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Încotro, Laodicea?
Laodicea este numele profetic al Bisericii Adventiste de
Ziua a ªaptea. Ea a fost înfiinþatã de un grup mic de oameni
ai lui Dumnezeu, care au înþeles cã au de transmis lumii un
mesaj de avertizare aparte: “Închinaþi-vã Celui ce a fãcut
cerul ºi pãmântul, marea ºi izvoarele apelor!” Mesajul
acestui grup neînsemnat li se pãrea ciudat ºi chiar ofensator
mulþimilor de “creºtini” din toate celelalte Biserici, fiindcã
prea suna a mustrare. Cum adicã, ce vreþi sã spuneþi, cã noi
nu ne închinãm Dumnezeului creator?
Da, acesta era adevãrul. Deºi lumea creºtinã pretindea ºi
pretinde cã se închinã lui Dumnezeu, ea se închinã la ce nu
cunoaºte. Iar pionierii adventiºti au avut curajul de a spune
lucrurilor pe nume, fãrã a se teme de oameni ºi ameninþãrile
lor. ªtiau cã multe din învãþãturile existente în creºtinismul
istoric erau nebiblice. De exemplu botezul prin stropire,
Trinitatea, conºtienþa morþilor ºi viaþa veºnicã în suferinþã.
Din acest motiv, ei le-au respins ºi au primit doar doctrine
care izvorãsc din Scripturã. Ellen White, persoana prin
intermediul cãreia Domnul þinea legãtura cu ei, a susþinut
hotãrât poziþia pionierilor, avertizându-i pe conducãtori sã
nu schimbe nimic din ce s-a stabilit odatã ca adevãr. Totuºi,
schimbarea s-a fãcut pe motiv cã “lumina vine crescând”,
ignorându-se faptul cã ºi întunericul vine tot aºa...
Teologii care urmãreau schimbarea doctrinalã au lucrat atât
de bine încât cei mai mulþi dintre membri nici nu ºi-au dat
seama ce se întâmplã în jurul lor, iar în final au fost obligaþi
ori sã accepte noua poziþie ori sã suporte o despãrþire
dureroasã de biserica în care slujiserã o viaþã întreagã.
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Aceste manevre au început încã din ultimii ani de viaþã ai
lui Ellen White, când unii dintre noii conducãtori s-au arãtat
deranjaþi de poziþia teologicã a pionierilor ºi au fãcut
presiuni pentru schimbare. Dar fiindcã Ellen White s-a opus,
ei au aºteptat pânã la moartea ei, iar apoi au acþionat fãrã
teamã. ªi, culmea ironiei, justificarea schimbãrii doctrinei
Trinitãþii, cãci despre ea vom vorbi în aceastã carte, s-a
fãcut sub pretexul cã Ellen White a cerut acestã schimbare!
În prima fazã, la Conferinþa de la 1919, s-a insistat asupra
coegalitãþii ºi coeternitãþii Tatãlui ºi a Fiului, cãci, se
spunea, fãrã acestea, Isus Hristos nu poate fi considerat
Dumnezeu - argument neadevãrat, aºa cum se va vedea pe
parcursul cãrþii. În a doua fazã, cu ocazia Conferinþelor
din 1928, Duhul Sfânt a fost prezentat ca o persoanã de
sine stãtãtoare ºi distinctã de Tatãl ºi Fiul, idee nouã ºi
strãinã de concepþia teologicã adventistã.
Apoi, în 1931, “lumina cea mare” care lipsea teologiei
adventiste a fost aºezatã în fruntea listei de doctrine. De
aici înainte adventiºtii se puteau numi “creºtini”, iar
Bisericile protestatnte, care pânã atunci erau deranjate de
mustrãrile micului grup de închinãtori, au rãsuflat uºurate.
Sora lor cea “micã” li s-a alãturat, iar Mama lor, Biserica
Catolicã, era acum fericitã!
Astãzi, aceastã modificare doctrinalã ne este prezentatã ca
un mare pas înainte ºi o mare luminã pe care Biserica a
gãsit-o în Scripturã. Astfel se încearcã acreditarea ideii cã
adventiºtii au gãsit Trinitatea în Biblie, ºi cã ei cred în
Trinitatea biblicã, nu în cea catolicã.
Dar argumentul este doar praf în ochii celor care pun
întrebãri incomode teologilor ºi conducãtorilor. În realitate,
nu existã douã sau mai multe feluri de Trinitate. Ea este
una singurã ºi are la temelie aceeaºi minciunã veche, cã
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Isus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu! În esenþã, Trinitatea
susþine cã Tatãl nu putea naºte un Fiu, deci termenii de
Tatã ºi Fiu trebuie înþeleºi doar ca niºte roluri! Prin aceasta,
Trinitatea “tãgãduieºte pe Tatãl ºi pe Fiul” (1Ioan 2:22).

Ellen White
despre doctrinele

Noi credem cã, prin acceptarea Trinitãþii, drumul pe care a
pornit Biserica Adventistã va duce în final exact în braþele
Miºcãrii Ecumenice Mondiale. Din pãcate, atunci când se
va ajunge acolo, va fi prea târziu. Cei care au stat nepãsãtori
ºi indiferenþi la toate încercãrile de trezire spiritualã oferite
de Dumnezeu, vor descoperi prea târziu cã au fost înºelaþi
ºi duºi unde nu-ºi doreau.
Unii cred cã atâta timp cât pãzesc Sabatul au garanþia cã
sunt pe drumul cel bun. Însã ei uitã cã aºa credeau ºi evreii
din vechime. Dar pãzirea Sabatului nu i-a împiedicat sã-L
pãrãseascã pe Dumnezeu. Mai mult, deºi pãzeau Sabatul
ºi se considerau sãmânþa lui Avraam, atunci când a venit
ceasul încercãrii finale, l-au rãstignit pe Fiul lui Dumnezeu.
Sãmânþa lui Avraam, conform Scripturilor, sunt cei ce au o
credinþã vie în Cuvintele lui Dumnezeu, cei ce îl cred pe
Dumnezeu pe cuvânt! Ei cred cã din moment ce însuºi Tatãl
spune despre Isus cã este Fiul Lui, singurul Lui Fiu nãscut,
acesta este adevãrul! Ei cred cã sunt strãini ºi cãlãtori pe
acest pãmânt ºi aratã desluºit cã sunt în cãutarea unei
patrii. Ei cred cã lui Dumnezeu nu-I este ruºine sã se
numeascã Dumnezeul lor ºi cã le-a pregãtit o cetate. Ei
cred cã pelerinajul lor pãmântesc are ca destinaþie finalã
Ierusalimul ceresc ºi numai când vor ajunge acolo vor ºti
cã au ajuns cu adevãrat ACASÃ! Pânã atunci, ei întrebã:
“Încotro, Laodicea?”.
Paul Csavdari
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Bisericii
din timpul pionierilor
Unii susþin cã Ellen White a solicitat Bisericii
schimbarea doctrinei, dar nu pot oferi nici o
singurã declaraþie de felul acesta.
În schimb, se gãsesc o mulþime de declaraþii în
care Ellen White susþine doctrinele Bisericii aºa
cum au fost ele mai bine de o jumãtate de secol!
Review and Herald, 25 mai, 1905:
“În viitor vor apãrea înºelãciuni de tot felul ºi, ca atare, ne
dorim o temelie solidã pentru picioarele noastre. Ne dorim
stâlpi solizi pentru clãdirea noastrã. Nici un ac nu trebuie
mutat de la ceea ce a stabilit Domnul. Vrãjmaºul va aduce
teorii false, cum ar fi aceea cã n-ar exista nici un sanctuar.
Acesta este unul dintre punctele în care va avea loc o
îndepãrtare de la credinþã. Unde vom gãsi noi siguranþã
dacã nu în adevãrul pe care Domnul ni l-a dat în ultimii
cincizeci de ani?
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SpTB02, The Foundation of Our Faith, 1904:
“Vrãjmaºul sufletelor s-a gândit sã vehiculeze ideea cã între
adventiºii de ziua a ºaptea ar trebui sã aibã loc o reformã ºi
cã aceastã reformã ar consta în renunþarea la doctrinele
care au stat ca stâlpi ai credinþei noastre ºi în reorganizare.
Dar ce s-ar întâmpla dacã s-ar petrece aceastã reformã ºi
reorganizare? Principiile adevãrului pe care Dumnezeu, în
înþelepciunea Sa, le-a dat bisericii rãmãºiþei vor fi
îndepãrtate. Religia noastrã se va schimba. Principiile
fundamentale care au susþinut lucrarea în ultimii cincizeci
de ani vor fi considerate erezii. Va apãrea o nouã
organizaþie. Vor fi scrise cãrþi care susþin o nouã orânduialã.
Se va introduce un sistem intelectual filozofic. Întemeietorii
acestui nou sistem vor merge în oraºe ºi vor face o lucrare
minunatã. Bineînþeles cã Sabatul va fi privit cu uºurinþã,
ca de altfel ºi Dumnezeul care l-a creat. Nimic nu va fi
lãsat sã se opunã noii miºcãri. Conducãtorii vor susþine cã
virtutea este mai bunã decât viciul, dar fiindcã îl dau pe
Dumnezeu deoparte, ei îºi vor pune nãdejdea de ajutor în
puterea omului, care, fãrã Dumnezeu, este zadarnicã.
Temeliile lor vor fi aºezate pe nisip, iar furtuna ºi ºuvoaiele
vor distruge aceastã clãdire. Cine are autoritatea sã înceapã
o astfel de miºcare? Noi avem Biblia. Avem experienþele
din trecut, confirmate de lucrarea supranaturalã a Duhului
Sfânt. Avem un adevãr care nu acceptã compromisul. Nu
vom respinge aºadar orice nu este în armonie cu acest
adevãr? Eu am ezitat ºi amânat sã fac cunoscut ceea ce
Duhul Domnului m-a îndemnat sã scriu. N-am vrut sã fiu
obligatã sã combat influenþa acestor idei greºite. Dar în
providenþa lui Dumnezeu, abaterile care vor urma trebuie
întâmpinate.
Review and Herald, 3 martie, 1904:
Nimeni sã nu încerce sã înlocuiascã temeliile credinþei
noastre, temelii care au fost aºezate, la începutul lucrãrii
noastre, prin studiul Cuvântului lui Dumnezeu, cu
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rugãciune ºi descoperire divinã. Pe aceste temelii noi am
clãdit în ultimii cincizeci de ani. Oamenii pot presupune
cã au gãsit o cale nouã ºi cã pot aºeza o temelie mai sigurã
decât aceea care a fost aºezatã. Dar aceasta este o mare
înºelãciune. Nici un om nu poate aºeza o altã temelie decât
cea care a fost aºezatã. În trecut mulþi s-au apucat sã
clãdeascã o nouã credinþã, sã stabileascã noi principii. Dar
cât au durat acestea? Curând s-au dãrâmat, pentru cã nu
erau zidite pe Stâncã. N-au fost obligaþi ºi ucenicii sã facã
faþã opiniilor omeneºti? Nu s-au confruntat ei cu teorii false
ºi apoi, dupã ce le-au respins, n-au rãmas ei fermi spunând:
“Cãci nimeni nu poate pune o altã temelie decât cea care a
fost pusã ºi care este Isus Hristos”? 1Corinteni 3:11. Aºa
cã noi trebuie sã ne pãstrãm încrederea pânã la sfârºit.
Cuvinte pline de putere au fost trimise acestui popor de
cãtre Dumnezeu ºi Isus Hristos, scoþându-l din lume pas
cu pas la o luminã clarã a adevãrului prezent. Cu buzele
atinse de un foc sfânt, servii lui Dumnezeu au proclamat
acest adevãr. Glasul divin ºi-a pus pecetea Sa asupra
autenticitãþii mesajului proclamat.
Review and Herald, 3 martie, Danger in Speculative
Knowledge, 1904:
Sunt împuternicitã sã spun cã a sosit timpul sã acþionãm
hotãrât. Lucrurile care se vãd acum în cauza lui Dumnezeu
sunt asemãnãtoare cu cele întâmplate pe vremea când
Balaam l-a fãcut pe Israel sã pãcãtuiascã înainte ca acesta
sã intre în þara promisã. Cât de periculos este sã înalþi un
om pânã acolo încât sã devinã confuz ºi sã producã confuzie
ºi în minþile altora cu privire la adevãrurile pe care timp
de cincizeci de ani Domnul le-a oferit poporului Sãu. Puþini
pot înþelege apostazia din prezent. Dar Domnul a ridicat
perdeaua ºi mi-a arãtat semnificaþia ei cât ºi rezultatele pe
care le va avea dacã este toleratã. Acum este timpul sã ne
înãlþãm glasurile ºi sã avertizãm. Îl va recunoaºte poporul
pe Dumnezeu ca pe Conducãtorul lui suprem ori va alege
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sã creadã argumentele ºi pãrerile înºelãtoare care, atunci
când vor fi coapte pe deplin, vor aduce în minþile celor ce
le acceptã necunoaºterea de Dumnezeu? Aceste cuvinte
mi-au fost prezentate în timpul nopþii. Punctele de vedere
prezentate în cartea “Living Temple”, referitoare la
personalitatea lui Dumnezeu, au fost primite chiar ºi de
oameni care au avut o experienþã îndelungatã în adevãr.
Când asemenea oameni consimt sã guste din fructul
pomului cunoºtinþei binelui ºi rãului, nu mai este cazul sã
abordãm delicat acest subiect. Faptul cã cei pe care i-am
crezut tari în credinþã au eºuat în a recunoaºte influenþa
amãgitoare ºi distrugãtoare a acestei cunoºtinþe a rãului, ar
trebui sã ne îngrijoreze mai mult ca orice altceva! Faptul
cã oameni care au avut atâta luminã ºi dovezi atât de clare
ale autenticitãþii adevãrului pe care îl deþinem au fost
destabilizaþi spiritual ºi conduºi sã accepte teorii spiritiste
referitoare la personalitatea lui Dumnezeu, nu poate fi
considerat un subiect lipsit de importanþã. Aceste doctrine,
în conformitate cu concluziile lor logice, mãturã întregul
sistem creºtin. Ele desconsiderã cu totul lumina pe care
Hristos, venit din cer, i-a dat-o lui Ioan pentru poporul Sãu.
Ele ne fac sã socotim evenimentele care se aflã chiar
înaintea noastrã ca fiind de micã importanþã. Ele fac fãrã
efect adevãrul de origine cereascã ºi jefuiesc poporul lui
Dumnezeu de experienþele sale din trecut, dându-le în
schimb o falsã cunoaºtere.
Manuscript Releases, Volum 4, Ms 142, 1905:
Nimic nu este atât de preþios pentru mine ca gândul cã
Hristos este Mântuitorul meu. Eu apreciez adevãrul, fiecare
iotã în parte, întocmai aºa cum mi-au fost date prin Duhul
Sfânt în ultimii cincizeci de ani. Vreau ca toþi ºã ºtie cã eu
mã aflu în prezent pe aceeaºi platformã a adevãrului, adevãr
pe care noi l-am menþinut timp de jumãtate de secol. Aceasta
este mãrturia mea pe care doresc sã o prezint astãzi, ziua în
care împlinesc ºaptezeci ºi opt de ani.
11

Laodicea

Scrisoarea 95,14 martie, adresatã lui D.H.Kress, 1905:
Dumnezeu a aºezat în mâinile noastre un steag pe care sunt
scrise cuvintele: “Poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui
Isus”. El declarã cã aici sunt cei care þin poruncile lui
Dumnezeu ºi au mãrturia lui Isus Hristos. În orice timp ºi
orice loc noi trebuie sã þinem sus ºi ferm acest steag. Poporul
ales al lui Dumnezeu trebuie sã stea hotãrât sub steagul
adevãrului. Adevãrurile pe care noi le-am proclamat mai
bine de jumãtate de secol au fost contestate mereu ºi
mereu. În tot acest timp credinþa a fost contestatã, dar
Domnul a demonstrat iar ºi iar adevãrul prin lucrarea
Duhului Sãu Sfânt. Cei care s-au ridicat pentru a verifica
ºi rãsturna principiile adevãrului prezent, au fost mustraþi
cu fermitate.
Ms 75, May, Building the Waste Places, 1905:
Domnul doreºte ca noi sã prezentãm acum din nou mãrturia
scrisã a celor ce acum sunt morþi, ca sã ne vorbeascã despre
lucrurile cereºti. Duhul Sfânt ne-a dat sfaturi pentru zilele
acestea din urmã. Noi trebuie sã repetãm mãrturiile pe care
Dumnezeu le-a dat poporului Sãu, mãrturiile care prezintã
clar adevãrurile referitoare la sanctuar ºi care scot în
evidenþã legãtura dintre Hristos ºi adevãrurile despre
sanctuar. Dacã suntem cu adevãrat solii trimiºi de Domnul,
n-ar trebui sã rãspândim idei ºi teorii care contrazic solia
pe care Dumnezeu a dat-o prin servii Sãi începând cu anul
1844. În acel timp mulþi au cãutat pe Domnul din toatã
inima ºi din tot sufletul. Oamenii pe care Dumnezeu i-a
ridicat erau cercetãtori atenþi ai Scripturilor. ªi cei care
astãzi pretind cã au luminã dar care contrazic învãþãturile
solilor rânduiþi de Dumnezeu, care au lucrat sub cãlãuzirea
Duhului Sfânt, cei care acum aduc teorii noi care schimbã
stâlpii credinþei noastre, nu împlinesc voia lui Dumnezeu,
ci introduc propriile lor rãtãciri, care, dacã sunt primite,
vor duce biserica departe de ancora adevãrului ºi o vor
îndepãrta tot mai mult pânã când vor accepta orice altã
rãtãcire care se mai poate nãscoci.
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Preach the Word, p. 5, 1905:
Atunci când puterea lui Dumnezeu aratã care este adevãrul,
acel adevãr va trebuie sã fie privit întotdeauna ca fiind
adevãr. Nu trebuie sã fie îngãduitã nici o presupunere
ulterioarã care este contrarã luminii prezentate de
Dumnezeu. Se vor ridica unii cu o anumitã înþelegere a
Scripturii care este poate adevãratã pentru ei, dar care de
fapt nu este adevãratã.
Dumnezeu ne-a dat adevãrul pentru timpul de astãzi ca o
temelie pentru credinþa noastrã. Tot timpul vor apãrea
oameni care vor aduce luminã nouã în contradicþie cu
lumina pe care Dumnezeu a dat-o prin puterea Duhului
Sãu cel Sfânt.
Câþiva din cei care au trecut prin experienþa descoperirii
acestui adevãr mai trãiesc încã. În mila Sa, Dumnezeu le-a
mai dat încã viaþã pentru a putea repeta mereu, pânã la
sfârºitul vieþilor lor, experienþele prin care au trecut, aºa
cum a fãcut ºi apostolul Ioan pânã la sfârºitul zilelor sale.
Chiar dacã cei ce au þinut odatã sus stindardul adevãrului,
nu mai trãiesc în prezent, experienþa lor trebuie sã
vorbeascã prin retipãrirea scrierilor lor. Mi s-a arãtat
cã trebuie sã-i facem sã vorbeascã în felul acesta. Astfel
vor depune ei mãrturie cu privire la adevãrul pentru timpul
prezent.
Nu trebuie sã primim cuvintele acelora care vin cu o solie
care contrazice punctele principale ale credinþei noastre.
Ei adunã multe versete din Scripturã ºi le îngrãmãdesc ca
dovezi pentru presupusele lor teorii. Acest lucru s-a repetat
iarãºi ºi iarãºi în ultimii cincizeci de ani. În timp ce
Cuvântul lui Dumnezeu trebuie respectat ca atare,
implementarea acestor adevãruri într-o manierã în care sã
afecteze unul dintre stâlpii credinþei pe care Dumnezeu i-a
stabilit în aceºti cincizeci de ani, constituie o mare greºealã.
Acela care acþioneazã în acest mod nu cunoaºte minunata
descoperire a Duhului Sfânt care a dat putere ºi tãrie soliilor
din trecut ce au fost revelate poporului lui Dumnezeu.
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Early Writings, pp. 258, 259, 1858:
NU SCHIMBAÞI NICI O IOTÃ. - Mi s-a arãtat o mulþime
care era tare ºi în siguranþã, neluând seama la aceia care ar
fi putut sã le zdruncine credinþa întregului trup. Dumnezeu
privea la ea cu aprobare. Mi-au fost arãtate trei trepte solia primului, celui de-al doilea ºi celui de-al treilea înger.
Îngerul care era cu mine mi-a spus: “Vai de cei care vor
schimba chiar ºi cel mai mic lucru din aceste solii.
Înþelegerea acestor solii este de o importanþã vitalã. Destinul
sufletelor depinde de felul în care sunt primite aceste solii.”
Din nou atenþia mi-a fost îndreptatã cãtre aceste trei solii
ºi am vãzut cât de frumos ºi-a câºtigat poporul lui
Dumnezeu experienþa: prin multã suferinþã ºi în încercãri
grele. Dumnezeu i-a cãlãuzit pas cu pas pentru o vreme
îndelungatã pânã când i-a pus cu picioarele pe un platou
solid ºi neclintit.
Review and Herald, 25 mai, 1905:
SANCTUARUL - CA ÞINTÃ A UNOR ATACURI
DEOSEBITE. Pentru cã în viitor vom suferi ispite de tot
felul, trebuie sã stãm cu picioarele pe o temelie solidã. De
asemenea avem nevoie de stâlpi robuºti pentru clãdire. Nici
o iotã nu trebuie îndepãrtatã din ceea ce Domnul a lãsat
aºa. Duºmanul va veni cu doctrine false, cum ar fi aceea cã
nu existã nici un sanctuar. În aceastã privinþã mulþi se vor
depãrta de la credinþã. Unde altundeva ne putem afla în
siguranþã dacã nu în adevãrurile pe care Dumnezeu ni le-a
descoperit în ultimii cincizeci de ani?
Special Testimonies, Seria B, No.2, p.17, 1904:
Satana depune eforturi continue de a introduce pãreri
fanteziste cu privire la sanctuar, degradând imaginea
minunatã a lui Dumnezeu ºi a slujirii lui Hristos pentru
mântuirea noastrã în ceva potrivit minþii pãcãtoase. El
îndepãrteazã puterea care dominã în inimile credincioºilor,
14
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o înlocuieºte cu teorii închipuite, care au fost inventate
pentru a anula adevãrurile ispãºirii ºi distruge încrederea
noastrã în doctrinele care au avut un caracter sfânt încã
de la primirea celei de-a treia solii îngereºti. Astfel, el
ne va jefui de însãºi credinþa în solia care ne-a fãcut sã fim
un popor aparte ºi care a definit identitatea ºi puterea lucrãrii
noastre.
Gospel Workers, p. 303. 1905:
Sunt conºtientã de faptul cã sanctuarul se referã la
neprihãnire ºi adevãr, întocmai cum am susþinut ºi noi de
atât de mult timp. Satana este acela care conduce minþile
multora pe cãrãri lãturalnice. El este foarte încântat când
aceia care cunosc adevãrul devin absorbiþi de
argumentarea din Scripturã a teoriilor eronate ce nu
au nici o legãturã cu adevãrul. Aceasta este o folosire greºitã
a Scripturilor; ele nu au fost date pentru a susþine eroarea
ci pentru a întãri adevãrul.
Mãrturii vol.8 pag. 297, 1904:
Vrãjmaºul cautã sã abatã minþile fraþilor ºi surorilor noastre
de la lucrarea pregãtirii unui popor care sã stea în aceste
zile din urmã. Sofismele lui urmãresc sã abatã minþile de
la primejdiile ºi datoriile acestui timp. Ei nu dau nici o
preþuire luminii pe care Hristos a venit din cer sã i-o dea
lui Ioan, pentru poporul Sãu. Ei învaþã cã scenele de
dinaintea noastrã nu sunt destul de importante spre a le da
o atenþie deosebitã. Ei fac fãrã efect adevãrul de origine
cereascã ºi jefuiesc poporul lui Dumnezeu de experienþa
sa din trecut, dându-i în schimb o ºtiinþã falsã. “Aºa
vorbeºte Domnul: ‘Staþi în drumuri, uitaþi-vã, ºi întrebaþi
care sunt cãrãrile cele vechi, care este calea cea bunã;
umblaþi pe ea.’” (Ier.6:16).
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Nimeni sã nu caute sã înlãture temeliile credinþei noastre temelii care au fost puse la începutul lucrãrii noastre,
prin cercetare cu rugãciune a Cuvântului ºi prin
descoperire. Pe aceste temelii am clãdit noi de cincizeci
de ani încoace. Oamenii îºi pot închipui cã au gãsit o cale
nouã ºi cã pot pune o temelie mai puternicã decât cea care
a fost pusã. Însã aceasta este o mare amãgire. O altã temelie
decât cea pusã nu poate fi aºezatã de nici un om. În trecut,
mulþi s-au apucat sã clãdeascã o nouã credinþã, sã
statorniceascã principii noi. Însã cât a dãinuit clãdirea lor?
A cãzut degrabã, cãci nu era întemeiatã pe Stâncã. Primii
ucenici n-au avut ei oare de întâmpinat zisele oamenilor?
N-au auzit ei învãþãturile false? Dar apoi, dupã toate
acestea, au stat tari ºi au zis: “Nimeni nu poate pune o altã
temelie decât cea care a fost pusã”? (1Cor. 3:11) Deci, noi
trebuie sã ne pãstrãm pânã la sfârºit încrederea nezguduitã
de la început. Cuvinte puternice au fost trimise de
Dumnezeu ºi de Hristos acestui popor, scoþându-l din lume,
punct cu punct, la lumina cea clarã a adevãrului prezent.
Cu buze atinse cu focul sfânt, servii lui Dumnezeu au vestit
solia. Declaraþia divinã ºi-a pus sigiliul pe temeinicia
adevãrului vestit.
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Ce credeau pionierii adventiºti
despre Trinitate
Acest articol scris de R.F.Cottrell,
publicat în Review and Herald în 1 iunie 1869,
expune lãmurit atitudinea pionierilor ºi credinþa lor
în ceea ce priveºte chestiunea trinitãþii
Aceasta a fost o doctrinã popularã ºi a fost privitã ca fiind
corectã de când episcopul Romei a fost înãlþat la rangul ºi
puterea de pontif. Respingerea ei este consideratã o erezie
periculoasã; dar fiecãrei persoane i se permite sã o explice
în felul sãu. Toþi par a fi de acord cã trebuie sã o susþinã,
dar fiecare are libertatea de a o înþelege în felul sãu, pentru
a împãca susþinerile ei contradictorii; prin urmare, sunt
susþinute o mulþime de puncte de vedere de cei care o
îmbrãþiºeazã, toate fiind corecte, cred, atâta vreme cât îºi
dau acordul oficial pentru doctrinã.
În ceea ce mã priveºte, niciodatã nu m-am simþit chemat
de a o explica, nici de a o adopta sau de a o apãra, ºi nici nu
am predicat împotriva ei. Dar probabil cã eu L-am înãlþat
pe Domnul Isus Hristos tot atât de mult ca ºi cei care se
numesc trinitarieni. Aceasta este prima datã când ridic pana
pentru a spune ceva referitor la doctrinã.
Motivele pentru care nu o adopt ºi nu o apãr sunt:
1. Numele ei este nescripturistic; trinitatea, sau Dumnezeul
triunic este necunoscut Bibliei; eu am adoptat ideea cã
doctrinele care necesitã cuvinte nãscocite de mintea
omeneascã pentru a le exprima, sunt doctrine nãscocite.
2. Nu m-am simþit niciodatã chemat sã adopt sau sã explic
ceea ce este contrar tuturor simþurilor ºi raþiunii pe care
Dumnezeu mi le-a dat. Toate încercãrile mele de a explica
un subiect ca acesta, nu l-ar clarifica prietenilor mei.
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Dar dacã sunt întrebat ce cred despre Isus Hristos, rãspunsul
meu este cã eu cred tot ceea ce spune Scriptura despre El.
Dacã mãrturia Îl prezintã ca fiind în slavã împreunã cu Tatãl
înainte de a fi lumea, eu cred. Dacã spune cã era la început
cu Dumnezeu, cã era Dumnezeu, cã toate lucrurile au fost
fãcute prin El ºi pentru El, ºi cã fãrã El nu a fost fãcut
nimic din cele create, eu cred. Dacã Scripturile spun cã El
este Fiul lui Dumnezeu, eu cred. Dacã este declarat cã Tatãl
L-a trimis pe Fiul Sãu în lume, eu cred cã El a avut un Fiu
de trimis.
Dacã mãrturia spune cã El este începutul creaþiei lui
Dumnezeu, eu cred. Dacã este spus cã El este strãlucirea
slavei Tatãlui ºi imaginea exactã a persoanei Sale, eu cred.
ªi când Isus spune: „Eu ºi Tatãl una suntem” eu cred; ºi
când El spune: „Tatãl este mai mare decât Mine”, eu cred
ºi aceasta de asemenea, pentru cã este cuvântul Fiului lui
Dumnezeu, ºi, mai mult de atât, este perfect logic ºi cu
desãvârºire grãitor de la sine.
Dacã sunt întrebat cum cred cã Tatãl ºi Fiul sunt una,
rãspund: „Sunt una într-un fel raþional, nu contrar raþiunii.
Dacã „ºi”-ul din propoziþie înseamnã ceva, atunci Tatãl ºi
Fiul sunt douã fiinþe. Sunt una în acelaºi sens în care Isus
S-a rugat ca ucenicii Sãi sã fie una. El L-a rugat pe Tatãl
Sãu ca ucenicii Sãi sã fie una. Exprimarea Sa este ca ei sã
fie una „dupã cum noi suntem una”.
Se poate obiecta cã, dacã Tatãl ºi Fiul sunt douã fiinþe
distincte, închinându-ne la Fiul ºi numindu-L Dumnezeu,
nu cãlcãm prima poruncã a Decalogului?
Nu! Este voia Tatãlui ca toþi oamenii sã-L onoreze pe Fiul
aºa cum Îl onoreazã pe Tatãl. Nu putem sã cãlcãm porunca
ºi sã-L dezonorãm pe Dumnezeu prin faptul cã ne supunem
Lui. Tatãl spune despre Fiul: „Toþi îngerii lui Dumnezeu
18
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sã I se închine”. Dacã îngerii ar refuza sã se închine Fiului,
s-ar rãscula împotriva Tatãlui.
Copiii moºtenesc numele tatãlui lor. Fiul lui Dumnezeu a
obþinut prin moºtenire un nume mult mai minunat decât
îngerii. Numele este numele Tatãlui Sãu. Tatãl Îi spune
Fiului: „Tronul Tãu, o, Dumnezeule, este în veci de veci”
(Evrei 1:8). Fiul este numit „Dumnezeul Puternic” (Isaia
9:6). ªi când va reveni pe pãmânt, poporul Sãu va exclama:
„Acesta este Dumnezeul nostru” (Isaia 25:9).
Este voia Tatãlui ca noi sã-L onorãm pe Fiul. Fãcând astfel,
noi aducem supremã onoare Tatãlui. Dacã-L dezonorãm
pe Fiul, Îl dezonorãm pe Tatãl; cãci El ne cere sã-L onorãm
pe Fiul Sãu.
Cu toate cã Fiul este numit Dumnezeu, existã un Dumnezeu
ºi Tatã al Domnului nostru Isus Hristos (1Petru 1:3). Cu
toate cã Tatãl Îi spune Fiului: „Tronul Tãu, o Dumnezeule,
este în veci de veci” totuºi acest tron I-a fost dat de Tatãl
Sãu; ºi pentru cã El a iubit neprihãnirea ºi a urât nelegiuirea,
mai departe spune:
„De aceea Dumnezeule, chiar DumnezeulTãu Te-a uns”
(Evrei 1:9). Dumnezeu L-a fãcut pe Isus atât Domn cât ºi
Hristos. (Fapte 2:36).
Fiul este Tatã veºnic, însã nu al Lui Însuºi, nici al Tatãlui
Sãu, ci al copiilor Sãi. Exprimarea Sa este: „Eu ºi copiii pe
care Dumnezeu Mi i-a dat” (Evrei 2:13).
R.F.Cottrell
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ªi alþi pionieri ºi-au exprimat felul în care au înþeles
Dumnezeirea ºi pericolele crezului Trinitarian.
Iatã câþiva dintre ei:

James White: 1821-1881
Isus S-a rugat ca ucenicii Sãi sã fie una, dupã cum El ºi
Tatãl Sãu erau una. Aceastã rugãciune nu avea în vedere
un ucenic cu doisprezece capete, ci doisprezece ucenici,
fãcuþi una în scop ºi efort pentru cauza Maestrului lor. Nici
Tatãl ºi Fiul nu sunt componenþi ai „Dumnezeului trei-unu”.
Ei sunt douã fiinþe distincte, ºi totuºi una în conceperea ºi
împlinirea mântuirii. Cei rãscumpãraþi, de la cel dintâi care
se împãrtãºeºte de marea rãscumpãrare ºi pânã la cel din
urmã, toþi atribuie slavã, glorie ºi mãrire pentru salvarea
lor atât lui Dumnezeu cât ºi Mielului. (James White, 1868,
Întâmplãrile Vieþii, pag.343).
„Iubiþilor, pe când cãutam cu tot dinadinsul sã vã scriu
despre mântuirea noastrã comunã, m-am vãzut obligat sã
vã scriu ca sã vã îndemn sã vã luptaþi pentru CREDINÞA
(articulat – n.t.) care a fost datã sfinþilor odatã pentru
totdeauna...” (Iuda 3,4) ...
Îndemnul de a lupta pentru credinþa datã sfinþilor este numai
pentru noi. ªi este deosebit de important pentru noi sã ºtim
pentru ce ºi cum sã ne luptãm. În cel de-al patrulea verset,
el ne oferã motivul pentru care ar trebui sã ne luptãm pentru
CREDINÞÃ, o credinþã deosebitã: „cãci sunt anumiþi
oameni”, sau o anumitã categorie, care tãgãduiesc pe
singurul Dumnezeu adevãrat ºi pe Isus Hristos...
Modul în care spiritiºtii au determinat sau au tãgãduit pe
singurul Domn Dumnezeu ºi pe Domnul nostru Isus Hristos,
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a fost prin cea dintâi folosire a vechiului crez nescripturistic
Trinitarian, ºi anume cã Isus Hristos este veºnicul
Dumnezeu, cu toate cã nu au nici mãcar un singur text
pentru a-l sprijini, în timp ce noi avem o abundenþã de mãrturii
lãmurite ale Scripturii cã El este Fiul veºnicului Dumnezeu.
(James White, 24 ianuarie 1846, The Day Star)
Tatãl este mai mare prin faptul cã El este primul. Fiul este
urmãtorul în autoritate, pentru cã Lui I-au fost date toate
lucrurile. (James White, 4 ianuarie 1881, R&H).
Cei care învaþã abolirea legii Tatãlui ne spun cã poruncile
lui Dumnezeu menþionate în Noul Testament nu sunt cele
zece, ci sunt cerinþele Evangheliei, ca pocãinþa, credinþa,
botezul ºi cina Domnului. Dar, în timp ce acestea ºi fiecare
dintre celelalte cerinþe specifice Evangheliei sunt cuprinse
în credinþa lui Isus, este evident cã poruncile lui Dumnezeu
nu sunt spusele lui Hristos sau ale apostolilor Sãi.
Afirmaþia cã spusele Fiului ºi ale apostolilor Sãi sunt
poruncile Tatãlui, este tot atât de strãinã de adevãr ca ºi
vechea absurditate trinitarianã cã Isus Hristos este Însuºi
veºnicul Dumnezeu. ªi, dupã cum credinþa lui Isus cuprinde
fiecare cerinþã specificã a Evangheliei, tot aºa poruncile
lui Dumnezeu menþionate de cel de-al treilea înger cuprind
numai cele zece precepte ale legii imutabile a Tatãlui, care
nu sunt specifice nici unei dispensaþiuni, ci comune tuturor.
(James White, 5 august 1852, R&H, vol.3, nr.7, pag.52,
par.42).
Fratele Cottrell are aproape optzeci de ani, ºi-ºi aminteºte
de ziua cea întunecatã din 1780, ºi a fost un pãzitor al
Sabatului pentru mai bine de treizeci de ani. Pe vremuri,
era unit cu Baptiºtii de Ziua a ªaptea, dar în anumite puncte
era deosebit de restul trupului. El a respins doctrina
trinitãþii, de asemenea ºi doctrina conºtienþei omului între
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moarte ºi înviere, ºi pedepsirea celor rãi într-o veºnicã
conºtienþã. El credea cã cei rãi vor fi distruºi. Fratele
Cottrell ºi-a înmormântat nu cu mult timp în urmã soþia,
despre care se spune cã era una dintre cele mai bune de pe
faþa pãmântului.
Nu mult dupã aceea, acest peregrin îmbãtrânit a primit o
scrisoare de la prietenii sãi din Wisconsin, care susþineau
cã este de la doamna Cottrell, soþia sa, care adormise în
Isus. Dar el, crezând cã morþii nu ºtiu nimic, era pregãtit sã
respingã îndatã erezia cã spiritele morþilor, cunoscând totul,
se întorc ºi discutã cu cei vii. Astfel, adevãrul este un sprijin
pentru vârsta sa înaintatã. El are trei fii în Mill Grove, care,
împreunã cu familiile lor, sunt pãzitori ai Sabatului. (James
White, 9 iunie 1853, R&H, vol.4, nr.2, pag.12, par.16).

Poziþia Rãmãºiþei
Ca ºi erori fundamentale, putem adãuga acestui sabat
contrafãcut ºi alte erori pe care protestanþii le-au adus de
la biserica Catolicã, erori ca botezul prin stropire, trinitatea,
conºtienþa morþilor ºi viaþa veºnicã în suferinþã. Masele
care au îmbrãþiºat aceste erori fundamentale, fãrã îndoialã
cã au fãcut-o din ignoranþã; dar se poate concepe cã biserica
lui Hristos va purta aceste erori pânã când scenele judecãþii
se vor abate asupra lumii? Noi credem cã nu. „Aici sunt
cei care pãstreazã poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui
Isus.”
Aceastã categorie care trãieºte chiar înaintea celei de-a doua
veniri, nu vor pãstra tradiþiile oamenilor, nici nu vor
îmbrãþiºa erori fundamentale în legãturã cu planul de
salvare prin Isus Hristos. ªi, pe mãsurã ce lumina adevãratã
strãluceºte asupra acestor subiecte ºi este respinsã de mase,
condamnarea se va abate asupra lor. Când înaintea
oamenilor este înfãþiºat adevãratul Sabat, când pretenþiile
poruncii a patra le sunt solicitate iar ei resping aceastã
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instituþie sfântã a Dumnezeului cerului pentru cã au în locul
ei o instituþie a fiarei, poate fi spus în sensul cel mai deplin
cã ei se închinã fiarei. Mesajul de avertizare al celui de-al
treilea înger este dat în legãturã cu acea perioadã, când
semnul fiarei va fi primit în locul sigiliului viului
Dumnezeu. Solemnã, teribilã, rapidã orã! (James White,
12 septembrie 1854, Review & Herald, vol.6, nr.5, pag.36,
par.8).
Aici putem menþiona Trinitatea, care face sã disparã
personalitatea lui Dumnezeu ºi a Fiului Sãu, Isus Hristos,
ºi recomandã botezul prin stropire sau turnare în locul
„îngropãrii cu Hristos în botez”, „fãcuþi o tulpinã cu El în
moartea Lui”. Dar trecem de aceste fabule pentru a nota
una care este consideratã sacrã de aproape toþi pretinºii
creºtini, atât catolici cât ºi protestanþi. Este schimbarea
Sabatului poruncii a patra din ziua a ºaptea în prima zi a
sãptãmânii. (James White, 11 decembrie 1855, R&H, vol.7,
nr.11, pag.85, par.16).
„Taina pãcatului” a început sã lucreze în bisericã în zilele
lui Pavel. În final, ea a înnãbuºit simplitatea Evangheliei ºi
a corupt doctrina lui Hristos, iar biserica a intrat în pustie.
Martin Luther ºi alþi reformatori s-au ridicat în puterea lui
Dumnezeu ºi, cu Spiritul ºi Cuvântul, au realizat mari
progrese în Reformã. Cea mai mare greºealã pe care o gãsim
la Reformã este cã reformatorii au oprit procesul reformei.
Dacã ar fi continuat ºi ar fi înaintat pânã ce ar fi lãsat în
spate ºi ultimul vestigiu al papalitãþii ca nemurirea naturalã,
botezul prin stropire, trinitatea ºi pãzirea duminicii, biserica
ar fi fost acum liberã de erorile ei nescripturistice. (James
White,7 februarie 1856, R&H, vol.7, nr.19, pag.184, par.26).
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Joseph H. Waggoner
1820-1889
Doctrina Trinitãþii submineazã Ispãºirea
Fãrã îndoialã cã pentru mulþi va pãrea ca lipsit de respect
sã vorbim astfel despre doctrina Trinitãþii. Dar noi credem
cã ei vor privi subiectul într-o luminã diferitã dacã vor
examina într-un mod calm ºi sincer argumentele pe care le
vom prezenta. Noi ºtim cã scriem având cele mai adânci
sentimente de respect faþã de Scripturã ºi cu cea mai înaltã
stimã pentru fiecare doctrinã ºi adevãr al Scripturii. Însã
respectul pentru Scripturã nu presupune respect pentru
opiniile oamenilor faþã de Scripturã.
Nu este scopul nostru de a prezenta vreun argument în plus
asupra doctrinei Trinitãþii, afarã de cele ce sunt necesare
subiectului pe care îl analizãm, ºi anume cel al ispãºirii.
Iar noi suntem dispuºi, pe deplin dispuºi, sã lãsãm concluzia
problemei în seama cititorilor noºtri, în speranþa cã vor
face un efort în a-ºi depãºi prejudecãþile, dacã din nefericire
ar avea aºa ceva. Punctele în care nu sunt consecvenþi
trinitarienii ºi pe care le vom aborda, cu scopul de a elibera
doctrina Ispãºirii de reproºurile care i-au fost aduse atât de
mult timp, sunt însãºi consecinþele ce decurg din sistemul
lor teologic. Indiferent cât de abili ar fi scriitorii la care ne
gândim, ei nu se pot elibera de inconsecvenþe fãrã a-ºi
corecta doctrina.
Mulþi teologi chiar cred cã ispãºirea, în ceea ce priveºte
mãreþia ºi eficacitatea ei, este legatã de doctrina Trinitãþii.
Dar noi nu putem vedea legãtura dintre cele douã.
Dimpotrivã, apãrãtorii acestei doctrine ajung chiar în
situaþia dificilã pe care doreau atât de mult s-o evite.
Dificultatea lor constã în urmãtoarele: ei considerã negarea
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Trinitãþii ca fiind negarea divinitãþii lui Hristos. Dacã ar fi
aºa, ar trebui sã ne agãþãm de doctrina Trinitãþii cu toate
puterile, dar nu este cazul. Cei care au citit comentariile
noastre asupra morþii Fiului lui Dumnezeu, ºtiu cã noi
credem hotãrât în divinitatea lui Hristos; dar nu putem
accepta ideea Trinitãþii dupã cum este susþinutã de
trinitarieni, fãrã a renunþa la ideea noastrã asupra mãreþiei
sacrificiului fãcut pentru rãscumpãrarea noastrã.
Iar aici este demonstrat cât de admirabil se întâlnesc în
cadrul teologiei cele mai rãspândite douã extreme. Cei mai
eminenþi trinitarieni ºi cei mai slabi unitarieni se întâlnesc
ºi sunt perfect de acord în privinþa morþii lui Hristos –
credinþa ambilor se sprijinã pe socinianism. Unitarienii
cred cã Hristos a fost un profet ºi un învãþãtor inspirat, dar
numai uman; de aceea moartea Sa se constituie numai în
aceea a unui trup omenesc. Trinitarienii insistã cã
termenul „Hristos” cuprinde douã naturi distincte ºi
separate: una care a fost numai umanã; cealaltã, a doua
persoanã din Trinitate, care a locuit în trup de carne pentru
o scurtã perioadã, dar cãreia îi era imposibil sã sufere sau
sã moarã; prin urmare, Hristos care a murit a fost numai
natura umanã în care a locuit divinitatea.
Ambele pãrþi au o jertfã umanã ºi nimic mai mult. Nu
conteazã cât de preamãrit a fost Fiul pre-existent; indiferent
cât de glorios, cât de atotputernic ºi chiar veºnic, dacã a
murit numai partea umanã, sacrificiul a fost în exclusivitate
omenesc. ªi în ceea ce priveºte moartea intermediarã a lui
Hristos, aceasta este socinianism. În felul acesta remarca
este îndreptãþitã, ºi anume, cã doctrina trinitãþii depreciazã
ispãºirea, lãsându-i ca bazã numai o jertfã umanã. Câteva
citate vor demonstra corectitudinea acestei afirmaþii.
(J.H.Waggoner, 1884, Ispãºirea în Lumina Naturii ºi a
Descoperirii, pag.164, 165).
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Avem încredinþarea cã am demonstrat pentru convingerea
fiecãruia dintre acei care „tremurã înaintea Cuvântului”
Domnului, cã Fiul lui Dumnezeu, care era la început, prin
care au fost fãcute lumile, a suferit moartea pentru noi;
declaraþiile des repetate de teologi, potrivit cãrora a murit
numai un trup uman, sunt, potrivit Scripturii, dovedite ca
neadevãrate. Aceºti scriitori iau doctrina Trinitãþii ca
temelie ºi susþin cã Hristos este a doua persoanã în Trinitate
ºi deci nu putea muri. Astfel, ei considerã cã moartea nu
este o încetare a vieþii; ºi, prin cele douã considerente
nescripturistice, intrã în numeroase dificultãþi ºi încarcã
doctrina Ispãºirii cu contradicþii lipsite de sens. Noi nu ne
vom aºeza în opoziþie cu opiniile religioase ale altor oameni
dacã nu este necesar, ci vrem sã eliberãm doctrina Ispãºirii
de consecinþele acestor idei ºi suntem obligaþi sã respingem
aceste argumente binecunoscute aduse în favoarea doctrinei
Trinitãþii.
În Manualul Ispãºirii, textul din 1Ioan 5:20 este citat ca ºi
conþinând dovada unei Trinitãþi ºi a Divinitãþii Supreme a
lui Hristos. Acolo se pretinde cã El este numit „adevãratul
Dumnezeu ºi viaþa veºnicã”. Întregul verset sunã astfel:
„ªtim cã Fiul lui Dumnezeu a venit, ºi ne-a dat pricepere
sã cunoaºtem pe Celce este adevãrat. ªi noi suntem în Celce
este adevãrat, adicã în Isus Hristos, Fiul Lui. El este
Dumnezeul adevãrat ºi viaþa veºnicã”. O persoanã trebuie
sã fie puternic legatã de o teorie pentru a citi acest verset ºi
sã nu vadã deosebirea evidentã dintre adevãratul Dumnezeu
ºi Fiul lui Dumnezeu. „Noi suntem în Celce este adevãrat”.
Cum? „În Isus Hristos, Fiul Lui”. Deosebirea dintre Hristos
ºi adevãratul Dumnezeu este în mod clar arãtatã chiar în
cuvintele Mântuitorului din Ioan 17:3: „... sã Te cunoascã
pe Tine, singurul Dumnezeu adevãrat, ºi pe Isus Hristos pe
care L-ai trimit Tu.”

26

Laodicea

Mai multã polemicã se dezlãnþuie asupra versetului din Isaia
9:6, atunci când este citat ca sprijinind Trinitatea, verset
pe care l-am citat mai înainte ca referindu-se la Marele
nostru Preot care ªi-a vãrsat sângele pentru noi. Apãrãtorii
acestei teorii vor spune cã versetul face referire la o Trinitate
pentru cã Hristos este numit „Pãrintele veºniciei”. Dar,
pentru acest motiv, ºi din alte motive, noi afirmãm cã
versetul nu face nici o referire la Trinitate. Este Hristos
“Pãrintele veºniciei” în cadrul Trinitãþii? Dacã acesta este
adevãrul, atunci cine este “Fiu în cadrul ei”? Ori dacã El
este atât Pãrinte cât ºi Fiu, atunci cum poate fi Trinitate?
Cãci Trinitatea presupune trei persoane.
Pentru a putea vorbi despre Trinitate trebuie menþinutã
deosebirea dintre Tatã ºi Fiu. Acum, Hristos este numit „a
doua persoanã a Trinitãþii”; dar dacã textul din Ioan 9:6
vorbeºte despre existenþa unei Trinitãþi, sau se referã la ea,
atunci versetul demonstreazã cã Hristos este nu cea de-a
doua persoanã, ci prima, fiind “Pãrintele”, deci Tatãl. Iar
dacã El este prima persoanã, atunci cine este cea de-a doua?
Este limpede cã acest text nu susþine o asemenea doctrinã.
(J.H.Waggoner, Ispãºirea în Lumina Naturii ºi a
Descoperirii, pag.167, 169, 1884).
Aºa cum am remarcat înainte, marea greºealã a
trinitarienilor în argumentaþia asupra acestui subiect este
urmãtoarea: ei nu fac nici o deosebire între negarea Trinitãþii
ºi negarea divinitãþii lui Hristos. Ei vãd numai cele douã
extreme, între care se aflã adevãrul; iar ei considerã fiecare
referinþã la pre-existenþa lui Hristos ca o dovadã în sprijinul
Trinitãþii. Scriptura mãrturiseºte în mod lãmurit despre preexistenþa lui Hristos ºi despre divinitatea Sa; însã pãstreazã
o desãvârºitã tãcere în ceea ce priveºte Trinitatea.
Declaraþia potrivit cãreia Fiul lui Dumnezeu nu putea muri
este tot atât de departe de învãþãturile Bibliei ca lumina de
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întuneric. ªi dacã i-am întreba pe trinitarieni: “cãreia dintre
cele douã naturi îi datorãm salvarea?”, rãspunsul trebuie
sã fie desigur: „aceleia care a murit sau ºi-a vãrsat sângele
pentru noi” cãci „noi avem rãscumpãrarea prin sângele
Sãu.” Atunci, este evident cã, dacã numai natura umanã a
murit, Rãscumpãrãtorul nostru este numai uman, iar divinul
Fiu al lui Dumnezeu nu a luat parte la lucrarea de
rãscumpãrare, cãci nu putea sã sufere sau sã moarã. Cu
siguranþã cã avem dreptate atunci când afirmãm cã doctrina
Trinitãþii înjoseºte Ispãºirea prin coborârea sacrificiului
sângelui rãscumpãrãtor la standardul inferior al
socinianismului. (J.H.Waggoner, 1884, Ispãºirea în Lumina
Naturii ºi a Descoperirii, pag.173; se poate gãsi de
asemenea ºi în R&H, 1 nov., vol.22, pag.189, 1863).
Pre-existenþa ºi divinitatea Mântuitorului nostru sunt cel
mai clar dovedite de acele versete care se referã la El,
identificându-L cu „Cuvântul”. „La început a fost Cuvântul,
ºi Cuvântul era cu Dumnezeu, ºi Cuvântul era Dumnezeu.
El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost fãcute
prin El, ºi nimic din ce a fost fãcut, n-a fost fãcut fãrã El”
(Ioan 1:1-3). Aceasta dovedeºte în mod lãmurit o divinitate
pre-existentã. Autorul spune: „La început era Cuvântul”.
Ceea ce Ioan numeºte „Cuvântul” în aceste pasaje, Pavel
numeºte „Fiul” în Evrei 1:1-3, „... Dumnezeu la sfârºitul
acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moºtenitor
al tuturor lucrurilor, prin care a fãcut ºi veacurile; El, care
este oglindirea slavei Lui, ºi întipãrirea Fiinþei Lui, ºi care
þine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui...” ªi în alte
locuri din aceastã scrisoare, Isus Hristos este considerat o
persoanã preamãritã. În aceste pasaje descoperim
divinitatea sau „natura preaînaltã” a Domnului nostru.
Într-adevãr, limbajul nu poate descrie mai clar acest adevãr;
de aceea nu este necesar a cita ºi alte texte pentru a
demonstra aceasta, cãci a fost demonstrat suficient deja.
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Primul citat spune despre Cuvânt cã era Dumnezeu, ºi, de
asemenea, “Cuvântul era cu Dumnezeu”. Nu este nevoie
de nici o dovadã în plus – cãci, într-adevãr, acest citat este
el însuºi suficient – cum cã Cuvântul, ca Dumnezeu, nu
era Dumnezeul cu care era împreunã. ªi dupã cum nu este
decât „un singur Dumnezeu”, termenul care se referã la
Cuvânt trebuie sã fie folosit într-un sens subordonat, ceea
ce este lãmurit de Pavel, care identificã aceastã persoanã
pre-existentã cu Fiul lui Dumnezeu. Acest fapt este de
asemenea confirmat ºi de cuvintele lui Ioan când spune:
Cuvântul „era la Tatãl” (1Ioan 1:2); de asemenea el spune:
Cuvântul era „Fiul Sãu, Isus Hristos.” (vers.3).
Este normal ca Fiul sã poarte numele ºi titlul Tatãlui Sãu,
mai ales când Tatãl Îl face reprezentantul Sãu exclusiv
pentru om ºi Îl îmbracã cu o asemenea putere – „prin care
a fãcut lumile.” Cã este folosit termenul de „Dumnezeu”
într-un astfel de sens este de asemenea dovedit de Pavel
care, citând Psalmul 45:6.7, îl aplicã la Isus. „Pe când Fiului
i-a zis: ‘Scaunul Tãu de domnie, Dumnezeule, este în veci
de veci, ... de aceea Dumnezeule, Dumnezeul Tãu Te-a uns
cu un untdelemn de bucurie mai pe sus decât pe tovarãºii
Tãi” (Evrei 1:8.9). Titlul de Dumnezeu este aplicat Fiului
care este uns de cãtre Dumnezeul Sãu. Acesta este cel mai
înalt titlu pe care-l poate purta, ºi este evident folosit aici
cu sensul de subordonat Tatãlui Sãu.
Este deseori susþinut cã Acest preaînãlþat a venit pe pãmânt
ºi a locuit într-un trup omenesc pe care l-a pãrãsit în ora
morþii Sale. Dar Scripturile învaþã cã Acest preaînãlþat a
fost exact aceeaºi Persoanã care a murit pe cruce; ºi chiar
în aceasta constã imensul sacrificiu fãcut pentru om –
dragostea minunatã a lui Dumnezeu ºi bunãvoinþa
singurului Sãu Fiu. Ioan spune: „Cuvântul vieþii”, „Cel care
a fost de la început”, „care era cu Tatãl”, Cel preaînãlþat,
Cel pre-existent, „pe care L-am auzit, pe care L-am vãzut
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cu ochii noºtri, pe care L-am privit, ºi pe care L-au
îmbrãþiºat mâinile noastre.” (J.H. Waggoner, Ispãºirea în
Lumina Naturii ºi a Descoperirii, pag.152-154, 1884).
Întrebare: Ce este duminica, sau ziua Domnului în general?
Rãspuns: Este o zi dedicatã de apostoli în onoarea sfintei
Trinitãþi ºi în memoria faptului cã Hristos, Domnul nostru,
a înviat din morþi duminica, a trimis Duhul Sfânt într-o
duminicã, etc.; ºi de aceea este numitã ziua Domnului. Mai
este numitã ºi „Sunday” (în limba englezã „ziua soarelui”
– n.t.) de la vechea denumire a romanilor „Dies Solis”,
ziua soarelui, cãruia îi era închinatã. – Douay Catechism,
pag.143. (J.H.Waggoner, 18 iulie 1854, R&H, vol.5, nr.24,
pag.86, par.16-18).

Motto: “Veþi cunoaºte adevãrul, ºi adevãrul vã va face liberi”
“.
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Joseph Bates: 1792-1872
Pãrinþii mei erau vechi membrii ai bisericii Congregaþionaliste împreunã cu toþi copiii lor ºi sperau din toatã inima cã
ºi noi ne vom uni cu ei. Însã ei au adoptat în credinþa proprie
câteva puncte pe care eu nu le pot pricepe. Voi oferi douã
exemple: felul în care botezau ºi doctrina Trinitãþii. Tatãl
meu, care a fost diacon o lungã perioadã de timp, s-a strãduit
sã mã convingã cã punctele lor de doctrinã erau corecte...
În ceea ce priveºte trinitatea, am concluzionat cã era o
imposibilitate pentru mine sã cred cã Domnul Isus Hristos,
Fiul Tatãlui, era de asemenea Atotputernicul Dumnezeu,
Tatãl, una ºi aceeaºi fiinþã. I-am spus tatãlui meu: „Dacã
mã poþi convinge cã noi suntem una în acest sens, cã tu eºti
tatãl meu, iar eu sunt fiul tãu; ºi de asemenea cã eu sunt
tatãl tãu ºi tu fiul meu, atunci voi putea crede în trinitate.”
(Joseph Bates, 1868, Autobiografia Prezbiterului Joseph
Bates, pag.204).

Laodicea

Cum ºi-ar fi explicat Daniel propria viziune din capitolul
ºapte, dacã „Hristos era Dumnezeu”? El vede pe Unul „ca
Fiul omului (ºi nu o altã persoanã), cãruia I s-a dat Domnia,
ºi Slava, ºi o împãrãþie, alãturi de Cel Îmbãtrânit de Zile.
Mai târziu, Ioan îl descrie pe Unul stând pe un tron ºi având
o carte în mâna dreaptã, ºi apoi Îl vede pe Isus, deosebit de
Acesta, venind spre tron, ºi luând cartea din mâna Celui ce
stãtea pe el.
Acum, dacã ar fi posibil ca aceste douã persoane total
diferite sã aparã într-o singurã persoanã, atunci aº putea
crede cã Dumnezeu a murit ºi a fost îngropat în locul lui
Isus, ºi cã Pavel a greºit când a spus: „Acum, Dumnezeul
pãcii care a adus înapoi dintre cei morþi pe Domnul nostru
Isus Hristos, marele Pãstor al oilor” etc.; precum ºi cã Isus
nu a vrut sã spunã cã El a venit de la Dumnezeu ºi cã merge
la Dumnezeu, când a afirmat aceasta, etc.; ºi mult mai multe,
dacã este nevoie, pentru a demonstra completa absurditate
a unei asemenea credinþe. (o scrisoare scrisã de Joseph
Bates cãtre William Miller, 1848, Experienþa Trecutã ºi
Prezentã, pag.187).

Încã un lucru: se face multã zarvã pentru aceia dintre ai
noºtri care au trecut de partea celor de la „Shakers”. Eu
spun cã este ruºinos ceea ce au fãcut, deoarece, în primul
rând, ei au predicat atât de clar ºi distinct apropiata revenire
a Domnului nostru Isus Hristos personal pentru a-ªi aduna
sfinþii – iar apoi, mergând la „Shakers”, susþin cã El a venit
spiritual în Mama lor, Ann Lee, cu mai bine de ºaptezeci
de ani în urmã. Aceasta, fãrã îndoialã, se datoreazã
învãþãturilor ºi credinþei lor anterioare în doctrina numitã
„trinitate”...
Noi credem cã Petru ºi Stãpânul sãu au lãmurit o datã pentru
totdeauna aceastã chestiune din Matei 16:13-19; iar eu nu
înþeleg de ce Daniel ºi Ioan au afirmat explicit cã Hristos
este Fiul, nicidecum Dumnezeu Tatãl.
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Merritt E. Cornell: 1827-1893
Protestanþii ºi catolicii sunt atât de uniþi în concepþii, încât
nu este greu de înþeles cum vor face protestanþii un chip
Fiarei. Masele protestante cred împreunã cu catolicii în
trinitate, nemurirea sufletului, starea de conºtienþã a celor
morþi, rãsplata ºi pedeapsa la moarte, tortura veºnicã a celor
rãi, moºtenirea sfinþilor dincolo de ceruri, botezul prin
stropire, ºi DUMINICA PÃGÂNÃ în locul Sabatului; toate
acestea sunt contrare spiritului ºi literei Noului Testament.
Evident cã între mamã ºi fiice existã o izbitoare asemãnare
familialã. (M.E.Cornell, 1858, Facts For The Times, pag.76).

Cine sunt mormonii?
Uneori opozanþii noºtri, ajungând în postura de a nu mai
avea ce sã adauge propriei argumentaþii, strigã în
consecinþã: sunteþi mormoni! Ei nu pot demonstra cã
vederile noastre asupra darurilor spirituale sunt
nescripturistice, sau lipsite de raþiune, însã, datoritã faptului
cã mormonii pretind a avea aceste daruri, ei gândesc cã au
un prilej deosebit de a stârni prejudecãþi împotriva noastrã,
numindu-ne „mormoni”. Dar aceastã acuzaþie îºi pierde
toatã puterea când ne gândim cã credinþa în darurile
spirituale nu este specificã mormonilor. Cei mai învãþaþi ºi
devotaþi oameni din sectele protestante au pretins acelaºi
lucru atât în teorie cât ºi în practicã (vezi lucrarea Puteri
Miraculoase, publicatã de Review Office). Adevãrul este
cã noi nu credem la fel ca mormonii în nici un punct care
le este specific. Dar dacã a fi de acord cu mormonii în
punctele de bazã ale credinþei lor, face pe cineva vrednic
de a le purta numele, atunci chiar bisericile ortodoxe de
astãzi sunt pline de mormoni.
Crezul Mormon învaþã doctrina Trinitãþii. „Cã Hristos
era Dumnezeul, Tatãl tuturor lucrurilor” (Biblia Mormonã,
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Cartea lui Mosia, par.5). „Iatã! Eu sunt Isus Hristos. Eu
sunt Tatãl ºi Fiul” (Cartea lui Estera, cap.1, par.3). „Este
Fiul lui Dumnezeu chiar Tatãl veºnic? Da, este chiar Tatãl
veºnic”(Cartea lui Alma, cap.8, par.7).
Ei cred într-un Dumnezeu imaterial. „Obiectul veneraþiei
ºi închinãrii noastre este adevãr, luminã ºi dragoste, acestea
sunt aceleaºi în toate lumile; ºi dupã cum acestea Îl
constituie pe Dumnezeu, El este Acelaºi în toate lumile;
oriunde gãseºti plinãtatea înþelepciunii, a cunoaºterii, a
adevãrului, a bunãtãþii, a dragostei ºi a altor calitãþi
asemãnãtoare, acolo Îl gãseºti pe Dumnezeu în toatã slava,
puterea ºi maiestatea Sa – drept pentru care, dacã venereazã
aceste calitãþi, Îl venerezi pe Dumnezeu” (Profetul Mormon,
pag.24,25).
Ideea potrivit cãreia Hristos este chiar veºnicul Dumnezeu
sau cã Dumnezeu este imaterial, fãrã trup, membre sau
sentimente, este o învãþãturã din crezul majoritãþii
bisericilor.
Mormonii serbeazã duminica pãgânã, ceea ce fac ºi
protestanþii în general. Dar de ce se merge mai departe?
Nu existã în lumea asta o categorie religioasã de oameni
care sã se deosebeascã mai evident de mormoni atât în teorie
cât ºi în practicã, aºa cum sunt Adventiºtii de Ziua a ªaptea.
Cei ce ne acuzã ca fiind „mormoni”, cad de acord cu ei în
zece puncte, iar noi într-unul. De aceea tragem concluzia
cã aceste persoane pur ºi simplu au încurcat grupãrile ºi au
ridicat o acuzaþie care li se aplicã numai lor, pentru a crea
un prejudiciu unei alte categorii cãreia nu i se aplicã.
(M.E.Cormell, 7 aprilie 1863, R&H, vol.21, pag.149, par.5-16).

Investigare Scripturalã
În timp ce eram la „West Union”, am observat cã doctrina
mortalitãþii omului a produs o mare tulburare printre
oameni. Într-o discuþie purtatã cu prezbiterul R. Swearagen
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(metodist) asupra naturii omului, adevãrul a strãlucit mai
puternic pentru sfinþirea celor ce-l primesc.
Întrebare: Învaþã Scripturile cã omul posedã un principiu
conºtient, nemuritor?
Rãspuns: Chestiunea a fost discutatã timp de ºapte seri în
faþa judecãtorului McClintock, ca moderator. Aceastã
investigare a determinat vânzarea cãrþilor ºi broºurilor, ºi
m-am gândit cã rezultatul era tot atât de bun ca ºi discuþiile
în general. Fraþii s-au gândit cã am putea evita aceste discuþii
numai cu riscul pierderii cauzei, fiindcã am fi pãrut cã ne
temem de a întâlni opoziþia lor. Deoarece un raport complet
ar putea fi plictisitor, voi oferi o selecþie scurtã din multele
poziþii ºi argumente...
Swearagen: Hristos ªi-a dat sufletul, nu numai suflarea. El
spune: „Am puterea de a-Mi da viaþa, ºi am puterea de a o
lua din nou.” Ceva era conºtient pentru a lua din nou viaþa.
Rãspuns: Sufletul Sãu a constituit jertfa. „S-a dat pe Sine
însuºi la moarte” (Isaia 53:10-12). Jertfa trebuia sã moarã.
Fiul putea sã-ºi ia înapoi viaþa doar atunci când i-a dat-o
Tatãl. „Am mãrturisit despre Dumnezeu cã El a înviat pe
Hristos” (1Corinteni 15:15). „Dar Dumnezeu L-a înviat,
dezlegându-I legãturile morþii” (Fapte 2:24). „Cãci nu-mi
vei lãsa sufletul în locuinþa morþilor („hades” sau mormânt),
ºi nici nu vei îngãdui ca Sfântul Tãu sã vadã putrezirea”
(vers.27).
Swearagen: Vedeþi, el nu este mulþumit doar sã spunã cã
sufletul omului moare împreunã cu trupul sãu, ci merge
mai departe în aceastã blasfemie ºi spune: „Sufletul lui
Hristos a murit” – cã divinitatea a murit! El chiar ucide o
parte din Dumnezeu! Ce blasfemie îngrozitoare!
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Rãspuns: Dacã ar fi blasfemie sã spui cã Fiul lui Dumnezeu
a murit, o ºi mai mare blasfemie descoperim în „Disciplina
Metodistã”...
Însã ceea ce este cel mai grav, este cã aceastã acuzaþie se
aduce Bibliei. În Ioan 1:2.14 învãþãm cã acest „Cuvânt”
care „era la început cu Dumnezeu”, „s-a fãcut trup.” Iar în
Evrei 1:2.3, se spune despre Fiul lui Dumnezeu, care era
„întipãrirea Fiinþei Lui”, cã „a curãþat pãcatele noastre”.
Ceea ce se numeºte „oglindirea slavei” lui Dumnezeu, a
fost sacrificiul, ºi bineînþeles cã trebuia sã moarã.
În Filipeni 2:5-8: „Sã aveþi în voi gândul acesta, care era ºi
în Hristos Isus: El, cu toate cã avea chipul lui Dumnezeu,
totuºi n-a crezut ca un lucru de apucat sã fie deopotrivã cu
Dumnezeu, ci S-a desbrãcat pe sine însuºi ºi a luat un chip
de rob, fãcându-Se asemenea oamenilor. La înfãþiºare a
fost gãsit ca un om, S-a smerit ºi S-a fãcut ascultãtor pânã
la moarte, ºi încã moarte de cruce”.
Nu gãsim exprimat nimic mai clar în Scripturã decât cã
Acela care a venit din cer este Cel care a murit; cã Acela
care a fost fãcut „pentru puþinã vreme mai pe jos decât
îngerii” în vederea suferinþei morþii, chiar a fost „omorât
în trup” (Evrei 2:9, 1Petru 3:18). „S-a dat pe Sine însuºi la
moarte” (Isaia 53:12).
Dacã Hristos a murit, suflet ºi trup, ºi a fost înviat, suflet ºi
trup, atunci omul va fi înviat din morþi suflet ºi trup, cãci
Hristos, în înãlþarea Sa, a simbolizat primele roade din cei
ce au adormit (1Corinteni 15:20).
Dacã, aºa cum spunea Clarke, „Logosul veºnic” a „suferit
ºi murit”, este o nebunie sã vorbiþi despre o parte din om
care nu este supusã morþii. O asemenea afirmaþie sunã mai
degrabã ca ecoul minciunii bãtrânului ºarpe: „Nu veþi muri.”
(M.E.Cormell, 23 decembrie 1862, R&H, vol.21, nr.4,
pag.25,26).
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Alonzo T. Jones: 1850-1923
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oricãrei persoane care vorbeºte sau trãieºte în nepãsare faþã
de religia stabilitã; ºi (7) legi pentru serbarea duminicii, cu
încetarea generalã a tuturor „activitãþilor laice”.

Cel ce a fost nãscut în forma lui Dumnezeu, a luat forma
omului. „În trup El era tot timpul asemenea lui Dumnezeu,
dar nu S-a înfãþiºat ca Dumnezeu.” „El S-a dezbrãcat pe
Sine de forma lui Dumnezeu, ºi în locul ei a luat forma ºi
chipul omului”. „El a renunþat pentru un timp la mãreþia
formei de Dumnezeu.” (A.T.Jones, Buletinul Conferinþei
Generale, 1895, pag.448).
El a fost nãscut de cãtre Duhul Sfânt, Cu alte cuvinte, Isus
Hristos a fost nãscut din nou. El a venit din cer întâiul nãscut
al lui Dumnezeu, pe pãmânt, ºi a fost nãscut din nou. Dar
toatã lucrarea lui Hristos merge în paralel cu noi; El, Cel
fãrã de pãcat, a fost fãcut pãcat pentru ca noi sã fim fãcuþi
neprihãnirea lui Dumnezeu în El. El, Cel viu, Prinþul ºi
Autorul vieþii, a murit pentru ca noi sã putem trãi. El, ale
cãrui origini merg pânã în zilele veºniciei, Cel dintâi nãscut
al lui Dumnezeu, a fost nãscut din nou pentru ca noi sã
putem fi nãscuþi din nou. (Christian Perfection, par.53, 54A,
Predici de A.T.Jonesc, R&H, 7 iulie - 1 august 1899; Lecþii
de credinþã, pag.154).
11. „În conformitate cu aceastã opinie...”, s-a considerat
cã „religia creºtinã”, adicã „creºtinãtatea în general”, este
recunoscutã ºi declaratã ca fiind religia acestei naþiuni, ºi,
în consecinþã putem spune cã „aceasta este o naþiune
creºtinã”. Astfel, „într-un limbaj mai mult sau mai puþin
emfatic”, este îndreptãþit faptul cã „înþelesul” Constituþiei
Statelor Unite implicã (1) menþinerea disciplinei Bisericilor
de cãtre puterea civilã; (2) necesitatea jurãmântului religios;
(3) necesitatea jurãmântului religios ca test pentru a ocupa
posturi publice; (4) taxe publice pentru întreþinerea religiei
ºi a învãþãtorilor religioºi; (5) necesitatea crezului în
Trinitate ºi în inspiraþia „Sfintelor Scripturi ale Vechiului
ºi Noului Testament”; (6) acuzaþia de blasfemie împotriva
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12. Vã întreb: ce altceva a fost pretins de papalitate în
vechime decât ce este “subînþeles” în textul Constituþiei
naþionale? Ce altceva a pretins papalitatea însãºi decât ca
„religia creºtinã” sã fie religia naþionalã; ca disciplina
Bisericii sã fie menþinutã de puterea civilã; ca testul
jurãmântului religios sã fie aplicat tuturor; ca publicul sã
fie taxat pentru susþinerea religiei ºi a închinãrii religioase;
ca sã fie impusã credinþa în doctrina Trinitãþii ºi în inspiraþia
„Sfintelor Scripturi ale Vechiului ºi Noului Testament”; ca
sã fie pronunþatã învinuirea de „blasfemie” asupra tuturor
acelora care ar vorbi sau ar acþiona „spre dispreþul religiei
mãrturisite de aproape întreaga comunitate”; ºi ca tuturor
sã li se pretindã prin lege sã serbeze duminica? Într-adevãr,
ce altceva mai mult decât aceasta ar putea cere sau chiar
dori aproape toate religiile despotice care ar putea fi
imaginate? (A.T.Jones, 1901, Ecclesiastical Empire, pag.
837-838).
Aici avem o declaraþie religioasã deosebitã. Solicitantul
trebuie sã demonstreze cã este un pastor hirotonisit al unei
denominaþiuni religioase, ºi trebuie sã fie recomandat de
un grup eclesiastic autorizat. Este adevãrat cã, prin aceastã
lege, nu i se cere direct sã declare cã el crede în Trinitate
sau în comunicarea cu sfinþii, sau în învierea morþilor. Dar
i se cere sã fie religios ºi sã aparþinã de o denominaþiune
religioasã. Dacã nu îndeplineºte condiþiile, nu poate fi
investit. Acesta nu este nimic altceva decât un test religios
în vederea calificãrii pentru o slujbã publicã în Statele Unite
ºi reprezintã o clarã violare a clauzei Constituþiei care
declarã cã: „Nici un test religios nu va fi vreodatã cerut
pentru calificarea vreunui demnitar sau funcþionar public
în Statele Unite”.
38

Laodicea

Mai mult decât atât: cu toate cã, aºa cum am afirmat mai
sus, nu se pretinde nici un test direct al credinþei în trinitate,
etc., acest lucru este fãcut indirect. Cãci pentru a fi un pastor
într-o poziþie bunã, pentru a fi hirotonisit într-o
denominaþiune religioasã, el trebuie sã treacã un test riguros
asupra multor puncte religioase. De aceea, aceastã pretenþie
realizeazã indirect ceea ce nu se face direct, ºi este tot atât
o violare a Constituþiei ca ºi când ar fi fãcut-o direct.
(A.T.Jonesc, 1891, Cele Douã Republici, pag.801).
Un altul, ºi cel mai notabil dintre victimele teologiei lui
Calvin, a fost Servetus, care s-a opus doctrinei Catolice a
trinitãþii ºi a botezului copiilor. El a publicat o carte
intitulatã „Creºtinãtatea Restauratã”, în care ºi-a exprimat
crezul. La insistenþa ºi cu ajutorul lui Calvin, a fost urmãrit
în justiþie de Inchiziþia papalã ºi condamnat la moarte pentru
blasfemie ºi erezie, dar a scãpat din închisoarea lor din
Dauphine, Franþa, ºi, în drumul sãu spre Italia a trecut prin
Geneva ºi a rãmas acolo pentru scurt timp. Chiar când era
pe cale de a pleca spre Zurich, la instigarea lui Calvin, a
fost înhãþat ºi, datoritã cãrþii menþionate înainte, a fost
acuzat de blasfemie. Rezultatul, aºa dupã cum ºtiu toþi, a
fost cã a murit ars pe rug, iar urmaºii lui Servetus au fost
alungaþi din Geneva. (A.T.Jones, 1891, Cele Douã
Republici, pag.590).

A.J.Dennis
Ce contradicþie de termeni se gãseºte în crezul trinitarian:
„În unitatea acestui cap sunt trei persoane, de o singurã
substanþã, putere ºi veºnicie, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt”.
Existã multe lucruri misterioase scrise în Cuvântul lui
Dumnezeu, dar putem cu siguranþã presupune cã Domnul
niciodatã nu ne cheamã sã credem imposibilitãþi. Dar
crezurile deseori o fac (A.J.Dennis, 22 mai 1879, ST).
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John Matteson
Hristos este Fiul literal al lui Dumnezeu. „Singurul nãscut
din Tatãl” (Ioan 1:14). El este Dumnezeu pentru cã El este
Fiul lui Dumnezeu; nu datoritã meritului învierii Sale. Dacã
Hristos este singurul nãscut din Tatãl, atunci noi nu putem
fi nãscuþi din Tatãl într-un sens literal. Este numai în sensul
secundar al termenului. (John Matteson, 12 octombrie 1869,
R&H, pag.123).

Uriah Smith: 1832-1903
În 1 Corinteni 15 gãsesc cã nu omul firesc deþine nemurirea;
în continuare Pavel îi asigurã pe romani cã prin persistenþa
cu rãbdare în facerea binelui, toþi pot obþine nemurirea ºi
viaþa veºnicã. Este o altã doctrinã, numitã trinitatea, care
pretinde cã Dumnezeu este fãrã formã sau membre; cã cei
trei, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt sunt o persoanã.
Ar putea Dumnezeu sã fie fãrã formã sau membre când El
„vorbeºte lui Moise faþã cãtre faþã precum un om prietenului
sãu?” (Exodul 33:11) sau când Dumnezeu spune „Nu-Mi
poþi vedea faþa; cãci nimeni nu poate sã mã vadã ºi sã
trãiascã? ªi când va trece slava Mea, te voi pune în crãpãtura
stâncii, ºi te voi acoperi cu mâna Mea în timp ce voi trece;
ºi îmi voi trage mâna la o parte de la tine ºi Mã vei vedea
pe dinapoi; dar Faþa Mea nu se poate vedea” (Exod 33:20.
22.23). Hristos este imaginea exactã a persoanei Tatãlui.
(Evrei 1:3). (Uriah Smith, 10 iulie 1856, R&H, vol.8, nr.11,
pag.87, par.33.
Mielului, în aceeaºi mãsurã ca ºi Tatãlui care stã pe tron, I
se aduce laudã în acest cântec de adorare. Comentatorii, în
unanimitate, s-au prins de aceasta ca o dovadã cã Hristos
trebuie sã fie de aceeaºi vârstã cu Tatãl; cãci altfel, spun ei,
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aici ar fi adusã creaturii închinarea ce I se cuvinte numai
Creatorului. Dar nu aceasta este neapãrat concluzia ce se
desprinde din text.
Scripturile nu vorbesc nicãieri despre Hristos ca fiind o
fiinþã creatã, dar mãrturisesc în mod clar cã El a fost nãscut
din Tatãl. În timp ce El, ca Fiu, nu deþine o veºnicie a
existenþei petrecute împreunã cu Tatãl, totuºi, începutul
existenþei Sale, ca nãscut al Tatãlui, precede întreaga lucrare
de creaþie, în care El este împreunã creator cu Dumnezeu
(Ioan 1:3; Evrei 1:2). Nu poate Tatãl sã porunceascã sã I
se aducã închinare unei astfel de fiinþe egale cu Sine, fãrã
ca închinãtorul sã devinã idolatru? El L-a înãlþat în poziþia
care Îl face potrivit pentru a fi adorat, ºi chiar a poruncit
sã-I fie adusã închinarea, ceea ce nu face necesarã existenþa
Sa veºnicã alãturi de Tatãl. Hristos Însuºi declarã cã
„precum Tatãl are viaþa în Sine Însuºi, tot aºa I-a dat Fiului
sã aibã viaþa în Sine Însuºi” (Ioan 5:26). Tatãl „L-a înãlþat
nespus de mult, ºi I-a dat Numele, care este mai presus de
orice nume” (Filipeni 2:9).
Tatãl Însuºi spune: „Toþi îngerii lui Dumnezeu sã I se
închine” (Evrei 1:6). Aceste declaraþii aratã cã Hristos este
acum o fiinþã vrednicã de închinare în aceeaºi mãsurã cu
Tatãl; dar nu demonstreazã cã El deþine o eternitate a
existenþei împreunã cu Tatãl (Uriah Smith, 1882, Daniel ºi
Apocalipsa, pag.430).
Numai Dumnezeu este fãrã de început. În cea mai timpurie
epocã când a putut exista un început – o perioadã atât de
îndepãrtatã încât pentru minþile finite este practic veºnicã
– a apãrut Cuvântul. „La început a fost Cuvântul, iar
Cuvântul a fost cu Dumnezeu ºi Cuvântul era Dumnezeu”
(Ioan 1:1). Acest Cuvânt necreat a fost Fiinþa care, la
împlinirea vremii, S-a fãcut trup ºi a locuit printre noi.
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Începutul Sãu nu a fost asemenea unei alte fiinþe din
Univers. Este descoperit în expresiile pline de mister:
„singurul Sãu (al lui Dumnezeu) Fiu nãscut” (Ioan 3:16;
1Ioan 4:9), „singurul nãscut din Tatãl” (Ioan 1:14), ºi „Eu
am ieºit ºi vin de la Dumnezeu” (Ioan 8:42). Se pare astfel
cã, printr-un proces sau impuls divin, nu prin creaþie,
cunoscut numai de Omnicienþã, ºi posibil numai pentru
Omnipotenþã, a apãrut Fiul lui Dumnezeu. Apoi, Duhul
Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, inspiraþia
divinã ºi mijlocitorul puterii lor, reprezentantul amândurora
(Psalmul 139:7), a venit de asemenea la existenþã. (Uriah
Smith, 1898, Privind la Isus, pag.10).
Când Hristos a pãrãsit cerul ca sã moarã pentru o lume
pierdutã, El a renunþat pentru aceastã perioadã ºi la
nemurirea Sa. Dar cum se poate renunþa la aceasta? Cã a
renunþat la ea este cert, pentru cã altfel nu ar fi putut sã
moarã; dar El a murit ca întreg, ca fiinþã divinã, ca Fiu al
lui Dumnezeu, nu numai în trup, în timp ce spiritul,
divinitatea a trãit ºi dupã aceea; cãci, în acest caz, lumea
nu ar avea decât un Mântuitor uman, un sacrificiu omenesc
pentru pãcatele sale; dar profetul spune cã „îºi va da viaþa
ca jertfã pentru pãcat” (Isaia 53:10). (Uriah Smith, 1898,
Privind la Isus, pag.23,24).
Noi suntem botezaþi în numele Tatãlui, Fiului ºi Duhului
Sfânt (Matei 28:19). Prin aceasta ne exprimãm credinþa în
existenþa unui singur Dumnezeu adevãrat, în mijlocirea
Fiului Sãu ºi în influenþa Spiritului Sfânt. (Uriah Smith,
1898, Asistentul Studenþilor Biblici, pag.21,22).
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Dumnezeu Tatãl ºi Fiul Sãu Isus Hristos
Titlurile Tatãlui:
Urmãtoarele titluri ale supremaþiei aparþin numai Celui care
este din veºnicie în veºnicie, singurul Dumnezeu înþelept:

• „Veºnicul Dumnezeu” Deuteronom 33:27
• „Singurul al Cãrui nume este Iehova” Psalmul 83:18
• „Dumnezeul Cel Prea Înalt” Marcu 5:7
• „Îmbãtrânitul de zile” Daniel 7:13
• „Singurul Dumnezeu” Psalmul 86:10
• „Singurul Domn” Neemia 9:6
• „Dumnezeul Cerului” Daniel 2:44
• „Singurul Dumnezeu adevãrat” Ioan 17:8
• „Care singur deþine nemurirea” 1Timotei 6:16
• „Regele veºnic, nemuritor, nevãzut” 1Timotei 1:17
• „Singurul Dumnezeu înþelept” 1Timotei 1:17
• „Domnul Dumnezeu Omnipotent.” Apocalipsa 19:6
• „Singurul Stãpânitor.” 1Timotei 6:15
• „În afarã de Mine nu este Dumnezeu” Isaia 44:6
• „Dumnezeu Tatãl” 1Corinteni 8:6
• „Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatãl slavei”
Efeseni 1:17

• „Dumnezeu ºi Tatãl tuturor, care este deasupra tuturor”
Efeseni 4:6
• „Dumnezeul Cel Atotputernic” Geneza 17:1
• „Eu Sunt Cel ce Sunt” Exodul 3:14
• „Domnul Dumnezeu Atotputernic” Apocalipsa 4:8.
Declaraþii referitoare la Fiul:
• El este începutul creaþiei lui Dumnezeu. Apoc.3:14
• Primul nãscut din toate fiinþele. Coloseni 1:15
• Singurul nãscut al Tatãlui. Ioan 1:18; 3:18
• Fiul Dumnezeului Celui Viu. Matei 16:16
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• A existat înainte de a veni în lume. Ioan 8:58; Mica 5:2
Ioan 17:5,24
• A fost înãlþat mai presus decât îngerii. Evrei 1:14
• El a fãcut lumea ºi toate lucrurile. Ioan 1:1-3,
Efes.3:3,9
• A fost trimis în lume de Dumnezeu. Ioan 3:34
• În El locuieºte trupeºte toatã plinãtatea Dumnezeirii.
Coloseni 2:9
• El este învierea ºi viaþa. Ioan 11:25
• Toatã puterea I-a fost datã în cer ºi pe pãmânt.
Matei 28:18
• El este moºtenitor al tuturor lucrurilor. Evrei 1:2
• Uns cu untdelemnul de bucurie mai presus decât pe
tovarãºii Sãi. Evrei 1:9
• Dumnezeu L-a pus sã fie judecãtorul celor vii ºi celor
morþi. Fapte 17:31
• Îºi descoperã planurile prin El. Apocalipsa 1:1
• Capul lui Hristos este Dumnezeu. 1Corinteni 11:3
• Isus avea puterea sã renunþe la viaþã ºi sã o ia înapoi.
Ioan 10:18
• A primit aceastã poruncã de la Tatãl. Ioan 10:19.
• Dumnezeu L-a înviat din morþi. Fapte 2:24.34; 3:15;
4:10; 10:40; 13:30.34; 17:31; Romani 4:24; 8:11;
1Corinteni 8:14; 15:15; 2Corinteni 4:14; Galateni 1:1;
Efeseni 1:20; Coloseni 2:12; 1Tesaloniceni 1:10; Evrei
13:20; 1Petru 1:21.
• Isus a spus cã nu putea face nimic de la Sine. Ioan 5:19
• Tatãl care locuia în El a fãcut toate lucrãrile. Ioan 14:10
• Tatãl care L-a trimis I-a poruncit ce sã spunã. Ioan
12:49
• Cã a venit nu pentru a împlini voia Sa, ci voia Celui
care L-a trimis. Ioan 6:38
• ªi cã învãþãtura Sa nu era a Sa, ci a Tatãlui care L-a
trimis. Ioan 7:16; 8:28: 12:49; 14:10.24.
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Cu astfel de declaraþii inspirate înaintea noastrã, putem noi
spune cã Isus Hristos este existent prin Sine, independent,
Omniscient ºi Singurul Dumnezeu Adevãrat? Sau mai
degrabã putem spune cã Fiul lui Dumnezeu este nãscut,
confirmat, înãlþat ºi glorificat de Tatãl? (Uriah Smith, 1898,
Asistentul Studenþilor Biblici, pag.42-45. Acest fragment
se gãseºte ºi în R&H, 12 iunie 1860, pag.27, par.3-48).
J.W.White a întrebat:
Sã înþelegem cã Duhul Sfânt este o persoanã, la fel ca ºi
Tatãl ºi Fiul? Unii pretind cã este, alþii cã nu este.
Rãspuns: Acest Duh Sfânt este Duhul lui Dumnezeu sau
Duhul lui Hristos, Duhul fiind acelaºi, fie cã se vorbeºte
ca aparþinând lui Dumnezeu sau Fiului. Dar în ceea ce
priveºte acest Duh, Biblia foloseºte expresii care nu pot fi
armonizate cu ideea cã este o persoanã asemenea Tatãlui ºi
Fiului. Mai degrabã este descoperit ca o influenþã divinã
care vine de la ambii, mijlocul care reprezintã prezenþa lor
ºi prin care ei deþin cunoºtinþã ºi putere de-a lungul
întregului Univers, atunci când nu sunt prezenþi personal.
Hristos este o persoanã, oficiind lucrarea de preot în
sanctuarul din cer; ºi totuºi El spune cã oriunde doi sau
trei sunt adunaþi în numele Lui, este acolo ºi El (Matei
18:20). Cum? Nu personal, ci prin Duhul Sãu. Într-unul
dintre discursurile lui Hristos (Ioan 14-16), acest Duh este
personificat ca „Mângâietorul”, ºi i se aplicã pronumele
personale ºi relative „el”, „lui”, ºi „cui”.
Dar, de obicei, se vorbeºte într-un fel care aratã cã nu poate
fi o persoanã ca Tatãl ºi Fiul. Spre exemplu, deseori se
spune cã este „vãrsat” ºi „turnat”. Dar nu citim niciodatã
despre Dumnezeu sau despre Hristos ca fiind vãrsaþi sau
turnaþi. Dacã este o persoanã, nu ar fi nimic anormal sã
aparã în formã trupeascã; ºi, când a apãrut astfel, acest lucru
a fost notat ca ceva deosebit. Astfel Luca 3:22 spune: „ºi
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Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un
porumbel.”
Însã forma nu este mereu aceeaºi; cãci în ziua Cincizecimii
a avut forma unor „limbi ca de foc” (Fapte 2:3.4). Din nou
citim despre „cele ºapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise
pe tot pãmântul” (Apocalipsa 1:4; 3:1; 4:5; 5:6). Aceasta
este fãrã îndoialã o denumire a Duhului Sfânt, aºezat în
aceastã formã pentru a exprima perfecþiunea ºi desãvâºirea
sa. Dar cu greu ar putea fi astfel descris dacã ar fi fost o
persoanã. Niciodatã nu citim despre ºapte Dumnezei sau
despre ºapte Hristoºi.
Dupã cinci luni de la apariþia acestui articol în R&H, Uriah
Smith a þinut o predicã înaintea Conferinþei Generale. În
aceastã predicã ajunge la un moment dat sã realizeze
necesitatea lãmuririi unor lucruri despre Duhul lui
Dumnezeu.
„Nu vom ieºi din context dacã vom lua în considerare pentru
o clipã ce este Duhul, care este rostul sãu (its - pronume
personal neutru - în limba englezã), care este legãtura sa
(its) cu lumea ºi cu biserica, ºi ce doreºte Domnul sã facã
prin acesta pentru poporul Sãu. Duhul Sfânt este Duhul lui
Dumnezeu; el (it) este de asemenea Duhul lui Hristos.
El (it) este acea emanare divinã, misterioasã, prin care îºi
aduc la îndeplinire lucrarea lor mãreaþã ºi nemãsuratã. El
(it) este numit Duhul Veºnic; el (it) este un duh omniscient
ºi omniprezent; el (it) este un duh care se miºca pe deasupra
apelor la început, când stãpânea haosul, iar din haos a fost
scoasã frumuseþea ºi slava acestei lumi. El (it) este factorul
activ prin care este împãrþitã viaþa; el (it) este mijlocul prin
care toate binecuvântãrile ºi favorurile lui Dumnezeu ajung
la poporul Sãu.
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El (it) este Mângâietorul; el (it) este Duhul Adevãrului; el
(it) este Duhul Speranþei; el (it) este Duhul Slavei; el (it)
este legãtura vitalã între noi ºi Domnul ºi Mântuitorul nostru
Isus Hristos; cãci apostolul ne spune cã dacã noi „nu avem
Duhul lui Hristos”, nu suntem ai Sãi. El (it) este un Duh
tandru; care poate fi insultat, poate fi mâhnit, poate fi stins.
El (it) este factorul activ prin care trebuie sã fim introduºi,
dacã vom fi vreodatã introduºi, în nemurire; cãci Pavel
spune cã dacã Duhul Celui ce L-a înviat pe Hristos din
morþi locuieºte în voi, va învia ºi trupurile voastre muritoare
prin acel Duh care locuieºte în voi; acesta este Duhul lui
Hristos (Romani 8:11).”
Uriah Smith descrie Duhul Sfânt ca Duhul lui Dumnezeu
sau Duhul lui Hristos. El se referã la acest Duh folosind
termenul „it” mai degrabã decât „He” de ºaisprezece ori
numai în acest singur paragraf! Dupã alte ºapte paragrafe,
el mai face urmãtoarea afirmaþie:
„Veþi observa în aceste câteva versete cã apostolul aduce
în prim plan cei trei mari factori activi care sunt implicaþi
în aceastã lucrare: Dumnezeu - Tatãl; Hristos - Fiul Sãu; ºi
Duhul Sfânt. (Uriah Smith, 14 martie 1891, Buletinul Zilnic
al Conferinþei Generale, vol.4, pag.146,147).
Aceastã afirmaþie este dovada faptului cã pentru adventiºti
expresia „cei trei mari factori activi” nu însemna „trei
persoane”! Tocmai din acest motiv s-a folosit termenul
„factori” ºi nu „persoane”!
Aceeaºi expresie o foloseºte ºi Ellen White în 6 iulie 1907!
(vezi “God’s People to Be Living Epistles,” 6 iulie, 1907)!
ceea ce dovedeºte cã ea nu devenise „trinitarianã” atunci
când a publicat cartea “Hristos Lumina Lumii” în 1898,
cum le place teologilor sã spunã...
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Poziþia lui Ellen White faþã de
Uriah Smith
În 1892, în timp ce era în Australia, sora White i-a trimis
fratelui Smith documente scrise cu mâna ei cerându-i
sã-ºi foloseascã discernãmântul pentru ceea ce ar trebui
sã fie dat spre publicare. Ea afirma cã el, fiind în strânsã
legãturã cu situaþia din Statele Unite, va ºti mai bine ce
este folositor pentru ei, ºi-i acorda totalã încredere,
spunându-i:
“Judecata ta este categoric în armonie cu ce este mai bine”.
Aceasta aratã încrederea puternicã pe care Ellen White o
avea în integritatea fratelui Smith, chiar dacã au fost ºi
ocazii când i-a adresat mesaje de mustrare.
Zece ani mai târziu, în anul 1902, ºi puþin înainte de
moartea fratelui Smith, sora White a scris miºcãtor despre
acesta:
POZIÞIA FRATELUI URIAH SMITH
“Fratele Smith a fost în legãturã cu noi încã de la începerea
lucrãrii de publicare. El a lucrat împreunã cu soþul meu.
Noi sperãm sã-i vedem întotdeauna numele în Review and
Herald în capul listei editorilor; pentru cã aºa trebuie sã
fie. Cei care au început lucrarea, care s-au luptat cu eroism
când bãtãlia era cruntã, nu trebuie sã-ºi piardã dreptul acum.
Ei trebuie sã fie onoraþi de cei care intrã în lucrare dupã ce
s-a terminat partea plinã de privaþiuni.
Eu am profunde sentimente de duioºite faþã de fratele Smith.
Preocuparea mea de-o viaþã în lucrarea de publicare este
împletitã cu a sa. El a venit la noi de tânãr, posedând talente
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care l-au calificat sã ocupe poziþia de editor. Acum eu mã
bucur când îi citesc articolele în Review - atât de minunate,
atât de pline de adevãr spiritual. Îi mulþumesc lui Dumnezeu
pentru ele. Am o deosebitã simpatie pentru fratele Smith ºi
cred cã numele sãu ar trebui întotdeauna sã aparã în Review
ca numele editorului principal. Aº vrea ca Dumnezeu sã-l
aibã în grijã. Când, în urmã cu câþiva ani, numele lui a fost
aºezat al doilea, m-am simþit rãnitã. Când a fost din nou
aºezat în frunte, am plâns ºi am spus: “Doamne, îþi
mulþumesc!”. Fie ca întotdeauna sã rãmânã acolo, aºa cum
l-a plãnuit Domnul sã fie, atâta vreme cât mâna dreaptã a
fratelui Smith poate þine un condei. ªi când puterea mâinilor
lui va dispãrea, fie ca fiii lui sã scrie iar el sã le dicteze.”
(Letter 47, 1902; SM, vol.2, pag.225).
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J.N.Andrews: 1829-1883
Doctrina Trinitãþii a fost admisã în bisericã prin hotãrâri
luate de conciliul de la Nicea, în anul 325 d.Hr. Aceastã
doctrinã distruge personalitatea lui Dumnezeu ºi a Fiului
Sãu Isus Hristos, Domnul nostru. Dezonoarea, mãsurile
aprige prin care a fost introdusã în bisericã ºi care apar pe
paginile istoriei eclesiastice, pot cu uºurinþã sã-l facã pe
cel ce o crede sã roºeascã. (J.N.Andrews, 6 martie 1855,
R&H, vol.6, nr.24, pag.185).
Melhisedec
Ceea ce putem ºti despre acest personaj remarcabil aflãm
din Geneza 14, Psalmul 110 ºi ceea ce a scris Pavel despre
el în cartea Evreilor. Multe din lucrurile legate de
Melhisedec sunt intenþionat ascunse de Duhul Sfânt ºi, de
aceea, ar fi benefic pentru noi sã le aducem la luminã. El a
fost regele Salemului; a fost preot al Dumnezeului Celui
Prea Înalt; a fost, datoritã slujbei sale, chiar superior lui
Avraam; Hristos este preot dupã rânduiala sa. El l-a întâlnit
o datã de Avraam ºi a primit zecime de la el ºi l-a
binecuvântat.
Aceasta este esenþa cunoºtinþei pe care o avem despre
Melhisedec. Când se ridicã întrebarea dacã nu a fost de
fapt cutare sau cutare personaj remarcabil din vremea sa,
sau când se ridicã problema neamului din care fãcea parte
ºi care-i erau pãrinþii, cât a trãit, când a murit, rãspunsul
trebuie sã fie cã nu suntem informaþi despre aceste lucruri.
Pavel spune cã era „fãrã tatã, fãrã mamã, fãrã obârºie”,
neavând nici început al zilelor ºi nici sfârºit al vieþii; dar
care a fost asemãnat cu Fiul lui Dumnezeu; rãmâne preot
în veac” (Evrei 7:3).
Acum, dacã aceste cuvinte trebuie înþelese în sensul lor
literal, atunci ele nu se pot aplica nici unei fiinþe umane.
Adam singur, din toatã rasa umanã, a fost fãrã tatã, fãrã
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mamã ºi fãrã obârºie. Dar Adam a avut un început ºi un
sfârºit al vieþii. Enoh nu a avut un sfârºit al vieþii, dar el a
avut celelalte lucruri despre care Pavel spune cã Melhisedec
nu le-a avut. La fel ºi Ilie, care a trãit cu mult dupã perioada
lui Melhisedec.
Cu excepþia lui Adam, fiecare membru al familiei umane
a avut pãrinþi ºi un început al zilelor; ºi într-adevãr, cu douã
excepþii, fiecare a avut ºi un sfârºit al vieþii. Chiar ºi îngerii
lui Dumnezeu, toþi au avut un început al zilelor, ceea ce-i
face sã fie excluºi din aceastã descriere ca ºi membrii
familiei omeneºti. ªi în ceea ce-L priveºte pe Fiul lui
Dumnezeu, ºi El ar fi exclus de asemenea, cãci Îl are pe
Dumnezeu ca Tatã, ºi are, într-un anumit punct din
veºnicia trecutã, un început al zilelor.
Deci, dacã folosim exprimarea lui Pavel în sensul ei literal,
ar fi imposibil sã gãsim o altã Fiinþã din Univers în afarã
de Dumnezeu Tatãl, care este fãrã tatã sau mamã, sau
obârºie, sau început al zilelor, sau sfârºit al vieþii. ªi
probabil cã pentru moment nimeni nu se luptã sã susþinã
ideea cã Melhisedec a fost chiar Dumnezeu Tatãl.
El este numit preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt. (Evrei
7:1) Este slujba preotului aceea de a aduce jertfe lui
Dumnezeu. Cu siguranþã cã Dumnezeu nu ªi-a adus jertfe
Lui însuºi. Pavel îl considerã un om chiar mai mare decât
Avraam. Pavel vorbeºte despre el în Evrei 7:6 ca având în
realitate obârºie, cu toate cã el nu o cunoaºte.
Melhisedec Îl binecuvânteazã pe Dumnezeul Cel Prea Înalt
în Geneza 14:20, o dovadã lãmuritã cã nu el era cel
binecuvântat, ci Altcineva. Este spus, de asemenea, cã
Melhisedec a fost asemãnat cu Fiul lui Dumnezeu. Dar
tocmai aceasta aratã cã el nu este Dumnezeu Tatãl; cãci El
nu este asemãnat cu Fiul Sãu ºi nici nu ªi-a derivat existenþa
din altcineva. Dar despre Fiul a fost spus cã este imaginea
fidelã a Tatãlui Sãu (Evrei 1).
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Atunci ce semnificã cu adevãrat cuvintele lui Pavel din
Evrei 7:3? Am vãzut cã nu pot fi luate în sensul lor literal;
cãci ne-am implica în contraziceri ºi absurditãþi. Dar dacã
sunt luate într-un sens metaforic ºi interpretate dupã felul
în care se vorbeºte în general cu evreii, îi vom gãsi o
explicaþie simplã. Evreii au pãstrat registre genealogice
foarte exacte, în mod deosebit în cazul preoþilor; cãci dacã
preotul nu era din spiþa lui Aaron, nu i se permitea sã
serveascã în slujba preoþeascã.
Despre cei care nu puteau sã-ºi arate locul de înregistrare
în asemenea tabele, se spunea cã sunt fãrã tatã ºi mamã,
deci fãrã obârºie. Aceasta nu însemna cã erau fãrã de
strãmoºi, ci cã înregistrarea despre ei nu fusese pãstratã.
Acesta este cazul lui Melhisedec. Este introdus în Geneza
fãrã înregistrarea descendenþei, Duhul Sfânt omiþând cu
un anume scop aceastã chestiune. Este prezentat de Pavel
ca neavând început al zilelor ºi nici sfârºit al vieþii.
Aceasta nu înseamnã în mod absolut cã nu a avut un început
al existenþei. Numai o singurã Fiinþã din Univers ºi anume
Dumnezeu Tatãl este fãrã de început ºi fãrã de sfârºit. Dar
ceea ce a vrut în mod clar sã spunã apostolul este aceasta:
cã nu apare nici o înregistrare a naºterii sau morþii sale în
istoria care ne este oferitã despre el. El apare fãrã nici o
notificare în ceea ce priveºte originea sa; iar istoria acestui
preot al Celui Prea Înalt se sfârºeºte fãrã nici o înregistrare
a morþii sale.
Aceste lucruri au fost omise cu un scop precis, anume, sã
poatã reprezenta cât mai fidel posibil lucrarea de preoþie a
Fiului lui Dumnezeu. ªi acelaºi Duh al inspiraþiei care l-a
condus pe Moise sã tãinuiascã aceste detalii referitoare la
Melhisedec, l-a cãlãuzit ºi pe Pavel sã foloseascã aceastã
omitere pentru a ilustra lucrarea de preoþie a lui Hristos. Am
face bine sã lãsãm cazul lui Melhisedec chiar acolo unde îl
lasã Scriptura. (J.N.Andrews, 7 septembrie 1869, R&H;se
mai poate gãsi de asemenea ºi în R&H, 4 ianuarie 1881).
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R.F.Cottrell

logicii, ºi anume cã Dumnezeu S-a implantat pe Sine în
noi. Nu ni se cere sã credem o asemenea doctrinã.

El a continuat sã afirme cã omul „este o fiinþã triunicã”,
care este alcãtuitã din trup, suflet ºi duh. Eu n-am auzit
niciodatã un apostol care sã mãrturiseascã credinþã în
doctrina trinitãþii: dar de ce sã n-o facã, de vreme ce omul
constã din trei persoane într-o singurã persoanã? Mai ales
cã omul a fost fãcut dupã chipul lui Dumnezeu! Dar chipul
despre care se vorbeºte aici, a fost asemãnarea moralã.

O minune este dincolo de înþelegerea noastrã, dar cu toþii
credem în minuni care conving simþurile noastre. Ceea ce
vedem ºi auzim ne convinge cã existã o putere care
îndeplineºte cel mai minunat miracol al creaþiei. Dar
Creatorul nostru a fãcut sã ne aparã ca o absurditate cã o
persoanã ar putea fi trei persoane ºi trei persoane numai o
persoanã; ºi în cuvântul Sãu descoperit nu ne-a cerut
niciodatã sã credem aºa ceva. Aceasta gãsesc prietenii noºtri
ca fiind inacceptabil...

Deci omul poate fi o fiinþã triunicã fãrã ca aceasta sã
dovedeascã cã Dumnezeu este astfel. Dar a vrut el sã spunã
cã un om sunt trei oameni? Aº putea spune cã un pom este
compus din tulpinã, scoarþã ºi frunze ºi probabil cã nimeni
nu s-ar împotrivi. Dar dacã aº afirma cã fiecare pom constã
din trei pomi, afirmaþia probabil cã ar stârni neîncredere.
Dar dacã toþi admitem cã un pom este trei pomi, aº putea
afirma cã sunt nouãzeci de pomi în livada mea, în timp ce
nimeni nu poate numãra decât treizeci.
Atunci aº putea merge chiar mai departe sã spun cã am
nouãzeci de pomi în livada mea, ºi de vreme ce fiecare
pom constã din trei pomi, am douã sute ºaptezeci. Deci
dacã un om este trei oameni, îl poþi înmulþi cu trei de câte
ori pofteºti. Dar este nevoie de trup, suflet ºi spirit pentru a
face un om întreg, viu; când veþi separaþi acestea, omul va
înceta sã mai existe. (R.F.Cottrell, 19 noiembrie 1857, R&H,
vol.11, nr.2, pag.13, par.13).

Dar a îmbrãþiºa doctrina trinitãþii nu este atât o dovadã a
unei intenþii rele, cât una a intoxicãrii cu acel vin din care
au bãut toate naþiunile. Faptul cã aceasta a fost una dintre
doctrinele principale, dacã nu chiar cea din frunte, pe
temeiul cãreia episcopul Romei a fost înãlþat la rangul de
pontif, nu spune mult în favoarea ei. Acest lucru ar trebui
sã-i determine pe oameni sã cerceteze mai mult pentru ei
înºiºi...
Revelaþia ne depãºeºte; dar în nici un caz nu este contrar
logicii sãnãtoase ºi a raþiunii. Dumnezeu nu a pretins, aºa
cum a fãcut papa, cã ar putea „face dreptate din nedreptate”,
nici nu ne-a spus, dupã ce ne-a învãþat sã numãrãm, cã nu
existã nici o diferenþã între numerele singulare ºi plurale.
Sã credem tot ce ne-a descoperit ºi sã nu adãugãm nimic la
aceasta (R.F.Cottrell, 6 iulie 1869, R&H).

Cã o persoanã este trei persoane ºi cã trei persoane sunt
numai o persoanã, este doctrina pe care o denunþãm ca fiind
contrarã logicii ºi raþiunii. Fiinþa ºi atributele lui Dumnezeu
sunt mai presus, dincolo de puterea simþului ºi raþiunii mele,
ºi totuºi eu le cred; însã doctrina împotriva cãreia protestez
este contrarã, da, acesta este termenul, chiar raþiunii ºi
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îmbrãþiºezi doctrina Trinitãþii, în realitate Hristos nu mai
este singurul Mijlocitor...

J.S.Washburn
Doctrina Trinitãþii este o crudã monstruozitate pãgânã,
înlãturându-L pe Isus din adevãrata Sa poziþie de Mântuitor
Divin ºi Mijlocitor. Este adevãrat cã noi nu putem mãsura
sau defini divinitatea. Este dincolo de înþelegerea noastrã
finitã, dar în ceea ce priveºte acest subiect al personalitãþii
lui Dumnezeu, Biblia este foarte simplã ºi lãmuritã. Tatãl,
Îmbãtrânitul de Zile, este din veºnicie. Isus a fost nãscut
din Tatãl. Isus, vorbind prin psalmistul, spune: „Domnul
Mi-a spus: ‘Tu eºti Fiul Meu; astãzi Te-am nãscut.’”
(Psalmul 2:7).
Din nou, în Proverbe 8 (unde se vorbeºte despre Isus ca
fiind “înþelepciunea lui Dumnezeu” - vezi 1Corinteni 1:24),
citim: „Domnul m-a fãcut cea dintâi dintre lucrãrile Lui,
înaintea celor mai vechi lucrãri ale Lui” (versetul 22). „Am
fost nãscutã înainte de întãrirea munþilor, înainte de a fi
dealurile”(versetul 25).
Fiul spune cã a fost adus la existenþã, zãmislit, nãscut din
Tatãl Sãu... Satana a luat unele concepþii pãgâne despre o
monstruozitate cu trei capete, ºi, cu intenþia deliberatã de a
arunca dispreþ asupra divinitãþii, le-a adãugat în catolicism
ca fiind gloriosul nostru Dumnezeu, o invenþie imposibilã,
absurdã. Aceastã monstruoasã doctrinã adusã din pãgânism
în Biserica Romano-Papalã, cautã sã-ºi amestece prezenþa
maleficã în învãþãturile Soliei Îngerului al Treilea...

Adventiºtii de Ziua a ªaptea pretind cã iau cuvântul lui
Dumnezeu ca autoritate supremã, ºi cã „au ieºit din
Babilon”, cã au renunþat pentru totdeauna la tradiþiile inutile
ale Romei. Dacã ne întoarcem la nemurirea sufletului,
purgatoriu, chinul veºnic ºi Sabatul Duminical, nu ar fi
aceasta altceva decât apostazie? Dar, oricum, dacã sãrim
peste aceste doctrine minore, secundare ºi acceptãm ºi
învãþãm chiar rãdãcina centralã, doctrina Romanismului,
Trinitatea, ºi învãþãm cã Fiul lui Dumnezeu nu a murit,
chiar dacã cuvintele noastre par a fi rostite într-un sens
spiritual, nu este aceasta nici mai mult nici mai puþin decât
apostazie, ºi chiar Omega apostaziei?
Oricât de plãcute, frumoase sau aparent profunde pot pãrea
predicile sau articolele unei persoane, când ajunge sã înveþe
doctrina pãgâno-catolicã a Trinitãþii ºi neagã cã Fiul lui
Dumnezeu a murit pentru noi, este el un adevãrat Adventist
de Ziua a ªaptea? Este el chiar un adevãrat predicator al
Evangheliei? ªi când mulþi îl privesc ca pe un mare învãþãtor
ºi acceptã teoriile sale nescripturistice, cu desãvârºire opuse
Spiritului Profeþiei, este timpul ca pãzitorii sã avertizeze
(fragmente dintr-o scrisoare semnatã de J.S.Washburn în
1939).

Iar faptul cã Hristos nu este Mijlocitorul în Biserica Catolicã
demonstreazã cã Trinitatea distruge adevãrul cã Hristos este
singurul Mijlocitor. Aºa numita Bisericã Creºtinã,
Papalitatea, care a elaborat doctrina Trinitãþii, nu-L
recunoaºte ca singurul Mijlocitor, ci Îl înlocuieºte cu o
mulþime de bãrbaþi ºi femei morþi ca mijlocitori. Dacã
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J.N.Loughborough: 1832-1924
Întrebãri adresate fr. Loughborough
Fr. White: Aº dori sã vã adresez sau sã vã trimit, frate
Loughborough, urmãtoarele întrebãri pentru a primi
explicaþii. - W.W.Giles, Toledo, Ohio.
Întrebarea 1: Ce obiecþii serioase se ridicã faþã de doctrina
Trinitãþii?
Rãspuns: Existã multe obiecþii pe care le putem impune,
însã datoritã spaþiului nostru limitat, ne vom mãrgini la
urmãtoarele trei: 1. Este contrarã raþiunii; 2. Este contrarã
Scripturii; 3. Originea sa este Pãgânã ºi misticã. Ne vom
referi pe scurt la aceste afirmaþii.
Nu este în acord cu raþiunea sã vorbim despre trei fiinþe ca
fiind una ºi despre una ca fiind trei. Sau cum s-au exprimat
unii, sã-L numim pe Dumnezeu „Dumnezeul Triunic”, sau
„Dumnezeul trei-unu”. Dacã Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt sunt
fiecare Dumnezeu, ar fi trei Dumnezei; cãci de trei ori unu
nu este unu, ci trei. Existã un sens în care sunt una, dar nu
o singurã persoanã, aºa cum pretind trinitarienii.
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ca lumea sã creadã cã Tu M-ai trimis. Iar slava pe care Tu
Mi-ai dat-o, Eu le-am dat-o lor; ca ei sã fie una, aºa cum
noi suntem una.” O inimã ºi o minte. Un singur scop în
planul conceput pentru salvarea omului. Citiþi capitolul 17
din Ioan ºi observaþi dacã nu rãstoarnã cu desãvârºire
doctrina Trinitãþii.
A crede în aceastã doctrinã atunci când citim Scriptura,
trebuie sã credem cã Dumnezeu însuºi S-a trimis în lume,
a murit pentru a împãca lumea cu Sine, S-a înviat pe Sine
din morþi, S-a înãlþat pe sine în cer, pledeazã înaintea Sa
însuºi în cer pentru a împãca lumea cu Sine, ºi este singurul
mijlocitor între om ºi Sine.
Iar natura umanã a lui Hristos (în vederea trinitarienilor)
nu o va folosi ca Mijlocitor; cãci Clarke spune: „Sângele
uman nu poate sã-L liniºteascã pe Dumnezeu mai mult decât
sângele unui animal” (Comentariu la 2Samuel 21:10).
Trebuie sã credem de asemenea cã în grãdina Ghetsemani
Dumnezeu S-a rugat Sieºi, cã dacã era cu putinþã, sã lase
sã treacã cupa de la Sine... ºi încã o mie de astfel de
absurditãþi.

Este contrarã Scripturii. Aproape în fiecare loc al Noului
Testament care vorbeºte ocazional despre Tatãl ºi despre
Fiul, ne sunt prezentaþi ca fiind douã persoane distincte.
Numai capitolul 17 din Ioan este suficient pentru a combate
doctrina Trinitãþii. De peste patruzeci de ori în acest singur
capitol Hristos se adreseazã Tatãlui Sãu ca unei persoane
distincte de El însuºi.

Citiþi cu atenþie urmãtoarele texte, comparându-le cu ideea
cã Hristos este Omnipotent, Omniprezent, Suprem, ºi
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; 1Ioan
3:1; Apocalipsa 5:7; Fapte 17:31. De asemenea mai vezi ºi
Matei 11:25.27; Luca 1:32; 22:42; Ioan 3:35.36; 5:19.2123.25.26; 6:40; 8:35.36; 14:13; 1Corinteni 15:28, etc.

Tatãl Sãu era în cer, iar El pe pãmânt. Tatãl L-a trimis. I-a
dat pe cei ce cred. El trebuia sã meargã atunci la Tatãl. ªi
chiar în declaraþia Sa, El ne descoperã în ce constã unitatea
Tatãlui ºi a Fiului. Este aceeaºi unitate care existã ºi între
membrii bisericii lui Hristos. „Ca ei sã fie una; dupã cum
Tu, Tatã, eºti în Mine, ºi Eu în Tine, ca ei sã fie una în noi;

Cuvântul Trinitate nu apare nicãieri în Scripturi. Principalul
text care se presupune cã o susþine este 1Ioan 5:7, care este
o adãugare. Clarke spune: „Din o sutã treisprezece
manuscrise, textul lipseºte din o sutã doisprezece. Nu apare
în nici un manuscris dinainte de secolul zece. Iar primul
loc în care textul apare în greacã, este în traducerea
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greceascã a conciliului de la Lateran, þinut în 1215 d.Hr.”
(Comentarii la 1Ioan 5) ºi în remarcile de la finele
capitolului.
Originea sa este pãgânã ºi misticã. În loc de a fi îndreptaþi
spre Scripturã pentru demonstrarea trinitãþii, suntem
îndreptaþi cãtre tridentul persanilor, cu susþinerea cã
„pornind de la aceasta au plãnuit sã înveþe ideea trinitãþii
ºi dacã au avut doctrina trinitãþii, trebuie s-o fi primit-o
prin tradiþie de la poporul lui Dumnezeu. Dar aceasta este
în întregime primitã, cãci cu siguranþã cã biserica Iudaicã
nu a avut o astfel de doctrinã”. Domnul Summerbell spune:
„Un prieten de-al meu care era prezent într-o sinagogã din
New York, l-a rugat pe un Rabbi sã-i explice termenul
‘Elohim’. Un preot trinitarian care era alãturi, a replicat:
‘Ei bine, aceasta face referinþã la cele trei persoane din
Trinitate.’
Atunci, un evreu i-a spus cã nu trebuie sã mai menþioneze
acel cuvânt din nou sau vor fi nevoiþi sã-l forþeze sã
pãrãseascã clãdirea; cãci nu era permis a se menþiona
numele nici unui dumnezeu strãin în sinagogã” (Discuþie
dintre Summerbell ºi Flood asupra Trinitãþii, pag.38).
Milman spune cã ideea Tridentului este misticã (Istoria
Creºtinismului, pag.34).

Laodicea

S.N.Haskell
Curcubeul din nori nu este decât un simbol al curcubeului
care înconjoarã tronul din veºnicie. În veacurile trecute,
pe care mintea finitã nu le poate pãtrunde, Tatãl ºi Fiul
erau singuri în univers. Hristos era primul nãscut al Tatãlui,
ºi Lui I-a fãcut cunoscut Iehova planul divin de creaþie.
Planul de creaþie al lumilor împreunã cu ordinea fiinþelor
care urmau sã-l populeze, nu era descoperit. Îngerii, ca
reprezentanþi ai unei ordini, aveau sã fie slujitori ai
Dumnezeului universului. Creaþia lumii noastre mici a fost
inclusã în planurile tainice ºi stabilitã pânã în cele mai mici
amãnunte.
Cãderea lui Lucifer a fost prevãzutã; de asemenea
posibilitatea introducerii pãcatului, care ar fi distrus
perfecþiunea lucrãrii divine. Atunci, în aceste întâlniri
timpurii, inima plinã de dragoste a lui Hristos a fost miºcatã;
ºi singurul Fiu nãscut ªi-a oferit viaþa pentru rãscumpãrarea
omului, dacã acesta ar fi cedat ºi ar fi cãzut. Tatãl ºi Fiul,
înconjuraþi de o slavã de nepãtruns, ºi-au strâns mâinile.

Doctrina trinitãþii a fost introdusã în bisericã în aceeaºi
perioadã cu închinarea la imagini ºi serbarea zilei soarelui,
ºi nu este altceva decât doctrina persanã remodelatã. A durat
aproape trei sute de ani de la introducerea ei pânã sã devinã
ceea ce este acum.

În aprecierea acestei oferte I-a fost conferitã lui Hristos
puterea de a crea, iar legãmântul cel veºnic a fost fãcut; ºi
de aici înainte, Tatãl ºi Fiul, cu un singur gând, au lucrat
împreunã pentru a duce la îndeplinire lucrarea de creaþie.
Sacrificiul de sine pentru binele celorlalþi a constituit baza
acestei lucrãri. (Stephen N. Haskell, Istoria Profetului de
pe Patmos, pag.93,94, 1905).

Procesul a început aproximativ în 325 d.Hr. ºi nu a fost
terminat pânã în 681. Vezi lucrarea lui Milman ºi Gibbon
despre Roma, vol.4, pag.422. A fost adoptatã în Spania în
589, în Anglia în 596, în Africa în 534 – Gib. Vol.4, pag.114,
345; Milner, vol.1, pag.519. (J.N.Loughborough, 5 noiembrie 1861, R&H, vol.18, pag.184, par.1-11).

Înainte de creaþia lumii noastre „a fost un rãzboi în cer”.
Hristos ºi Tatãl erau legaþi printr-un acord; iar Lucifer,
heruvimul acoperitor, a devenit gelos pentru cã nu era
acceptat în întâlnirile veºnice ale celor doi care stãteau pe
tron. (Stephen N. Haskell, Istoria Profetului de pe Patmos,
pag.217, 1905).
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E.J.Waggoner: 1855-1916
Cuvântul era „la început”. Mintea omeneascã nu poate
pãtrunde epocile cuprinse în aceastã frazã. Nu-i este dat
omului sã ºtie când sau cum a fost Fiul nãscut; dar ºtim cã
El era Cuvântul divin, nu doar înainte de a veni sã moarã
pe acest pãmânt, ci chiar înainte ca lumina sã fie creatã.
Exact înaintea rãstignirii Sale El s-a rugat: „ªi acum, Tatã,
preamãreºte-Mã la Tine Însuþi cu slava pe care o aveam la
Tine înainte de a fi lumea” (Ioan 17:5). Cu mai bine de
ºapte sute de ani înaintea primei Sale veniri, aceasta a fost
astfel prezisã de cuvântul inspirat: „ªi tu, Betleeme Efrata,
mãcar cã eºti prea mic între cetãþile de cãpetenie ale lui
Iuda, totuºi, din tine Îmi va ieºi Cel ce va stãpâni peste
Israel; ºi a cãrui obârºie se suie pânã în vremuri strãvechi,
pânã în zilele veºniciei” (Mica 5:2). Hristos Însuºi spune:
„Eu am ieºit ºi vin de la Dumnezeu” (Ioan 8:42), dar aceasta
s-a întâmplat într-un timp atât de îndepãrtat din veºnicie,
încât este cu mult deasupra înþelegerii umane.
(E.J.Waggoner, 1890, Hristos ºi Neprihãnirea Sa, pag.9).
Este Hristos Dumnezeu?
Acest nume nu a fost dat ca o consecinþã a unei mari
realizãri, ci este al Lui prin drept de moºtenire. Vorbind
despre puterea ºi mãreþia lui Hristos, autorul scrisorii cãtre
Evrei spune cã El a fost fãcut cu mult mai presus de îngeri,
deoarece „El a moºtenit un Nume mult mai minunat decât
al lor” (Evrei 1:4). Un fiu este totdeauna îndreptãþit sã poarte
numele tatãlui; ºi Hristos, ca „singurul Fiu nãscut din
Dumnezeu”, este la fel de îndreptãþit sã poarte acelaºi nume
cu Tatãl.
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Un fiu, de asemenea, este într-o mãsurã mai micã sau mai
mare o copie a tatãlui; el are, într-o anumitã mãsurã,
trãsãturile fizice ºi caracteristicile personale ale tatãlui sãu,
dar nu în mod desãvârºit, pentru cã nu existã o copie fidelã
în întreaga omenire. Nu existã nici o imperfecþiune în
Dumnezeu sau în vreo lucrare de-a Sa; ºi astfel, Hristos
este „reprezentarea exactã” a Fiinþei lui Dumnezeu (Evrei
1:3). Ca Fiu al lui Dumnezeu, existent prin Sine Însuºi, El
are în mod natural toate atributele Divinitãþii.
Este adevãrat cã Dumnezeu are mulþi fii; dar Hristos este
„singurul Fiu nãscut din Dumnezeu” ºi de aceea este Fiul
lui Dumnezeu într-un fel în care nici o altã fiinþã nu a fost
ºi nu va fi vreodatã. Îngerii sunt fii ai lui Dumnezeu, aºa
cum era ºi Adam (Iov 38:7; Luca 3:38) prin creaþiune.
Creºtinii sunt fiii lui Dumnezeu prin înfiere (Romani
8:14.15), dar Hristos este Fiul lui Dumnezeu prin naºtere.
Autorul epistolei cãtre Evrei aratã mai departe cã poziþia
Fiului lui Dumnezeu nu este una la care a fost înãlþat, ci
este una pe care o deþine de drept. El spune cã Moise a fost
credincios în toatã casa lui Dumnezeu, ca servitor, „dar
Hristos este credincios ca Fiu peste casa Lui” (Evrei 3:6).
ªi, de asemenea, Hristos este Ziditorul casei (versetul 3).
El este Cel care zideºte templul Domnului ºi poartã slava
(Zaharia 6:12.13). (E.J.Waggoner, 1890, Hristos ºi
Neprihãnirea Sa, pag.11-13).
Hristos ca ºi Creator
Ar fi necesar aici un cuvânt de precauþie. Nimeni sã nu-ºi
imagineze cã noi am ridica pe Hristos la importanþa Tatãlui
sau cã L-am ignora pe Tatãl. Nu poate fi vorba de aºa ceva,
pentru cã interesele lor sunt comune. Noi Îl slãvim pe Tatãl,
slãvindu-L pe Fiul. Suntem atenþi la cuvintele lui Pavel,
care spune cã „totuºi, pentru noi nu este decât un singur
Dumnezeu: Tatãl, de la care vin toate lucrurile, ºi prin El ºi
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noi” (1Corinteni 8:6); aºa cum am citat deja, cã prin El,
Dumnezeu a fãcut lumile.
Toate lucrurile provin, în cele din urmã, de la Dumnezeu
Tatãl; chiar Hristos Însuºi a provenit ºi a apãrut de la Tatãl,
dar aºa I-a plãcut Tatãlui, ca în El sã locuiascã toatã
plinãtatea ºi ca sã fie Agentul direct, în fiecare act al creaþiei.
Scopul nostru în aceastã expunere este sã stabilim poziþia
de drept a lui Hristos, de egalitate cu Tatãl, pentru ca puterea
Sa de a rãscumpãra sã poatã fi mai bine apreciatã.
Este Hristos o Fiinþã Creatã?
Înainte de a trece la câteva lecþii practice pe care le vom
învãþa din aceste adevãruri, trebuie sã ne oprim pentru
câteva momente asupra unei pãreri care, cu toatã
sinceritatea, este împãrtãºitã de mulþi care, cu nici un chip
nu L-ar dezonora pe Hristos de bunã voie, dar care, de fapt
prin aceastã opinie, Îi neagã divinitatea. Este vorba despre
ideea cã Hristos este o fiinþã creatã, care, prin buna plãcere
a lui Dumnezeu, a fost înãlþat la actuala Sa poziþie nobilã.
Nimeni care îmbrãþiºeazã acest punct de vedere nu e posibil
sã aibã o concepþie justã despre poziþia înaltã pe care Hristos
o ocupã cu adevãrat.
Problema în discuþie este construitã pe înþelegerea greºitã
a unui singur text. Apocalipsa 3:14: „ªi îngerului bisericii
din Laodiceea, scrie-i: ‘Iatã ce zice Cel ce este Amin,
Martorul credincios ºi adevãrat, începutul creaþiei lui
Dumnezeu’”. Acest verset este greºit interpretat în sensul
cã Hristos este prima fiinþã pe care a creat-o Dumnezeu, ºi
cã lucrarea de creaþie a lui Dumnezeu a început cu El. Dar
acest punct de vedere contrazice Scriptura care declarã cã
Hristos Însuºi a creat toate lucrurile. A spune cã Dumnezeu
ªi-a început lucrarea de creaþie prin crearea lui Hristos,
înseamnã a-L lãsa pe Hristos cu totul în afara lucrãrii de
creaþie.
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Cuvântul „începutul” în limba greacã este „arche”,
însemnând atât „conducãtor” cât ºi „cãpetenie”. El apare
în cuvinte ca „arhiepiscop” sau „arhanghel”. Sã luãm acest
ultim cuvânt. Hristos este arhanghelul. (Vezi Iuda 9,
Tesaloniceni 4:16; Ioan 5:28.29; Daniel 10:21). Nu putem
înþelege cã El este primul dintre îngeri, pentru cã El nu
este înger ci este mai presus de ei (Evrei 1:4). Aceasta
înseamnã cã El este conducãtorul sau prinþul îngerilor, aºa
dupã cum ºi arhiepiscopul este capul episcopilor.
Hristos este conducãtorul îngerilor. (Vezi Apocalipsa 19:1114). El este Cel ce i-a creat pe îngeri (Coloseni 1:16). ªi
astfel, afirmaþia cã El este începutul sau capul creaþiei lui
Dumnezeu înseamnã cã începuturile creaþiei se gãsesc în
El; pentru cã, aºa cum El Însuºi spune, este Alfa ºi Omega,
începutul ºi sfârºitul, cel dintâi ºi cel de pe urmã (Apocalips
21:6; 22:13). El este sursa în care toate lucrurile îºi au
originea.
Nu ar trebui nici mãcar sã ne imaginãm cã Hristos este
creaturã, pentru cã Pavel Îl numeºte (Coloseni 1:15) „cel
întâi nãscut din toatã zidirea”, iar urmãtoarele versete Îl
prezintã a fi Creator ºi nu creaturã. „Pentru cã prin El au
fost fãcute toate lucrurile care sunt în ceruri ºi pe pãmânt,
cele vãzute ºi cele nevãzute: fie scaune de domnii, fie
dregãtorii, fie domnii, fie stãpâniri. Toate au fost fãcute
prin El, ºi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile,
ºi toate se þin prin El” (vers.16-17). Acum, dacã El a creat
tot ceea ce a fost vreodatã creat ºi a existat înaintea tuturor
lucrurilor create, este evident cã El Însuºi nu face parte
dintre acestea. El este mai presus de toatã creaþia, ºi nu o
parte a ei.
Scripturile declarã cã Hristos este singurul Fiu nãscut din
Dumnezeu. El este nãscut, nu creat. Nu are nici un rost sã
ne întrebãm cum a fost nãscut, pentru cã, nici dacã ni s-ar
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spune, minþile noastre nu ar putea pricepe. Profetul Mica
ne transmite tot ceea ce putem ºti despre acest lucru, în
urmãtoarele cuvinte: „ªi tu, Betleeme Efrata, mãcar cã eºti
prea mic între cetãþile de cãpetenie a lui Iuda, totuºi din
tine Îmi va ieºi Cel ce va stãpâni peste Israel, ºi a cãrui
obârºie se suie pânã în vremuri strãvechi, pânã în zilele
veºniciei” (Mica 5:2).

continuã: „Voi însã nu sunteþi în trup, ci în Duhul, dacã
Duhul lui Dumnezeu locuieºte în adevãr în voi. Dar, dacã
n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui” (Romani
8:9). Aici, gãsim cã Duhul Sfânt este atât Duhul lui
Dumnezeu, cât ºi Duhul lui Hristos. (E.J.Waggoner, 1890,
Hristos ºi Neprihãnirea Sa, pag.23,24).

A fost un timp când Hristos a provenit ºi a apãrut din
Dumnezeu, din sânul Tatãlui (Ioan 8:42; 1:18). Dar aceasta
s-a petrecut într-un timp atât de îndepãrtat, în veºnicii, încât
pentru o inteligenþã limitatã este practic fãrã început.

M.C. Wilcox

Prin urmare, ideea este cã Hristos este un Fiu nãscut ºi nu
creat. El a moºtenit un Nume mult mai minunat decât al
îngerilor; El este „Fiu peste casa Lui.” (Evrei 1:4; 3:6). ªi,
de vreme ce este singurul Fiu nãscut din Dumnezeu, El
este chiar esenþa ºi natura lui Dumnezeu ºi posedã prin
naºtere toate atributele divine, pentru cã Tatãlui I-a fãcut
plãcere ca Fiul Sãu sã fie reprezentarea exactã a Fiinþei
Lui, strãlucirea slavei Sale, ºi sã fie umplut cu plinãtatea
Dumnezeirii.
Astfel, El are „viaþa în Sine Însuºi”. El posedã nemurirea
în dreptul Sãu ºi o poate oferi ºi altora. Viaþa existã în El,
astfel cã nu-I poate fi luatã, dar renunþând de bunã voie la
ea, El poate intra din nou în posesia ei. Cuvintele Lui sunt
acestea: „Tatãl Mã iubeºte, pentru cã Îmi dau viaþa, ca iarãºi
s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine.
Am putere s-o dau, ºi am putere s-o iau iarãºi: aceasta este
porunca, pe care am primit-o de la Tatãl Meu” Ioan 10:17.18
(E.J.Waggoner, 1890, Hristos ºi Neprihãnirea Sa, pag.19-22).
În cele din urmã, noi cunoaºtem divina unitate a Tatãlui cu
Fiul, din faptul cã amândoi au acelaºi Duh. Pavel, dupã ce
spune cã cei ce sunt în trup nu pot sã placã lui Dumnezeu,
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Întrebarea 187: Care este diferenþa dintre Duhul Sfânt ºi
spiritele slujitoare (îngerii); sau sunt identice?
Rãspuns: Duhul Sfânt este energia grandioasã a
Dumnezeirii, viaþa ºi puterea lui Dumnezeu care porneºte
de la El spre toate pãrþile universului, realizând astfel o
legãturã vie între tronul Sãu ºi toatã creaþia. Dupã cum este
exprimat de un alt autor; „Duhul Sfânt este suflarea vieþii
spirituale în suflet. Împãrtãºirea Duhului este împãrtãºirea
vieþii lui Hristos”.
Astfel, Hristos devine prezent pretutindeni. Folosind o
ilustrare simplã, asemenea unui telefon care poartã vocea
cuiva, fãcând astfel ca vocea sã fie prezentã la mile
depãrtare, Duhul Sfânt poartã întreaga putere a lui Hristos
fãcându-L prezent pretutindeni împreunã cu întreaga Sa
putere, ºi fãcându-L descoperit în armonie cu Legea Sa.
Astfel, Duhul este personificat în Hristos ºi Dumnezeu,
dar niciodatã descoperit ca o persoanã separatã.
Niciodatã nu ni se spune sã ne rugãm Duhului; ci lui
Dumnezeu prin Duh. Nu gãsim niciodatã în Scripturã
rugãciuni cãtre Duhul, ci pentru Duh. (M.C.Wilcox, 1911,
Întrebãri ºi Rãspunsuri Culese din Colþul Întrebãrilor de la
Semnele Timpului, pag.181,182).
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Aici sunt evidenþiate douã personaje – Tatãl Cel veºnic
sub titlul potrivit, „Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine,
Cel Atotputernic”, ºi Isus Hristos prin nu mai puþin decât
tilturile adecvate de „martorul credincios”, „Cel întâi nãscut
din morþi” ºi „Domnul împãraþilor pãmântului”.

G.W.Amadon
Cum o vom explica?
În Apocalipsa 1:8, existã un pasaj care prezintã ceva
dificultãþi pentru acei care resping doctrina trinitãþii. Textul,
în contextul sãu, sunã astfel: „Iatã cã El vine pe nori. ªi
orice ochi Îl va vedea; ºi cei ce L-au strãpuns. ªi toate
seminþiile pãmântului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.
,Eu sunt Alfa ºi Omega, Începutul ºi Sfârºitul’, zice Domnul
Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine, Cel
Atotputernic” (v.7,8).
Deseori aici s-a ridicat urmãtoarea întrebare: în ce sens
este Isus “Cel Atotputernic”? Pentru noi aceastã întrebare
este foarte simplu lãmuritã. Noi nu credem cã despre Hristos
se spune în aceastã frazã cã este „Cel Atotputernic”, ºi
pentru acest punct de vedere vom oferi câteva motive scurte.
Noi credem cã în aceste texte sunt aduse în prim plan douã
persoane – Mântuitorul, în cel de-al ºaptelea verset; ºi Tatãl
în cel de-al optulea. Mai existã încã un titlu august în
versetul 8 care nu se referã niciodatã la Fiul. Este fraza –
„Cel ce este, Cel ce era ºi Cel ce vine” Acest titlu indicã
fiinþa la care se referã.
Vom observa, dupã cum pasajele în care apare aratã foarte
lãmurit, cã acest tiltu aparþine „Celui Prea Înalt ºi Mãreþ
care locuieºte în veºnicie”. Începând cu versetul patru al
acestui capitol, citim – „Ioan, cãtre cele ºapte Biserici, care
sunt în Asia: Har ºi pace vouã din partea Celui ce este,
Celui ce era, ºi Celui ce vine; ºi din partea celor ºapte duhuri
care stau înaintea scaunului Sãu de domnie; ªI DIN
PARTEA lui Isus Hristos, martorul credincios, cel întâi
nãscut din morþi, Domnul împãraþilor pãmântului”.
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Vom prezenta acum încã trei alte texte unde gãsim aceastã
frazã, ºi despre care deja se admite cã vorbesc despre Tatãl
nemuritor.
Apocalipsa 4:8: „Fiecare din aceste patru fãpturi vii avea
câte ºase aripi; ºi erau pline cu ochi de jur împrejur ºi pe
dinlãuntru. Zi ºi noapte, ziceau fãrã încetare: ‘Sfânt, Sfânt,
Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era,
care este, care vine.’”
Apocalipsa 11:16.17: „ªi cei douãzeci ºi patru de bãtrâni,
care stãteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de
domnie, s-au aruncat cu feþele la pãmânt, ºi s-au închinat
lui Dumnezeu, ºi au zis: ‘Îþi mulþumim Doamne,
Dumnezeule, Atotputernice, care eºti ºi care erai ºi care
vii, cã ai pus mâna pe puterea Ta cea mare, ºi ai început sã
împãrãþeºti.’”
Apocalipsa 16:5,7: „ªi am auzit pe îngerul apelor zicând:
‘Drept eºti Tu, Doamne, care eºti ºi care erai! Tu eºti Sfânt,
pentru cã ai judecat în felul acesta.’” „ªi am auzit altarul
zicând: ‘Da, Doamne Dumnezeule, Atotputernice,
adevãrate ºi drepte sunt judecãþile tale!’”
Cu acest pasaje respingem acest punct de vedere, pentru
cã nu poate servi trinitarienilor, iar pentru noi este atât de
lãmurit încât cercetãtorul nu poate sã se rãtãceascã în el.
(G.W.Amadon, 24 septembrie 1861, R&H, vol.18, pag.136,
par.1-10).
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J.M.Stephenson
În ceea ce priveºte slava Sa, El este denumit Fiul lui
Dumnezeu înainte de întruparea Sa. Sã ascultãm cuvintele
Sale: „Cel ce vorbeºte de la sine însuºi, cautã preamãrirea
personalã; dar cine urmãreºte preamãrirea Celui ce L-a
trimis, are dreptate”. „Cum ziceþi voi cã hulesc Eu, pe care
Tatãl M-a sfinþit ºi M-a trimis în lume? ªi aceasta, pentru
cã am zis: ‘Sunt Fiul lui Dumnezeu!’” (Ioan 10:36).
„Dragostea lui Dumnezeu faþã de noi s-a arãtat prin faptul
cã Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Sãu Fiu, ca noi
sã trãim prin El. ªi dragostea stã nu în faptul cã noi am
iubit pe Dumnezeu, ci în faptul cã El ne-a iubit pe noi, ºi a
trimis pe Fiul Sãu ca jertfã de ispãºire pentru pãcatele
noastre” (1Ioan 4:9.10).
Ideea cã a fost trimis implicã faptul cã Fiul lui Dumnezeu
a existat înainte de trimiterea Sa. A presupune altfel ar
însemna cã un tatã poate sã-ºi trimitã fiul cu o misiune,
înainte ca fiul sã existe, ceea ce ar fi absurd. A spune cã
Dumnezeu ªi-a trimis Fiul într-o formã ca a noastrã,
înseamnã cã Fiul lui Dumnezeu ºi-a asumat natura noastrã;
de aceea El trebuie sã fi fost cu adevãrat Fiul lui Dumnezeu
înainte de întruparea Sa. (J.M.Stephenson, 7 noiembrie
1854, R&H, vol.6, pag.99, par.10).
ªi încã ceva legat de aceasta: care a fost originea naturii
Sale sau care a fost, cu alte cuvinte, originea Fiului lui
Dumnezeu. Trinitarienii admit faptul cã numai pre-existenþa
Sa nu demonstreazã Dumnezeirea Sa veºnicã ºi nici legãtura
Sa veºnicã cu Tatãl ca Fiu. Watson, un scriitor de seamã al
ªcolii Trinitariene, spune: „Dacã considerãm numai preexistenþa Sa, nu dovedim Dumnezeirea Sa, ºi de aceea
aceasta nu constituie o dovadã împotriva ipotezelor ariene;
dar distruge noþiunea socinianã, cã a fost numai un om.
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Cãci, de vreme ce nimeni nu s-a luptat pentru pre-existenþa
sufletelor umane, iar dacã ar fi fãcut-o, doctrina ar fi fost
respinsã de propria lor conºtiinþã, este limpede cã dacã
Hristos a existat înainte de întruparea Sa nu este numai un
om, oricare ar fi fost natura Sa doveditã prin alte
argumente.” Aceasta este o mãrturisire sincerã, exprimatã
lãmurit. Iar cu privire la natura Sa, a fost demonstrat cã era
divinã; ºi fiind astfel, trebuie sã fi fost nemuritoare. Cu
adevãrat aceastã afirmaþie este subînþeleasã; cãci Cel care
este Divin, trebuie sã fie nemuritor.
Nu putem presupune cã Hristos era muritor, deci supus
morþii, cãci astfel nu ar fi conceput planul de mântuire; El
trebuie sã fi fost, de aceea, în natura Sa originalã, nemuritor.
Problema pe care trebuie s-o luãm în considerare acum nu
este dacã Singurul Fiu nãscut al lui Dumnezeu era Divin
sau Cea mai preamãritã ºi înãlþatã Fiinþã, Singurul acceptat
de Tatãl din întregul Univers; toate acestea au fost dovedite,
ºi numai puþini le vor pune la îndoialã; ci problema este
dacã acest august Personaj este existent prin Sine Însuºi ºi
veºnic într-un sens nelimitat, în natura ºi caracterul Sãu
preamãrit, dacã a avut o origine ºi în consecinþã, un început
al zilelor. Ideea de Tatã ºi Fiu presupune existenþa anterioarã
a unuia ºi existenþa ulterioarã a altuia.
A afirma cã Fiul are aceeaºi vârstã cu Tatãl, este o palpabilã
contradicþie de termeni. Este o imposibilitate naturalã ca
Tatãl sã fie la fel de tânãr ca ºi Fiul sau ca Fiul sã fie tot
atât de bãtrân ca ºi Tatãl. Dacã s-ar spune cã aceºti termeni
sunt folosiþi numai ca o ilustraþie, tot trebuie sã se explice
de ce Tatãl foloseºte ca pe o hainã titlul cel mai înalt ºi
termenul relaþional cel mai preþios, pentru a ilustra relaþia
Sa cu Domnul, câtã vreme fãcând aºa, contrazice chiar ideea
care se doreºte a fi comunicatã. Dacã scriitorii inspiraþi
doreau sã ne comunice ideea unei co-existenþe veºnice a
Tatãlui ºi a Fiului, nu ar fi putut folosi termeni mai
incompatibili ca aceºtia.
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ªi cu toate acestea, trinitarienii sunt sensibili în faþa
argumentelor. Domnul Fuller, cu toate cã este un trinitarian,
a fost onest ºi a recunoscut în încheierea lucrãrii sale despre
poziþia de Fiu a lui Hristos, cã „fiind în firea naturii, Tatãl
trebuie sã fi existat înaintea Fiului”. Dar admiþând aceasta,
el încearcã sã împace ideea Fiului care este „propriu-zis
veºnic”, asemenea Tatãlui; douã idei cu neputinþã de
reconciliat. Ideea unui Fiu veºnic reprezintã o contradicþie
în sine. El trebuie de aceea sã aibã o origine. Dar ce spun
Scripturile? Ele vorbesc lãmurit în acest punct. Apostolul
Pavel afirmã, vorbind despre Hristos: „El este chipul
Dumnezeului celui nevãzut, cel întâi nãscut din toatã
zidirea” (Coloseni 1:15). Reþineþi: Aceasta nu se poate referi
la naºterea Sa din fecioara Maria, în Betleemul Iudeii, cãci
milioane de creaturi pe lumea aceasta fuseserã nãscute
înainte de timpul acela. Cain ºi Abel fuseserã nãscuþi cu
mai mult de patru mii de ani înainte.

creaturi din cer sau de pe pãmânt. Pentru a fi aºa, aceasta
trebuie sã se refere la natura Sa Divinã, sau dacã nu, atunci
a avut douã naturi distincte înainte de întruparea Sa; dar
aceastã idee nu este susþinutã de nimeni.

Urmãtorul verset aºeazã naºterea Sa înaintea creaþiei tuturor
lucrurilor din cer ºi de pe pãmânt, aceasta incluzând toate
lumile, toate rangurile ºi ordinele inteligenþelor, vizibile
sau invizibile. „Pentru cã prin El...”. Prin cine? Rãspuns:
“prin Cel întâi nãscut din toatã zidirea”. Pronumele „El”
se referã la aceastã Fiinþã. „Pentru cã prin El au fost fãcute
toate lucrurile care sunt în ceruri ºi pe pãmânt, cele vãzute
ºi cele nevãzute: fie scaune de domnii, fie dregãtorii, fie
domnii, fie stãpâniri” (vers.16). Toate lucrurile din cer ºi
de pe pãmânt, vizibile sau invizibile, tronuri, domnii,
principate ºi puteri, incluzând evident toate inteligenþele
create.

Din nou, în Ioan 1:1-3.14, avem aceeaºi categorie de dovezi.
„La început a fost Cuvântul, ºi Cuvântul era cu Dumnezeu,
ºi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu.
Toate lucrurile au fost fãcute prin El; ºi nimic din ce a fost
fãcut, n-a fost fãcut fãrã El”. „La început” se referã evident
la începutul seriei de evenimente descrise în aceste versete,
adicã la crearea tuturor lucrurilor.

El trebuie sã se fi nãscut, adicã, sã aibã o existenþã
inteligentã realã înainte de a exersa puterea creativã. Dar
toate lucrãrile creaþiei sunt atribuite Lui, ca „Cel Întâi nãscut
din toatã zidirea”; din acest motiv, naºterea despre care se
vorbeºte aici trebuie sã fi avut loc înaintea existenþei primei
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Însã versetul al 17-lea ne atrage atenþia asupra prioritãþii
naºterii despre care se vorbeºte aici. „El este mai înainte
de toate lucrurile, ºi toate se þin prin El”. Aici pronumele
„El” se referã la aceeaºi Persoanã ca versetul precedent,
cãci acesta îi este sensul; ºi ambele se referã la „cel întâi
nãscut din toatã zidirea”. ªi în aceast verset „toatã zidirea”
înaintea cãrora este El, evident cã se referã la „toate
lucrurile” despre care se afirmã în versetul anterior. Deci
este lãmurit pe deplin cã despre natura Divinã a
binecuvântatului nostru Rãscumpãrãtor se vorbeºte aici;
iar aceastã naturã a fost nãscutã; ºi în legãturã cu aceasta
se afirmã cã El este „Cel întâi nãscut”.

Aceasta îi oferã „Singurului nãscut din Tatãl” (vezi versetul
14) o existenþã inteligentã înainte ca primul act al creaþiei
sã fie sãvârºit, ºi dovedeºte cã subiectul de aici este natura
Sa Divinã; ºi aceasta este în legãturã cu crearea tuturor
lucrurilor. În versetul 14, acest Cuvânt, care era „la început
cu Dumnezeu”, care „era Dumnezeu”, ºi prin care au fost
fãcute „toate lucrurile”, este declarat „Singurul nãscut din
Tatãl”, arãtând astfel cã, în natura Sa preamãritã, El a fost
nãscut; ºi, în consecinþã, trebuie sã fi avut un început.
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Comparaþi mulþimea expresiilor „Singurul nãscut din
Tatãlui” cu persoana, natura, ºi timpul despre care am vorbit
în versetele anterioare. ªi dacã încã mai rãmân dubii cu
privire la faptul cã natura Divinã a Singurului Fiu nãscut
al lui Dumnezeu are o origine, puteþi face o comparaþie
între aceste versete ºi cele care exclud posibilitatea ca El
sã fie veºnic, în sensul în care El nu are un început al zilelor.
Spre exemplu: „singurul Stãpânitor, Împãratul împãraþilor
ºi Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care
locuieºte într-o luminã, de care nu poþi sã te apropii, pe
care nici un om nu L-a vãzut, nici nu-L poate vedea, ºi care
are cinstea ºi puterea veºnicã!” (1Timotei 6:15:16). Acesta
nu poate fi înþeles în sensul de „posedând naturã
nemuritoare” sau “scutit de moarte”, numai dacã vorbeºte
despre Tatãl; cãci Hristos, la acea datã, era ºi El nemuritor
în sensul acesta; ºi la fel erau ºi îngerii care ºi-au pãstrat
„statutul iniþial”; de aceea, textul acesta trebuie înþeles aºa
cum de fapt l-am înþeles cu toþii, ºi anume, cã Tatãl este
Singurul Stãpânitor; nu cã nu ar mai exista ºi alþi stãpânitori;
dar El este Conducãtorul Suprem. Nu pot exista doi
Conducãtori Supremi în acelaºi timp.
Din nou, acolo unde se declarã cã nu existã un altul Bun în
afarã de Dumnezeu, nu se poate înþelege cã nu mai existã
nimeni bun într-un sens comparativ; cãci Hristos ºi îngerii
sunt buni, chiar desãvârºiþi în sfera lor; dar numai Tatãl
este Bun într-un mod suprem, absolut; numai El este
existent prin Sine Însuºi în sens absolut; în consecinþã,
oricare altã fiinþã, oricât de înãlþatã sau mai puþin înãlþatã
ar fi, este într-un final dependentã de El pentru viaþã, pentru
existenþã.
Aceastã idee este exprimatã de Însuºi Salvatorul nostru:
„Cãci, dupã cum Tatãl are viaþa în Sine, tot aºa, a dat ºi
Fiului sã aibã viaþa în Sine” (Ioan 5:26). Aceasta ar fi o
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afirmaþie ciudatã din partea Unuia care deþine viaþa în natura
Sa esenþialã, la fel ca ºi Tatãl. Pentru a exprima aceasta, ar
fi trebuit sã spunã: dupã cum Tatãl are viaþa în Sine, tot aºa
o are ºi Fiul în Sine.
Dacã, aºa cum susþin trinitarienii, natura divinã a Fiului ar
avea viaþa în ea însãºi (adicã sã existe prin Sine Însuºi)
identic ºi într-un sens absolut asemenea Tatãlui, de ce ar
trebui sã se prezinte pe Sine ca fiind dependent de Tatãl
pentru viaþã? De ce sã-L prezinte pe Tatãl ca oferindu-I
acest dar pe care, de fapt, El l-a avut din veºnicie?
Dacã s-ar susþine cã natura Sa umanã a primit viaþa de la
Tatãl, aº rãspunde: nu citim nicãieri aºa ceva sau dacã scrie
astfel aº denunþa în continuare incorectitudinea naturii
umane a Fiului lui Dumnezeu care se reprezintã pe Sine ca
fiind absolut dependent de Tatãl pentru darul vieþii. Nu ar
fi fost mult mai rezonabil, în cazul acesta, ca natura umanã
a lui Hristos sã-ºi derive viaþa ºi vitalitatea din unirea Sa
cu natura divinã decât din unirea Sa cu Tatãl? Eu înþeleg
acest pasaj în conformitate cu înþelesul natural al limbajului:
„Cãci dupã cum Tatãl are viaþa (adicã existenþa) în Sine
Însuºi, tot aºa I-a dat ºi Fiului sã aibã viaþa (adicã existenþa)
în Sine Însuºi.” ªtiu cã voi fi întrebat despre declaraþia
Mântuitorului nostru cã „Am putere s-o dau (viaþa), ºi am
putere s-o iau iarãºi” (Ioan 10:18). Citiþi ultima propoziþie
din acest verset: „Aceasta este porunca pe care am primito de la Tatãl Meu”.
Voi încheia dovada referitoare la aceastã chestiune prin a
cita încã un pasaj. Pavel spune: „ªi, când duce iarãºi în
lume pe Cel întâi nãscut, zice: Toþi îngerii lui Dumnezeu
sã I se închine” (Evrei 1:6). Deci Fiul trebuie sã fi existat
înainte de a-L trimite în lume. În versetul 2, Tatãl declarã
cã a fãcut lumile prin acelaºi Fiu care este aici prezentat ca
fiind trimis în lume. Fiul Sãu trebuie sã fi existat înainte de
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a fi creat lumile; ºi trebuie sã fi fost nãscut înainte de a fi
existat; iar acea naºterea despre care se vorbeºte aici trebuie
sã se refere la natura Sa divinã. ªi, referindu-se la locul
Sãu, El este “Cel întâi nãscut”; de aici se înþelege cã El
trebuie sã fie fost „Cel întâi nãscut din toatã zidirea”
(Coloseni 1:15).
Cercetând natura originalã, slava ºi mãreþia Domnului ºi
Stãpânului nostru, privind câteva clipe la faþa Celui ce este
cel mai minunat dintre zece mii ºi cel mai frumos, aruncând
o privire asupra slavei cereºti pe care o avea împreunã cu
Tatãl înainte ca lumea sã existe, admirând forma de neegalat
care este imaginea Dumnezeului invizibil ºi privind cu
mirare ºi admiraþie la acest august Personaj, cu mult mai
înãlþat decât îngerii, tronurile ºi domniile, principatele ºi
puterile, suntem pregãtiþi, în mãsura în care slabele noastre
percepþii pot cuprinde, sã apreciem dragostea uluitoare ºi
bunãvoinþa care L-au determinat pe adorabilul nostru
Mântuitor sã renunþe la toatã slava ºi onoarea cerului ºi la
toate binecuvântãrile prezenþei Tatãlui Sãu.
Cu toate cã întreaga comoarã a Tatãlui Sãu Îi aparþinea, El
a devenit atât de sãrac, încât nu avea unde sã-ºi plece capul,
deseori pãmântul umed fiind singurul Sãu pat iar cerul
albastru singurul Sãu acoperãmânt. Om al durerii ºi obiºnuit
cu suferinþa, luat în râs de evrei ºi batjocorit de neamuri,
un strãin fãrã cãmin, El ªi-a trãit viaþa sub îmbrãcãmintea
josnicã a unui servitor ºi, în cele din urmã, „a murit, Cel
drept pentru cei nedrepþi”, ºi a pãrãsit lumea sub josnica
denumire de rãufãcãtor. Oh! S-a mai arãtat vreodatã
dragostea în felul acesta? S-a mai aplecat vreodatã mila
atât de jos?... (J.M.Stephenson, 14 noiembrie 1854, R&H,
vol.6, nr.14, pag.105,106).
Voi selecþiona câteva pasaje în care Hristos este prezentat
ca umilindu-Se pe Sine ºi supunându-se morþii, în care Cel
75

Laodicea

ce a avut slava împreunã cu „Tatãl înainte ca lumea sã
existe”, este prezentat ca murind.
Pavel, vorbind despre natura preamãritã a lui Hristos, spune:
„El, cu toate cã avea chipul lui Dumnezeu, totuºi n-a crezut
ca un lucru de apucat sã fie deopotrivã cu Dumnezeu”
(Filipeni 2:6). Toþi cei care cred cã El a avut o naturã divinã,
admit cã acest verset se referã la ea; cu toate acestea, cu
douã versete mai jos gãsim cã El „la înfãþiºare a fost gãsit
ca un om, S-a smerit ºi S-a fãcut ascultãtor pânã la moarte,
ºi încã moarte de cruce”. Aici este declarat în mod
intenþionat cã acea Fiinþã preamãritã care avea chipul lui
Dumnezeu s-a umilit pe Sine, în primul rând prin faptul cã
a devenit om; ºi în al doilea rând, prin faptul cã „S-a fãcut
ascultãtor pânã la moarte, ºi încã moarte de cruce”
(J.M.Stephenson, 21 noiembrie 1854, R&H, vol.6, nr.15,
pag.113).
În acest punct al cercetãrii suntem gata sã înþelegem legãtura
dintre sacrificiul lui Hristos, sau ispãºirea, ºi legea lui
Dumnezeu. În prezentarea acestei pãrþi a subiectului voi
compara punctul de vedere biblic cu alte douã teorii despre
acest subiect, teorii îmbrãþiºate de marea majoritate a
creºtinãtãþii; punctul de vedere Unitarian ºi cel Trinitarian.
Mulþi dintre cei mai eminenþi scriitori din ºcoala Unitarianã,
neagã pre-existenþa Fiului lui Dumnezeu ca fiind o persoanã
realã; dar susþin cã a fost un om bun, chiar desãvârºit.
Voi privi cu cea mai mare admiraþie asupra generozitãþii ºi
sacrificiului de sine a unui rege de o puritate desãvârºitã,
drept, bun ºi iubit de toþi colaboratorii sãi, care, pentru
vieþile pierdute ale câtorva indivizi rebeli dintr-o provincie
îndepãrtatã a regatului sãu, a coborât voluntar de pe tronul
sãu ºi s-a exilat pe sine în veºmântul celui mai sãrãcãcios
þãran, ºi-a epuizat viaþa în acte de bunãtate faþã de ei, ºi, în
final, a murit de cea mai infamã ºi umilitoare moarte pentru
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a le salva vieþile ºi pentru a-i aduce înapoi în supunere faþã
de tronul sãu. Un asemenea act lipsit de vreun interes
personal ºi plin de dragoste ar umple lumea de cele mai
puternice cântece de laudã ºi admiraþie; dar, indiferent cât
de mãreþ ºi vrednic de laudã ar putea, pe bunã dreptate, sã
parã un astfel de act, pãleºte categoric în faþa pretenþiilor
legii lui Iehova care a fost abuzatã ºi cãlcatã.
Nu pot concepe cum ar putea viaþa unui om, indiferent cât
de bun ºi de perfect ar fi, sã achite un echivalent pentru
vieþile pierdute ale milioanelor de oameni. Nu pot concepe
cum ar putea moartea unui singur om bun sã facã o ispãºire
adecvatã pentru vieþile atât de multor milioane. Dar, potrivit
acestor scriitori unitarieni, noi avem numai moartea trupului
unui om bun, în timp ce tot ce este nobil, plin de demnitate,
de încredere ºi inteligenþã, nu doar cã nu moare, ci este
înãlþat la trepte mai înalte de fericire ºi slavã.
Punctul de vedere trinitarian cred cã este în aceeaºi mãsurã
demn de contestat. Ei pretind cã Fiul lui Dumnezeu a avut
trei naturi distincte în acelaºi timp ºi anume: un trup uman,
un suflet uman ºi o naturã divinã cu care s-a unit, trupul
fiind muritor, sufletul nemuritor iar divinitatea fiind coegalã, co-existentã ºi co-eternã cu veºnicul Dumnezeu. Nici
unul dintre apãrãtorii acestei idei nu pretind cã sufletul Sãu
sau divinitatea Sa a murit, ci cã trupul a fost singura parte
din întreita Sa fiinþã care a suferit „moartea pe cruce”;
aºadar, potrivit cu acest punct de vedere avem numai
sacrificiul pãrþii celei mai inferioare, trupul uman al Fiului
lui Dumnezeu, ca jertfã de ispãºire pentru pãcatele lumii.
Deºi se pretinde cã sufletul Sãu a suferit cea mai mare parte
din pedeapsã, totuºi nu a suferit „moartea pe cruce”, cãci
el a pãrãsit trupul în cea mai mare agonie a sa ºi l-a lãsat sã
poarte singur pedeapsa legii; aºadar, moartea de pe cruce
rãmâne tot numai moartea unui trup uman.
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Dar, chiar ºi dacã admitem cã în natura Sa înãlþatã ca fiinþã
umanã, El a suferit doar ceea ce natura Sa umanã putea sã
sufere pe parcursul întregii Sale vieþi ºi apoi a murit de
josnica moarte a crucii – chiar ºi atunci, un asemenea
sacrificiu uman ar fi infinit departe de pretenþiile legii drepte
ºi sfinte a lui Dumnezeu, care a fost cãlcatã de toþi cei din
neamul lui Adam (copilaºii fiind exceptaþi) timp de atât de
multe mii de ani.
La acest lucru sunt sensibili trinitarienii; aºadar, ei prezintã
divinitatea Sa ca fiind altarul pe care umanitatea Sa a fost
sacrificatã; ºi apoi evalueazã valoarea intrinsecã a
sacrificiului în funcþie de aceea a altarului pe care a fost
jertfitã. Dar, dacã înþeleg teoria pe care o tratãm, natura
divinã a lui Isus Hristos nu a avut nici o parte sau rol în
aceastã chestiune; aceastã naturã nu a suferit nici o pierdere
pentru cã nu a fãcut oricum nici un sacrificiu.
Sã presupunem cã un rege uneºte prestigiul singurului sãu
fiu cu unul dintre cei mai sãraci þãrani ai sãi, atât de strâns
încât sã-l numeascã ºi pe acesta fiul sãu. Apoi l-ar supune
pe acest þãran la o viaþã de sãrãcie, lipsã ºi suferinþã, ºi,
sub renumele de rãufãcãtor, l-ar crucifica; toate acestea în
timp ce fiul sãu adevãrat se bucurã de toate binecuvântãrile
vieþii, de sãnãtate, tihnã, onorare ºi slavã la curtea tatãlui
sãu. Ar putea susþine cineva cã, datoritã faptului cã a murit
purtând numele ºi toate titlurile de onoare ale fiului regelui,
suferinþa ºi moartea sa sunt la fel de însemnate cu ale fiului
adevãrat al regelui, dacã acesta ar fi murit?
În acest caz, tot sacrificiul este înfãptuit de un om obiºnuit.
Fiul nu a avut nici o parte sau rol în aceastã chestiune. Este
subliniatã jertfa unui þãran care valoreazã atât de mult cât
valoreazã el însuºi ºi are tot atâta valoare ºi nimic mai mult.
La fel este de adevãrat ºi în ceea ce priveºte sacrificiul lui
Hristos potrivit cu punctul de vedere mai sus exprimat.
Umanitatea sa a suferit tot ce a fost de suferit, a sacrificat
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tot ceea ce a fost de sacrificat; de aceea, sãrãcia, suferinþa
ºi moartea Sa au dreptul la toatã valoarea, prestigiul ºi
onoarea pe care aceastã naturã le poate conferi, ºi nimic
mai mult. De aici, potrivit acestei teorii, avem numai un
sacrificiu omenesc; dar rãmâne întrebarea: cum poate viaþa
unei fiinþe umane sã facã ispãºire corespunzãtoare pentru
vieþile atâtor milioane de alte fiinþe?

Acesta a fost personajul preamãrit ºi glorificat care a fost
sacrificat pentru pãcatele lumii! Acestea sunt privilegiile
la care a renunþat în mod voluntar ºi, cu toate cã era „bogat”,
de dragul nostru „a devenit sãrac”; „S-a înjosit” ºi a devenit
om; S-a umilit pe Sine Însuºi ºi a devenit supus morþii,
chiar morþii de cruce, pentru a anunþa neprihãnirea lui
Dumnezeu, „pentru a fi Mântuitorul celui ce crede în El”.

Deci, dupã tot ceea ce a fost spus ºi scris de aceste douã
tabere, se pare cã nu existã nici o diferenþã realã între teoriile
lor în ceea ce priveºte ispãºirea; ambele au, de fapt, numai
sacrificul uman; iar în ceea ce priveºte vederile lor asupra
naturii Fiului lui Dumnezeu, sunt tot atât de departe ca
infinitul de finit, ca secunda de veºnicie. Primii fac din
„Singurul nãscut din Tatãl” numai un om muritor ºi finit;
cei din urmã Îl considerã Dumnezeul infinit, Omnipotent,
Atotºtiutor ºi Veºnic, absolut egal cu Veºnicul Pãrinte. Eu
înþeleg adevãrul ca fiind între aceste douã extreme.

Aici a fost o umilinþã adevãratã, nu o pretenþie exageratã
sau un spectacol; aici vedem priveliºtea uluitoare a iubitului
ºi „Singurului Fiu nãscut din Dumnezeu”, „Cel întâi nãscut
din toatã zidirea”, care s-a dezbrãcat voluntar pe Sine de
slava pe care o avea cu Tatãl înainte de existenþa lumii, a
venit din cer, din locuinþa Sa, ºi, cu toate cã era „bogat”, a
devenit atât de sãrac încât „nu avea unde sã-ªi aºeze capul”.
Binecuvântatul Cuvânt care „era la început cu Dumnezeu”,
ºi care era Dumnezeu, realmente a devenit trup, în josnicul
veºmânt al unui servitor – supunându-Se pe Sine Însuºi
lipsurilor, ispitelor, durerilor ºi chinurilor ce apasã sãrmana
umanitate cãzutã. Pentru a desãvârºi acest sacrificiu fãrã
precedent, descoperim cum Cel onorat a fost umilit, cum
Cel preamãrit a fost înjosit ºi condamnat la moarte ca ºi un
rãufãcãtor, ºi încã moarte de cruce, cum Cel preaiubit de
Dumnezeu a coborât în adâncurile întunecate ºi tãcute ale
mormântului – cea mai de jos treaptã a umilinþei.

În concluzie, am dovedit (1) cã Fiul lui Dumnezeu, în cea
mai preamãritã naturã, a existat înaintea creaþiei primei lumi
sau primei fiinþe inteligente din giganticul Univers; (2) cã
El a avut un punct zero, El fiind „Cel întâi nãscut din toatã
zidirea”; „începutul zidirii lui Dumnezeu” (Apoc.3:14); (3)
cã, în natura Sa preaînãlþatã, El a creat toate lucrurile din
cer ºi de pe pãmânt, pe care le ºi menþine; (4) cã în mãreþia
Sa, El a fost înãlþat cu mult deasupra tuturor îngerilor din
cer, ºi tuturor regilor ºi monarhilor de pe pãmânt; (5) cã în
natura Sa era nemuritor ºi divin (dar diferit de Tatãl); (6)
iar în ceea ce priveºte titlurile ºi privilegiile Sale, El era
„singurul nãscut din Tatãl”, de a cãrui slavã S-a împãrtãºit
„înainte de a fi lumea”; „chipul Dumnezeului nevãzut”;
„în forma lui Dumnezeu”; ºi „nu a considerat cã ar fi ceva
de apucat sã fie egal cu Dumnezeu”; „asemenea slavei
Tatãlui Sãu ºi imaginea fidelã a Persoanei Sale”; „Cuvântul”
care „era la început cu Dumnezeu” ºi care „era Dumnezeu”.
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Acesta, da, acesta este sacrificiul pe care „Singurul nãscut
din Tatãl” l-a oferit ca o ispãºire pentru pãcatele lumii;
aceasta este Fiinþa care a fost de fapt sacrificatã ºi acesta
este preþul pe care Fiul lui Dumnezeu l-a plãtit pentru
rãscumpãrarea noastrã. Acum înþelegem sacrificiul Celei
mai înãlþate ºi preamãrite Fiinþe din vastul imperiu al lui
Dumnezeu, sacrificiul Singurului Fiu nãscut al Regelui.
În ceea ce priveºte valoarea, cine poate estima valoarea
scumpului Fiu al lui Dumnezeu? Este un echivalent pentru
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demnitatea, existenþa ºi interesele veºnice ale întregii lumi;
ba mai mult, este egal în valoare cu întregul avantaj moral
al întregii creaþii inteligente, ºi egal în slavã ºi onoare cu
guvernarea moralã a Conducãtorului Suprem al
Universului. În ceea ce priveºte natura Sa, este divin; aºadar
avem un sacrificiu Divin, spre deosebire de vederea
trinitarianã ºi unitarianã, care considerã cã s-a adus un
sacrificiu uman.
În ceea ce priveºte plinãtatea, este infinit, fãrã margini. Da,
mulþumim lui Dumnezeu, este destul pentru fiecare,
suficient pentru toþi, destul chiar ºi pentru mai mult decât
atât; suficient pentru a salva un Univers inteligent, unde
toþi ar fi pãcãtoºi; ºi, în cele din urmã, în ceea ce priveºte
adaptarea la condiþiile ºi necesitãþile omului, este absolut
perfect. (J.M.Stephenson, 21 noiembrie 1854, R&H, vol.6,
nr.15, pag.114, par.1-6).
Poziþia pe care am adoptat-o în ceea ce priveºte natura,
originea ºi întruparea Fiului lui Dumnezeu va fi contestatã
de mulþi. Voi fi gata sã înlãtur toate obiecþiile biblice care
pot fi aduse împotriva acestor puncte de vedere, pe baza
dovezilor; acum însã voi rãspunde la obiecþiunea cã fiinþa
Sa este absolut egalã cu Tatãl, Supremul ºi Singurul
Dumnezeu adevãrat.
Acest punct de vedere este argumentat prin faptul cã cele
mai înalte titluri pe care le-a pretins vreodatã Tatãl îi sunt
atribuite ºi Fiului. Dacã aceastã afirmaþie ar fi adevãratã,
n-ar putea fi contrazisã; dar ea nu este adevãratã, aºa cum
reiese în mod categoric din urmãtoarele titluri de supremaþie
care n-au fost atribuite niciodatã Fiului. Voi cita din lucrarea
lui Henry Grew, care trateazã calitatea de Fiu, pag.48: “Cu
toate cã Fiul lui Dumnezeu... este onorat cu titluri adecvate
de mãrire ºi slavã, este deosebit de ‘adevãratul Dumnezeu’
prin urmãtoarele titluri de supremaþie care aparþin numai
‘Dumnezeului Celui nevãzut’:
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• Iehova, Singurul al cãrui nume este Iehova (Ps. 83:18)
• Dumnezeul veºnic (Deuteronom 33:27)
• Dumnezeul Cel Prea Înalt (Marcu 5:7; Daniel 5:18)
• Singurul Dumnezeu (Psalmul 86:10; Isaia 37:16)
• Singurul Domn (Neemia 9:6)
• Dumnezeul cerurilor (Daniel 2:44)
• Mai presus de Mine nu este nici un Dumnezeu (Is. 44:6)
• Care singur deþine nemurirea (1Timotei 6:16)
• Singurul Dumnezeu adevãrat (Ioan 17:3)
• Regele cel veºnic, nemuritor ºi nevãzut (1Timotei 1:17)
• Domn, Dumnezeu Omnipotent (Apocalipsa 19:6)
• Binecuvântatul ºi singurul Stãpânitor (1Timotei 6:15)
• Un Dumnezeu ºi Tatã al tuturor (Efeseni 4:6)
• Singurul Domn Dumnezeu (Iuda 4)
• Dar este numai un singur Dumnezeu, Tatãl. (1Cor. 8:6)”
De asemenea, se spune cã a exercitat puteri ºi prerogative
care aparþin numai supremului Dumnezeu. Nu pot rãspunde
mai eficient acestei obiecþii decât prin a prezenta punctul
de vedere trinitarian ºi cel biblic în contrast.

Hristos ºi Apostolii

Trinitarienii

Pentru noi nu este decât un
singur Dumnezeu: Tatãl.
(1Corinteni 8:6)

Pentru noi nu este decât
un singur Dumnezeu:
Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt

Tatãl Meu este mai mare
decât Mine (Ioan 14:28)

Fiul este la fel de mare
ca ºi Tatãl

Care este Dumnezeul
El este chipul Dumnezeului
celui nevãzut, cel întâi-nãscut nevãzut, Cel necreat.
din toatã zidirea.
(Coloseni 1:15)
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Fiul nu poate face nimic de
la Sine (Ioan 5:19)

Fiul este omnipotent
(atotputernic)

Despre ziua aceea nu
cunoaºte nici un om, nici
îngerii... nici Fiul, ci numai
Tatãl (Marcu 13:32)

Fiul este omniscient
(atotputernic) ºi cunoaºte
ziua aceea la fel ca ºi
Tatãl.

Toatã puterea Îmi este datã
în cer ºi pe pãmânt. (Matei
28:18). Dupã cum I-ai dat
putere peste orice fãpturã,
ca sã dea viaþã veºnicã
tuturor acelora pe care I i-ai
dat Tu. (Ioan 17:2)

Fiul lui Dumnezeu n-a
primit aceastã putere. El o
avea prin Sine Însuºi.

Dumnezeu a creat toate
lucrurile prin Isus Hristos
(Efeseni 3:9)
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Isus din Nazaret, un om
dovedit de Dumnezeu
printre voi prin miracole
ºi semne, ºi minuni pe care
Dumnezeu le-a fãcut prin
El (Fapte 2:22)

Isus a fãcut minuni prin
propria Sa omnipotenþã
(atotputernicie).

Cãci dupã cum Tatãl are
viaþa în Sine, tot astfel I-a
dat Fiului sã aibã viaþa în
Sine (Ioan 5:26)

El este existent de la Sine.

Eu trãiesc prin Tatãl (Ioan
6:57)

Fiul trãieºte prin Sine
Însuºi.

Isus Hristos a creat toate
lucrurile prin puterea Sa
independentã.

Acesta este Fiul Meu.
(Matei 3:17)

Acesta este singurul
Dumnezeu adevãrat,
identic în esenþã cu Tatãl.

Apocalipsa lui Isus Hristos
pe care I-a dat-o Dumnezeu
(Apoc.1:1)

Apocalipsa lui Isus
Hristos prin propria Sa
omniscienþã
(atotcunoaºtere)

Pentru ca ei sã Te cunoascã
pe Tine, singurul
Dumnezeu Adevãrat, ºi
pe Isus Hristos pe care L-ai
trimis Tu. (Ioan 17:3)

Pentru ca ei sã Te cunoascã
pe Tine, singurul
Dumnezeu Adevãrat: Tatãl,
Fiul ºi Duhul Sfânt!

Cãci este un singur
Dumnezeu, ºi un singur
Mijlocitor între Dumnezeu
ºi om, Omul Isus Hristos.
(1Timotei 2:5)

Este un singur Mijlocitor
între Dumnezeu ºi om,
care este de asemenea
Dumnezeul suprem ºi om.

Tãgãduind pe singurul
Domn Dumnezeu, ºi pe
Domnul nostru Isus Hristos
(Iuda 4)

Tãgãduind pe singurul
Domn Dumnezeu, ºi pe
Domnul nostru Isus
Hristos, care este de
asemenea singurul Domn
Dumnezeu.

Pentru ca în Numele lui
Isus sã se plece orice
genunchi,... ºi ca
orice limbã sã
mãrturiseascã cã Isus
Hristos este Domn spre
slava lui Dumnezeu Tatãl
(Filipeni 2:10.11).

Pentru ca în Numele lui
Isus sã se plece orice
genunchi; ºi orice limbã sã
mãrturiseascã cã Isus
Hristos este Domn spre
propria Sa slavã.
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Voi lua în considerare ºi câteva dintre acele pasaje ale
Scripturii care sunt citate atât de frecvent ºi convingãtor
pentru a demonstra cã Isus Hristos, în natura Sa divinã,
este chiar Dumnezeul Cel veºnic. În Coloseni 2:9 ni se
spune cã în Isus Hristos „locuieºte trupeºte toatã plinãtatea
Dumnezeirii”. Dar cu câteva versete înaintea acestuia,
acelaºi apostol ne spune cã „Dumnezeu a vrut ca toatã
plinãtatea sã locuiascã în El” (Col. 1:19). Acelaºi apostol
îi prezintã chiar ºi pe sfinþi fiind „umpluþi cu toatã plinãtatea
lui Dumnezeu” (Efeseni 3:19). (J.M.Stephenson, 5
decembrie 1854, R&H, vol.6, nr.16, pag.123,124).
Motto: “Veþi cunoaºte adevãrul, ºi adevãrul vã va face liberi”
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Ellen G. White: 1827-1915
Periodicele Noastre
Dumnezeu mi-a dat luminã cu privire la periodicele noastre.
Ce luminã? – El a spus cã morþii trebuie sã vorbeascã. Cum?
– Faptele lor îi urmeazã. În lucrarea noastrã trebuie sã
repetãm cuvintele pionierilor care ºtiu ce înseamnã sã cauþi
dupã adevãr ca dupã o comoarã ascunsã ºi care s-au trudit
pentru a pune baza lucrãrii noastre. Ei au înaintat pas cu
pas sub influenþa Duhului lui Dumnezeu. Unul câte unul
aceºti pionieri trec la odihnã. Cuvântul care mi-a fost dat
este: „Lãsaþi ca ceea ce au scris aceºti oameni în trecut sã
fie retipãrit.” Iar în Semnele Timpului articolele sã nu fie
lungi sau tipãritura înzorzonatã. Nu încercaþi sã îngrãmãdiþi
totul într-un singur numãr al ziarului. Faceþi ca tipãritura
sã fie bunã, iar experienþele vii ºi serioase.
Nu cu mult timp în urmã am luat un exemplar din Ecoul
Biblic. În timp ce-l rãsfoiam, am vãzut un articol scris de
prezbiterul Haskell ºi unul de prezbiterul Cotliss. Dupã ce
am lãsat ziarul jos, am spus: „Aceste articole trebuie
retipãrite. Existã adevãr ºi putere în ele. Oamenii au vorbit
dupã cum au fost influenþaþi de Duhul Sfânt:”
Faceþi ca aceste adevãruri care reprezintã baza credinþei
noastre sã fie þinute înaintea poporului. Unii se vor depãrta
de credinþã, acordând atenþie spiritelor seducãtoare ºi
doctrinelor diavolilor. Ei vorbesc într-o manierã ºtiinþificã,
iar duºmanul vine ºi le oferã o grãmadã de ºtiinþã; dar nu
este ºtiinþa salvãrii. Nu este ºtiinþa umilinþei, consacrãrii
sau a sfinþirii Duhului. Trebuie sã înþelegem care sunt stâlpii
credinþei noastre, care sunt adevãrurile care ne-au format
ca popor ºi ne-au cãlãuzit pas cu pas.
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Experienþele Timpurii
Dupã trecerea timpului din 1844, noi am cãutat dupã adevãr
ca dupã o comoarã ascunsã. M-am întâlnit cu fraþii ºi am
studiat ºi ne-am rugat într-un mod serios. Deseori rãmâneam
împreunã pânã târziu în noapte, uneori chiar de-a lungul
întregii nopþi, rugându-ne pentru luminã ºi studiind
Cuvântul. Iarãºi ºi iarãºi, aceºti fraþi se întâlneau pentru a
studia Biblia, pentru a o înþelege ºi pentru a fi pregãtiþi sã
vorbeascã cu putere.
Când ei ajungeau, în timpul studiului, în punctul în care
spuneau: „Noi nu mai putem face nimic!”, Duhul Domnului
venea asupra mea. Eram luatã în viziune ºi primeam o
explicaþie clarã a pasajelor pe care le studiam, alãturi de
explicaþiile referitoare la modul în care urma sã lucrãm ºi
sã învãþãm efectiv.
Astfel a fost datã lumina care ne-a ajutat sã înþelegem
Scripturile în ceea ce-L priveºte pe Hristos, misiunea ºi
lucrarea Sa de preoþie. Mi-a fost lãmuritã calea adevãrului
care începea cu timpul nostru ºi se încheia cu momentul
intrãrii noastre în cetatea lui Dumnezeu; eu am oferit ºi
altora instrucþiunile pe care Domnul mi le-a dat.
Pe parcursul acestei perioade de timp, eu nu puteam sã
înþeleg felul în care raþionau fraþii. Mintea îmi era blocatã,
ºi eram incapabilã de a înþelege pe deplin versetele pe care
le studiam. Aceasta a fost una dintre cele mai mari dureri
din viaþa mea. Mintea mea a rãmas astfel pânã când
principalele puncte ale credinþei noastre s-au clarificat
minþilor noastre în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Fraþii ºtiau cã atunci când nu eram în viziune, nu puteam
sã înþeleg aceste chestiuni, ºi au acceptat descoperirile
fãcute ca fiind luminã venitã direct din cer.
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Au rãsãrit multe erori ºi, cu toate cã nu eram decât cu
puþin mai mare decât un copil, Domnul m-a trimis din loc
în loc pentru a-i mustra pe cei care îmbrãþiºau aceste
doctrine false. Este vorba despre acei care se gãseau în
pericolul de a cãdea în fanatism, iar eu am fost invitatã în
numele Domnului sã le dau un avertisment din cer.
Ne vom întâlni din nou cu aceste doctrine false. Vor veni
unii care vor pretinde cã au viziuni. Când Domnul vã oferã
o dovadã clarã cã viziunea este de la El, o puteþi accepta;
dar sã n-o acceptaþi pe baza altor dovezi; cãci oamenii vor
fi conduºi din ce în ce mai mult pe cãi greºite atât în alte
þãri cât ºi în America. Domnul doreºte ca poporul Sãu sã se
poarte ca niºte bãrbaþi ºi femei raþionali.

Salvare în Adevãr
În viitor vor rãsãri descurajãri de tot felul, iar noi dorim sã
avem un teren solid pentru picioarele noastre. Dorim sã
avem stâlpi rezistenþi pentru clãdire. Nici un ac nu trebuie
miºcat din ceea ce Domnul a stabilit. Duºmanul va aduce
doctrine false, ca aceea cã nu existã sanctuar. Acesta este
unul dintre punctele în care va exista o depãrtare de la
adevãr. Unde vom gãsi siguranþã dacã nu în adevãrurile pe
care Domnul ni le-a dat în ultimii cincizeci de ani? (Ellen
White R&H, 5 mai 1905)
Lãsaþi ca Pionierii sã identifice Adevãrul – când puterea
lui Dumnezeu mãrturiseºte care este adevãrul, acel adevãr
trebuie sã rãmânã pentru totdeauna ca adevãr. Nici o
supoziþie ulterioarã, contrarã luminii oferite de Dumnezeu,
nu trebuie primitã.
Se vor ridica bãrbaþi cu interpretãri ale Scripturii care pentru
ei reprezintã adevãr, dar care nu este adevãr. Dumnezeu
ne-a dat adevãrul pentru acest timp ca bazã pentru credinþa
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noastrã. El Însuºi ne-a învãþat care este adevãrul. Unul ºi
altul se vor ridica cu o nouã luminã care contrazice lumina
pe care Dumnezeu ne-a dat-o sub demonstraþia Duhului
Sãu cel Sfânt.
Puþini mai sunt încã în viaþã dintre cei care au trecut prin
experienþa câºtigatã în stabilirea acestui adevãr. Dumnezeu
a cruþat într-un mod binevoitor vieþile lor pentru a repeta
din nou ºi din nou, pânã când vor muri, experienþa prin
care au trecut, asemenea apostolului Ioan, pânã la sfârºitul
vieþii sale. Iar purtãtorii de standarde care au murit trebuie
sã vorbeascã prin retipãrirea scrierilor lor. Am fost instruitã
cã în acest fel vocile lor vor fi auzite. Ei trebuie sã-ºi aducã
mãrturia privitor la ceea ce constituie adevãrul pentru acest
timp - Predicaþi Cuvântul, pag.5 (Ellen White 1905, Sfaturi
pentru Scriitori ºi Editori, pag. 31,32).

Protest Împotriva Mutãrii Pietrelor de Hotar
Când vor apare persoane care vor muta un ac sau un stâlp
din baza pe care Dumnezeu a stabilit-o prin Duhul Sãu cel
Sfânt, lãsaþi-i pe cei în vârstã, care au fost pionieri ai lucrãrii
noastre, sã vorbeascã lãmurit, lãsaþi-i pe cei care sunt morþi
sã vorbeascã de asemenea, prin retipãrirea articolelor lor
apãrute în periodicele noastre. Strângeþi razele de luminã
divinã pe care Dumnezeu le-a dat pe mãsurã ce El ºi-a
condus poporul pas cu pas pe calea adevãrului, Acest adevãr
va sta ca test al timpului ºi ca probã. Ms. 62, 1905, pag.6.
(Un Avertisment Împotriva Teoriilor False, 2 mai 1905.)
(Ellen White, 1905, Manuscript Releases, vol.1, pag.55)

Mãrturia Pionierilor Lucrãtori
Mi-au fost prezentate descurajãrile pe care Satan le va aduce
în aceastã perioadã. Am fost instruitã cã noi ar trebui sã
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scoatem în evidenþã mãrturia unora dintre lucrãtorii bãtrâni
care acum sunt morþi. Lãsaþi-i sã continue sã vorbeascã
prin articolele pe care le gãsim în prima perioadã a
publicaþiilor noastre. Aceste articole ar trebui acum sã
fie retipãrite pentru ca sã existe o voce vie a martorilor
Domnului.
Istoria experienþei timpurii a mesajului va avea o putere în
a se împotrivi mãiestrelor descurajãri ingenioase ale lui
Satan. Aceastã instrucþiune mi-a fost repetatã recent.
Trebuie sã prezint înaintea poporului mãrturia adevãrului
biblic ºi sã repet mesajele hotãrâtoare care au fost prezentate
cu ani în urmã. Doresc ca predicile mele de la adunãrile de
câmp ºi din biserici sã aibã viaþã pentru a-ºi realiza lucrarea
lor specialã – Scrisoarea 99, 1905. (Ellen White, 1905,
Sfaturi pentru Scriitori ºi Editori, pag.26).
Zilnic tânjesc dupã puterea de a lucra dublu. L-am rugat pe
Domnul pentru putere ºi înþelepciune pentru a reproduce
scrierile martorilor care au fost confirmaþi în credinþã în
istoria timpurie a mesajului. Dupã trecerea timpului din
1844, ei au primit luminã ºi au umblat în luminã, ºi când
cei ce vor pretinde cã au o luminã nouã vor veni cu mesajele
lor deosebite privind diferitele puncte ale Scripturii, noi
deþinem, prin lucrarea Duhului Sfânt, mãrturii potrivite,
care stopeazã influenþa unor astfel de solii cum este cea
prezentatã de prezbiterul A.F.Ballenger. Acest om sãrman
a lucrat hotãrât împotriva a ceea ce a fost confirmat de
Duhul Sfânt. Când puterea lui Dumnezeu mãrturiseºte
despre ceea ce este adevãr, acel adevãr va rãmâne pentru
totdeauna ca adevãr. Nici o supoziþie ulterioarã, contrarã
luminii oferite de Dumnezeu, nu trebuie primitã...
Noi nu trebuie sã primim cuvintele celor care vin cu un
mesaj ce contrazice punctele speciale ale credinþei noastre.
Ei strâng o mulþime de versete ºi le aºeazã ca o dovadã în
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jurul teoriilor lor. Aceastã lucrare a fost repetatã mereu
de-a lungul ultimilor cincizeci de ani. ªi, în timp ce
Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu ºi trebuie respectatã,
aplicaþiile fãcute de ei nu trebuie primite dacã aceste
aplicaþii mutã vreun stâlp al bazei pe care Dumnezeu a
susþinut-o în aceºti cincizeci de ani. Cel care face o astfel
de aplicaþie nu cunoaºte demonstraþia minunatã a Duhului
Sfânt care a oferit putere ºi forþã mesajelor adresate
poporului lui Dumnezeu în trecut.
Dovezile prezbiterului Ballenger nu sunt demne de
încredere. Dacã sunt primite, vor distruge credinþa
poporului lui Dumnezeu în adevãrul care ne-a fãcut ceea
ce suntem. Trebuie sã fim hotãrâþi în aceastã privinþã, cãci
punctele pe care el încearcã sã le demonstreze cu Scriptura
nu sunt sãnãtoase. Ele nu demonstreazã cã experienþa
trecutã a poporului lui Dumnezeu a fost o înºelãciune. Noi
avem adevãrul; noi am fost îndrumaþi de îngerii lui
Dumnezeu. Sub cãlãuzirea Duhului Sfânt a fost oferitã
prezentarea sanctuarului. Este bine ca oricine sã pãstreze
tãcerea în ceea ce priveºte trãsãturile credinþei noastre în
care n-a avut nici un rol de jucat.
Dumnezeu nu se contrazice niciodatã pe Sine. Dovezile
Scripturii sunt greºit aplicate dacã sunt forþate sã sprijine
ceea ce nu este adevãrat. Unul dupã altul se vor ridica pentru
a aduce o presupusã mare luminã, ºi-ºi vor expune
declaraþiile. Dar noi rãmânem la vechile pietre de hotar (se
citeazã Ioan 1:1-10).
Am fost instruitã sã declar cã putem folosi aceste cuvinte
atât pentru acest timp cât ºi pentru timpul care va veni,
când pãcatul trebuie numit pe adevãratul sãu nume. Suntem
împiedicaþi în lucrarea noastrã de oameni care nu sunt
convertiþi ºi care urmãresc preamãrirea personalã. Ei doresc
sã fie priviþi ca descoperitori de noi teorii, pe care le prezintã
susþinând cã deþin adevãrul. Dar dacã aceste teorii sunt
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primite, vor conduce la negarea adevãrului pe care
Dumnezeu l-a dat poporului Sãu în ultimii cincizeci de
ani, întãrindu-l prin demonstraþia Duhului Sfânt.
Faceþi ca toþi sã se fereascã de caracterul lucrãrii lor. Mai
bine ar cãdea în luptã de dragul sufletelor lor ºi ale celorlalþi.
„Dar dacã umblãm în luminã, dupã cum El însuºi este în
luminã,... sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curãþeste de
orice pãcat” (1Ioan 1:7). Nu-i conferã nici un credit cuiva
faptul cã inaugureazã o nouã cale, folosind Scriptura pentru
a susþine teorii eronate, conducând minþile la confuzie,
departe de adevãrurile care trebuie sã fie permanent
imprimate în minþile poporului lui Dumnezeu, pentru ca ei
sã se þinã cu tãrie de credinþã. - Scrisoarea 329, 1905, cãtre
J.A.Burden, 11 dec.1905. (Ellen White, 1905, Manuscript
Release nr. 760: “Integritatea Adevãrului despre Sanctuar”,
pag.18-20).
Punctele principale ale credinþei noastre, aºa cum le avem
astãzi (era anul 1903), au fost temeinic fondate. Punct
dupã punct a fost clar definit, ºi toþi fraþii au ajuns în
armonie. Întreaga adunare a credincioºilor era unitã
în adevãr. Au existat ºi unii care au venit cu doctrine strãine,
dar nu ne-a fost niciodatã teamã de a-i întâlni. Experienþa
noastrã a fost în chip minunat întãritã prin descoperirea
Duhului Sfânt. MS 135m 1903. (Ellen White, The Early
Ears, vol.1 – 1827-1862, pag.145).
Înregistrarea experienþei prin care a trecut poporul lui
Dumnezeu în istoria timpurie a lucrãrii noastre, trebuie
republicatã. Mulþi dintre cei care au venit la adevãr atunci
nu cunosc felul în care Domnul a lucrat. Experienþele lui
William Miller ºi ale asociaþilor sãi, ale cãpitalului Joseph
Bates ºi ale altor pionieri ai mesajului advent, ar trebui
þinute înaintea poporului nostru. Ar trebui acordatã atenþie
cãrþii prezbiterului Loughborough. Conducãtorii noºtri ar
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trebui sã vadã ce poate fi fãcut pentru rãspândirea acestei
cãrþi. (Ellen White, Sfaturi pentru Scriitori ºi Editori, pag.
145).

Justificarea Mesajului Nostru
„Duhul spune lãmurit cã, în timpurile din urmã, unii se vor
depãrta de credinþã, acordând atenþie spiritelor înºelãtoare
ºi doctrinelor diavolilor; minþind cu prefãcãtorie; având
conºtiinþa însemnatã cu un fier roºu” (1Tim. 4:1.2).
Domnul mi-a arãtat cã prin puterea Sa infinitã a susþinut
dreapta solilor Sãi, mai bine de o jumãtate de secol, pentru
ca adevãrul sã fie tipãrit pe mãsurã ce Domnul m-a invitat
sã scriu în publicaþii, în periodice ºi cãrþi. De ce? Pentru
cã, dacã n-ar fi fost astfel tipãrit, când pionierii credinþei
vor muri, vor exista mulþi, noi în credinþã, care vor accepta
uneori niºte învãþãturi eronate ºi falsuri periculoase ca fiind
mesaje ale adevãrului. Uneori, ceea ce oamenii învaþã a fi
„luminã specialã”, este de fapt eroare amãgitoare, asemenea
mãzãrichei descoperitã prin grâu, care se va rãspândi ºi va
produce o recoltã otrãvitoare. ªi astfel de erori vor fi
susþinute de unii pânã la încheierea acestei istorii a
pãmântului.
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Subtilele erori din aceastã carte erau înconjurate de multe
adevãruri minunate. Falsurile seducãtoare ale lui Satan,
submineazã încrederea în adevãraþii stâlpi ai credinþei
noastre, care sunt bazaþi pe dovezi biblice. Adevãrul este
susþinut de un lãmurit „aºa zice Domnul”. Însã a existat o
invazie a erorilor, iar folosirea Scripturilor scoase din
context pentru a susþine falsurile, vor amãgi, dacã va fi cu
putinþã, chiar ºi pe cei aleºi...
Nu lãsaþi ca timpul sã se scurgã ºi sã fie pierdute ocazii
preþioase de a-L cãuta pe Domnul, cu toatã inima, mintea
ºi sufletul. Dacã nu primim adevãrul din dragoste pentru
El, putem fi printre aceia care vor vedea ºi vor crede
minunile sãvârºite de Satan în aceste zile din urmã –
Scrisoarea 136, 27 aprilie 1906, cãtre fraþii Butler, Daniells
ºi Irwin (Ellen White, 1906, Azi cu Dumnezeu, pag.126).

Existã unii care, acceptând teorii eronate, se strãduiesc sã
le fondeze adunând paragrafe ale adevãrului din scrierile
mele, pe care ei le folosesc scoase din context ºi asociate
cu eroarea. Astfel, seminþele ereziei, rãspândindu-se ºi
dezvoltându-se rapid în plante puternice, sunt înconjurate
de multe plante preþioase ale adevãrului ºi, în felul acesta,
se depune un mare efort pentru a demonstra originea
plantelor contrafãcute.
Aºa s-a întâmplat cu ereziile din Templul Viu (carte ce
conþinea învãþãturi panteiste, publicatã de J.H.Kellog).
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Ce credeau pionierii adventiºti
despre Dumnezeu
DEFINIÞIA DUHULUI SFÂNT DATÃ DE
PIONIERII ADVENTIªTI
În prefaþa cãrþii The Biblical Institute, se spune:
“În paginile urmãtoare se oferã un rezumat al seminariilor
oferite de James White ºi Uriah Smith în Oakland, CA, în
cadrul Insitutului Biblic din perioada 1-17 aprilie, 1877.”
Din aceastã carte, reþinem doar câteva pasaje de la pagina
184, care aratã felul în care înþelegea biserica Adventistã
natura ºi personalitatea lui Dumnezeu, înainte de a fi
introdusã doctrina despre Trinitate:
Întrebare: În ce fel este Dumnezeu omniprezent?
Rãspuns: Prin reprezentantul Sãu, Duhul Sãu cel Sfânt.
Întrebare: Ce este Duhul Sfânt?
Rãspuns: Orice încercare de a rãspunde la aceastã întrebare
este aventurare pe un teren sfânt. Este ceva comun Tatãlui
ºi Fiului: Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos. Este ceva
care poate fi exprimat prin expresiile: “vãrsat”, “turnat”,
“pogorât”, etc. A fost suflat de cãtre Isus asupra ucenicilor
(Ioan 20:22). A fost un agent în crearea lumii (Gen.1:2). Ar
fi fãrã folos sã enumerãm toate varietãþile manifestãrii sale.
Probabil cea mai bunã descriere este aceea a unei influenþe
misterioase care emanã de la Tatãl ºi de la Fiul, reprezentantul ºi agentul puterii lor.
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Personalitatea lui Dumnezeu
Rândurile de mai jos au fost publicate de James White

Iatã mãrturia lui Hristos. “ªi Tatãl, care M-a trimis, a
mãrturisit El însuºi despre Mine. Voi nu I-aþi auzit niciodatã
glasul, nu i-aþi vãzut deloc faþa” (Ioan 5:37). Vezi Filipeni
2:6. Sã spui cã Tatãl nu are un chip personal, înseamnã sã
contrazici cele mai clare decaraþii ale Scripturii.
Obiecþiune - Dumnezeu este Duh” (Ioan 4:24).
Rãspuns - ªi îngerii sunt duhuri (Evrei 1:13.14), ºi totuºi
cei care l-au vizitat pe Avraam ºi Lot, au ºezut, au mâncat
ºi l-au luat pe Lot de mânã. Ei sunt fiinþe duhovniceºti.
Aºa este ºi Dumnezeu Duh, adicã o Fiinþã duhovniceascã.
Obiecþiune - Dumnezeu este omniprezent. Dovadã - Psalm
139:1-8. El este tot aºa de mult într-un loc ca ºi în alt loc.
Rãspuns: 1 Dumnezeu este omniprezent în virtutea
omniscienþei Sale aºa cum aflãm din cuvintele lui David
din Psalmul 139:1-6.
“Doamne, Tu mã cercetezi de aproape ºi mã cunoºti, ºtii
când stau jos ºi când mã scol, ºi de departe îmi pãtrunzi
gândul. ªtii când umblu ºi când mã culc, ºi cunoºti toate
cãile mele. Cãci nu-mi ajunge cuvântul pe limbã, ºi Tu,
Doamne, îl ºi cunoºti în totul. Tu mã înconjori pe dinapoi
ºi pe dinainte, ºi-Þi pui mâna peste mine. O ºtiinþã atât de
minunatã este mai presus de puterile mele: este prea înaltã
ca s-o pot prinde.”
2. Dumnezeu este omniprezent prin virtutea
Duhului Sãu, care este reprezentantul Sãu ºi este manifestat
oriunde binevoieºte El, aºa cum se vede în versetele 7-10:
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“Unde mã voi duce departe de Duhul Tãu, ºi unde voi fugi
departe de Faþa Ta? Dacã mã voi sui în cer, Tu eºti acolo;
dacã mã voi culca în locuinþa morþilor, iatã-Te ºi acolo;
Dacã voi lua aripile zorilor, ºi mã voi duce sã locuiesc la
marginea mãrii, ºi acolo mâna Ta mã va cãlãuzi, ºi dreapta
Ta mã va apuca.”

Observaþii

3. Dumnezeu este în ceruri. Despre aceasta suntem
învãþaþi în rugãciunea Domnului: “Tatãl nostru care eºti în
ceruri” (Matei 6:9, Luca 11:2). Dar dacã Dumnezeu este la
fel de mult într-un loc ca ºi în altul, atunci cerul este tot atât
de mult într-un loc ca ºi în altul, ºi ideea de a merge în
ceruri este lipsitã de sens. În acest caz am putea spune cã
noi suntem deja în ceruri, ºi rugãciunea domneascã, conform
acestei teologii ceþoase ar trebui formulatã aºa: Tatãl nostru
care eºti oriunde, sfinþeascã-se Numele Tãu, vie împãrãþia
Ta, facã-se voia Ta precum oriunde aºa ºi pe pãmânt.

asupra citatelor zis-trinitariene
din cartea „Evanghelizare”
de Ellen White

Dintotdeauna am considerat cã Ellen White a fost
trinitarianã ºi din acest motiv am stat liniºtit ºi încrezãtor
cã, deºi nu puteam oferi rãspunsuri care sã mã satisfacã
nici mãcar pe mine referitor la Trinitate, îmi era suficient
argumentul conducãtorilor cum cã “serva Domnului a
crezut aºa”. Însã atunci când am avut ocazia sã studiez mai
atent aceste declaraþii ale lui Ellen White, am înþeles cât de
ºubred era acest argument.
Poate cã nu toþi au aceastã ocazie de a studia în amãnunt
documentele pe care se clãdeºte întregul argument “Ellen
White”, cel care a “legitimat” schimbarea doctrinei bisericii
abia dupã 16 ani de la moartea ei, fiindcã, evident, câtã
vreme a trãt Ellen White nu se putea face aºa ceva. Dar
pentru cei interesaþi, paginile urmãtoare ar putea fi de un
real folos, fiindcã ele conþin citatele ºi documentele cele
mai bune care pot fi oferite în sustinerea ideii cã Ellen White
a fost trinitarianã.
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O copie a acestor scrisori publicate de-a lungul timpului în
diferite lucrãri ºi compilaþii, se aflã în birourile de la White
Estate. Pânã de curând accesul la aceste manuscrise ºi
originale era rezervat doar unui numãr relativ mic de
persoane. Odatã cu apariþia tehnicilor moderne, de copiere
ºi rãspândire a informaþiilor, ni s-a deschis calea spre
accesarea acestor documente, astfel încât fiecare sã decidã
în deplinã cunoºtinþã de cauzã.

1. FACEÞI CUNOSCUT OAMENILOR
POZIÞIA NOASTRÃ
Politica noastrã este: nu scoateþi prea mult în evidenþã
trãsãturile disputate ale credinþei noastre, care lovesc în
modul cel mai hotãrâtor în datinile ºi obiceiurile poporului,
pânã ce Domnul va da oamenilor o altã ocazie sã cunoascã
cã noi suntem credincioºi în Hristos ºi credem în divinitatea
lui Hristos ºi în preexistenþa Sa – Mãrturii pt. Predicatori
253, 1895.
·
·
·
·
·

Cine au fost atunci, ºi sunt ºi astãzi, acuzaþi cã nu cred
în divinitatea lui Hristos ºi în preexistenþa Sa?
Arienii sau semi-arienii, cum sunt numiþi mai nou în
literatura bisericii.
Dacã adventiºtii din acele vremuri ar fi fost trinitarieni,
de ce sã fi existat aceastã primejdie?
Dar pentru cã erau arieni, trebuiau ca mai întâi sã le
ofere oamenilor asigurarea cã, deºi nu cred în Trinitate,
totuºi ei cred în divinitatea ºi preexistenþa lui Hristos.
Acesta era adevãrul ºi astãzi!
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2. NOI VOM AVEA DE ÎNTÂMPINAT
ÎNVÃÞÃTURI RÃTÃCITE
Noi vom fi chemaþi tot mereu sã ne împotrivim influenþei
oamenilor care studiazã ºtiinþele de origine satanicã, prin
care Satana cautã sã dovedeascã inexistenþa lui Dumnezeu
ºi a lui Hristos. Atât Tatãl cât ºi Fiul Îºi au fiecare
personalitatea lor. Hristos declarã: „Eu ºi Tatãl Meu suntem
una”. Totuºi Fiul lui Dumnezeu a fost Cel care a venit la
aceastã lume în chip omenesc. Lãsând la o parte haina ºi
coroana Sa împãrãteascã, El a îmbrãcat dumnezeiescul Sãu
cu omenescul, pentru ca prin jertfa Sa nemãrginitã,
omenescul sã devinã pãrtaº de fire dumnezeiascã ºi sã scape
de stricãciunea care este în lume prin poftã – Mãrturii 9
p.68 (1909).
Aceasta este ºi misiunea noastrã prezentã: sã ne
împotrivim influenþei oamenilor care studiazã
ºtiinþele de origine Satanicã...
·
·
·

·

Doctrina Trinitãþii este consideratã „doctrina de bazã
a bisericii catolice”.
EGW prezintã în cartea „Tragedia Veacurilor” cine
conduce aceastã lume ºi bisericile zis-creºtine!
Fãrã sã intrãm în amãnunte, subliniem doar faptul cã
acest paragraf aminteºte doar de personalitatea Tatãlui
ºi a Fiului.
Cu acest lucru suntem perfect de acord!

3. ADEVÃRUL POZITIV CONTRAR
REPREZENTÃRILOR SPIRITISTE
Mi s-a dat instrucþiunea cã nu trebuie sã punem bazã pe
sentimentele acelora care cerceteazã dupã idei ºtiinþifice
înaintate. Iatã unele din reprezentãrile pe care le fac unii
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ca aceºtia: „Tatãl este ca o luminã nevãzutã; Fiul este ca o
luminã întrupatã; Spiritul este lumina revãrsatã în afarã”.
„Tatãl este ca o rouã ca un abur nevãzut; Fiul este întocmai
ca o rouã adunatã într-o formã frumoasã; Spiritul este
deasemenea ca o rouã cãzutã peste sediul vieþii.” O altã
reprezentare sunã: „Tatãl este întocmai ca un abur nevãzut;
Fiul este asemenea norului îngrãmãdit; Spiritul este ploaia
care cade ºi lucreazã ca o putere înviorãtoare.”
Toate aceste reprezentãri spiritiste sunt ca niºte simple
nimicuri. Ele sunt nedesãvârºite ºi neadevãrate. Ele slãbesc
ºi micºoreazã Maiestatea Cerului care nu poate fi comparatã
cu nici o asemãnare de pe pãmânt. Dumnezeu nu poate fi
comparat cu lucrurile fãcute de mâinile Sale. Sunt multe
lucruri pe pãmânt care suferã sub blestemul lui Dumnezeu
din pricina pãcatelor omului. Tatãl nu poate fi descris prin
lucrurile pãmântului. Tatãl este toatã plinãtatea dumnezeirii
ºi este nevãzut de ochii muritori.
Fiul este toatã plinãtatea Dumnezeirii manifestate.
Cuvântul lui Dumnezeu declarã despre El cã este
„întipãrirea fiinþei Lui”. „Atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede
în El, sã nu piarã ci sã aibã viaþa veºnicã.” Aici este arãtatã
personalitatea Tatãlui.
Mângâietorul, pe care Domnul Hristos a promis cã îl va
trimite dupã înãlþarea Sa la cer, este Spiritul în toatã
plinãtatea Dumnezeirii dând pe faþã puterea harului divin
cãtre toþi acei ce primesc ºi cred în Hristos ca Mântuitor
personal. Treimea cereascã este compusã din trei persoane
vii: în Numele acestor trei puteri mari – Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt – se boteazã acei ce primesc pe Hristos printr-o
credinþã vie ºi aceste trei puteri vor conlucra cu supuºii
cei ascultãtori ai Cerului, în strãduinþele lor, de a duce o
viaþã nouã în Hristos (Mãrturii Speciale, Seria B, nr.7,
p.62.63, 1905).
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Paragrafele de mai sus au fost luate din articolul
urmãtor, care a fost scris în jurnalul lui EGW în noiembrie
1905, în California, Sanitarium, ºi scris la maºinã în 9
Ianuarie 1906 de cãtre M.H.

IEªIÞI AFARÃ ªI SEPARAÞI-VÃ
În ultima noapte n-am fost în stare sã dorm. Am primit
scrisori care conþin declaraþii ale persoanelor care l-au
întrebat pe Dr. Kellogg dacã el crede afirmaþiile1 pe care le
face Sora White. El declarã cã da, însã nu este adevãrat. Pe
când eram la Melrose, Massachusetts, mi-a trimis o
scrisoare amabilã, în care îmi spune „m-am supus”. I-am
rãspuns, însã el nu mi-a mai scris nici un rând dupã aceea2.
El n-a vorbit nici n-a acþionat ca un om care s-a supus. El
nu vorbeºte nici nu acþioneazã ca un om care s-a supus. El
are resentimente faþã de slujitorii aleºi ai Domnului, care
au ocupat poziþia de Preºedinte al Conferinþei Generale. El
i-a urât. A renunþat el la aceste resentimente? Domnul nu
va accepta nimic din ce afirmã el, fiindcã sunt minciuni.

A se vedea Anexa 1. Modificarea aceasta, deºi fãcutã de
altcineva, nu de Ellen White, apare ºi în materialul publicat. În
schimb, restul modificãrilor, deºi fãcute de Ellen White, nu au
fost operate în materialul publicat!
2
Cei care cunosc istoria adventistã, ºtiu cã la vremea aceea, între
Kellogg ºi conducãtorii bisericii izbucnise un conflict care, în
final, a dus la excluderea lui Kellogg din bisericã. Kellogg îi
învinuia pe conducãtorii bisericii de complot împotriva sa, în
complicitate cu W.C. White, fiul cel mic al lui Ellen White,
secretarul ei personal. W.C. White era învinuit de manipularea
scrisorilor lui EGW, în favoarea celor din conducerea bisericii.
Pentru detalii, vezi materialul intitulat „INTERVIUL”- discuþia
pe care Kellogg a avut-o cu trimiºii oficiali ai bisericii (publicatã
pe site-ul www.laodicea.ro).
1
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Deocamdatã nu este clarã toatã chestiunea. Pânã acum am
aºteptat sã descopãr cea mai micã dovadã de supunere.
Cuvântul Domnului pentru mine este: „El doar îºi strânge
forþele pentru a se preamãri din nou. Servii lui Dumnezeu
sunt atraºi în cursã ºi înºelaþi de ºtiinþa sa. El face tot ce-i
stã în putinþã pentru a crea o rupturã între lucrarea medicalã
ºi lucrãtorii cuvântului. Mesagerii lui sunt trimiºi sã observe
situaþia poporului lui Dumnezeu ºi îi fac pe plac prin
compromiterea puterii forþei lucrãtorilor”.
Aceastã lucrare mare ºi rezultatele ei sigure îmi sunt clar
prezentate. Sunt atât de tristã cã nici oamenii serioºi nu
discern fructul ºarpelui. Eu îl numesc aºa; fiindcã aºa îl
numeºte Domnul. Printre ei sunt cei ce se vor depãrta de
credinþã ºi vor acorda atenþie duhurilor înºelãtoare ºi
doctrinelor diavoleºti, despãrþindu-se de credinþa pe care
au þinut-o sfântã în ultimii cincizeci de ani3. Eu îi consider
responsabili pe cei care aratã aºa un zel în planurile lor de
a strica ºi zãdãrnici lucrarea lui Dumnezeu.
Dacã X ar fi venit în rânduri, lucrarea lui Dumnezeu ar fi
acum mai avansatã cu ani de zile faþã de cum este în prezent.
El s-ar fi legat de Domnul, iar Hristos ar fi lucrat prin el.
Aceastã declaraþie confirmã faptul cã Ellen White se opunea
doctrinei lui Kellogg ºi apãra din rãsputeri doctrinele bisericii,
aºa cum au fost ele stabilite încã de la începutul miºcãrii
adventiste. Oficialii de astãzi ai bisericii susþin cã pionierii nu
aveau o poziþie clarã cu privire la doctrina despre Dumnezeu,
unii fiind arieni iar alþii fiind trinitarieni. Dar Ellen White îi
contrazice prin însãºi faptul cã ea apãrã exact doctrina despre
Dumnezeu în care lovea teoria panteistã a lui Kellogg! Ea susþinea
doctrina despre Dumnezeu aºa cum o prezentase biserica timp
de 50 de ani! De altfel, atâta timp cât a trãit Ellen White, Biserica
Adventistã ºi-a pãstrat doctrinele intacte. Dupã moartea ei însã,
a apãrut doctrina Trinitãþii, care loveºte exact în acelaºi loc în
care lovea doctrina lui Kellogg: doctrina despre Dumnezeu, mai
exact personalitatea lui Dumnezeu.
3
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Domnul ar fi avut acum o mãrturie clarã, dreaptã ºi
puternicã cu privire la fiecare punct al adevãrului prezent.
Noi suntem un popor cunoscut ºi nu trebuie sã ne cedãm
credinþa pãrerilor omeneºti greºite4...
Nov. 1905. Am dormit bine5 în ultima noapte, de la ora
ºapte pânã la douã ºi jumãtate. Este Sabatul Domnului, ºi
voi vorbi în biserica din Sf. Elena în aceastã dimineaþã.
Sãnãtatea îmi este bunã. Am continuat sã scriu, ca toate sã
fie pregãtite dacã voi muri la un moment dat. Eu nu privesc
spre momentul acela cu teamã sau neîncredere. Sunt atentã,
dupã toatã lumina pe care o am, la mesajul pe care Hristos
venit din cer l-a dat lui Ioan, aºa cum apare în primul, al
doilea ºi al treilea capitol din Apocalipsa.
„Vouã, însã, tuturor celorlalþi din Tiatira, care nu aveþi
învãþãtura aceasta, ºi n-aþi cunoscut ‘adâncimile Satanei’
cum le numesc ei, vã zic: ‘Nu pun peste voi altã greutate.
Numai þineþi cu tãrie ce aveþi, pânã voi veni! Celui ce va
birui ºi celui ce va pãzi pânã la sfârºit lucrãrile Mele, îi voi
da stãpânire peste Neamuri. Le va cârmui cu un toiag din
fier, ºi le va zdrobi ca pe niºte vase de lut, cum am primit ºi
Eu putere de la Tatãl Meu. ªi-i voi da luceafãrul de
dimineaþã.’ Cine are urechi, sã asculte ce zice Bisericilor
Duhul.”
Sunt instruitã sã spun: Punctele de vedere ale celor care
cautã dupã idei ºtiinþifice avansate nu sunt vrednice de
încredere. Astfel de reprezentãri precum: „Tatãl este ca
lumina nevãzutã; Fiul este ca lumina întrupatã; Spiritul este
Aceastã afirmaþie subliniazã încã odatã faptul cã EG White a
rãmas fidelã credinþei pionierilor adventiºti.
5
De aici încolo, originalul primit de la White Estate nu mai
conþine nici un indiciu din care sã rezulte cã Ellen White l-ar fi
citit sau aprobat spre publicare.
4
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lumina revãrsatã în afarã”. „Tatãl este ca o rouã, ca un abur
nevãzut; Fiul este întocmai ca o rouã adunatã într-o formã
frumoasã; Spiritul este ca o rouã cãzutã peste sediul vieþii.”
O altã reprezentare: „Tatãl este întocmai ca un abur nevãzut;
Fiul este asemenea norului; Spiritul este ploaia care cade
ºi lucreazã ca o putere înviorãtoare.” Toate aceste
reprezentãri spiritiste sunt niºte nimicuri. Ele sunt
nedesãvârºite ºi neadevãrate. Ele slãbesc ºi micºoreazã
Maiestatea Cerului care nu poate fi comparatã cu nici o
asemãnare de pe pãmânt. Dumnezeu nu poate fi comparat
cu lucrurile fãcute de mâinile Sale. Pe pãmânt sunt multe
lucruri care suferã sub blestemul lui Dumnezeu din pricina
pãcatelor omului. Tatãl nu poate fi descris prin lucrurile de
pe pãmânt. Tatãl este toatã plinãtatea dumnezeirii ºi este
nevãzut de ochii muritori.
Fiul este toatã plinãtatea Dumnezeirii manifestate.
Cuvântul lui Dumnezeu declarã despre El cã este
„întipãrirea fiinþei Lui”. „Atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede
în El, sã nu piarã ci sã aibã viaþa veºnicã.” Aici este arãtatã
personalitatea Tatãlui.
Mângâietorul6 pe care Hristos a promis cã îl va trimite
dupã înãlþarea Sa la cer, este Spiritul în toatã plinãtatea
Dumnezeirii, fãcând cunoscutã puterea harului divin tuturor
celor ce primesc ºi cred în Hristos ca Mântuitor personal.
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Sunt trei perso(ane)nalitãþi vii în trioul ceresc7: în numele
acestor trei mari puteri – Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt – se
boteazã acei ce primesc pe Hristos printr-o credinþã vie ºi
aceste puteri vor coopera cu supuºii cei ascultãtori ai
Cerului, în strãduinþele lor de a duce o viaþã nouã în Hristos.8
Ce trebuie sã facã pãcãtosul? El este proprietatea lui Hristos,
cumpãrat cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Prin încercare
ºi necaz, Mântuitorul a mântuit fiinþele omeneºti de la
sclavia pãcatului. Ce trebuie deci sã facem noi ca sã fim
eliberaþi din pãcat? – Crede în Domnul Isus Hristos ca
Mântuitor ºi eliberator din pãcat. Cel ce îºi mãrturiseºte
pãcatele ºi îºi umileºte inima va cãpãta iertare. Isus este
Mântuitorul ºi iertãtorul de pãcate tot aºa cum este singurul
Fiu al infinitului Dumnezeu. Pãcãtosul iertat este reconciliat
cu Dumnezeu prin Isus Hristos, Eliberatorul nostru din
pãcat. Urmând calea sfinþeniei, el este þinta harului lui
Dumnezeu. Lui i se oferã mântuire deplinã, bucurie ºi pace
ºi înþelepciunea autenticã care vine de la Dumnezeu.
Credinþa în sângele ispãºitor al lui Isus Hristos este
asigurarea iertãrii. Hristos poate ºterge toate pãcatele.
Simpla dependenþã de acea putere, zi dupã zi, va da omului
înþelepciunea de a discerne ce va lega sufletul de legãturile
pãcatului, în aceste zile din urmã. Prin credinþã ºi rugãciune,
prin cunoaºterea lui Hristos, el trebuie sã înfãptuiascã
propria sa mântuire.
Duhul Sfânt ne descoperã ºi ne cãlãuzeºte în tot adevãrul.
Dumnezeu L-a dat pe singurul Sãu Fiu nãscut, ca oricine

Cuvântul persoane, conform manuscrisului prezentat de White
Estate, a fost modificat de EGW în “personalitãþi”. Ciudat însã,
nici aceastã modificare n-a fost luatã în seamã de cei responsabili
cu publicarea lor, nici pânã în ziua de azi!
8
Aici se terminã porþiunea publicatã în 1906, în broºura “Special
Testimonies” Series B Nr. 07.
7

Urmãtoarele trei paragrafe conþin expresii unice, neobiºnuite
ºi nemaiîntâlnite în scrierile lui EGW!
6
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crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã. Hristos
este Mântuitorul pãcãtosului. Moartea lui Hristos l-a salvat
pe pãcãtos. Aceasta este speranþa noastrã. Dacã noi ne
supunem pe deplin ºi practicãm virtuþile lui Hristos, vom
câºtiga preþul vieþii veºnice.
„Oricine mãrturiseºte pe Fiul, are ºi pe Tatãl.” Cel care are
credinþã continuã în Tatãl ºi Fiul are ºi Duhul. Duhul Sfânt
este Mângâietorul Sãu, ºi el niciodatã nu desparte de adevãr.
Existã o putere în ºtiinþa filozoficã omeneascã de a influenþa
minþile oamenilor sã creadã cuvintele mãreþe ale
vrãjmaºului ºi sã lege sufletele de partea sa. Satana face
aceastã lucrare. Prin înºelãciunile sale el controleazã minþile
pe care Hristos s-a jertfit ca sã le elibereze. Satana face
exact aceastã lucrare în mijlocul nostru, ºi oamenii serioºi,
dacã nu vegheazã, vor deveni oameni pãcãtoºi,
necredincioºi, care falsificã ºi înºealã. Judecãtorii ºi
legiuitorii au fãcut ºi vor face o lucrare prin care rãul sã
aparã ca neprihãnire. Aceastã lucrare va merge înainte pânã
când Domnul cerului va frânge aceste învãþãturi înºelãtoare
prin puterea Sa autoritarã, iar Hristos va deschide ochii
oamenilor, fãcându-i în stare sã vadã ce înseamnã pãcatul.
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aceastã educaþie înaltã care se plãnuieºte se va stinge; pentru
cã este falsã. Cu cât este mai simplã educaþia lucrãtorilor
noºtri ºi cu cât va fi mai redusã legãtura cu oamenii pe care
nu-i conduce Dumnezeu, cu atât se vor realiza mai multe.
Lucrarea se va face în simplitatea evlaviei adevãrate, ºi
timpurile vechi vor reapãrea atunci când, sub cãlãuzirea
Duhului Sfânt, mii de oameni se converteau într-o singurã
zi. Când adevãrul în simplitatea lui este trãit în orice loc,
atunci Dumnezeu va lucra prin îngerii Sãi aºa cum a lucrat
în ziua cincizecimii, iar inimile vor fi schimbate atât de
profund încât va fi o manifestare a influenþei adevãrului
curat, aºa cum este reprezentat în pogorârea Duhului Sfânt.
Duhul Sfânt niciodatã n-a despãrþit lucrarea medicalã de
lucrarea Evangheliei, ºi nici n-o va face în viitor. Ele nu
pot fi despãrþite. Legatã de Hristos, lucrarea cuvântului ºi
cea a vindecãri bolnavilor, este de fapt una singurã.

Va trebui sã aibã loc o a doua convertire în inimile unor
fraþi din conducerea lucrãrii medicale ºi o despãrþire de
oamenii care încearcã sã conducã vasul medical la adãpost,
altfel ei înºiºi nu vor ajunge în odihna cereascã. Hristos îi
cheamã: „ieºiþi dintre ei ºi separaþi-vã”.

Capitolul 58 din Isaia conþine instrucþiuni pentru prezent.
„Strigã în gura mare, nu te opri! Înalþã-þi glasul ca o
trâmbiþã, ºi vesteºte poporului Meu nelegiuirile lui, casei
lui Iacov pãcatele ei!”. Dumnezeu nu-l acceptã pe Dr.
Kellogg ca lucrãtor al Sãu pânã când nu se va despãrþi de
Satana. Lucrarea n-ar fi fost stânjenitã aºa cum a fost în
ultimii ani dacã Dr. Kellogg era un om convertit. „Veniþi”,
vã chem, „ieºiþi ºi separaþi-vã de el ºi de asociaþii lui, pe
care i-a influenþat”.

Scriu aceasta fiindcã în orice moment viaþa mea se poate
încheia. Dacã nu va avea loc o rupere de influenþa pe care
Satana a pregãtit-o ºi o renaºtere a mãrturiilor pe care
Dumnezeu le-a dat, sufletele vor pieri în înºelãciunea lor.
Ele vor accepta erezie dupã erezie, ºi vor pãstra astfel o
lipsã de unitate care va exista pânã când aceia care au fost
înºelaþi îºi vor ocupa locul pe temelia cea dreaptã. Toatã

Acum vã transmit mesajul pe care l-am primit de la
Dumnezeu pentru toþi cei care pretind credinþa în adevãr.
„Ieºiþi din mijlocul lor ºi separaþi-vã”, altfel pãcatele lor în
justificarea greºelilor ºi înºelãciunilor vor continua sã fie
ruina sufletelor. Noi nu ne putem permite sã fim de partea
greºitã. Noi nu ne putem permite sã acoperim adevãrul cu
chestiuni ºtiinþifice. Noi solicitãm schimbãri hotãrâte ºi sã
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nu se mai aºeze pietre de poticnire sub picioarele poporului
lui Dumnezeu. Fie ca orice suflet sã se încalþe cu râvna
Evangheliei. Fie ca orice suflet sã se roage ºi sã lucreze,
aºezându-ºi picioarele pe temelia pe care a aºezat-o Hristos
prin faptul cã ºi-a dat viaþa Sa pentru viaþa lumii.
M.H.

OBSERVAÞII
· Acest articol a fost scris în jurnalul lui EGW în
·
·
·
·
·

noiembrie 1905, în California.
A fost apoi transcris la maºinã în 9 Ianuarie 1906 de
cãtre M.H.
În 1 martie 1906, revista “Bible Training School”
publicã exact paragrafele zis-trinitariene!
De remarcat cã paragrafele publicate în revistã au o
puternicã nuanþã evanghelicã!
Am cãutat toate expresiile cheie din aceste paragrafe
si nu le-am mai gãsit publicate nicãieri în altã parte!
Este ca ºi cum EGW ar fi scris ceva cu expresii
împrumutate de la un alt autor, fapt bine cunoscut sub
numele de plagiat.

Expresiile “unice” cãutate sunt:
· ”What is the sinner to do?—Believe in Christ.”
· ”bought with the blood of the Son of God”
· ”Through test and trial the Saviour redeemed human
beings from the slavery of sin”
· ”What then must we do to be saved from sin?”
· ”Believe on the Lord Jesus Christ as the sin-pardoning
Saviour.”
· ”who confesses his sin and humbles his heart”
· ”Jesus is the sin-pardoning Saviour”
· ”Jesus Christ our Deliverer from sin “
· ”subject of the grace of God”
· ”faith in the atoning blood of Jesus”
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· ”Christ can cleanse away all sin”
· ”Simple reliance on that power”
Oricine studiazã atent aceste expresii, observã cã, de fapt,
ele formeazã foarte clar o inserþie în materialul lui EGW!
Publicarea expresiei zis-trinitarianã
Expresia “there are three living persons of the heavenly
trio” a fost publicatã de cinci ori în scrierile lui EGW19:

o
o
o
o

o
o
o

Observaþii referitoare la manuscris:
· Prima paginã
Pe prima paginã, dintre cele ºapte pagini scrise la
maºinã, apar corecturi ºi inserþii scrise de mânã;
cei de la White Estate spun cã aceste inserþii îi aparþin
lui EGW, fiind dovada faptului cã ea a citit textul ºi cã
a fost de acord cu publicarea lui;
însã pe aceastã paginã se pot observa cel puþin douã
scrisuri de mânã diferite;
prima dintre ele, care nu este a lui EGW, dupã declaraþia
celor de la White Estate, înlocuieºte cuvântul
“statements” cu “testimonies” ºi în textul publicat s-a
operat aceastã corecturã;
a doua corecturã, de data aceasta pusã în seama lui
EGW, este “the Lord saith he does not believe...”;
a treia corectura, tot a lui EGW, “to specify what he
has surendered”;
a patra corectura, tot a lui EGW, “When self has surrend
his first work will be ... in all his words and works to

1Martie 1906, revista Biblie Training School; tot 1906 în Special
Testimonies Seria B nr.7; 1946 în Evanghelism; 1967 în “In
Havenly Places”; 1970 în 7ABC.
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o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

make the same ... and by works of ... give the evidence
of the surrender”;
nici una dintre “corecturile” fãcute de EGW nu au fost
luate in seamã când s-a publicat materialul!
mai mult decât atât, s-a ºters o frazã cheie în
înþelegerea corectã a poziþiei lui EGW: “I responded
to it, but not another line has he written” (I-am rãspuns,
însã el nu mi-a mai scris nici un rând dupã aceea).
iatã o dovadã cât se poate de clarã cã cei care au
“gestionat” scrierile lui EGW le-au folosit cum au vrut;
astfel, cine ar mai fi îndrãznit sã-l asculte pe Kellog,
era practic “înfierat” ca ascultând de Satana însuºi!
dacã însã fraza ar fi fost publicatã, ºi trebuia sã fie
publicatã fiindcã se afla în “manuscrisul” lui EGW,
atunci altul ar fi fost deznodãmântul acelei situaþii!
toþi ar fi aflat ca EGW i-a scris lui Kellog, dar cã acesta
nu i-a mai rãspuns;
Întrebare: de ce sã fi ºters cineva în mod intenþionat
aceastã frazã ºi cine o putea face?
Noi credem cã unul singur putea fi acesta: W.C. White,
cel care de fapt avea o autoritate administrativã totalã
la White Estate în vremea aceea.
iar WC White era în conflict cu Kellog ºi în bune relaþii
cu Daniels, preºedintele Conferintei Generale...
· A doua paginã
EGW face douã declaraþii cu privire la ultimii cincizeci
de ani, prin care susþine cã doctrinele stabilite în trecut
nu trebuie schimbate!
elaborarea doctrinelor, aºa cum au fost formulate în
1872, respectiv în 1892, sunt aºadar considerate de cãtre
Ellen White corecte ºi valide în însãºi materialul aºa
zis trinitarian!
prin faptul cã nu þin cont de aceste declaraþii,
susþinãtorii trinitãþii demonstreazã cã ei nu pun preþ pe
ce spune Ellen White!
111

Laodicea

·
·

Restul paginilor
nu existã nici un indiciu cã Ellen White ar fi citit
ºi ar fi aprobat aceste pagini!
· poate cã ar fi fãcut corecturi sau adãugãri... dar
cine le-ar fi bagat in seama?
· pe pagina a patra, urmeazã declaraþia zistrinitarianã: „Sunt trei persoane(nalitãþi) vii în
trioul ceresc...”.
Iatã manuscrisul original oferit de cãtre White Estate în
care se observã corectarea cuvântului “persons” ºi
înlocuirea lui cu “personalities”:

“Sunt trei personalitãþi vii în trioul ceresc”. Dar declaraþia
care ni se cere sã o credem noi sunã cu totul altfel decât
apare în manuscris.
Oricine ºtie puþinã englezã poate face diferenþa:
„There are three living persons of the heavenly trio, in the
name of these three great powers - the Father, the Son, and
the Holy Spirit, those who receive Christ by living faith
are baptized, and these powers will co-operate with the
obedient subjects of heaven in their efforts to live the new
life in Christ.”
Întrebãri la care nu avem nici un rãspuns:
· Cine a fãcut corectura din manuscris, din „persons” în
„personalities”?
· dacã a fãcut-o EGW, de ce nu s-a operat când s-a
dactilografiat? Mai mult, de ce în textul tipãrit nu s-a
fãcut corectura nici pânã astãzi?
· Dacã s-ar fi publicat corect, cu corectura în discuþie,
ar mai putea fi prezentatã astãzi ca o declaraþie
trinitarianã?
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4. PREEXISTENÞA ªI EXISTENÞA
PERSONALÃ A FIULUI LUI DUMNEZEU
Hristos este Fiul lui Dumnezeu preexistent ºi personal –
existent ... Vorbind despre preexistenþa Sa, Hristos a
îndreptat mintea ascultãtorilor Sãi înapoi asupra trecutului
nemãrginit. El ne asigurã cã nu a existat niciodatã vreun
timp când El sã nu fi fost în strânsã împãrtãºire cu (veºnicul
Dumnezeu) El, pe al cãrui glas iudeii îl ascultau, fusese
cu Dumnezeu ca unul nãscut din El – Signs of the Times,
29 aug. 1900.
El era egal cu Dumnezeu Cel Nemãrginit ºi Atotputernic...
El este Fiul cel Etern, existând prin Sine Însuºi –
Manuscrisul 101, 1897.
·
·

·

·

La fel ca apostolii ºi pionierii adventiºti, noi credem
cã Isus este Fiul lui Dumnezeu, nãscut din Dumnezeu
în zilele veºniciei.
Ca atare, expresia „nu a existat niciodatã un timp când
El sã nu fi fost în strânsã împãrtãºire cu veºnicul
Dumnezeu” o înþelegem exact aºa cum spune ºi
apostolul Pavel: „la sfârºitul acestor zile, ne-a vorbit
prin Fiul pe care L-a pus moºtenitor al tuturor lucrurilor,
ºi prin care a fãcut ºi veacurile”.
Cei care încearcã sã vadã aici o declaraþie trinitarianã,
sã ia aminte la felul în care aceastã idee este prezentatã
ºi de alþi pionierii adventiºti, pe care EGW i-a
considerat „soli ai lui Dumnezeu” în 1888, la
Minneapolis.
Iatã câteva paragrafe scrise de E.J. Waggoner, în cartea
Hristos ºi neprihãnirea Sa, care este de fapt un rezumat
al predicilor rostite la Minneapolis:

„Cuvântul era ‘la început’. Mintea omeneascã nu poate
pãtrunde epocile cuprinse în aceastã frazã. Nu-i este dat
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omului sã ºtie când sau cum a fost nãscut; dar ºtim cã El a
fost Cuvântul divin, nu doar înainte de a veni sã moarã pe
acest pãmânt, ci chiar înainte ca lumina sã fie creatã... ªtim
cã Hristos „a ieºit ºi vine de la Dumnezeu” (1Ioan 8:42),
dar aceasta s-a întâmplat în timpul atât de îndepãrtat din
veºnicie, încât este cu mult deasupra înþelegerii umane”
(pag.9-10).
„Ca Fiu al lui Dumnezeu, existent prin Sine însuºi, El are
în mod natural toate atributele Divinitãþii. Este adevãrat cã
Dumnezeu are mulþi fii; dar Hristos este singurul Fiu
nãscut din Dumnezeu ºi de aceea este Fiul lui Dumnezeu
într-un fel în care nici o altã fiinþã nu a fost ºi nu va fi
vreodatã” (pag.13).
„ªi Dumnezeu spune mai departe: ‘La început, tu, Doamne,
ai întemeiat pãmântul; ºi cerurile sunt lucrarea mâinilor
Tale’. Când Tatãl Însuºi dã onoare Fiului Sãu, ce este omul
ca sã se abþinã de la acest lucru? Cu aceasta putem foarte
bine sã dãm o mãrturie categoricã, referitoare la divinitatea
lui Hristos ºi la faptul cã El este Creatorul tuturor lucrurilor.
Ar fi necesar aici un cuvânt de precauþie. Nimeni sã nu-ºi
imagineze cã noi am ridica pe Hristos la importanþa Tatãlui
sau cã L-am ignora pe Tatãl. Nu poate fi vorba de aºa ceva,
pentru cã interesele lor sunt comune. Noi Îl slãvim pe Tatãl,
slãvindu-L pe Fiul. Suntem atenþi la cuvintele lui Pavel,
care spune cã: „totuºi, pentru noi nu este decât un singur
Dumnezeu: Tatãl, de la care vin toate lucrurile, ºi prin El ºi
noi” (1Corinteni 8:6).
Aºa cum am citat deja, cã prin El, Dumnezeu a fãcut
lucrurile, toate acestea provin, în cele din urmã, de la
Dumnezeu Tatãl; chiar Hristos Însuºi a provenit ºi a apãrut
de la Tatã; dar aºa I-a plãcut Tatãlui, ca în El sã locuiascã
toatã plinãtatea ºi ca sã fie Agentul direct, în orice act al
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creaþiei. Scopul nostru în aceastã expunere este sã stabilim
poziþia de drept a lui Hristos, de egalitate cu Tatãl, pentru
ca puterea Sa de a rãscumpãra sã poatã fi mai bine
apreciatã” (pag.20-21).

la Dumnezeu ºi Dumnezeu era Cuvântul.” Înainte ca
oamenii ºi îngerii sã fi fost creaþi, Cuvântul era la Dumnezeu
ºi Dumnezeu era Cuvântul (Review and Herald, 5 aprilie
1906).

„Scripturile declarã cã Hristos este singurul Fiu nãscut
din Dumnezeu. El este nãscut, nu creat. Nu are nici un
rost sã ne întrebãm cum a fost nãscut, pentru cã, nici dacã
ni s-ar spune, minþile noastre nu ar putea pricepe. Profetul
Mica ne spune tot ceea ce putem ºti despre acest lucru, în
urmãtoarele cuvinte: ‘ªi tu, Betleeme Efrata, mãcar cã eºti
prea mic între miile lui Iuda, totuºi din tine Îmi va ieºi Cel
care va stãpâni peste Israel ºi a cãrui origine este din timpuri
strãvechi, din zilele veºniciei’ (Mica 5:2). A fost un timp
când Hristos a provenit ºi a apãrut din Dumnezeu, din sânul
Tatãlui (Ioan 8:42; 1:18). Dar aceasta s-a petrecut într-un
timp atât de îndepãrtat, în veºnicii, încât pentru o inteligenþã
limitatã este practic fãrã început” (pag.24).

Hristos le-a spus cã deºi ei pot observa cã în viaþa Sa
pãmânteascã El nu avea nici cincizeci de ani, totuºi viaþa
Sa dumnezeiascã nu putea fi recunoscutã de vreo calculare
omeneascã10. Existenþa lui Hristos înainte de întruparea
Sa nu este mãsuratã prin cifre11 (Signs of the Times, 3 mai
1899).

·

Observaþi cã declaraþiile lui Ellen White se
potrivesc perfect cu teologia lui Waggoner ºi a
pionierilor adventiºti arieni. Dar trinitarienii fac
tot posibilul s-o îndepãrteze pe EGW de pionierii
arieni ºi s-o declare trinitarianã!

5. DIN VEªNICIE
Deºi Cuvântul lui Dumnezeu vorbeºte despre personalitatea
omeneascã a lui Hristos când era pe pãmânt, el vorbeºte de
asemenea hotãrât ºi despre preexistenþa Sa. Cuvântul a
existat ca o fiinþã dumnezeiascã, ca Fiul cel veºnic al lui
Dumnezeu, în unire ºi unitate cu Tatãl Sãu. El a fost din
veºnicie Mijlocitorul legãmântului, Cel în care toate
neamurile pãmântului, atât iudei cât ºi pãgâni, dacã aveau
sã-L primeascã, aveau sã fie binecuvântaþi. „Cuvântul era
115
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Preexistenþa lui Hristos nu este tot una cu a fi de
aceeaºi vârstã cu Tatãl!
Ca Fiu, Hristos are un început al zilelor, o obârºie
a zilelor.
Ziua „obârºiei” lui Hristos depãºeºte capacitatea
noastrã de înþelegere.
De aceea, putem spune cã vine din veºnicie.
Totuºi, El nu este de aceeaºi „vârstã” cu Tatãl, fiind
nãscut de Tatãl!

6. VIAÞA ORIGINALÃ, NEÎMPRUMUTATÃ,
NELUATÃ DE LA ALTUL
Isus declarã: „Eu sunt învierea ºi viaþa”. În Hristos este
viaþa originalã, neîmprumutatã, neluatã de la altul. „Cine
are pe Fiul are viaþa”. Divinitatea lui Hristos este asigurarea
credinciosului cã va avea viaþa veºnicã (Hristos Lumina
Lumii, p.530 orig. - rom. 392 a II-a ediþie - 1898).

Englezã „computation” - calcul, socotealã, evaluare, apreciere,
estimare
11
Englezã „figure” - aritmeticã
10
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Iatã ce spune Domnul Isus: „Cãci, dupã cum Tatãl are
viaþa în Sine, tot aºa a dat ºi Fiului sã aibã viaþa în
Sine.” (Ioan 5:26).
Prin urmare, Fiul are viaþa originalã, neîmprumutatã ºi
nederivatã fiindcã Tatãl, la naºterea Sa, L-a fãcut pãrtaº
de însãºi natura Sa.
Dar sã studiem ºi materialul original:

HRISTOS, MARELE MISIONAR12
„Ioan, cãtre cele ºapte Biserici, care sunt în Asia: Har ºi
pace vouã din partea Celui ce este, Celui ce era ºi Celui ce
vine, ºi din partea celor ºapte duhuri, care stau înaintea
scaunului Sãu de domnie, ºi din partea lui Isus Hristos,
martorul credincios, cel întâi-nãscut din morþi, Domnul
împãraþilor pãmântului! A Lui, care ne iubeºte, care ne-a
spãlat de pãcatele noastre cu sângele Sãu, ºi a fãcut din noi
o împãrãþie ºi preoþi pentru Dumnezeu, Tatãl Sãu: a Lui sã
fie slava ºi puterea în vecii vecilor!... Când L-am vãzut,
am cãzut la picioarele Lui ca mort. El ªi-a pus mâna dreaptã
peste mine ºi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi ºi Cel
de pe urmã, Cel viu. Am fost mort, ºi iatã cã sunt viu în
vecii vecilor. Eu þin cheile morþii ºi ale Locuinþei morþilor.”
(Apocalipsa 1:4-7, 17-18).
Unele dintre întrebãrile cele mai de seamã ale omenirii sunt
legate, pe de o parte, de cerinþele adevãrului ºi, pe de altã
parte, de pretenþiile celor ce vor contracara ºi reprima
adevãrul. Hristos a venit în lumea noastrã ca Unul capabil

Vezi Anexa 2. La fel ca ºi în celelalte cazuri, nici una dintre
înscrisurile de mânã fãcute de Ellen White în aceste pagini, nu
au fost luate în considerare de cei care lucrau la redactarea cãrþilor
ºi articolelor.
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sã vindece orice boalã. El era adevãratul Vindecãtor. Orice
lucrãtor medical, dacã lucreazã conºtiincios, slujind lui
Dumnezeu ºi semenilor sãi, sub Hristos, va fi un vindecãtor
moral al chipului lui Dumnezeu în om, tot aºa cum este ºi
un vindecãtor al bolilor fizice.
Cel care este medic, poartã mari responsabilitãþi. Dacã este
un creºtin, el este un împreunã lucrãtor cu Dumnezeu în
toate sensurile cuvântului. El ar trebui sã fie în legãturã cu
Dumnezeu, ºi ca discipol al lui Hristos...
(lipsesc câteva pagini, care nu au fost trimise de cãtre cei
de la White Estate)...
În cãminul creºtin harul lui Dumnezeu trebuie sã cucereascã
ºi sã transforme caracterul, apoi biserica va deveni o
bisericã activã, vie ºi lucrãtoare. În asemenea familii, se
poate cânta cântecul: „Îngerii zboarã primprejur, îngerii
zboarã primprejur, purtând veºti...”13
Mamele se aflã sub o grijã atentã a îngerilor cereºti. Cu cât
interes bate Domnul Isus la uºile familiilor unde sunt
copilaºi care trebuie educaþi ºi învãþaþi! Cât de grijuliu
priveºte El spre interesul mamelor; ºi cât de trist este sã
vadã copiii neglijaþi, în timp ce mamele trãiesc pentru
satisfacerea propriilor dorinþe ºi mândrii.
Hristos ºtie valoarea copiilor. În familie se formeazã
caracterul copiilor; fiinþele omeneºti se formeazã fie pentru
a deveni o binecuvântare, fie un blestem. Domnul le-a
încredinþat mamelor pe cei mai tineri membri ai familiei
când aceºtia vin în lume mici ºi fãrã ajutor. Înþelepciunea

12
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De la începutul articolului ºi pânã aici n-a fost publicat
niciodatã nici mãcar un rând.
13
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ºi dragostea infinitã n-a încredinþat aceastã însãrcinare cu
consecinþe veºnice taþilor, care sunt împovãraþi de planuri
ºi griji financiare. Inima femeii care ºi-a supus inima lui
Dumnezeu este plinã de rãbdare ºi dragoste. Ea trebuie sã
coopereze cu Dumnezeu ºi cu soþul ei în educarea sufletelor
preþioase încredinþate ei, pentru a fi crescute în Isus Hristos.
ªi tatãl, bazându-se pe harul lui Dumnezeu, va trebui sã
poarte responsabilitãþile sacre care sunt aºezate asupra sa
ca soþ, care de fapt înseamnã „legãtura casei” (de la “house”
– casã ºi “band” – a uni).
Dumnezeu va face primele impresii în favoarea dreptãþii
în pruncie ºi în copilãrie, atunci când, prin natura sa, copilul
este flexibil. Între Prinþul vieþii ºi prinþul acestei lumi se dã
o bãtãlie permanentã. Întrebarea care se pune este aceasta:
pe cine va alege mama ca ºi colaborator în vederea formãrii
ºi modelãrii caracterelor copiilor ei? Dacã ea va înþelege
cã dragostea este cheia sufletului copiilor ei, Hristos va
prezida în familie, umplând-o cu raze cereºti. Aceasta este
lucrarea Sa în orice cãmin unde va fi admis.
Hristos a venit14 în aceastã lume pentru a mântui sufletele
pieritoare. El este fericit sã împartã Duhul Sãu Sfânt oricãrui
suflet care iubeºte prezenþa Sa. Cea dintâi lucrare a Sa este
sã fie prezent în familie, ca fiecare membru sã înveþe lecþia
de înþelepciune ºi dragoste cereascã. Ioan, mesagerul trimis
al cerului, spune „În El era viaþa”. El este ca pomul vieþii.
În El este viaþã, originalã, neîmprumutatã, nederivatã15.
Viaþa noastrã, datã lui Hristos, ne aduce în legãturã cu el.

Urmãtoarele douã paragrafe n-au fost publicate niciodatã pânã
acum, cu excepþia propoziþiei subliniate.
15
Aceastã propoziþie ºi doar ea a fost luatã ºi inseratã într-un cu
totul alt paragraf! ªi prin aceste metode s-a creat toatã discuþia
despre Trinitate...
14
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Atunci noi avem o legãturã cu fântâna vieþii. Noi suntem
în totul dependenþi de El; pentru cã viaþa noastrã este primitã
de le el, ºi ca Dãtãtor, el o ia înapoi din nou.
„Iar viaþa era lumina oamenilor”. Fãrã luminã toatã
vegetaþia ar muri. Isus este dãtãtorul vieþii. El ºi-a împãrþit
viaþa celor bolnavi, suferinzi, celor posedaþi de demoni. El
n-a respins pe nici unul dintre cei veniþi sã primeascã
puterea Sa vindecãtoare. El ºtia cã cei care solicitau ajutorul
Sãu ºi-au provocat singuri suferinþa; totuºi El n-a refuzat
sã-i vindece. ªi când, prin curentul vindecãtor, virtutea de
la Hristos intra în aceste suflete sãrmane, ele erau convinse
de pãcat ºi erau vindecate de slãbiciunea lor spiritualã tot
aºa ca ºi de infirmitãþile lor fizice. Hristos a fost cel mai
bun medic pe care l-a cunoscut lumea noastrã vreodatã.
(M.H. Feb. 20, 1898, 7 copies).

OBSERVAÞII
·
·
·
·

·
·
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acest document a fost dactilografiat în 20 februarie
1898 de cãtre M.H.
articolul n-a fost publicat în întregime nici pânã în ziua
de azi.
doar porþiunea care începe cu „Mamele se aflã”... ºi se
terminã cu „va fi admis” a fost publicatã în 1964 în
cartea de compilaþii „Christ in the home”
însã nota scrisã de mânã de însãºi EGW (vezi
originalul), deºi fãcea parte din acest paragraf, a fost
lãsatã pe dinafarã! De ce nimeni nu þine cont de
„scrisul” lui EGW?
propoziþia subliniatã ºi doar ea a fost folositã în cartea
Hristor Lumina Lumii la pag.530, inseratã în cu totul
alt context. Cine ºi de ce a schimbat contextul?
iatã ce spunea Daniels despre aceste practici: “În
Australia am vãzut cum s-a lucrat la Hristos Lumina
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Lumii, ºi am vãzut rescrierea capitolelor, unele dintre
ele scrise iar ºi iar, ºi iar rescrise. Am vãzut aceasta ºi,
când am vorbit cu sora Davis despre acest fapt, vã spun
cã ar fi trebuit sã-mi închei socotelile cu aºa ceva ºi sã
nu mai am nici o legãturã cu Spiritul Profeþiei”.
în stenogramele Conferinþei din anul 1919 puteþi afla
mai multe.
paragraful în discuþie se referã la „legãtura” dintre noi
ºi Isus, la dependenþa noastrã totalã de Isus, lucru cu
care suntem perfect de acord.

Celui Prea Înalt. Suntem tot atât de neºtiutori în ce-L
priveºte pe Dumnezeu ca ºi copilaºii; dar, asemenea
copilaºilor, Îl putem iubi ºi asculta de El. (MH 425)

7. CU TATÃL LA SINAI – (acest paragraf lipseºte
din ediþia româneascã!)

Când s-a auzit glasul, o luminã s-a coborât din nor ºi L-a
înconjurat pe Hristos, ca ºi cum braþele Puterii nemãrginite
ar fi fost întinse în jurul Lui ca un zid de foc. Oamenii
priveau scena aceasta cu groazã ºi uimire. Nimeni nu
îndrãznea sã vorbeascã. Amuþiþi ºi cu respiraþia tãiatã, toþi
stãteau cu ochii þintã la Isus. Dupã ce s-a dat mãrturia
Tatãlui, norul s-a ridicat ºi s-a împrãºtiat pe cer. Pentru un
timp, legãtura vizibilã între Tatãl ºi Fiul a fost întreruptã.
“Norodul care stãtea acolo ºi care auzise glasul a zis cã a
fost un tunet. Alþii ziceau: ‘Un înger a vorbit cu El’”. Dar
grecii veniþi sã-L caute pe Isus au vãzut norul, au auzit
vocea, au înþeles însemnãtatea ei, ºi L-au vãzut pe Hristos;
lor le-a fost descoperit ca fiind Trimisul lui Dumnezeu
(DA 625).

·
·

Când ei (Israel) au ajuns la Sinai, El a folosit ocazia de a le
reaminti cerinþele Sale. Hristos ºi Tatãl, stând unul lângã
altul pe munte, cu o solemnitate mãreaþã au proclamat cele
zece porunci. (Historical Sketches, pag.231, 1866).
·
·

aici sunt amintiþi doar Tatãl ºi Fiul... unde era Duhul
Sfânt?
Observaþi cã acelaºi lucru îl spune Ellen White în
multe alte locuri, cum ar fi:

Înfãptuirea planului de mântuire descoperã, nu numai
oamenilor, dar ºi îngerilor, caracterul lui Dumnezeu, ºi în
decursul veacurilor veºnice, caracterul rãutãcios al
pãcatului va fi înþeles prin preþul pe care l-au plãtit Tatãl ºi
Fiul pentru rãscumpãrarea unui neam rãzvrãtit. (TA 296)
Nici chiar îngerilor nu li s-a permis sã participe la sfatul
dintre Tatãl ºi Fiul când a fost fãcut planul de mântuire.
Iar fiinþele omeneºti nu trebuie sã se amestece în secretele
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Gândiþi-vã la interesul pe care Tatãl ºi Fiul îl au pentru
aceastã lucrare. Dupã cum Tatãl Îºi iubeºte Fiul, la fel ºi
Fiul îi iubeºte pe cei care sunt ai Sãi - aceia care lucreazã
aºa cum a lucrat El pentru a salva sufletele care pier. Nimeni
nu trebuie sã simtã cã nu are putere; cãci Domnul Hristos
spune: “Toatã puterea Mi-a fost datã în cer ºi pe pãmânt”.
El a promis cã va da aceastã putere lucrãtorilor Sãi. Puterea
Lui trebuie sã devinã puterea lor (CM 109).

Dacã ucenicii ar fi crezut în aceastã legãturã vitalã dintre
Tatãl ºi Fiul, credinþa lor nu i-ar fi pãrãsit atunci când au
vãzut suferinþa ºi moartea lui Hristos pentru a salva o lume
gata sã piarã. Hristos cãuta sã-i conducã de la starea lor de
credinþã slabã la experienþa pe care ar fi câºtigat-o ei dacã
ºi-ar fi dat seama cu adevãrat de ceea ce era El - Dumnezeu
în trup omenesc. El dorea ca ei sã-ºi dea seama cã trebuie
sã fie conduºi la Dumnezeu prin credinþã, iar aceasta sã
122
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rãmânã ancoratã în El. Cu câtã râvnã ºi stãruinþã a cãutat
Mântuitorul nostru plin de milã sã-i pregãteascã pe ucenici
pentru furtuna de ispite ce urma sã se abatã curând asupra
lor! Isus ar fi dorit ca ei sã fie ascunºi cu El în Dumnezeu.
(DA 664)
La început, Tatãl ºi Fiul Se odihnirã în Sabat dupã lucrarea
Lor de creaþiune. Când “au fost sfârºite cerurile ºi pãmântul,
ºi toatã oºtirea lor” (Gen. 2:1), Creatorul ºi toate fiinþele
cereºti se bucurau în contemplarea scenei pline de mãreþie,
“când stelele dimineþii izbucneau în cântãri de bucurie”
(Iov 33:7). Isus Se odihnea acum de lucrarea mântuirii; ºi,
deºi printre aceia de pe pãmânt care-L iubeau era întristare,
în ceruri era totuºi bucurie. (DA 769)
Înainte de a se fi aºezat temeliile pãmântului, Tatãl ºi Fiul
Se uniserã într-un legãmânt pentru rãscumpãrarea omului,
dacã el ar fi biruit de Satana. Ei Îºi strânseserã mâinile
într-un solemn legãmânt cã Hristos Se va face garant pentru
neamul omenesc. Legãmântul acesta a fost împlinit de
Domnul Hristos. Atunci când pe cruce a strigat: “S-a
sfârºit”, El S-a adresat Tatãlui. Înþelegerea fusese pe deplin
adusã la îndeplinire. Acum El zice: Tatã, s-a sfârºit. Am
împlinit voia Ta, o, Dumnezeul Meu. Am sãvârºit lucrarea
de rãscumpãrare. Dacã dreptatea Ta este satisfãcutã, “vreau
ca acolo unde sunt Eu, sã fie împreunã cu Mine ºi aceia pe
care Mi i-ai dat Tu” - Ioan 19:30; 17:24 (DA 834).
Adam ºi Eva i-au asigurat pe îngeri cã nu vor cãlca niciodatã
porunca expresã a lui Dumnezeu, pentru cã plãcerea lor
cea mai mare era împlinirea voii Lui. Îngerii s-au unit cu
Adam ºi Eva în acordurile sfinte ale unei muzici
armonioase, iar, pe mãsurã ce cântecele lor rãsunau din
Edenul fericit, Satana auzea sunetul melodiilor de adoraþie
plinã de bucurie pentru Tatãl ºi Fiul. Invidia, ura ºi
duºmãnia lui creºteau pe mãsurã ce asculta, ºi el ºi-a
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exprimat faþã de urmaºii lui dorinþa puternicã de a-i incita
(pe Adam ºi Eva) la neascultare ºi a aduce îndatã mânia lui
Dumnezeu asupra lor, schimbându-le cântecele de laudã
în urã ºi blesteme la adresa Fãcãtorului lor.
Acum este clarificat fiecare aspect al adevãrului ºi rãtãcirii
din lunga perioadã de controversã. Dreptatea lui Dumnezeu
este pe deplin reabilitatã. Înaintea întregii lumi se prezintã
în mod clar marele sacrificiu fãcut de Tatãl ºi Fiul în
favoarea omului. A venit ceasul când Hristos Îºi ocupã
poziþia Lui de drept ºi este proslãvit mai presus de domnii
ºi de stãpâniri ºi de orice nume. (SJ 427)
Aºa cum a fost Domnul Hristos când a fost în lume, aºa
trebuie sã fie ºi urmaºii Lui. Ei sunt fii ai lui Dumnezeu,
împreunã moºtenitori cu Hristos; iar domnia ºi stãpânirea
le aparþin lor. Lumea nu înþelege caracterul ºi chemarea
lor sfântã; ei nu vãd cã aceºtia fac parte din familia lui
Dumnezeu. Unirea ºi pãrtãºia lor cu Tatãl ºi Fiul nu sunt
vãdite ºi, în timp ce lumea priveºte la umilirea ºi ruºinea
lor, nu se vede ceea ce sunt sau ce vor fi. Ei sunt strãini.
Lumea nu îi cunoaºte ºi nu apreciazã motivele care îi
însufleþesc (T1 287).
Legãtura dintre Tatãl ºi Fiul ºi personalitatea amândurora
mai sunt lãmurite ºi în aceastã Scripturã: “Aºa vorbeºte
Domnul Oºtirilor: Iatã cã un om, al cãrui nume este Odrasla,
Va odrãsli din locul lui, ªi va zidi Templul Domnului Va
purta podoabã împãrãteascã, Va ºedea ºi va stãpâni pe
scaunul Lui de domnie, Va fi preot pe scaunul Lui de
domnie, ªi o desãvârºitã unire va domni între ei amândoi.”
- Zah. 6:12.13 (T8 269).
Nici chiar îngerilor nu li s-a îngãduit sã fie pãrtaºi la consfãtuirile dintre Tatãl ºi Fiul atunci când s-a statornicit
planul mântuirii. Fãpturile omeneºti, care încearcã sã
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pãtrundã în tainele Celui Prea Înalt, îºi dovedesc neºtiinþa
lor cu privire la lucrurile spirituale ºi veºnice. Ar fi cu mult
mai bine ca atâta vreme cât glasul harului se mai aude, sã
se umileascã în þãrânã ºi sã-L roage pe Dumnezeu sã-i înveþe
cãile Lui (8T 279).
Pentru un timp, se pãrea cã influenþa îngerilor buni îl
câºtigase de partea lor. În timp ce cântecele de laudã se
înãlþau în tonuri melodioase, amplificate de miile de voci
cu bucurie în glas, spiritul rãului pãrea cã a dispãrut; o
iubire cu neputinþã de descris a miºcat întreaga lui fiinþã;
sufletul sãu, în armonie cu închinãtorii lipsiþi de pãcat, s-a
îndreptat plin de iubire spre Tatãl ºi Fiul (PP 37).
ªi când Hristos, în agonia Sa de pe cruce, a strigat: “S-a
sfârºit” (Ioan 19:30), un strigãt de triumf a rãsunat prin
toate lumile ºi chiar în cer. Finalul marii lupte ce se
desfãºura de atâta timp în aceastã lume era acum hotãrât,
ºi Hristos era biruitor. Moartea Sa a dat rãspuns la întrebarea
dacã Tatãl ºi Fiul au suficientã dragoste pentru om, ca sã
dea pe faþã renunþare la sine ºi un spirit de sacrificiu.
Satana ºi-a descoperit adevãratul sãu caracter, ca mincinos
ºi ucigaº. S-a vãzut cã acelaºi spirit, cu care el i-a convins
pe fiii oamenilor ce se aflau sub puterea sa, va fi manifestat
dacã i se va permite sã controleze fiinþele inteligente ale
cerului. Într-un glas, fiinþele din Universul întreg, care au
rãmas credincioase lui Dumnezeu, s-au unit în a preamãri
conducerea divinã (PP 70).
Groaza de la Sinai era menitã sã înfãþiºeze poporului scenele
judecãþii. Sunetul unei trâmbiþe a chemat poporul Israel sã
se întâlneascã cu Dumnezeu. Vocea Arhanghelului ºi
trâmbiþa lui Dumnezeu îi vor strânge de pe întregul pãmânt
atât pe cei vii, cât ºi pe cei morþi în faþa Judecãtorului lor.
Tatãl ºi Fiul, însoþiþi de o mare mulþime de îngeri, au fost
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prezenþi pe munte. În ziua cea mare a judecãþii, Isus Hristos
va veni “în slava Tatãlui Sãu cu îngerii Sãi” (Mat.16:27).
El va sta apoi pe tronul slavei Sale ºi înaintea Sa vor fi
adunate toate naþiunile pãmântului (PP 339).
Ceea ce în sfaturile cereºti, Tatãl ºi Fiul au socotit esenþial
pentru mântuirea omului, a fost definit încã din veºnicie
prin adevãruri infinite, pe care fiinþele mãrginite trebuie sã
le înþeleagã (FE 408).
Am vãzut un tron ºi pe el stãteau Tatãl ºi Fiul. Am privit la
faþa lui Isus ºi I-am admirat minunata-I persoanã. Persoana
Tatãlui nu o puteam privi, cãci era acoperitã de un nor de
slavã. L-am întrebat pe Isus dacã Tatãl Sãu avea o formã ca
a Sa. Mi-a rãspuns cã da, dar cã eu nu o puteam privi,
întrucât, a zis El, “dacã vei privi o singurã datã slava Sa,
vei înceta sã exiºti”.
Înaintea tronului, am vãzut poporul advent - biserica ºi
lumea. Am observat douã grupuri, unul plecat înaintea
tronului, profund preocupat, în timp ce ceilalþi stãteau în
picioare nepãsãtori ºi lipsiþi de interes. Cei care erau plecaþi
înaintea tronului îºi prezentau rugãciunile ºi priveau cãtre
Isus; apoi El privea cãtre Tatãl Sãu ºi pãrea cã Se roagã
Lui. O luminã ieºea de la Tatãl ºi se îndrepta cãtre Fiul, iar
de la Fiul cãtre grupul care se ruga. Apoi am vãzut o luminã
nespus de puternicã, ieºind de la Tatãl ºi venind cãtre Fiul,
iar de la Fiul unduindu-se peste poporul aflat înaintea
tronului. Puþini însã primeau aceastã luminã mãreaþã. Mulþi
au ieºit de sub ea ºi i s-au împotrivit de îndatã; alþii erau
nepãsãtori ºi nu apreciau lumina, iar aceasta s-a îndepãrtat
de la ei. Unii o îndrãgeau, mergeau ºi îngenuncheau alãturi
de grupul cel mic care se ruga. Toþi din acest grup primiserã
lumina ºi se bucuraserã de ea, iar feþele le strãluceau de
slava ei. (EW 55)
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·
·

Cred cã sunt suficiente aceste câteva citate pentru
a confirma faptul cã Ellen White avea o înþelegere
arianã referitoare la Dumnezeu.
Însã teologii încearcã cu disperare sã se prindã de
orice expresie, fie ea ºi scoasã din context, pentru
a o face trinitarianã!

8. DEMNITARII ETERNI...
Dumnezeu, Hristos ºi Duhul Sfânt – înarmându-i (pe
ucenici) cu o putere supraomeneascã aveau sã meargã cu
ei sã lucreze ºi sã convingã lumea de pãcat. (Manuscrisul
145, 1901).
·
·

·

·

Adepþii trinitãþii trebuie apreciaþi pentru zelul lor
în a gãsi un pai de care sã se poatã agãþa!
Iatã, au gãsit un „manuscris”... însã abia în anul
1946! Pânã în acel an, când s-a publicat cartea
Evanghelizare, nimeni n-a ºtiut nimic despre acest
„manuscris”.
Credem cã, prin comparaþie cu zecile de declaraþii
clare, publicate în cãrþile de referinþã ale lui EGW,
orice „manuscris” care încearcã sã susþinã
contrariul, nu face decât sã demaºte duhul de care
sunt mânaþi cei ce procedeazã în felul acesta.
Dar chiar ºi aºa, acest „manuscris” nu aminteºte
nimic despre Trinitate...

Laodicea

9. DESPRE PERSONALITATEA DUHULUI
SFÂNT
Trebuie sã înþelegem cã Duhul Sfânt care este tot aºa o
persoanã, dupã cum ºi Dumnezeu este o persoanã, umblã
prin aceste terenuri. (Manuscrisul 66, 1899 - Dintr-o
cuvântare adresatã studenþilor ªcolii Misionare din
Avondale).
Duhul Sfânt este o persoanã, cãci El dã mãrturie împreunã
cu spiritul nostru cã noi suntem copiii lui Dumnezeu. Când
se dã aceastã mãrturie, ea aduce în sine dovada sa proprie.
În astfel de ocazii noi credem ºi suntem siguri cã suntem
copiii lui Dumnezeu...
Spiritul Sfânt are o personalitate, altfel El n-ar putea da
mãrturie cãtre ºi cu spiritul nostru cã noi suntem copiii
lui Dumnezeu. El trebuie sã fie deci o persoanã
dumnezeiascã, altfel El n-ar putea sã cerceteze tainele cele
ascunse în cugetul lui Dumnezeu. „Cãci cine dintre
oameni cunoaºte lucrurile omului, afarã de duhul omului
care este în el? Tot aºa: nimeni nu cunoaºte lucrurile lui
Dumnezeu afarã de Duhul lui Dumnezeu” - 1Cor.2:11
(Manuscris 20, 1906).
·

·
·
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Iatã alte douã „manuscrise” gãsite de cei care au
întors pe dos toatã biblioteca cu scrierile lui Ellen
White, pentru a gãsi o „dovadã” cã dânsa ar fi
crezut în Trinitate.
Desigur, ºi aceste douã „manuscrise” au fost
publicate pentru prima datã abia în 1946! Pânã
atunci însã nimeni n-a ºtiut nimic despre ele...
Atunci au fost „aruncate” pe piaþã toate
„manuscrisele”, pentru cã autorii cãrþii
„Evanghelizare” trebuiau sã o prezinte pe Ellen
White drept ... trinitarianã!
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·
·

Observaþi cã prima declaraþie ar fi fost fãcutã
verbal, dar cineva a scris-o ca sã o avem ca
„dovadã”!
Iatã conþinutul acelei cuvântãri, datatã 25 martie
1899:

„Vã îndemn, deci, fraþilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu,
sã aduceþi trupurile voastre ca o jertfã vie, sfântã, plãcutã
lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastrã o slujbã
duhovniceascã. Sã nu vã potriviþi chipului veacului
acestuia, ci sã vã prefaceþi, prin înnoirea minþii voastre, ca
sã puteþi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bunã, plãcutã
ºi desãvârºitã.”
Domnul spune aºa fiindcã ºtie cã este spre binele nostru.
El va zidi un zid în jurul nostru pentru a ne pãzi de
fãrãdelege, astfel încât binecuvântarea ºi dragostea Sa sã
poatã fi revãrsate asupra noastrã în mãsurã bogatã. Acesta
este motivul pentru care am înfiinþat o ºcoalã aici. Domnul
ne-a condus la locul acesta ºi noi avem toate motivele sã
credem cã ne aflãm în locul potrivit pentru ea. Noi am fost
strânºi la un loc sã formãm o ºcoalã, ºi trebuie sã înþelegem
cã Duhul Sfânt, care este o persoanã tot aºa cum Dumnezeu
este o persoanã, umblã pe aceste meleaguri, nevãzut de
ochi omeneºti, cã Domnul Dumnezeu este ajutorul ºi
susþinãtorul nostru. El aude fiecare cuvânt pe care îl rostim
ºi ºtie fiecare gând pe care îl nutrim.
Nimeni nu va fi forþat sã intre în împãrãþia cerului. Cei
care nu doresc sã intre o aratã prin faptele lor. Însã noi
vrem sã intrãm ºi de aceea am înfiinþat aceastã ºcoalã ºi
am invitat tinerii sã vinã aici. Dorim ca ei sã fie educaþi ºi
învãþaþi corespunzãtor, sã înveþe ce anume trebuie sã facã
pentru aºi pãstra intelectul curat. Uitându-ne în lume
observãm cã nelegiuirea creºte.
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(Lipsesc patru pagini din manuscris, care n-au fost trimise
de White Estate).
Se vede prea puþin din cele divine ºi cereºti. Noi dorim sã
introducem în bisericã, în ºcoalã ºi în casele noastre tot
cerul posibil. Dorim ca Domnul sã nu gãseascã în noi nici
o pervertire, nici o neascultare, nici o nesupunere.
Domnul ne-a dat fiecãruia dintre noi talente pe care sã le
folosim. Unora le-a dat zece talente, altora douã, altora unul
singur; ºi aºteaptã sã vadã cã folosim înþelept ceea ce ne-a
dat. Prin folosirea lor pot fi îmbunãtãþite, ºi pe mãsurã ce
sunt îmbunãtãþite, vom primi altele pe care sã le folosim.
Trebuie sã ne strãduim mult mai serios ca sã avem mintea,
sufletul ºi trupul în cele mai bune condiþii pentru slujirea
lui Dumnezeu... Când învãþãtorul legii l-a întrebat pe
Hristos ce trebuie sã facã pentru a moºteni viaþa veºnicã,
Hristos i-a spus: „Ce scrie în Lege? Cum citeºti? Iar
învãþãtorul i-a rãspuns: „Sã-L iubeºti pe Domnul
Dumnezeul tãu din toatã inima, cu tot sufletul ºi cu toatã
mintea ta, iar pe aproapele tãu ca pe tine însuþi”. „Bine ai
spus” i-a rãspuns Hristos. „Fã aºa ºi vei trãi”.
Noi am înfiinþat aceastã ºcoalã fiindcã am dorit ca tu sã
înveþi despre Dumnezeu ºi despre legea Sa, iar elevii trebuie
sã înþeleagã cã trebuie sã fie ascultãtori. Ei trebuie sã se
aºeze sub autoritatea ºi regulamentele ºcolii. De îndatã ce
vor introduce în ºcoalã practici la care ºcoala le-a cerut sã
renunþe, ei vor fi excluºi din ºcoalã, deoarece noi n-am
fãcut aceste cheltuieli, n-am investit mii de dolari pentru a
înfiinþa aceastã ºcoalã doar pentru a strânge laolaltã pe elevi
care sã introducã în ea practici greºite.
·
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Vezi Anexa 3. Nici una dintre corecturi nu sunt
fãcute de mâna lui Ellen White, dar sunt operate!
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·
·
·

·

Al cui sã fie scrisul? Ar fi interesant de ºtiut, dar
nimeni nu vrea sã afle...
Oricum, nu avem nici un indiciu cã aceste rânduri
au fost citite vreodatã iar apoi aprobate spre
publicare de Ellen White
Atenþie: argumentul biblic amintit este acesta:
„Cãci cine dintre oameni cunoaºte lucrurile
omului, afarã de duhul omului care este în el?
Tot aºa: nimeni nu cunoaºte lucrurile lui Dumnezeu
afarã de Duhul lui Dumnezeu.” (1Cor.2:11)
textul este cât se poate de clar ºi uºor de înþeles
pentru orice fiinþã omeneascã. Numai cã el este un
contra argument pentru trinitarieni, aºa cã ei îl
prezintã într-un mod în care textul nu mai are nici
un înþeles, ºi devine „o tainã”!

10. PUTEREA LUI DUMNEZEU ESTE A TREIA
PERSOANÃ
Stãpânitorul puterilor rãului nu poate fi þinut pe loc decât
cu puterea lui Dumnezeu în a treia persoanã a
Dumnezeirii, Duhul Sfânt (Mãrturii Speciale, Seria A,
nr.10, p.37, 1897).
·
·

Aceasta este cea mai cunoscutã afirmaþie
„trinitarianã” atribuitã lui Ellen White
Iatã însã ºi articolul din care a fost luatã aceastã
idee, dar a fost „reformulatã” complet înainte de a
fi publicatã în Mãrturii Speciale...

Fraþilor mei din America:
Marea lucrare a Duhului Sfânt este amintitã clar de
Mântuitorul nostru în acest mod: „ªi când va veni El, va
dovedi lumea vinovatã în ce priveºte pãcatul.” Hristos ºtia
cã acest anunþ era un adevãr minunat. El se apropia de
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încheierea lucrãrii Sale de pe acest pãmânt, ºi stãtea în
priveliºtea crucii, cu o înþelegere deplinã a poverii care
trebuia aºezatã asupra Sa ca purtãtor de pãcat. Totuºi marea
Sa frãmântare era legatã de ucenicii Sãi. El cãuta sã le ofere
mângâiere, aºa cã le-a spus: „Totuºi, vã spun adevãrul: Vã
este de folos sã Mã duc; cãci, dacã nu Mã duc Eu,
Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacã Mã duc, vi-L voi
trimite.”
Rãul s-a acumulat de veacuri ºi putea fi oprit ºi înfrânt
numai de puterea cea mare a Duhului Sfânt16, a treia
persoanã17 a Dumnezeirii, care urma sã vinã nu cu putere
schimbatã18 ci cu toatã puterea divinã. Trebuia înfruntat
un alt duh: pentru cã esenþa rãului lucra în toate felurile
ºi supunerea oamenilor acestei captivitãþi satanice era
uluitoare.

Vezi Anexa 4. Observaþi cã expresia în cauzã este de fapt o
parantezã explicativã, pe care o considerãm la fel de „autenticã”
precum paranteza explicativã din 1Ioan 5:7... Iar celor care
întreabã de ce EGW n-a ºters-o dacã nu era de acord cu ea, le
rãspundem astfel: pentru acelaºi motiv pentru care nici una dintre
celelalte modificãri fãcute de dânsa n-au fost luate în seamã nici
pânã în ziua de astãzi de cãtre „administratorii” scrierilor ei!
17
Ellen White a folosit litere mici când a scris „a treia persoanã”,
dar ulterior, dupã moartea ei, administratorii scrierilor ei au
modificat expresia ei, fãcând-o „trinitarianã”. Acum ea este „A
Treia Persoanã a Dumnezeirii!...”
18
Duhul Sfânt urma sã vinã „cu putere neschimbatã”. Aºadar,
Duhul Sfânt a venit iniþial cu o putere schimbatã. Dar cine, în
afarã de Fiul lui Dumnezeu, a venit la noi cu o putere schimbatã?
Cine, în afarã de El, a dezbrãcat natura divinã? ªi cine, în afarã
de Domnul Isus Hristos, urma sã-ºi reprimeascã slava pe care o
avusese la Tatãl? Deci cine este Duhul? Scriptura spune: „Cãci
Domnul este Duhul” (1 Cor. 3:17). Duhul lui Hristos s-a pogorât
în ziua Cincizecimii asupra ucenicilor, tot aºa cum Duhul Tatãlui
s-a pogorât asupra lui Isus la botezul Sãu.
16
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Astãzi, ca ºi în zilele lui Hristos19, Satana domneºte în
minþile20 multora. Oh, dacã i s-ar putea depista ºi înfrânge
lucrarea sa teribilã ºi înfricoºãtoare! Egoismul a pervertit
principiile, egoismul a zãpãcit minþile ºi a întunecat
judecata. Pare atât de ciudat cã, cu toatã lumina care
strãluceºte din Cuvântul binecuvântat al lui Dumnezeu,
existã idei atât de ciudate, o aºa îndepãrtare de la duhul ºi
practica adevãrului. Dorinþa de a stânge mari averi ºi
hotãrârea de a-i lipsi pe alþii de drepturile lor oferite de
Dumnezeu, îºi au originea în mintea lui Satana; ºi prin
ascultarea lor faþã de voinþa ºi metoda sa, oamenii se aºeazã
sub steagul sãu. Asupra persoanelor ajunse în aceastã stare
se poate pune prea puþinã încredere, în afarã de cazul cã
vor fi pe deplin convertite ºi înnoite: fiindcã au fost
influenþate de principii greºite, despre care nu au putut
pricepe cã sunt devastatoare în efectul lor.
O, dacã cei din diferitele câmpuri, din America ºi din
întreaga lume, ar fi lucrat în conformitate cu principiile
Bibliei21, ºi s-ar fi luptat împotriva egoismului, ce lucrare
s-ar fi fãcut pentru bisericã! Dar pãcatele care au fost

Iatã confirmarea faptului cã Duhul despre care este vorba este
însuºi Domnul Isus Hristos! Elen White ne prezintã douã fiinþe
aflate în conflict: Hristos ºi Satana. Iar cei care nu primesc Duhul
lui Hristos ca sã devinã una cu El, cãci „cine se lipeºte de Domnul,
este un singur duh cu El” (1Cor.6:17), primesc duhul vrãjmaºului
ºi se fac slujitorii lui!
20
Domnia în minþile oamenilor se realizeazã prin înºelãciune,
minciunã ºi rãstãlmãcirea declaraþiilor clare ale lui Dumnezeu!
Aºa a fost de la început, din grãdina Edenului. Dumnezeu a spus:
„vei muri”, Satana a dat asigurãri cã „nu vei muri”. Dumnezeu
spune: „Acesta este Fiul Meu”, dar trinitarienii ne spun cã „este
un rol”!...
21
Ellen White a susþinut mereu Biblia ca autoritate suficientã ºi
finalã în orice privinþã. Este bine sã o ascultãm!
19
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denunþate din când în când, zac la uºile multora, pãcate pe
care Domnul le priveºte în adevãratul lor caracter.
Doar dacã oamenii vor renunþa la spiritul lor de împotrivire
faþã de Duhul Sfânt, duhul care 22 de mult a pãrãsit
experienþa lor religioasã, chiar23 Duhul lui Dumnezeu se
va adresa inimilor lor. Acesta24 îi va convinge de pãcat. Ce

Aici apare un lucru foarte ciudat pe care trinitarienii nu ºtiu
cum sã-l explice: în original, Ellen White foloseºte termenul
„which” care se foloseºte doar pentru lucruri neînsufleþite, nu
pentru fiinþe sau persoane însufleþite. Ei bine, ce fel de „persoanã”
este atunci Duhul Sfânt? Este o fiinþã asemenea Tatãlui sau
Fiului? Dacã ar fi aºa, atunci de ce ea niciodatã nu foloseºte
acest termen pentru Tatãl, de exemplu, despre care Scriptura
afirmã clar cã este Duh?...
23
Din nou apare aceeaºi situaþie pe care trinitarienii n-o pot
explica: Ellen White foloseºte pronumele „itself” pentru Duhul
Sfânt, pronume impersonal. Aºadar, ce fel de „persoanã” avea
în vedere Ellen White? Evident, alta decât cea pe care o au în
vedere trinitarienii. ATENÞIE: cum au rezolvat trinitarienii
aceastã situaþie? Simplu: au modificat termenii „which” cu
„Who”, „it” cu „He” iar „ifself” cu „Himself”! Simplu, nu? În
acest fel, noi nu mai citim astãzi ce a scris Ellen White, ci citim
ce ne aºeazã alþii în mânã ca fiind scrierile lui Ellen White...
Urâtã situaþie!
24
Oricât ar pãrea de ciudat, acesta este adevãrul: Ellen White se
referã la aceastã „persoanã” încã odatã cu pronumele „it”, aºa
încât cine are ochi de vãzut ºi urechi de auzit sã ia aminte la
faptul cã pentru dânsa Tatãl ºi Fiul sunt considerate persoane de
o anumitã categorie, cea a fiinþelor însufleþite, iar Duhul Sfânt,
deºi este o manifestare personalã a Tatãlui ºi a Fiului, nu poate fi
fãcut asemenea lor. Duhul Sfânt va rãmâne pentru veºnicie ceea
ce este: un duh, o influenþã divinã, imposibil de înþeles ºi explicat,
mai presus de capacitatea noastrã de pãtrundere. Poate fi doar
perceput de-a lungul vieþii, însã nu trebuie nici sã ne închinãm
Duhului Sfânt, nici sã îl aºezãm pe Tronul Universului alãturi
de Tatãl ºi Fiul Sãu!
22
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lucrare! Dar Duhul Sfânt a fost insultat, ºi lumina25 a fost
respinsã. Este posibil ca cei care ani de zile au fost atât de
orbi, sã vadã? Este posibil ca în aceastã fazã de rezistenþã
târzie, ochii lor sã fie unºi? Va fi distinsã vocea Duhului
lui Dumnezeu de vocea înºelãtoare a vrãjmaºului?
Sunt oameni care vor vedea dovezi cu privire la steagul
sub care se aflã, steagul Prinþului vieþii sau steagul prinþului
întunericului. Dacã ar putea vedea lucrurile acestea aºa cum
mi-au fost prezentate mie; dacã ar putea vedea aceasta, cel
puþin atât cât priveºte sufletele lor, ar vedea cã ei se aflã pe
marginea unei prãpastii, gata sã cadã în hãul de jos. ªi nu
cred cã ar mai sta pe marginea prãpastiei nici o clipã, dacã
ar avea vreo preþuire a mântuirii lor.
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Din aceste documente, putem observa urmãtoarele:
1. În anul 1906, Ellen White declarã cã învãþãtura bisericii,
aºa cum a fost ea timp de cincizeci de ani, a fost corectã.
2. Scrierile ºi corecturile fãcute de Ellen White în propriile
lucrãri nu au fost luate în seamã nici pânã în ziua de azi.
3. Corecturile ºi îmbunãtãþirile redacþionale fãcute de alþii
au produs confuzie ºi contradicþii în scrierile ei.
4. Adepþii trinitãþii n-au gãsit suficiente dovezi trinitariene
în lucrãrile publicate în timpul vieþii ei, aºa cã au fost nevoiþi
sã publice unele noi, necunoscute pânã în anul 1946.

Nu este voia lui Dumnezeu ca vreunul sã piarã, ci toþi sã
vinã la viaþa veºnicã. Oh, dacã aº putea fi sigurã cã la
Conferinþa urmãtoare fraþii mei ar avea o înþelegere asupra
însemnãtãþii principiilor curate atât pentru ei cât ºi pentru
alþii cu care sunt în asociere, inima mea ar bate cu bucurie!
Dacã celor care s-au rãtãcit atât de mult de Dumnezeu ºi
de adevãrata neprihãnire li s-ar arãta cã Duhul Sfânt se
luptã cu ei, cã ei au fost conºtienþi de vinovãþia lor în
depãrtarea de cuvântul lui Dumnezeu ºi au acþionat ca lideri
orbi ce conduc pe alþi orbi, aº avea speranþã. Când aceºtia
se trezesc din paralizia lor, vor fi cuprinºi de un simþãmânt
al timpului pierdut, acest talant preþios al Domnului, de
pierderea oportunitãþilor, care li s-au oferit pentru ca sã
demonstreze aprecierea lor faþã de compasiunea infinitã a
lui Dumnezeu faþã de omenirea pierdutã...

Atenþie, aceastã scrisoare se adreseazã chiar celor din fruntea
bisericii... Dar atunci când a fost publicatã, partea care critica
conducerea bisericii a fost „lãsatã” laoparte! Membrii bisericii
nu trebuiau sã afle despre felul în care îi vedea Ellen White!...
25
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105 întrebãri legate de
“Sfânta Treime” sau
“Trinitate”

5. Ce scop tainic ºi mãreþ a avut Dumnezeu în vedere atunci
când le-a ascuns adevãrul Sãu celor mai setoºi ºi
sârguincioºi cercetãtori ai Scripturii din vremea aceea,
lãsându-i astfel sã ajungã cei mai greºiþi închinãtori din
generaþia lor?

TAINELE TRINITÃÞII ªI PIONIERII
ADVENTIªTI

6. Nu este o tainã însãºi faptul cã, din moment ce pionierii
erau atât de greºiþi, Dumnezeu n-a fãcut nici cel mai mic
gest pentru a-i readuce pe linia cea bunã în tot timpul vieþii
lor?

Deoarece membrii fondatori ai Bisericii adventiste au
respins doctrina Trinitãþii, dar ea este consideratã de actualii
conducãtori ai Bisericii ca fiind “rãdãcina” tuturor celorlalte
doctrine, se ridicã urmãtoarele întrebãri:
1. Nu este o adevãratã tainã cum de tocmai doctrina pe
care întemeietorii Bisericii Adventiste au declarat-o
nebiblicã sã fie acum consideratã “rãdãcina” tuturor
celorlalte doctrine pe care le vesteºte aceeaºi Bisericã?
2. Nu este o tainã cum de au putut pionierii adventiºti sã
respingã doctrina Trinitãþii datoritã “necunoaºterii” ei, din
moment ce aceasta este doctrina “de bazã” a Catolicismului
de mai bine de 1500 de ani ºi era cunoscutã ºi acceptatã de
cea mai mare parte a Bisericilor protestante?
3. Concluzia care se impune de la sine este cã pionierii,
care erau doar o micã minoritate, nu aveau cum sã respingã
doctrina Trinitãþii fãrã s-o fi cunoscut cu adevãrat. Nu este
deci o tainã cum de, printr-o cercetare atentã ºi sincerã,
pionierii au putut dovedi cã este nebiblicã?
4. Dacã aceastã doctrinã era atât de importantã, nu este o
tainã faptul cã Dumnezeu nu le-a descoperit-o ºi pionierilor
ca, prin acceptarea ei, adevãrul prezent sã fie vestit în
întregime?
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7. Ce coincidenþã cã Bisericile din care proveneau pionierii
respingeau hotãrât doctrina Trinitãþii! Cum de a ales
Dumnezeu pe cei mai nepotriviþi oameni pentru a-ªi împlini
planul? Nu este o tainã cã El nu a încercat nici mãcar sã-i
corecteze?
8. Dovezile care ne stau la îndemânã indicã faptul cã bãrbaþi
precum: J.N.Andrews, Joseph Bates, James White ºi de
fapt toþi pionierii, aveau o înþelegere clarã vizavi de
Trinitate. Nu este o tainã cã ei, care înþelegeau trinitatea,
au respins-o, în timp ce majoritatea celor ce o cunoºteau
mult mai puþin, au acceptat-o?
9. Dacã pionierii au înþeles doctrina Trinitãþii ºi totuºi au
respins-o (în caz cã ar fi adevãratã), acest fapt poate fi
considerat cea mai mare apostazie a timpului lor! Nu este
deci o tainã cum de naºterea Bisericii noastre, care s-a
datorat primirii celei mai mari lumini revãrsate asupra
generaþiei lor, sã fie în acelaºi timp ºi cea mai mare apostazie
a timpului respectiv?
10. Doctrinele pe care le-au crezut pionierii au fost
acceptate doar dupã o cercetare amãnunþitã a Bibliei, cu
multã rugãciune serioasã. În timpul acestor studii, sub
cãlãuzirea Duhului Sfânt ºi prin descoperirile primite de
cãtre Ellen White, poziþiile vechi ale adevãrului au fost
reconfirmate, tradiþiile ºi doctrinele false au fost
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îndepãrtate, iar noile adevãruri descoperite au fost formulate
cu multã grijã. Nu este o tainã cã doctrina Trinitãþii
consideratã astãzi “rãdãcina” tuturor celorlalte doctrine, a
fost consideratã în vremea aceea nebiblicã?
11. Dacã þinem cont de înalta chemare a pionierilor, de
profunda lor cunoaºtere a subiectelor Biblice ºi de directa
cãlãuzire a lui Dumnezeu, ar fi fost doar firesc ca ei sã fie
cei mai zeloºi susþinãtori ai Trinitãþii. Nu este o tainã cã,
în loc de a fi susþinãtor zeloºi, ei au respins-o în
unanimitate?
12. Observãm astãzi multe persoane care, deºi nu au nici
cunoºtinþele, nici experienþa spiritualã profundã a
pionierilor, nu ezitã sã-i desconsidere pe aceºtia
considerându-i greºiþi sau chiar amãgiþi. Nu este o tainã
cã în loc sã-i apreciem pe pionieri pentru adevãrul transmis,
mai degrabã îi acuzãm?
13. Pionierii ºtiau foarte bine cã din cauza respingerii
Trinitãþii vor fi catalogaþi ca sectã sau arieni (adicã
necreºtini!), dar ei au cercetat atent aceastã doctrinã ºi, în
final, au respins-o ca fiind nebiblicã. N-ar fi fost mai
convenabil pentru ei sã nu se fi ocupat deloc de doctrina
Trinitãþii, scuzându-se cã oricum ea este o “tainã”?
14. De la înfiinþarea Bisericii Adventiste ºi pânã în anii
1920, membrilor bisericii li se spunea cã li s-a prezentat
tot adevãrul necesar pentru mântuire. Nu este o tainã cã în
acest adevãr nu se includea ºi Trinitatea? Iar dupã anul
1931, nu este o tainã cã doctrina Trinitãþii a devenit o
condiþie de a fi acceptat ca membru al Bisericii Adventiste?
15. Nu este o tainã cã pânã în 1931 Biserica noastrã a fost
într-o gravã eroare, având o “rãdãcinã” falsã pentru toate
doctrinele ei?
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16. Nu este o tainã posibilitatea ca, în fapt, noi sã fi cãzut
într-o gravã eroare dupã 1931?
17. S-a fãcut afirmaþia cã unii dintre fondatorii Bisericii
adventiste n-ar putea deveni astãzi membri ai ei fiindcã
n-ar accepta Trinitatea ca declaraþie de credinþã. Cu toate
acestea, existenþa Bisericii de astãzi este consideratã în
continuare ca un rod al credinþei, consacrãrii ºi curajului
acestor oameni. Nu este o tainã de nepãtruns oricãrui
raþionament faptul cã o Bisericã care doreºte sã-ºi arate
aprecierea pentru întemeietorii ei, se dezice de fapt de crezul
lor?
18. În prezentarea fãcutã la Minneapolis în 1888, care este
publicatã ºi în cartea Hristos neprihãnirea noastrã,
E.J.Waggoner îl prezintã pe Hristos ca fiind Fiul literal ºi
adevãrat al lui Dumnezeu, care a fost nãscut într-un timp
al veºniciei aflat dincolo de capacitatea noastrã de
înþelegere. Ellen White, profetul lui Dumnezeu pentru
Biserica rãmãºiþei, a susþinut în întregime acest mesaj,
considerându-l cel mai preþios mesaj de la Dumnezeu, însãºi
mesajul celui de-al treilea înger! Nu este o tainã cum de
Ellen White a îmbrãþiºat atât de entuziast acest mesaj în
timp ce el conþinea o negare a Trinitãþii? ªi nu este o tainã
cum de a crezut cã primirea acestui mesaj va avea ca rezultat
revãrsarea ploii târzii a Duhului Sfânt ºi venirea pe norii
cerului a lui Isus Hristos?
19. Deºi Ellen White nu este infailibilã, nu este o tainã cã,
în acel moment de mare iluminare, ea a fost atât de înºelatã
încât a fãcut astfel de declaraþii de care nu s-a lepãdat
niciodatã?
20. Nu este o tainã cã EGW niciodatã nu a recunoscut
aceastã greºealã, deºi în alte ocazii, precum cea legatã de
“uºa închisã” a fãcut-o, dovedind astfel cã ºtia sã-ºi
recunoascã ºi greºelile?
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21. Astãzi se recunoaºte implicarea activã a lui Dumnezeu
în apariþia ºi dezvoltarea miºcãrii advente, iar pionierii sunt
consideraþi soli ai lui Dumnezeu cãtre lumea aflatã în
întuneric spiritual. Þind cont de aceasta, nu este o tainã
faptul cã, pe vremea pionierilor, doctrina cea mai importantã
se afla în Bisericile decãzute care formau Babilonul
spiritual?
22. Conducãtorii de astãzi încearcã sã explice motivul
pentru care pionierii au respins Trinitatea în timp ce noi
am primit-o, fãcându-se referire la “mâncatul porcului” ºi
“folosirea tutunului”, obiceiuri nesãnãtoase pe care pionierii
le aveau înainte sã cunoascã solia despre sãnãtate. O
comparaþie între cele douã situaþii scoate însã la ivealã
urmãtoarele aspecte:
A
Consumul cãrnii necurate ºi obiceiul fumatului nu
au fost promovate niciodatã ca “rãdãcini” ale tuturor
celorlalte doctrine.
B
Pionierii practicau aceste obiceiuri nesãnãtoase
alãturi de toþi ceilalþi creºtini, dar spre deosebire de aceºtia,
ei au respins doctrina Trinitãþii. Ca atare, ei se asemãnau
cu ceilalþi creºtini în punctele de credinþã pe care încã nu
le studiaserã, dar se diferenþeau de ei în cele pe care le
studiaserã ºi aveau o bazã Biblicã pentru poziþia lor. Iar
dovada corectitudinii lor faþã de primirea adevãrului se aflã
în însãºi renunþarea la aceste obiceiuri nesãnãtoase atunci
când ele au fost descoperite.
23. Nu este o tainã cã persoane înzestrate cu un înalt
discernãmânt spiritual ajung sã judece un caz folosind
datele unui alt caz, doar pentru a ajunge la concluzia pe
care ºi-o doresc atât de mult?
24. Misiunea Bisericii Adventiste a fost aceea de a restabili
adevãrul Scripturii care a fost cãlcat în picioare timp de
1260 de ani. Nu este o tainã faptul cã prima datã a ieºit la
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ivealã adevãrul despre “consumul cãrnii de porc ºi al
tabacului” ºi mult mai târziu, dupã 60 de ani, a fost primit
adevãrul despre Trinitate?
25. Nu este o tainã cã acceptarea Trinitãþii este atât de
importantã pentru conducãtorii de astãzi ai bisericii încât
sunt în stare sã accepte cã proprii lor înaintaºi au fost de
fapt niºte rãtãciþi?
26. Nu este o tainã cã, declarându-i pe pionieri greºiþi în
privinþa Trinitãþii, conducãtorii de astãzi recunosc implicit
cã pionierii au crezut ºi au predicat de fapt o erezie?
27. Nu este o tainã cã, respingând poziþia pionierilor în
privinþa Trinitãþii, se respinge de fapt toatã solia specialã
pe care ei au transmis-o lumii, întrucât doctrinele sunt legate
unele de altele, formând un sistem teologic unitar?

TAINELE TRINITÃÞII ªI ELLEN WHITE
28. Nu este o tainã faptul cã argumentul de cãpãtâi cu care
se susþine doctrina Trinitãþii nu vine din Scripturã ci din
scrierile lui Ellen White? Nu este o tainã cã poporul care
susþinea odatã cã n-are alt crez decât Scriptura, astãzi
trebuie sã recurgã la “citate” din surse secundare pentru
a-ºi justifica doctrina de bazã?
29. Se susþine cã Ellen White a introdus doctrina Trinitãþii
în Biserica Adventistã când a scris în cartea Hristos Lumina
Lumii cã: “în Hristos era viaþa originalã, neîmprumutatã,
nederivatã”. Nu este o tainã cã cineva care doreºte sã
promoveze Trinitatea nu foloseºte niciodatã aceºti termeni?
30. M.L.Andreason o viziteazã în 1909 pe Ellen White,
deoarece considera cã declaraþia de mai sus era o declaraþie
Trinitarianã ºi vroia sã se asigure cã ea însãºi a scris
cuvintele respective. Nu este o tainã cã atunci când discutã
142

Laodicea

cu ea despre autenticitatea declaraþiei respective, nici unul
nu pomeneºte nimic despre Trinitate? Nu este o tainã cã
servul lui Dumnezeu nu i-a vorbit nimic despre Trinitate,
dacã este adevãrat ceea ce susþin unii cã ºi-a schimbat
dramatic concepþia teologicã în ultimii ani?
31. Ellen White spune cã “în Hristos era viaþa originalã,
neîmprumutatã, nederivatã”. Însã mai departe ea spune cã
“Aceastã viaþã omul n-o poate moºteni. El o poate avea
doar prin Hristos. Omul n-o poate câºtiga ci i se dã ca un
dar fãrã platã, dacã crede în Hristos ca Mântuitor personal”
(Semnele Timpului, 8 Aprilie 1897). Nu este o tainã cã
susþinãtorii Trinitãþii nu vor sã vadã ºi continuarea pasajului
scris de Ellen White?
32. Nu este o tainã cã cei care susþin Trinitatea cu scrierile
lui Ellen White o fac cu riscul de a o aºeza pe aceasta în
opoziþie cu Biblia, care spune atât de clar: “Cãci, dupã cum
Tatãl are viaþa în Sine, tot aºa a dat ºi Fiului sã aibã viaþa în
Sine.” Ioan 5:26 ? Diferenþa este evidentã, fiindcã altfel
textul ar spune: Cãci dupã cum Tatã are viaþa în Sine, tot
aºa o are ºi Fiul.
33. Ellen White vorbeºte mereu despre Isus ca fiind singurul
Fiu nãscut al lui Dumnezeu, un Fiu pe care îl are nu prin
creaþie nici prin adopþie, ci prin “naºtere”. Nu este o tainã
cã cei care susþin Trinitatea contrazic toate aceste declaraþii
ale ei ºi ale Scripturii, tãgãduindu-L astfel pe Isus ca fiind
Fiul nãscut al lui Dumnezeu?
34. În lumina faptului cã Ellen White era cunoscutã ca fiind
o apãrãtoare neînfricatã a adevãrului, fiind adesea în linia
întâi în bãtãlia cu eroarea ºi minciuna, nu este o tainã cã
atunci când a “descoperit” o luminã nouã, care stã la însãºi
temelia celorlalte doctrine, a folosit o metodã atât de diferitã
ºi ciudatã de a o “prezenta” Bisericii care se afla într-o
gravã eroare teologicã?
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35. Între anii 1898, când a apãrut cartea Hristos Lumina
Lumii, ºi 1915, când a murit, ea n-a folosit niciodatã
cuvântul Trinitate, deºi îl cunoºtea foarte bine! Nu este o
tainã cã a procedat aºa?
36. Ellen White a folosit o singurã datã expresia “trioul
ceresc”, (într-un anumit context care meritã studiat
îndeaproape!). “Trio” înseamnã “trei persoane diferite care
lucreazã împreunã armonios”. Nu este o tainã cã în loc sã
foloseascã termenul teologic binecunoscut tuturor,
“Trinitate”, ea a ales sã “inventeze” un alt termen pentru a
exprima ce credea cu adevãrat? Nu este o tainã cã cei care
susþin cã sunt fideli scrierilor lui Ellen White nu au rãmas
la termenul folosit de ea, ci au trecut la folosirea cuvântului
Trinitate, care de fapt înseamnã cu totul altceva?
37. Nu este o tainã cã Ellen White a evitat în mod conºtient
folosirea cuvântului Trinitate, tocmai fiindcã ea nu credea
în aceastã doctrinã?
38. Nu este o tainã cã deºi Ellen White a crezut în unitatea
dintre Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, ea n-a înþeles prin aceastã
unitate ceea ce înþelege astãzi Biserica? Atunci când se
referã la “unitatea” persoanelor divine, ea foloseºte
termenul “Godhead”, adicã “Dumnezeire”. Termenul de
Singurul Dumnezeu folosit în Scripturã se referã la Tatãl,
Singurul Dumnezeu ºi Tatã al tuturor, inclusiv al lui Hristos.
(Ioan 17:3, 1Corinteni 8:6 ºi Deuteronom 4:6).
39. Conform primului capitol din Patriarhi ºi Profeþi,
singurele fiinþe divine sunt Tatãl ºi Fiul. În afara lor nu
aminteºte nici o altã fiinþã divinã. Nu este o tainã cã, deºi
Ellen White a vorbit despre douã “fiinþe” divine ºi despre
trei “persoane” divine, ea n-a folosit niciodatã termenul
Trinitate, deºi astãzi Biserica îl foloseºte cu referire la trei
“fiinþe” divine iar Biserica Catolicã îl foloseºte cu sensul
de trei “persoane” care sunt o singurã Fiinþã?
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40. Nu este o tainã cã atunci când Ellen White afirmã cã
Tatãl ºi Fiul sunt “una” ea susþine “unitatea” în scop ºi
caracter, dar astãzi, când Biserica vorbeºte despre
Dumnezeire, ea se referã la unitatea de “esenþã” dintre Tatãl
ºi Fiul?
41. Ellen White afirmã cã Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este
o Fiinþã personalã, independentã, cu propria sa voinþã ºi
conºtienþã de Sine, în totalã opoziþie cu doctrina Trinitarianã
care susþine cã Hristos este doar o ipostazã, o extensie a
Tatãlui. Nu este o tainã cã Ellen White este consideratã
promotoarea Trinitãþii în ciuda faptului cã învãþãturile ei
sunt atât de departe de cele Trinitarine precum cerul de
pãmânt?
42. Nu este o tainã cã o persoanã care a împrumutat din
belºug termeni ºi expresii, uneori chiar pasaje întregi de la
alþi autori, niciodatã, dar niciodatã, n-a preluat ºi termenul
Trinitate? Nu este o tainã cã persoanele care studiazã atent
aceastã chestiune nu iau în considerare acest “amãnunt”?
43. Nu este o tainã cã Biserica Adventistã a respins
Trinitatea în tot timpul vieþii EGW, ºi niciodatã mãcar ea
n-a “îndrãznit” sã o mustre pentru cã n-a “primit” acest
“adevãr”?
44. Nu este o tainã cã Ellen White susþinea mai degrabã
arianismul decât Trinitarianismul prin faptul cã a încurajat
mereu rãspândirea cãrþii Daniel ºi Apocalipsa scrisã de
Uriah Smith, în care se aflã idei “eretice” ariene? Nu este
o tainã cã o recomanda pe aceasta chiar ºi dupã ce s-a
publicat Hristos Lumina Lumii?
45. Ellen White a prezis cu câþiva ani înainte de a muri cã
Biserica va fi lovitã de un val de erezie de mari proporþii,
pe care ea l-a descris ca Omega ereziei, ce va lovi exact în
natura ºi personalitatea lui Dumnezeu. În ciuda acestei
avertizãri, Biserica a îmbrãþiºat controversata doctrinã
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Trinitarianã, care a schimbat exact modul de înþelegere a
naturii ºi personalitãþii lui Dumnezeu! Nu este aceastã
schimbare teologicã survenitã o adevãratã “tainã”, exact
“taina” pe care au respins-o pionierii Bisericii?

TAINELE TRINITÃÞII ªI SCRIPTURA
46. Biserica Romano-Catolicã, care îºi revendicã
paternitatea termenului ºi a formulãrii conceptului
Trinitãþii, susþine cã doctrina Trinitãþii nu se gãseºte explicit
în Scripturã, ci doar implicit. Nu este o tainã cã Biserica
Catolicã nu gãseºte explicit Trinitatea în Scripturã iar
Biserica Adventistã o considerã bazatã pe Scripturã?
47. Prin doctrina “generãrii veºnice” ºi “consubstanþialitãþii”, Fiul lui Dumnezeu ºi Duhul Sfânt nu sunt
“separaþi” de Tatãl, ci sunt o parte a Fiinþei numite
Dumnezeu. Dar Scripturile susþin explicit faptul cã expresia
“Singurul Dumnezeu” se aplicã exclusiv la o singurã Fiinþã,
care este numitã Tatãl (vezi Ioan 17:3, Efes.4:6, 1Corint.8:6,
Deut.4:6). Isus, Fiul lui Dumnezeu, este prezentat ca o
Fiinþã independentã, cu propria Sa voinþã ºi conºtiinþã de
Sine (vezi Ioan 17:3 ºi 1Cor.8:6). Nu este o tainã cã cea
mai importantã doctrinã creºtinã este în contrast atât de
flagrant cu Scriptura?
48. Trinitarianismul pe care îl prezintã Biserica Adventistã
îl defineºte pe “Singurul Dumnezeu” ca fiind “Tatãl, Fiul
ºi Duhul Sfânt - o Unitate de trei Persoane divine”, în timp
ce catolicismul defineºte Trinitatea ca pe o Partiþionare a
unei singure Entitãþi. Teoretic, definiþiile diferã, însã practic
ele exprimã acelaºi concept nebiblic, “trei în unul”. Nu
este o tainã faptul cã deºi se încearcã o diferenþiere, ambele
definiþii sunt la fel de contrare cu declaraþia explicitã a
Scripturii, care afirmã cã “singurul Dumnezeu” adevãrat
este Tatãl?
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49. În ciuda puþinelor texte biblice care susþin unitatea
existentã între Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt, nu este o tainã cã
niciodatã, în nici o situaþie, aceastã unitate nu este
prezentatã ca fiind “un Singur Dumnezeu” în naturã sau în
acþiune?
50. Fãrã îndoialã cã Scripturile dau credit folosirii
termenului de Dumnezeu ca fiind o Fiinþã unicã, cu natura
Sa proprie, forma sa proprie, voinþa ºi personalitatea Sa
proprie. Trinitatea catolicã aºeazã Natura lui Dumnezeu
mai presus de Fiinþa Sa, ºi ajunge pânã acolo încât face din
Natura lui Dumnezeu, un Dumnezeu în Sine. Nu este
aceasta o tainã?
51. Din perspectiva adventistã, Trinitatea defineºte Unitatea
operaþionalã sau funcþionalã a celor trei Persoane divine.
Asta înseamnã cã Unitatea este consideratã Divinitate, nu
Persoana în Sine, aºa cum îl prezintã Scriptura pe Tatãl.
Nu este o tainã cã biserica adventistã de astãzi, prin
acceptarea acestei versiuni a Trinitãþii, a ajuns sã se închine
la o Unitate abstractã în loc sã se închine unui Dumnezeu
Personal, Tatãl nostru ºi al Domnului Isus Hristos?
52. Nu este o tainã cã, dupã ce s-a lepãdat de proprii ei
întemeietori prin denunþarea lor ca fiind “eretici” arieni,
Biserica a ajuns acum sã fie ea însãºi “ereticã” prin felul
cum defineºte Trinitatea?
53. Respingerea textului biblic explicit din Ioan 1:14.18;
3:16; Matei 16:16 etc. în care se afirmã categoric faptul cã
Hristos este singurul Fiu nãscut al Dumnezeului celui Viu,
nu doar cã sugereazã cã Dumnezeu minte, dar cã atât El
cât ºi Hristos doar joacã roluri de Tatã ºi Fiu! Nu este o
tainã cã Trinitatea, doctrina de bazã a creºtinãtãþii, îl
prezintã în fond pe Dumnezeu ca pe o Persoanã care joacã
un rol, ca un actor într-o piesã de teatru?
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54. Nu este o tainã cã doctrina Trinitãþii ne obligã sã credem
cã Dumnezeu foloseºte în relaþia cu noi un limbaj simplu,
pe care îl cunoaºtem foarte bine, dar aºteaptã din partea
noastrã sã înþelegem de fapt altceva decât ceea ce ne spune
El în acest limbaj simplu? Cu alte cuvinte, atunci când El
ne spune cã Isus Hristos este singurul Fiu nãscut, El aºteaptã
ca noi sã NU înþelegem cã Isus este chiar Fiul nãscut al lui
Dumnezeu!
55. Nu este o tainã cã Scripturile aduc la luminã dragostea
lui Dumnezeu (Dragostea lui Dumnezeu faþã de noi s-a
arãtat prin faptul cã Dumnezeu a trimis în lume pe singurul
Sãu Fiu, ca noi sã trãim prin El), ºi totuºi, conform doctrinei
Trinitariene, noi n-avem parte de o asemenea dragoste din
partea Sa, fiindcã El nu are un Fiu pe care sã-L dea pentru
rãscumpãrarea noastrã?

TAINELE BISERICII ADVENTISTE DUPA
ANUL 1931
56. Nu este o tainã cum de o bisericã întemeiatã pe doctrine
teologice curate a ajuns sã-ºi aºeze doctrina cea mai de
preþ ºi mai curatã, cea despre Dumnezeu, pe un cuvânt care
nu doar cã nu este Biblic dar poartã cu sine ºi cea mai
controversatã istorie posibilã?
57. Biserica Adventistã de Ziua a ªaptea defineºte Trinitatea
ca pe o Unitate a trei Persoane divine, idee consideratã de
catolici triteism sau politeism. Nu este o tainã cã, deºi
cuvântul Trinitate a fost preluat de la Biserica Romano
Catolicã, definirea lui diferã de la o Bisericã la alta?
58. Nu este o tainã cã deºi adventiºtii subscriu la crezul
Niceean, cel care defineºte de fapt termenul Trinitate, totuºi
ei încearcã o definire în dezacord cu acest crez?
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59. Nu este o tainã cã adventiºii acceptã crezul care susþine
cã Singurul Dumnezeu este Tatãl, totuºi predicã ºi crezul
cã Singurul Dumnezeu este Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt?

CONCEPÞIILE GREªITE DESPRE
“TAINA TRINITÃÞII”

60. Nu este o tainã cã, deºi crezul susþine cã Fiul preexistent este de la Tatãl, totuºi Biserica susþine cã existenþa
Fiului este cu totul independentã de a Tatãlui?

65. Deºi se spune cã doctrina Trinitãþii este atât de adâncã
încât nu poate fi înþeleasã, nu este o tainã faptul cã marea
majoritate a susþinãtorilor ei cred cã ea conþine, de fapt,
doar simpla declaraþie a existenþei Tatãlui, Fiului ºi Duhului
Sfânt?

61. Biserica Adventistã declarã hotãrât faptul cã susþine
ortodoxia creºtinã, la fel ca ºi celelalte biserici creºtine,
prin subscrierea la doctrina “Sfintei Treimi”. Însã, în timp
ce foloseºte acelaºi cuvânt, “Treime” sau “Trinitate”, ea
pãstreazã diferenþe în definirea lui. Nu este o adevãratã
tainã însãºi aceastã inconsecvenþã? Ce sens mai are
pãstrarea ºi folosirea acestui cuvânt nebiblic, câtã vreme
oricum i se ataºeazã un alt înþeles decât cel larg acceptat?
62. Din moment ce se susþine cã folosirea cuvântului
Trinitate nu are de-a face cu Conciliul de la Niceea, când a
fost stabilitã aceastã doctrinã, nu se creeazã o adevãratã
tainã din însãºi originea adventistã a cuvântului Trinitate?
63. Stabilirea doctrinelor adventiste de cãtre pionieri a fost
realizatã prin studiul serios ºi atent al Scripturii. În schimb,
doctrina Trinitãþii a ajuns între ele în urma unui proces
lent, început de cãtre dr. Kellogg ºi încheiat de Leroy
Froom. Dr. Kellogg a îmbrãþiºat-o pe faþã de îndatã ce a
pãrãsit biserica, în timp ce Leroy Froom, responsabil pentru
introducerea Trinitãþii în bisericã, susþine cã a împrumutat
aceastã doctrinã de la evanghelici, care, spunea el, erau
mai în temã cu subiectul Duhului Sfânt decât erau
adventiºtii. Nu este o tainã cã ºi noi a trebuit sã acceptãm
Trinitatea, aºa cum a fãcut-o Kellogg dupã apostazia sa?
64. Nu este o tainã cã dupã ani ºi ani de “tranziþie”, Biserica
a mai avut nevoie de încã cincizeci de ani de acomodare cu
noua doctrinã, între anii 1930 ºi 1980?
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66. Deºi Trinitatea este consideratã o tainã care n-ar trebui
cercetatã, nu este o tainã faptul cã teologii au dezbãtut-o
timp de sute de ani?
67. Mulþi susþin cã doctrina aceasta nu este importantã
pentru mântuire ci este o chestiune pur teologicã, de aceea
n-ar trebui sã ne preocupe prea mult. Nu este deci o tainã
faptul cã doctrina cea mai importantã nu este chiar atât de
importantã pentru mântuirea noastrã?
68. Nu este o tainã faptul cã doctrina cea mai importantã a
creºtinãtãþii este pur teologicã?
69. Nu este o tainã faptul cã aceia care nu aderã la aceastã
doctrinã sunt numiþi “sectanþi”, în timp ce aceia care aderã
la ea dar nu o înþeleg deloc sunt consideraþi buni creºtini?
70. Trinitatea se constituie în testul de bazã al creºtinismului
ortodox (istoric). Nu este o tainã cã acest singur punct de
doctrinã fie îi uneºte fie îi desparte pe creºtini?
71. Nu este o tainã cã Trinitatea este doctrina cel mai puþin
înþeleasã ºi cea mai misterioasã dintre toate doctrinele
creºtine?
72. Pe de altã parte, respectatul profesor Raoul Dederen
de la Andrews University spune: “Dacã Sfânta Treime
(Trinitatea) existã cu adevãrat, atunci cei care o resping nu
se închinã la adevãratul Dumnezeu al Scripturii... Fiindcã
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Trinitatea nu este doar o speculaþie, ci este rãdãcina tuturor
celorlalte doctrine ºi afecteazã crezul ºi practica omului”.
Nu este deci o tainã cã Biserica nu studiazã cu atenþie
aceastã doctrinã ºi se eschiveazã de la a rãspunde obiecþiilor
care se ridicã împotriva ei?
73. Nu este o tainã cã nu existã nici un interes în rândul
membrilor, al preoþilor sau al pastorilor de a studia aceastã
doctrinã?

TAINE LEGATE DE EXPRESIA “TRINITATE”
Expresia “Sfânta Treime” sau “Trinitate” nu se aflã în
Scripturã, nici nu existã vreun sinonim sau altã expresie
care sã justifice folosirea ei. De exemplu, cuvântul
“mileniu” nu se gãseºte în Scripturã dar cel puþin existã
expresia “o mie de ani”, deci se înþelege rostul folosirii lui.
Cu toate acestea, se considerã a fi o blasfemie însãºi
respingerea cuvântului “Trinitate” sau expresiei “Sfânta
Treime”.
74. Nu este o tainã cã ni se cere sã considerãm SACRE
cuvinte care nici mãcar nu se gãsesc în Scripturã?
75. Mulþi creºtini considerã valabil acelaºi argument pentru
a folosi “milenium” ca ºi pentru “trinitate”. Dar nu este o
tainã faptul cã unor cuvinte li se atribuie o valoare sacrã
iar altora nu?
76. Pentru a fi considerat un bun creºtin orice om îºi poate
exprima credinþa în propriul sãu mod. Totuºi, nu este o
tainã faptul cã este obligatoriu sã accepte expresia
“Trinitate” sau “Sfânta Treime”ca fiind sacrã ?
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TAINE LEGATE DE DEFINIÞIA “TRINITÃÞII”
77. Cei care au elaborat aceastã doctrinã i-au ataºat un termen
nescripturistic: “trinitate”. Nu este o tainã faptul cã, deºi
teologii nu au reuºit sã-i dea ºi un înþeles clar, ei acceptã ca
fiecare credincios sã-i dea propria lui interpretare?
78. Din moment ce oricum cuvântul “Trinitate” sau expresia
“Sfânta Treime” nu apare în Scripturã, n-ar fi normal sã fie
lãsat fiecare om în parte sã ataºeze propriul sãu termen
explicaþiei pe care o dã doctrinei despre Dumnezeu, aºa
cum o înþelege el?
79. Pentru cã noi interpretãm aceastã doctrinã într-un mod
diferit unul de celãlalt, nu este o tainã cã pare a fi mai
important sã accepþi trinitatea, decât sã o înþelegi?
Definiþia Trinitãþii datã mai jos se referã la definiþia catolicã
elaboratã prin crezul Atanasian de cãtre conciliul NiceoConstantinopolitan, formulat de Biserica Romano-Catolicã,
la care însã subscriu toate Bisericile protestante prin
acceptarea Trinitãþii. Toate celelalte definiþii trebuie deci
privite ca fiind greºite...

Conþinutul definiþiei este urmãtorul:
A– Dumnezeu este Unul singur, totuºi El este format din
trei Persoane.
B– Unul înseamnã o singurã naturã, esenþã sau fiinþã, care
este în fond Tatãl.
C– Dumnezeu ºi natura Sa sunt sinonime.
D– Unicitatea nu este bazatã generic pe asemãnare ci mai
degrabã este bazatã numeric pe identitate.
E– Trei persoane înseamnã trei expresii, extensii,
manifestãri sau moduri, care, în mod teologic sunt numite
ipostaze sau personificãri.
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F- Persoana Fiului este nãscutã din Tatãl printr-o eternã
generare, un proces fãrã de sfârºit. Aceasta este asemenea
razelor Soarelui, care nu sunt separate niciodatã de Soarele
însuºi.
G– Duhul Sfânt purcede de la Tatãl prin Fiul printr-un
proces de mijlocire.
H– Cele Trei Persoane sunt separate cu adevãrat una faþã
de alta în virtutea unui proces de filiaþie ºi emanaþie, care,
totuºi, nu le fac entitãþi distincte cu independenþã ºi
conºtienþã aparte.
I– Tatãl nu este nici nãscut nici nu existã prin altceva sau
altcineva, deoarece El este Sursa de la care vin toate
lucrurile.
J– Deºi Fiul ºi Duhul sunt derivate din Tatãl, Fiul ºi Duhul
Sfânt sunt co-eterni ºi co-egali cu Tatãl.
K– Cuvântul teologic care explicã Trinitatea este
consubstanþialitatea (homoousious).
80. Nu este o tainã cã creºtinii, care în mod sincer nu pot
subscrie la acest concept, se vãd obligaþi sã foloseascã un
termen nescripturistic care a fost adoptat cu mult timp în
urmã pentru a descrie într-un mod atât de fals pe
Dumnezeu?
81. Nu este o tainã cã cele mai multe persoane care fac
parte din diferite Biserici “Trinitariene” nu stiu prea multe
despre trinitate dar susþin cu zel ceva ce nici nu cunosc
prea bine?
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TAINELE TRINITÃÞII ªI ORIGINILE EI
Termenul ºi conceptul a fost folosit pentru prima datã de
teologul Tertulian în secolul trei ºi ºi-a gãsit dezvoltarea ºi
popularitatea deplinã în secolele patru ºi cinci, în timpul
perioadei profetice cunoscutã sub numele de “Pergam”.
82. Nu este o tainã faptul cã doctrina care este consideratã
“rãdãcina” tuturor celorlalte doctrine creºtine a fost elaboratã
exact în perioada profeticã care indica o mare apostazie?
Terminologia ºi conceptul Trinitãþi au marcat o îndepãrtare
radicalã în patru domenii esenþiale faþã de perioada
profeticã cunoscutã sub numele de “Smirna”, faþã de care
Isus are cuvinte de laudã.
83. Nu este o tainã faptul cã doctrina “de temelie” a
creºtinismului a trebuit sã marcheze o îndepãrtare radicalã
faþã de biserica din acea perioadã, care se bucurase de cele
mai mari biruinþe ºi primise cuvinte de laudã din partea lui
Dumnezeu?
Atât apostolii cât ºi apologeþii creºtini care le-au urmat, au
evitat cu grijã sã ataºeze vreun cuvânt Dumnezeirii, mai
ales nescripturistic. Lor le-a fost teamã sã-L reprezinte greºit
pe Dumnezeu ºi sã creeze astfel confuzie în mintea
oamenilor.
84. Nu este o tainã cã cei care le-au urmat apostolilor ºi
apologeþilor creºtini, consideraþi de toþi ca fiind “mult
luminaþi”, au fãcut exact ceea ce înaintaºii lor s-au ferit sã
facã?
Atunci când a introdus conceptul Trinitãþii prin care se
spunea cã Fiul divin al lui Dumnezeu era doar o proiecþie
sau o parte a Tatãlui, Tertulian s-a îndepãrtat de învãþãturile
acestor “pãrinþi învãþaþi”, care considerau cã Isus, Fiul lui
Dumnezeu, era o fiinþã independentã, avânt propria Sa
conºtienþã de Sine ºi propria Sa voinþã.
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85. Nu este o tainã cã doctrina de bazã a creºtinismului a
trebuit sã fie aºezatã pe un concept care îl descrie pe Fiul
lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, ca pe o “non-entitate”,
ca pe o “proiecþie” ºi nu ca pe o persoanã cu drept deplin
de a face alegeri independente?

TAINELE TRINITÃÞII ªI TEOLOGIA
Cuvântul cel mai important care defineºte doctrina Trinitãþii
este cuvântul grecesc homoousios (identic în substanþã).
Cuvântul nu se gãseºte în Biblie ºi nici nu are vreo conotaþie
Biblicã, ci este un cuvânt eminamente gnostic.
86. Nu este o tainã ca un cuvânt fãrã origine Biblicã,
importat din vocabularul filozofilor pãgâni, sã ajungã sã
defineascã cel mai important adevãr Biblic?
87. Nu este o tainã cã “homoousios”, cuvântul care exprimã
cel mai bine doctrina Sabelianã sau Modalistã, a ajuns cel
mai important cuvânt pe care sã fie ziditã doctrina Trinitãþii?
88. “Homoousios” înseamnã “identic în substanþã” dar
atunci când este necesar poate fi citit ºi ca “homoiousisus”
adicã “asemãnãtor în substanþã”. Nu este o tainã alegerea
înþelesului acestui cuvânt deosebit de important?
89. Nu este o tainã cã au fost necesare cinci secole pentru
a formula cea mai de seamã doctrinã a creºtinismului?
90. Nu este o tainã cã Dumnezeu a aºteptat atât de mult ca
sã fie formulatã cea mai complexã terminologie teologicã
care este o prezentare a Persoanei Sale?
91. Nu este o tainã cã pentru a-L face cunoscut oamenilor
pe Dumnezeu au fost necesare cuvinte sofisticate, cu totul
necunoscute teologilor de mai înainte, care s-au dovedit
astfel nepricepuþi în a vorbi despre Dumnezeu?
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92. Creºtinii care au trãit înainte de Conciliul de la Niceea
nu au ºtiut nimic despre aceastã doctrinã. Nu este o tainã
faptul cã Dumnezeu ne-a chemat sã contemplãm o tainã pe
care alþii nici mãcar nu au cunoscut-o?
93. Nu este o tainã cã Dumnezeu îi lasã pe creºtini sã-ºi
bazeze credinþa pe o tainã care nu poate fi înþeleasã, în
timp ce pentru a înþelege creaþiunea, ne cere sã fim raþionali?

TAINELE “TRINITÃÞII” ªI ÎNªELÃCIUNILE
Doctrina “Trinitãþii” a fost formulatã la Niceea în anul 325
d.Hr., la primul Conciliu ecumenic al bisericii din istorie.
Cu aceastã ocazie, Papalitatea s-a lansat în mod oficial în
“combinaþiile” cu statul pentru a impune cu forþa crezuri
religioase. De aceea, naºterea doctrinei “Trinitãþii” precum
ºi a Papalitãþii are aceeaºi esenþã.
94. Poate Dumnezeu sã ne facã sã bem din aceeaºi fântânã
ºi apã dulce, ºi apã amarã? Din moment ce Trinitatea ºi
Papalitatea au apãrut în acelaºi moment istoric, nu este o
tainã cã trebuie sã considerãm una bunã ºi alta rea?
Împãratul Constantin a fost cel care a legalizat duminica
sã fie zi de închinare. Tot el a fost cel ce a prezidat oficial
Conciliul de la Niceea ºi, sub ameninþarea cu pedepse grele
pentru toþi cei care se opuneau, a lansat doctrina Trinitãþii
în întregul Imperiul.
95. Împãratul Constantin, un pãgân convertit abia pe patul
de moarte, era lipsit de orice interes în problemele teologice.
Nu este o tainã faptul cã Dumnezeu a folosit un pãgân
care ºi-a impus voinþa cu forþa, pentru a descoperi copiilor
Sãi adevãrul despre El?
96. Când Atanasie ºi Hilary de Poitiers i-au înºelat pe
Homoiousieni (pe cei care se opuneau atât Trinitãþii cât ºi
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Arianismului) ca sã accepte un acord, iar mai apoi le-au
impus doctrina Trinitãþii, cine lucra prin ei în timp ce
foloseau minciuna ºi înºelãciunea pentru a-ºi atinge scopul?
97. Pe lângã folosirea înºelãciunii, a fost necesarã ºi
folosirea forþei ºi persecuþiei pentru ca doctrina aceasta sã
fie impusã. Nu este o tainã cã Dumnezeu s-a folosit de
forþã ºi persecuþie pentru a fi impusã o doctrinã “de seamã”
a creºtinismului?
98. La al doilea sinod ecumenic din 381, Duhul Sfânt a
fost în final recunoscut ca un membru al Trinitãþii. La fel
ca în primul conciliu, formularea doctrinei a fost influenþatã
de un alt împãrat neconvertit care, din motive pragmatice,
s-a consultat cu unele feþe bisericeºti. Acest crez a fost apoi
impus de Teodorius I în tot imperiul. Nu este o tainã cã
Duhul Sfânt a folosit o asemenea manierã de lucru pentru
a se prezenta ºi a se impune ca membru al Dumnezeirii?
99. L-a folosit Dumnezeu pe cel mai controversat teolog
pentru a da expresia finalã a celei mai importante doctrine
creºtine? Acest om a dezvoltat doctrina pãcatului original,
prin care susþine cã pãcatul moºtenit nu are cum sã fie biruit
în viaþa aceasta (o idee care se opune fãþiº întreitei solii
îngereºti); el a învãþat cã Dumnezeu este arbitrar în
acordarea harului Sãu, refuzându-le în felul acesta unora
pânã ºi mântuirea. Nu este o tainã cã Dumnezeu l-a folosit
pe Augustin sã desãvârºeascã doctrina Trinitãþii?
100. Nu este o tainã faptul cã Dumnezeu a recurs la
serviciile atâtor indivizi care nu s-au dat înapoi de la nici o
metodã care le-a stat la îndemânã, inclusiv înºelãciunea,
confuzia ºi rãzboiul, numai pentru a impune doctrina
Trinitãþii?
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DOCTRINA TRINITÃÞII ªI PAPALITATEA
101. Este un fapt recunoscut cã cele trei împãrãþii care au
fost “doborâte” pentru a face loc Papalitãþi au fost convertite
la creºtinism de cãtre misionarul Ulfilas care credea în
divinitatea lui Hristos. Sã fie deci doar o simplã întâmplare
cã aceºti creºtini, care serbau Sabatul ºi recunoºteau
divinitatea lui Hristos, au fost consideraþi arieni de cãtre
propaganda Trinitarianã? Când aceste trei triburi care þineau
Sabatul ºi se opuneau Trinitãþii au fost “doborâte”, orice
opoziþie efectivã faþã de aceastã doctrinã a fost eliminatã.
Prin însãºi acest act a fost stabilitã Papalitatea. În acelaºi
fel în care Trinitatea ºi Papalitatea au fost lansate formal la
Conciliul de la Niceea, tot aºa ele au fost pe deplin acceptate
în anul 538 d.Hr., când Ostrogoþii au fost în cele din urmã
nimiciþi. Impunerea doctrinei Trinitãþii este, din acest motiv,
unul ºi acelaºi eveniment cu impunerea Papalitãþii. Nu este
o tainã faptul cã nu se recunoaºte cã Trinitatea ºi Papalitatea
sunt una ºi aceeaºi substanþã indivizibilã?
102. Nu este o tainã cã înainte ca Trinitatea sã poatã fi pe
deplin acceptatã, trebuia ca mai întâi sã fie “doborâþi” cei
care credeau în divinitatea lui Hristos ºi pãzeau Sabatul?
103. Nu este o tainã cã Trinitatea, cea mai de seamã
doctrinã a creºtinismului, a fost instrumentul principal prin
care s-a impus Papalitatea?
104. Biserica Papalã Antihristã a formulat aceastã doctrinã
“de bazã” pe care sunt aºezate toate celelalte doctrine. Nu
este o tainã faptul cã ºi Bisericile Protestante cred aceastã
doctrinã dar condamnã în acelaºi timp învãþãturile Bisericii
Catolice?
105. Nu este o tainã cã marea majoritate a apãrãtorilor
neclintiþi ai Trinitãþii, inclusiv cei învãþaþi, rãmân indiferenþi
faþã de toate aceste date istorice?
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În lumina contradicþiei dintre punctele de vedere referitoare
la Trinitate ale fondatorilor Bisericii adventiste ºi cele ale
conducãtorilor ei din zilele noastre, ºi þinând cont de
confuzia care existã astãzi în înþelegerea acestui subiect,
ar fi cu adevãrat un mister ca adventiºtii serioºi sã nu
considere de datoria lor cercetarea atentã a acestei doctrine.
Rândurile acestea au fost scrise din dorinþa de a oferi celor
interesaþi ocazia unei informãri asupra acestui subiect.

Anexa 1

TAINA “SFINTEI TREIMI” SAU
TAINA“TRINITÃÞII”
“Taina Trinitãþii este doctrina centralã a credinþei Catolice”
(Handbook for Today’s Catholic, p.16). Fãrã îndoialã,
aceastã declaraþie a Bisericii Romano-Catolice este
îmbrãþiºatã de fiecare denominaþiune care nu este
consideratã sectã. Deci acceptarea Trinitãþii este testul de
cãpãtâi pentru ca cineva sã fie considerat creºtin adevãrat.
Biserica Romano-Catolicã declarã cã aceasta este doctrina
care stã la temelia tuturor celorlalte doctrine ale sale.
Din perspectiva unui simplu cercetãtor dupã adevãrul
Scripturii lucrurile însã nu stau la fel. Pentru el sunt cel
puþin o sutã de întrebãri referitoare la obligativitatea de a
accepta taina Trinitãþii pentru a fi considerat creºtin. Dar
dacã rãspunsurile la întrebãrile lui nu sunt deloc
satisfãcãtoare, nu-i rãmâne altceva de fãcut decât sã
considere cã, de fapt, i se cere sã accepte “taina” nelegiurii!
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