că sunt parcurşi cinci 

paşi distincţi: 
1. Conceperea unui crez, care să exprime credinţa lor în fraze concepute de om, în loc de a alege 

cuvântul Domnului. 
2. De a face din acest crez conceput de om un test pentru a fi acceptat ca membru, şi de-i a 

denunţa ca eretici pe cei care nu consimt la chiar cuvintele crezului lor. 
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3. De a face din crez o regulă prin care trebuie probaţi toţi ereticii. Mulţi au fost astfel declaraţi 
păcătoşi, a căror credinţă era mai mult în armonie cu declaraţiile directe ale Bibliei decât cu cei care 
s-au pronunţat împotriva lor. 

4. Să se constituie într-un tribunal pentru judecarea ereticilor, şi de a-i exclude pe toţi cei care 
nu acceptă crezurile lor. Fără a fi mulţumiţi numai cu a-i exclude pe aceştia de la privilegiile 
bisericii în această lume, ei i-au declarat ca aparţinând iazului de foc. 

5. Stârnind astfel o ură în propriile lor inimi împotriva tuturor celor ce nu se conformează 
crezurilor lor, ei invocă şi obţin mai apoi ajutorul puterii civile pentru a-i tortura, a-i ucide cu sabia, 
cu foamea, cu flacăra şi cu fiarele pământului pe cei pe care i-au declarat nepotriviţi de a mai 
rămâne în lume. 

Atunci apar pe scenă o categorie de pretinşi creştini cu un cap deasupra lor, declarând de fapt că 
acesta este „Dumnezeu pe pământ,” persecutând o altă categorie de creştini care L-au urmat în mod 
conştiincios pe Domnul şi Cuvântul Său, - o categorie căreia i se poate spune, în lumina în care-i 
vede Dumnezeu (aşa cum s-a afirmat despre cei preţuiţi), „de care lumea nu era vrednică.” Evrei 
11:38 (J. N. Loughborough – „Biserica, organizarea, ordinea şi disciplina ei,” pag. 76,77). 
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