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Născuţi din Spirit
Încercând să se păzească de concepţia nemuririi sufletului, adventismul a mers prea departe în cealaltă direcţie.
În general, astăzi, în adventism, omul este văzut ca fiind doar o bucată de ţărână ce respiră şi gândeşte. Aşa cum ar
explica majoritatea adventiştilor, formula pare simplă. Dumnezeu a făcut pe om din ţărână, apoi i-a suflat în nări
suflare (aer) şi astfel omul a devenit un suflet viu. Îndepărtează suflarea de viaţă (aerul) şi omul devine un suflet
mort; de aceea omul este făcut numai din ţărână şi este făcut să trăiască atunci când procesul respiraţiei începe. Nu
există componenta imaterială numită spirit. Acesta este doar un alt fel de a descrie suflarea din nările omului. Cu
toate acestea, acel concept prezintă multe probleme.
Aş fi evitat să spun că aceasta este viziunea generală a adventismului, dar nu am făcut-o pentru că asta am
învăţat în biserică şi pentru că am avut diverse discuţii cu adventişti, inclusiv cu pastori care au insistat asupra
acestui lucru ca fiind descrierea biblică a naturii omului.
Dacă la înviere voi avea un nou trup, făcut din particule diferite de materie, cum voi fi aceeaşi persoană?
Cuvântul lui Dumnezeu învaţă foarte clar că noul trup primit nu va fi acelaşi cu trupurile originale pe care le-am
primit atunci când ne-am născut iniţial în această lume.
„Tot aşa este învierea morţilor. Este semănat în putrezire, este înviat în neputrezire: este semănat în dezonoare,
este înviat în slavă; este semănat în slăbiciune, este înviat în putere. Este semănat un trup natural, este înviat un
trup spiritual. Există trup natural şi există trup spiritual.” 1Corin. 15:42-44
Ellen White este în conformitate cu Biblia în ceea ce priveşte faptul că trupurile pe care le vom primi la înviere
nu vor fi făcute din aceeaşi substanţă materială ca trupul original: „Identitatea noastră personală este păstrată la
înviere, totuşi nu aceleaşi particule de materie sau substanţă materială care au mers în pământ. Lucrările minunate
ale lui Dumnezeu sunt o taină pentru om. Spiritul, caracterul omului se întoarce la Dumnezeu pentru a fi păstrat.
La înviere fiecare om va avea propriul său caracter. Dumnezeu va chema afară morţii, dându-le din nou suflarea
de viaţă şi înviind oasele. Aceeaşi formă va apărea, dar va fi liber de boală şi de orice defect. Trăieşte din nou
având aceeaşi individualitate a trăsăturilor, aşa încât prietenul va recunoaşte pe prieten. Nu este lege a lui
Dumnezeu în natură care să arate că Dumnezeu dă înapoi aceleaşi particule de materie care au compus trupul până
la moarte. Dumnezeu va da neprihănitului mort un trup care să Îl mulţumească.” (Mar 301)
Aşadar, întrebarea este: dacă voi primi un trup complet diferit, ce anume din mine mă va face exact aceeaşi
persoană, acelaşi individ care a trăit viaţa mea pe pământ înainte să mor? „Ei bine”, ar putea spune cineva,
„Dumnezeu este capabil să îţi dea aceleaşi gânduri şi amintiri”. Este adevărat, dar şi aşa rămâne întrebarea: voi fi
eu acela sau va fi altcineva recreat în imaginea mea exactă? Veţi înţelege cât de uşurat am fost când am descoperit
că există o componentă în om numită spirit care reprezintă mai mult decât descrierea gândurilor şi a amintirilor.
Următoarele referinţe biblice descoperă acest lucru foarte clar. Iov 32:8; Zaharia 12:1; Luca 8:55; Luca 23:46;
Fapte 7:59; Romani 1:9; Romani 8:16; 1 Corinteni 2:11; 1 Corinteni 5:3-5; 1 Corinteni 6:20. Aşa cum Ellen White
a spus în pasajul citat mai sus „Spiritul, caracterul omului se întoarce la Dumnezeu pentru a fi păstrat. La înviere
fiecare om va avea propriul lui caracter”.
Acesta este un punct vital. Înţelegerea corectă a unora dintre cele mai importante adevăruri biblice depinde de
aprecierea acestui punct. Să vă întreb, se nasc fiinţele umane cu spirite care sunt neutre din punct de vedere moral,
nici bune, nici rele? Este adevărat că ultima condiţie a minţii depinde de experienţele acelei persoane de îndată ce
începe să crească? Lucrurile pe care le vede, aude, învaţă etc. vor determina tipul de minte pe care îl va avea, bună
sau rea? Este adevărat că la naştere trupul său este slab, degenerat şi păcătos, dar spiritul este neutru din punct de
vedere moral, nici bun, nici rău? Nu putem răspunde corect la această întrebare dacă nu înţelegem adevărul
referitor la ce este cu adevărat spiritul omului. Când un copilaş este nou-născut şi incapabil de gânduri raţionale,
incapabil de conştiinţă morală, are el spirit? Locuieşte răul în mintea lui sau doar în alcătuirea sa trupească,
genetică există tendinţa de a face răul?
O întrebare va pune ordine în această chestiune şi dacă răspundem în mod onest vom şti răspunsul la celelalte
întrebări. Întrebarea este: când se naşte o persoană, este ea egoistă sau altruistă din punct de vedere natural? Se
gândeşte ea în mod instinctiv la alţii sau la ea însăşi? Răspunsul este evident. Sinele este centrul natural al tuturor
celor ce sunt născuţi pe această planetă şi aceasta a fost adevărat pentru toţi oamenii din toate timpurile de la
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căderea lui Adam, cu o singură excepţie. Egoismul este rădăcina păcatului, temelia lui şi deci unde există egoism,
răul este automat prezent.
Dar de unde vine egoismul? Unde locuieşte el? Este ceva transmis prin gene? Este construit în muşchi, sânge
sau oase? Sigur că nu! Egoismul este în întregime un lucru al minţii şi prezenţa lui universală în toţi oamenii la
naştere demonstrează faptul că omul este născut nu numai cu un trup păcătos, ci cu o minte, un spirit păcătos şi
acest spirit păcătos există chiar înainte ca omul să fie capabil de gândire raţională. De aceea, Cuvântul lui
Dumnezeu ne spune în limbaj care nu lasă loc neînţelegerii:
„Isus i-a răspuns şi i-a zis: ‚Adevărat, adevărat îţi spun că dacă un om nu este născut din nou, nu poate vedea
împărăţia lui Dumnezeu.’” Ioan 3:3
„Pentru că mintea carnală este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu: căci ea nu este supusă legii lui Dumnezeu şi
nici nu poate să fie.” Romani 8:7
Mintea carnală este pur şi simplu mintea ce nu este reînnoită de Spiritul lui Dumnezeu în naşterea din nou.
Această minte este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, indiferent dacă această minte are o zi sau o sută de ani.
Atât timp cât persoana nu este născută din nou, ea este în mod natural în vrăjmăşie cu Dumnezeu.

Numai Dumnezeu este bun
Aşa cum am tot accentuat, numai Dumnezeu este bun (Matei 19:17; Apocalipsa 15:4). Nu există persoană sau
loc în univers unde se găseşte bunătate dacă nu locuieşte Dumnezeu acolo. Doar divinitatea este bună şi când
recunoaştem aceasta, vom realiza că singura cale prin care o creatură poate să fie bună este dacă ea este unită cu
divinitatea. Nicio creatură nu este bună în ea însăşi şi de aceea oriunde există o creatură care nu este unită cu
Dumnezeu, singura stare posibilă a acelei creaturi este una rea. În mod natural ea este rea. Nu este nicio altă
opţiune deschisă pentru ea.
Aceasta este ceea ce Lucifer, Adam, Eva şi milioane de îngeri nu au realizat când au ales să acţioneze
independent de Dumnezeu, când au ales o cale care i-a separat de Dumnezeu. În trecere, să observăm că acest
lucru li s-a întâmplat când erau în trup fără păcat. Nu a avut nimic de-a face cu natura lor fizică, ci a avut de-a face
exclusiv cu o condiţie ce s-a dezvoltat în mintea lor. Imediat au devenit răi, chiar dacă acestui rău i-a trebuit timp
să se manifeste în toate feţele. Totuşi, consecinţele acţiunilor lui Adam au fost devastatoare pentru el şi urmaşii
lui. Ca rezultat al alegerii lui, fiecare din urmaşii lui era destinat să fie născut separat de Dumnezeu – un membru
al împărăţiei lui Satan, într-o condiţie în care principiul lui Satan, sinele, domnea şi din care lipsea Spiritul lui
Dumnezeu.
Când înţelegem acest lucru, putem vedea de ce fiecare fiinţă umană trebuie să fie născută din nou din Spiritul
Sfânt. În condiţia primei noastre naşteri nu suntem uniţi cu Dumnezeu. De aceea suntem în totalitate răi, păcătoşi
în trup şi păcătoşi în minte. Noi toţi suntem capabili doar de păcat, păcat şi mai mult păcat. Cele mai bune
strădanii ale noastre sunt amestecate cu egoism şi de aceea sunt în mod instinctiv rele.

Noua naştere
Dar când o persoană este născută din nou, ce se întâmplă? O mare schimbare are loc. Dar care este natura
acestei schimbări? Trupul acelei persoane se schimbă? Carnea şi sângele, compoziţia genetică? Biblia, ca de altfel
şi ştiinţa, raţiunea şi istoria ne spun că structura fizică a unei persoane convertite nu se schimbă. Convertirea nu îl
face mai puternic, mai înalt, mai tânăr decât atunci când trăia în păcat. Un test al structurilor genetice va arăta că
nu s-a schimbat fizic şi că aceasta este în continuare condiţia în care el trăieşte şi moare.
Atunci gândurile sunt cele care se schimbă? Constă naşterea din nou dintr-o reeducare aşa încât tiparul de
gânduri se schimbă şi astfel produce acţiuni bune? Fără îndoială că educaţia are o parte de jucat în viaţa
creştinului, dar cu siguranţă nu este factorul cel mai important în noua naştere. Reeducarea nu va face dintr-un om
o nouă creatură. Un nou mod de a gândi nu va face o persoană să experimenteze naşterea din nou. Observaţi ce
spune Isus: „Adevărat, adevărat îţi spun, dacă un om nu este născut din apă şi din Spirit, nu poate intra în
împărăţia lui Dumnezeu.” Ioan 3:5
Înainte să aibă loc educaţia creştină, chiar înainte să fim conduşi la adevăr, înainte de toate trebuie să vină
Spiritului adevărului. Este rolul Spiritului să ne educe după ce suntem născuţi din nou. Înainte să existe abilitatea
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de a gândi gânduri bune şi de a ne conduce la acţiuni bune, trebuie înainte de toate să fie făcută o lucrare de
Spiritul Sfânt în zona fundamentală a naturii umane.
„Căci din interior, din inima oamenilor ies gândurile rele, curviile, preacurviile, uciderea, hoţia, lăcomia,
răutatea, înşelătoria, pofta senzuală, un ochi rău, blasfemia, mândria, nebunia: toate aceste lucruri rele vin din
interior şi mânjesc omul.” Marcu 7:21-23
Starea inimii este adevărata problemă, nu structura trupului sau a gândurilor. Vedeţi ce iese din inima
oamenilor: curviile, preacurviile, crimele, hoţiile, lăcomia, răutatea etc. Cele mai netrebnice şi mai scârboase
păcate. Dar observaţi că sunt incluse şi mândria şi (cel mai semnificativ) gândurile rele. Gândurile produc acţiuni,
dar este ceva care produce gândurile. Trebuie să mergem mai adânc decât gândurile pentru a rezolva problema.
Dificultatea adevărată este inima (la care deseori se face referire prin minte sau spirit). Natura spirituală
fundamentală a omului care nu este născut din nou este rea. El are o inimă rea sau o minte rea; şi aceasta este
problema care trebuie de fapt rezolvată. De aceea, trebuie spus din nou şi din nou: biruinţa păcatului nu poate fi
obţinută prin reformarea acţiunilor. Biruirea păcatului nu poate fi obţinută prin reeducarea minţii. Biruirea
păcatului poate fi obţinută numai când spiritele noastre devin unite cu Spiritul lui Dumnezeu în unirea noii naşteri.
„O, generaţie de vipere, cum puteţi voi, care sunteţi răi, să vorbiţi lucruri bune? Căci din prisosul inimii
vorbeşte gura. Un om bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui; şi un om rău scoate lucruri rele din
visteria rea.” Matei 12:34, 35
Naşterea este procesul prin care o persoană vine pe lume. Naşterea din nou este procesul prin care o persoană
intră în împărăţia lui Dumnezeu. Ce face ca un păcătos să devină un sfânt? Ce schimbare fundamentală are loc
într-o persoană care îl transformă pe el dintr-un păcătos într-un sfânt?
În cea mai adâncă parte a fiinţei lui, în acea parte a lui din care ies toate gândurile şi acţiunile, numită inimă,
minte sau spirit, o influenţă de-a lui Dumnezeu se uneşte cu spiritul acelei persoane. Mă exprim aşa, o influenţă de
la Dumnezeu, dar acest cuvânt nu oferă o imagine completă a ceea ce primim. Această „influenţă” aduce cu ea sau
în ea, chiar natura lui Dumnezeu, de dragoste şi puritate, aduce pace, mângâiere şi prezenţa Sa personală. Este
vorba de Spiritul lui Dumnezeu, nu numai de o influenţă, este de fapt o extensie chiar a vieţii lui Dumnezeu
Însuşi, aşa încât creştinul poate cu adevărat să spună „Dumnezeu Însuşi trăieşte în mine!” Dumnezeu stă pe un
tron în ceruri, dar prin intermediul Spiritului Său, Sinele Lui interior, Se extinde şi este unit cu fiecare fiinţă din
univers care alege să se predea Lui, aşa încât printr-un nevăzut, dar real lanţ de viaţă, Dumnezeu şi fiecare creştin
este unit şi făcut un singur spirit. 1 Corinteni 6:17
Este un lucru minunat la care să contemplăm! Este un adevăr aproape copleşitor de crezut. Este minunea care
aşează creştinismul deasupra oricărei religii false. Binecuvântatul adevăr că Dumnezeu, în Fiul Său, a adus pe fiii
lui Adam în locul unde se împărtăşesc chiar de viaţa Dumnezeului celui atotputernic al universului! Oh, ce
binecuvântare! Cât de tremurător să înţelegi iubirea, mila unui Dumnezeu care ne-a oferit un asemenea privilegiu,
care ne-a înălţat la locul unde suntem, cu adevărat şi literal, proprii fii şi fiice ale Lui, deoarece chiar viaţa Lui este
în noi!
Da, îngerii au fost trimişi să ne slujească. De asemenea ei ne conduc, ne protejează, ne slujesc ca mesageri ai
lui Dumnezeu. Dar ce binecuvântare să ştim că pe lângă aceasta avem contact personal!!
„Prin intermediul Spiritului Său şi al îngerilor, El slujeşte copiilor oamenilor.” (MH, 417).
Dumnezeul nostru nu este ca marii oameni de pe pământ care va trimite un reprezentant în timp ce El Însuşi
rămâne la distanţă. Nu! Prin Fiul Său, El vine mai aproape de noi prin Spiritul Său şi ne leagă de inima Sa printr-o
unire invincibilă.
„Căci prin el amândoi au acces printr-un singur Spirit la Tatăl.” Ef. 2:18
Acum înţelegem de ce Hristos este neprihănirea noastră. Nu că El ne dă neprihănirea, ci El Însuşi este
neprihănirea noastră. Căci, prin Spiritul Sfânt, Hristos vine să trăiască în inimile noastre. Ce primim noi? Nimic
altceva decât viaţa sfântă a lui Hristos. Spiritul Său Se uneşte cu spiritul meu astfel încât noi suntem un singur
spirit. Natura Lui este acum natura mea aşa că acum iubesc neprihănirea şi urăsc păcatul. Blestemul naşterii mele
iniţiale este îndepărtat de binecuvântarea noii mele naşteri. Cu Hristos ca viaţă a mea (Coloseni 3:2) am murit faţă
de păcat (Romani 6:7), faţă de carne (Romani 8:7), faţă de omul cel vechi (Romani 6:6), faţă de trupul păcatului
(Romani 6:6; 8:10). Nu eu, ci Hristos trăieşte în mine. (Galateni 2:20)
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Perfecţiune relativă
Aceasta nu înseamnă că atunci când Spiritul lui Hristos este unit cu spiritul nostru imediat suntem absolut
perfecţi în orice privinţă. Perfecţiune absolută sugerează că toate acţiunile mele sunt perfecte şi că fiecare lucru pe
care îl fac demonstrează în mod perfect caracterul lui Dumnezeu în orice privinţă. În timp ce ne bucurăm în viaţă
şi neprihănire trebuie să înţelegem că, şi atunci când ne împărtăşim de viaţa lui Hristos, totuşi ascultarea de
Dumnezeu depinde de cât de bine înţelegem voia Lui. Dumnezeu nu lucrează independent de voinţa şi înţelegerea
noastră. El nu ne revelează tot adevărul dintr-o dată, este scopul Lui să continue să ne conducă pas cu pas prin
Cuvântul Său la o înţelegere mereu crescândă a voii şi a căilor Lui. Într-o zi va exista un popor care va avea o
înţelegere completă a voii lui Dumnezeu în ceea ce priveşte viaţa omului în această lume, iar aceşti oameni Îl vor
reprezenta pe Hristos mai perfect decât au făcut-o orice alţi oameni vreodată. Aceştia vor fi cei 144.000, iar
aceştia vor fi perfecţi în absolut orice sens atât cât perfecţiunea umană este posibilă în această viaţă.
Totuşi, aceasta nu contrazice realitatea că aici şi acum, fiecare creştin poate fi şi se cuvine să fie perfect. Ce
cere Dumnezeu de la mine? Tot ce Îmi cere El este să predau Lui absolut tot, fără rezerve. Ce altceva pot să fac?
Orice altceva este lucrarea lui Dumnezeu. El trebuie să mă înveţe voia Sa, trebuie să mă conducă în tot adevărul
pas cu pas. Astăzi când mă predau în totalitate Lui, El va împlini voia Lui astăzi în mine. Cere Dumnezeu sau
aşteaptă de la mine mai mult? În mod absolut, nu! Predare totală este tot ceea ce cere Dumnezeu şi astfel, când o
persoană s-a predat pe deplin lui Dumnezeu, acea persoană este perfectă în ochii lui Dumnezeu. Chiar şi atunci
când cei 144.000 vor fi absolut perfecţi va însemna pur şi simplu că ei sunt predaţi lui Dumnezeu sută la sută.
Predarea lor nu este mai mare decât predarea adevăratului creştin de astăzi. Faptul că Dumnezeu le dă lor mai
multă lumină nu înseamnă că ei sunt mai predaţi decât alţii, ci că pur şi simplu scopul lui Dumnezeu pentru ultima
generaţie implică o revelaţie mai mare a voinţei şi a caracterului Său.
De aceea poate fi salvat tâlharul de pe cruce. Predarea lui a fost deplină şi aceasta va fi la fel pentru toţi cei
care vor fi salvaţi. Dumnezeu va avea control deplin asupra voinţei persoanei şi de aceea va fi capabil să îi dea
chiar viaţa Sa.

David Clayton, Mai 2006

Semnul desăvârşirii
„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui
Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.” Apocalipsa 12:17.
Mulţi au folosit acest verset pentru a demonstra lumii că noi facem parte din adevărata grupare a lui
Dumnezeu, în aceste ultime zile. Am arătat că sunt două semne ale rămăşiţei: în primul rând, că ei ţin poruncile
lui Dumnezeu şi în al doilea rând, ei au mărturia lui Isus, care este spiritul profeţiei. Apocalipsa 19:10. Aceste
două semne au fost argumentele pentru a demonstra că noi facem parte din rămăşiţa poporului lui Dumnezeu.
Este adevărat că, în contextul cărţii Apocalipsei, Dumnezeu ne oferă aceste două semne pentru a identifica
rămăşiţa. Cu toate acestea, această carte este plină de ilustraţii şi simboluri şi este posibil să înţelegem sau să
interpretăm greşit ceea ce este cu adevărat scris acolo. Există un semn descris în Biblie, mult mai important,
fundamental şi mai sigur, care este identificat ca fiind adevăratul semn al creştinului desăvârşit: 1 Cor. 12:28.
„Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au
darul minunilor; apoi, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi”.
Observaţi toate darurile pe care le-a pus în biserică; toate ar trebui râvnite. Mormonii pretind că au doisprezece
apostoli şi un profet. Martorii lui Iehova susţin că Judge Rutherford, fondatorul lor, a fost un profet şi Adventiştii
susţin acelaşi lucru despre Ellen White. Darurile Spiritului sunt lucruri de râvnit şi sunt de multe ori privite ca un
indicator al chemării lui Dumnezeu, al semnului poporului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Pavel continuă cu
argumentul său în versetele 29-31: „Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt
făcători de minuni? Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc? Umblaţi, dar, după
darurile cele mai bune. Şi vă voi arata o cale nespus mai bună”.
Despre ce vorbea Pavel? El dorea să prezinte o cale mult mai bună, dar mai bună decât ce? O cale mult mai
bună decât a avea darul prorociei, al minunilor, al vindecărilor, etc. Există o cale mai bună decât a avea spiritul
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profeţiei, chiar şi de a păzi „poruncile lui Dumnezeu”, de a avea „mărturia lui Isus Hristos”, în modul în care sunt
înţelese de obicei aceste două semne. Cu alte cuvinte, el spune, dacă vreţi să stabiliţi un standard ca şi ţintă care să
fie atinsă în viaţa de creştin, asta este ceea ce trebuie să căutaţi.

Cel mai mare dar
Acest capitol, 1 Corinteni 12, este urmat de unul dintre cele mai importante capitole din Biblie, capitolul 13,
cel care vorbeşte despre dragoste şi despre importanţa ei. Începe astfel: „Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi
îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor”.
Mie îmi plac sunetele domoale, ca este cel al chitarei. Zăngănitul chimvalului nu este genul meu. Când este
mânuită cum trebuie, chitara pare că vorbeşte, dar, pentru mine, un chimval face doar un sunet fără sens.
Pavel spune că nu contează ce dar al spiritului ai, dacă asta este tot ceea ce ai, suni ca o tobă goală. Nu are
niciun sens. El spune că, dacă am toate aceste lucruri şi nu am dragoste nu fac altceva decât să fac gălăgie.
„Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată
credinţa aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea
pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.”

Dragostea împlineşte legea
Romani 13:8 ne lărgeşte înţelegerea asupra acestui subiect. Să vedem ce spune. Aici începem să punem
Apocalipsa 12:17 în contextul potrivit.
„Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea. De
fapt: ‚Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nici o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti’ şi orice altă poruncă
mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: ‚Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ Dragostea nu face rău
aproapelui: dragostea, deci, este împlinirea Legii.” Romani 13:8-10.
Din oricare unghi am privi, ţinta creştinului este să iubească pe alţii. Aceasta este ceea ce vrea Hristos. Pavel
spune că singura obligaţie pe care o am faţă de tine este că sunt legat să te iubesc; nu pot să fac altceva decât să te
iubesc. Dacă aş putea să mă scol în fiecare dimineaţă şi să am în mintea mea doar întrebarea „Ce lucru bun pot să
fac pentru tine?”. Şi dacă aş putea să am această atitudine, într-un mod practic, în fiecare zi, atunci, potrivit
Bibliei, am împlinit legea. Dacă aceasta este motivaţia mea, să nu caut binele, bunăstarea sau înălţarea mea, ci
binele celorlalţi, atunci, aşa cum spune Biblia, am împlinit legea. Este acesta înţelesul textului? Aceasta este ceea
ce explică Scriptura atunci când spune că „dragostea este împlinirea legii”. Înţeleasă şi manifestată cum trebuie,
dragostea este împlinirea legii.
Acum, vedem că aici el aminteşte 5 porunci şi spune „că dacă ar mai fi altă poruncă, se cuprinde, pe scurt, în
aceasta: ‚să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Bineînţeles că acest lucru necesită o mică explicaţie, aşa că,
haideţi să mergem la Matei 22 şi să ne uităm la versetul 37. Este acelaşi verset pe care îl folosim tot timpul pentru
a demonstra care este cea mai mare poruncă, dar vreau să citim puţin mai departe de data aceasta.
„Isus i-a răspuns: ‚Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul
tău.’ Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: ‚Să iubeşti pe aproapele tău ca
pe tine însuţi.’ În aceste două porunci se cuprinde toată Legea si Prorocii.”
Accentul acestor versete este asupra dragostei în două căi: către Dumnezeu şi către aproapele.
Când Pavel spune că dragostea împlineşte legea, este clar că în acest pasaj el vorbeşte de partea a doua a legii.
„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” împlineşte a doua parte a legii. Aceasta este cea de-a doua poruncă,
dar Isus spune că prima este „iubeşte pe Dumnezeu cu toată inima ta”, şi aceasta acoperă prima secţiune din lege.
Cu toate acestea, pot să pun legea într-un scenariu negativ. Pot să spun „Te rog să nu vii să iei din portocalele
mele.” sau „Te rog să nu intri în casa mea cu pantofi murdari.” sau „Nu vorbi cu mine în felul acesta”. Acesta este
modul negativ de a o prezenta, dar să zicem că spun „Trebuie să mă iubeşti şi să mă tratezi ca pe tine însuţi”.
Acoperă toate aspectele fără a intra în detalii şi asta înseamnă când spune „dragostea este împlinirea legii”.
Dragostea nu gândeşte, nu caută să facă rău aproapelui său, deci dragostea este împlinirea legii. În aceste două
porunci se cuprinde toată legea şi proorocii.

Dragostea îngăduie şi iartă
Să ne uităm la Coloseni 3:12-14 şi vom vedea că acest lucru este o accentuare proeminentă în Scriptură.
„Astfel, dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu
bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelunga răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă unul are pricină să se
plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.”
Ce înseamnă „îngăduiţi-vă unii pe alţii”? Înseamnă să răbdăm unii cu alţii. Acum, dacă o persoană nu are
greşeli, mai este nevoie să o rabzi?
5
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Gândiţi-vă pentru un moment şi întrebaţi-vă: „Care era starea mea când Hristos m-a iertat?” Hristos a murit
pentru mine când eu nu simţeam nicio dorinţă să Îi fac pe plac. Care dintre noi se poate ridica şi să spună „Astăzi
nu L-am supărat pe Hristos, nu L-am rănit, nu am păcătuit”. Adică, dacă ne uităm la lucrurile pe care cei din jurul
nostru le-au făcut rănindu-ne, cum se poate compara acest lucru cu ceea ce am făcut noi rănindu-L pe Hristos?
Cuvântul spune aici „Aşa cum v-a iertat Hristos”; aceasta este măsura în care şi voi trebuie să îi iertaţi pe cei care
vă greşesc.
Mai mult, Isus a spus o pildă care ne arată foarte clar că, dacă nu iertăm pe cei care ne-au greşit, atunci iertarea
pe care Dumnezeu ne-a dat-o, va fi luată înapoi. (Matei 18:23-35). Pasajul vorbeşte despre un om care îi datora
mulţi bani unui împărat, dar a fost iertat de acesta.
Însă acelaşi om, prinzând pe un altul care îi datora doar câţiva bani, l-a aruncat la închisoare. Şi când împăratul
a auzit acest lucru a fost foarte mâniat. Atunci omul a fost chemat înaintea regelui, care a zis: „Rob viclean! Eu ţiam iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău cum am avut eu milă
de tine?” Şi stăpânul s-a maniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Isus a concluzionat
parabola spunând „Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe
fratele sau”.
Este adevărat că aceste versete nu tratează problema în întregime. Câteodată relaţiile umane sunt foarte
complexe şi există lucruri care nu sunt atât de simple ca şi simpla iertare. Este implicată şi încrederea reciprocă.
Mai există anumite chestiuni pe care numai iertarea nu le poate acoperi, dar dacă începem pe principiul de a avea
atitudinea lui Dumnezeu unii faţă de alţii, atunci vom începe pe o bază corectă şi va fi posibil ca lucrurile rele să
se îndrepte şi să existe o armonie adevărată în poporul lui Dumnezeu.
Eu cred că salvarea mea veşnică nu depinde de nimeni altcineva decât de Hristos şi de mine. Dar cred de
asemenea că Hristos m-a făcut parte din trupul Său, şi cred că, din această poziţie, El vrea să fiu responsabil
pentru fiecare persoană care face parte din acelaşi trup. N-aş putea să am un deget rupt şi să spun „Nu-mi pasă; să
se descurce singur”. În acelaşi fel, nu pot să fac parte din trupul lui Hristos şi să nu-mi pese că există o parte din
acel trup care e bolnav şi are nevoie de ajutor.
Adevărul este că, dacă este nevoie să ne iertăm unii pe alţii, este pentru că unii dintre noi i-au ofensat pe alţii,
nu-i aşa? Dacă nu ne ofensăm, nu va fi nevoie să ne iertăm unii pe alţii. Dacă nu vom avea greşeli, nu va fi nevoie
să fim în poziţia de a ne îngădui unii pe alţii. Este clar că El vorbeşte oamenilor recunoscând faptul că există
greşeli, probleme, slăbiciuni şi că trebuie să ne îngăduim unii pe alţii şi să fim răbdători unii cu alţii.
Dacă se ajunge vreodată în punctul în care să spui „Trebuie să pierd degetul acesta”, este pentru că acel deget
nu mai poate fi recuperat ca şi în cazul cancerului sau al altor boli în care mădularul începe să putrezească, şi ştii
că, dacă e lăsat să se extindă mai departe, va ajunge să distrugă întregul trup, şi îl vei tăia, dar cu mare părere de
rău. Aţi văzut vreodată pe cineva care se duce bucuros la chirurg şi spune „Tăiaţi-mi mâna aceasta”? Când te duci
la dentist cu un dinte cariat, ţi se spune „Încearcă să-l plombezi cumva, dar nu-l scoate afară”. Încerci să îl salvezi
şi singurul motiv pentru care l-ai scoate este pentru că nu mai poate fi salvat. Sunt momente în care trebuie scos
sau când cancerul trebuie tăiat, dar aceasta este măsura extremă pe care vrei să o amâni cât mai mult pentru că îţi
pasă de acel mădular. Noi toţi suntem parte din trupul lui Hristos şi ar trebui să ne gândim la acest lucru.

Mai presus de tot
În Coloseni capitolul 3, este scris: „Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este
legătura desăvârşirii.” Coloseni 3:14.
Mai presus de ce? Mai presus de umilinţă, îndelungă suferinţă, bunătate, smerenie, milă, îngăduinţă unii faţă
de alţii, iertare. Eu pot spune cuiva „Te iert, o să fiu răbdător cu tine, o să fiu îngăduitor”, dar există ceva mai mult
decât asta şi anume să ai o adevărată dragoste pentru oameni.
Am văzut părinţi răbdându-i pe copii lor într-un mod minunat. Câteodată copii sunt obraznici, neascultători şi
încăpăţânaţi, dar când văd părinţii cum suferă pentru ei, înţeleg că dragostea este într-adevăr răbdătoare şi că ceva
dinlăuntrul lor e legat de acel copil atât de tare, încât le este greu să-l rănească chiar şi numai puţin, atunci când
este necesar. Dacă am simţi astfel pentru alţii, am înceta să ne condamnăm şi să ne înstrăinăm unii pe alţii.
Este scris: „Mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii”. De ce este
aleasă dragostea? De ce este dragostea selectată ca semn al desăvârşirii? Remarcaţi că, semnul desăvârşirii nu este
mărturia lui Isus Hristos sau păzirea poruncilor, ci este dragostea. De ce? 1 Ioan 4:8 spune: „Cine nu iubeşte n-a
cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste”.
Dacă Dumnezeu este iubire şi eu experimentez adevărata dragoste, am devenit ca Dumnezeu şi Dumnezeu este
desăvârşit. Dragostea este semnul desăvârşirii pentru că dragostea este caracterul lui Dumnezeu.
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Aceasta este porunca Mea
Unul dintre versetele favorite ale multor adventişti este Ioan 15:10: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne
în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui.” Acesta este
asemănător cu versetul 14: „Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.” Adevărul este că, de cele
mai multe ori, înţelegem greşit aceste versete. Versetul 12 subliniază ceea ce vroia, de fapt, Isus să spună:
„Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.”
În contextul capitolelor din Ioan 13, 14 şi 15, când Isus vorbeşte despre porunci, El aminteşte porunca de a ne
iubii unii pe alţii. Aceasta era marea povară pe inima Lui, înainte de a Se înălţare. Cu puţin înainte, ucenicii se
certaseră despre cine să fie mai mare. Ucenicii aflaseră că Iacov şi Ioan se duseseră cu mama lor la Isus pentru a-L
ruga să le dea un loc deosebit în împărăţie. Imaginaţi-vă ce resentimente nutreau în inimile lor faţă de cei doi
ucenici. Credeţi că aveau sentimente binevoitoare faţă de cei doi?
Isus nu i-a adunat pe toţi spunând: „Iacov, Ioan: aţi cam întrecut măsura”, şi nu i-a mustrat înaintea celorlalţi.
El doar le-a spus tuturor: „Am o povară pe inimă. Eu am să plec, iar voi veţi trece prin cea mai mare durere pe
care aţi experimentat-o vreodată. Inima mea este apăsată de o mare povară”. El încerca să le spună: „Ce doresc cel
mai mult este să vă iubiţi unul pe altul aşa cum v-am iubit Eu”. El ştia că, dacă Iacov şi Ioan ajungeau să înţeleagă
acest lucru, nu şi-ar mai dori niciodată să stăpânească peste ceilalţi. Şi mai ştia că, dacă ceilalţi ajungeau să
înţeleagă această dragoste, nu s-ar mai simţi deranjaţi ca Iacov şi Ioan să fie într-o poziţie mai înaltă. Ştia că acest
lucru nu ar mai conta pentru cei care se iubesc şi că ar gândi mai degrabă: „Este mai bine să aibă el acest lucru
decât să îl am eu”.
Când vorbim despre dragoste, nu vorbim despre sentimentalism. Priviţi ce spune în 1 Cor. 13:4-6: „Dragostea
este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de
mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de
nelegiuire, ci se bucură de adevăr.”
Dragostea este îndelung răbdătoare. Asta înseamnă că poţi să stai în foc sau să-ţi bagi mâna în foc şi s-o ţii
acolo pentru mult timp? Despre ce vorbeşte Pavel aici? Despre situaţia în care cineva te răneşte din nou şi din nou,
iar tu ce faci? Tu accepţi, îl rabzi mult. Accepţi acest lucru mereu şi mereu. Aşa este dragostea: „rabdă mult şi este
plină de bunătate”.
„Dragostea nu pizmuieşte”. Dragostei nu îi pasă că un frate ajunge mai sus şi tu eşti aici jos; tu te bucuri pentru
fratele tău. Nu încerci să te înalţi pe tine şi să te pui pe primul loc. „Nu caută folosul său”, însemnând ce? Nu
căutam interesul nostru şi e interesant, pentru că, ce facem noi de dimineaţă până seara dacă nu chiar asta: căutăm
folosul nostru? Dar aici scrie că adevărata dragoste nu caută folosul ei.
Gândiţi-vă la fiinţele cereşti. La începutul fiecărei zile, care este prima grijă din mintea îngerului meu păzitor?
Sunt eu, nu-i aşa? Eu sunt interesul lui, hobby-ul lui, viaţa lui. Toate energiile lui sunt canalizate pentru salvarea
mea; nu se îngrijorează de sine pentru că ştie că Tatăl Se gândeşte la el. Acum, se presupune că noi suntem
mesagerii lui Dumnezeu pe pământ, dar ne trezim în fiecare zi şi care este primul lucru la care ne gândim? Aici
putem răspunde fiecare. Dar adevărata dragoste nu urmăreşte propriile interese. Versetul continuă: „Nu se mânie,
nu se gândeşte la rău”.
Dumnezeu să ne ajute ca acest lucru să se întărească în inimile noastre. Lucruri mărunte ne deranjează atât de
uşor, uneori chiar ceva spus cu inocenţă. Această abilitate de a rezista provocărilor merge mână în mână cu
adevărata virtute de a „nu se gândi la rău”. Ce înseamnă asta? Vreau să reformulez: dragostea nu este suspicioasă.
Dragostea nu face un scenariu rău acţiunilor tale, chiar şi când totul pare în acest fel. Nu cred că, atunci când faci
asta, o faci pentru că vrei să mă desconsideri şi să ieşi în evidenţă. Dragostea pune cel mai bun scenariu în jurul
acţiunilor unei persoane.

Terminarea lucrării
Putem aşeza perfecţiunea în toate limbile şi contextele, dar în ultimă instanţă, perfecţiunea înseamnă a fi ca
Dumnezeu şi aceasta înseamnă a experimenta, a avea şi a demonstra dragostea pe care o are Dumnezeu. Există un
frumos comentariu al lui Ellen White care exprimă acest lucru într-un mod mişcător: „Când vom iubi lumea aşa
cum Isus a iubit-o atunci, pentru noi, misiunea Lui este împlinită. Suntem potriviţi pentru cer pentru că cerul este
în inimile noastre.” „Hristos lumina lumii”, pag. 641.
De fiecare dată când citesc acest lucru mă simt emoţionat. Ce înseamnă perfecţiunea? Cum ajung să fiu
desăvârşit? Când iubim lumea aşa cum a iubit-o Hristos, atunci lucrarea lui Isus pentru noi este terminată. Am
putea vorbi despre ispăşire, despre ştergerea păcatelor, desăvârşirea sfinţilor sau sigilarea celor 144.000, dar iată o
cale mai simplă: atunci când iubim lumea aşa cum Hristos a iubit-o, atunci lucrarea Lui e terminată. Noi suntem
gata pentru cer, pentru că în acel moment, când o astfel de dragoste este în noi, cerul este în inimile noastre. Este
spus într-un mod simplu, într-un mod minunat, dar este cu adevărat modul în care trebuie să privim lucrurile.
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Cum pot oamenii cunoaşte că suntem ucenicii Lui? Cum pot şti că suntem creştini? Nu pentru că păzim
poruncile şi avem mărturia lui Isus. Isus spune: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi
avea dragoste unii pentru alţii.” Ioan 13:35. Dar cum vor ştii că ne iubim unii pe alţii? Când vom spune în gura
mare: „Îi iubesc pe oameni”? Nu fac toţi aşa? Cum vor ştii că avem dragoste unii pentru alţii?
Apostolul Ioan sugerează că dacă nu avem iubire pentru aproapele nostru, pe care îl vedem, atunci nu este
posibil să Îl iubim pe Dumnezeu, pe care nu-L putem vedea. (1 Ioan 4:20) O persoană poate spune „Îl iubesc pe
Dumnezeu şi caut slava Lui”, dar dacă nu arătăm dragoste pentru aproapele nostru, asta înseamnă că nu avem
dragoste pentru Dumnezeu deloc.
Dacă un necredincios ar examina vieţile noastre din ultimul an, ar ajunge el la concluzia că ne iubim unii pe
alţii? Ce părere şi-ar face despre felul de oameni care suntem, în comparaţie cu creştinismul din Biblie?
În 1 Ioan 3:18 scrie: „Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.”
Să parafrazăm! „Arătaţi prin acţiunile voastre că iubiţi, nu doar cu gura.”
Mai este un alt lucru care trebuie subliniat şi anume: marea mea preocupare, dacă citesc Biblia cum trebuie, nu
este că cineva nu mă iubeşte. Grija mea ar trebui să fie să iubesc acea persoană! Asta este ceea ce Scriptura
subliniază. Accentuează datoria mea de a iubi lumea. Aştept eu ca lumea să mă iubească? Dacă asta aştept,
înseamnă că nu înţeleg Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că lumea mă va urî, dar că eu
trebuie să iubesc lumea aşa cum Hristos a iubit-o, că trebuie să îmi iubesc semenii indiferent cum mă privesc ei.
Dacă fiecare dintre noi înţelege acest lucru corect, atunci multe lucruri greşite se vor îndrepta.

David Clayton, Decembrie 2000

Omega ereziilor mortale
–partea a doua –

Ce au crezut pionierii?
Russell Holt, într-o consemnare semestrială scrisă pentru un curs la Universitatea Andrews pentru profesorul
Mervyn Maxwell, a realizat un studiu despre dezvoltarea doctrinei Trinităţii în Biserica AZŞ şi cum a devenit ea o
doctrină. El o priveşte dintr-un punct de vedere pozitiv, cu alte cuvinte, crede că a fost bine că această schimbare a
avut loc. El a scris unele lucruri pe care aş vrea să le citez. La pagina 4 al studiului său, el scrie:
„O examinare atentă a altor scriitori din timpul acestor ani descoperă că ei au respins trinitatea până la ultimul
om.”
Aşadar, dacă te uiţi prin scrierile adventiştilor timpurii, fiecare dintre ei a respins trinitatea. Nu exista nici
măcar unul care să creadă în trinitate. Chiar dacă multe dintre articolele pe care le citiţi astăzi spun că majoritatea
dintre ei a respins trinitatea, acest lucru nu este adevărat. Fiecare dintre ei a respins trinitatea! Nu veţi putea găsi
nici unul dintre adventiştii timpurii care să fi susţinut această doctrină cât timp au fost membrii în biserică.
D.N. Canright a respins trinitatea cât timp a fost adventist, dar după ce a apostaziat şi a părăsit Biserica, a scris
o carte împotriva adventismului atunci când a acceptat trinitatea – fapt care, probabil, este mai semnificativ decât
credem. Russell Holt continuă şi vorbeşte de James White. El spune:
„Dovada lăsată de stiloul lui (al lui James White) pare să indice că de la primele afilieri spirituale cu ‚Christian
Connection’, până la moartea lui la 60 de ani, James White s-a opus Trinităţii atât pe baza logicii, cât şi a
Scripturii, în acelaşi timp susţinând concepţia poziţiei înălţate şi a divinităţii lui Isus Hristos. Concluzia la care
ajungem este intrigantă datorită relaţiei lui unice şi speciale cu solul Domnului, care s-a întâmplat să fie soţia sa.
În mod sigur, ea era familiară cu gândirea lui la acest subiect. A aprobat-o ea? Dacă nu, de ce a continuat el în
această convingere? Doar s-a reţinut ea de la a-l corecta? De ce?... Întrebările care se ridică sunt fascinante, dar nu
uşor de răspuns la ele. Cel puţin despre James White însuşi se poate demonstra că a fost un consecvent antitrinitarian.”
Într-adevăr fascinant! James White a murit în 1881, după ce fusese căsătorit cu Ellen White de aproximativ 35
de ani. Cea cu care el a lucrat, cu care a mâncat, cu care a dormit, cu care a studiat, împreună cu care a mers
încoace şi încolo predicând şi dând diverse solii, care era profetul – solul lui Dumnezeu şi, după cum se
presupune, soţul ei învăţa o doctrină falsă?? (Poate fi demonstrat că James White a ieşit de multe ori şi a vorbit
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împotriva concepţiei trinitariene, numind-o o doctrină catolică – şi totuşi, această femeie care era profetul lui
Dumnezeu şi propria lui soţie, niciodată nu i-a spus: „James, tu greşeşti în acest punct”? Nici măcar o dată?)

Scrierile lui Ellen White folosite în mod greşit
pentru a promova teorii false
Să cred că Ellen White a crezut în trinitate? Nu ştiu cum e pentru dumneavoastră, dar mie mi se pare foarte
ciudat şi inexplicabil. În mod clar, ea nu a crezut în trinitate. În mod clar scrierile ei sunt folosite în mod greşit
astăzi pentru a încerca să se spună că ea a crezut în trinitate. Acest lucru nu este atât de ciudat, deoarece ştiţi că
exact acest lucru se întâmpla în timpul ereziei lui Kellogg. Să citim ce a spus sora White:
„În controversa care s-a ridicat printre fraţii noştri referitoare la învăţăturile acestei cărţi, cei care erau pentru
circulaţia ei largă au declarat: ‚Conţine chiar punctele de vedere pe care le-a învăţat sora White.’ Această afirmaţie
m-a lovit direct în inimă. M-am simţit zdrobită în inimă, pentru că ştiam că această reprezentare a chestiunii nu
era adevărată.’” (SM1 – 203)
Aţi prins ideea? Ei spuneau că aceasta învăţa sora White. Ei foloseau scrierile ei. Puţin mai jos ea continuă:
„Sunt obligată să vorbesc pentru a nega pretenţia că învăţăturile din Templul viu pot fi susţinute prin afirmaţii din
scrierile mele. E posibil ca în această carte să existe expresii sau puncte de vedere în armonie cu scrierile mele. E
posibil să existe în scrierile mele multe afirmaţii care, scoase din contextul lor şi interpretate după mintea
scriitorului Templului viu, ar părea în armonie cu învăţăturile acestei cărţi. Aceasta ar da un aparent suport pentru
pretenţia că punctele de vedere din Templul viu sunt în armonie cu scrierile mele. Dar să ne ferească Dumnezeu
ca această idee să domnească!” (SM1 – 203)
Observaţi ce se întâmpla? Ei foloseau scrierile ei, o citau pe sora White, iar ea însăşi a admis că existau în
scrierile ei multe lucruri care, dacă erau scoase din context, păreau că spun acelaşi lucru ca Dr. Kellogg. Dar ea
spune: „Să ne ferească Dumnezeu ca această idee să domnească!”. Dacă sunteţi familiari cu scrierile ei, veţi
recunoaşte că uneori ajungeţi la o afirmaţie care pare că spune ceva şi care sună ciudat, deoarece nu pare să fie
consecventă cu ceea ce tot ea spune în altă parte. Numai atunci când te uiţi la context pentru a înţelege ideea
principală pe care ea încerca să o afirme, găseşti sensul. Veţi găsi că asta se întâmplă de multe ori.
Astăzi, scrierile lui Ellen White sunt folosite (şi ne vom uita la acest lucru mai îndeaproape pentru a vedea
exact cum scrierile ei au fost manipulate pentru a încerca să se susţină această doctrină trinitariană) în acelaşi fel.
Ea spunea că se întâmpla aşa atunci, în „alfa” şi e raţional să ne aşteptăm să se întâmple şi în zilele „omega”.

Solia din 1888
Acum, să ne mai uităm la o dovadă legată de împrejurări referitoare la ce a crezut sora White. Să ne uităm la
soliile lui Jones şi Waggoner. Majoritatea dintre noi suntem familiari cu ce s-a întâmplat în 1888. Majoritatea
dintre noi ştim că, în 1888, Dumnezeu a trimis o solie specială Bisericii AZŞ prin doi tineri prezbiteri, A.T. Jones
şi E.J. Waggoner. Sora White a aprobat solia venită prin ei.
La sesiunea conferinţei generale ţinută la Minneapolis, aceşti doi tineri au venit cu o solie care Îl ridica pe
Hristos înaintea poporului şi când sora White a auzit solia, a spus că totul dinăuntrul ei spunea „Amin!”. În timp
ce, la modul general, biserica respingea solia, sora White întotdeauna a aprobat-o şi a susţinut-o. Aceasta a avut ea
de spus despre solia pe care Jones şi Waggoner au adus-o Bisericii:
„Aceasta este solia pe care Dumnezeu porunceşte să fie dată lumii. Este solia celui de-al treilea înger care
trebuie proclamată cu glas tare şi însoţită de revărsarea Spiritului în măsură bogată.” (TM, pag. 92).
„Domnul, în marea Sa îndurare, a trimis o foarte preţioasă solie poporului Său prin prezbiterii Waggoner şi
Jones.” (ibid., pag. 91)
Niciodată nu a avut de spus nici măcar un singur lucru negativ despre solia pe care o dădeau ei. De fapt, într-un
loc ea a spus că, dacă oamenii şi-ar părăsi credinţa, solia pe care au adus-o a fost de la Dumnezeu.
În 1890, Waggoner a scris o carte numită „Hristos şi neprihănirea Sa” care a fost retipărită de Biserica
Adventistă. Ni se spună că această carte exprimă în esenţă ce învăţa Waggoner în 1888. Acest este lucru este
destul de interesant, deoarece acum vreau să citesc ceva pentru voi din acea carte, de la secţiunea „Este Hristos o
Fiinţă creată?”
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„Scriptura declară că Hristos este singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. El este născut, nu creat. Cu privire la
momentul în care a fost născut, nu este treaba noastră să ne întrebăm, iar dacă ni s-ar spune, minţile noastre nu ar
putea pătrunde. A existat un timp când Hristos a ieşit şi a provenit din Dumnezeu, din sânul Tatălui, dar acel timp
este atât de îndepărtat în zilele veşniciei, încât pentru înţelegerea finită este practic fără început.”
Aici afirmă că a existat un timp când Hristos a avut un început, un timp când a ieşit din Tatăl. Dar el spune că
acest lucru este atât de îndepărtat, încât pentru înţelegerea omenească, este ca şi când nu ar avea început.
Acum, aceasta era o parte din solia pe care Waggoner o învăţa în 1888. Este o parte din solia despre care Ellen
White a spus că este poruncită de Dumnezeu pentru a fi dată lumii, o parte din ceea ce ea a numit „o foarte
preţioasă solie”. Ea niciodată nu i-a spus lui Waggoner „Ascultă! Doar mergi şi corectează acea mică parte şi
atunci solia va fi în regulă.”; n-a spus niciodată asta pentru că ea a aprobat solia. Aceasta este o altă dovadă
circumstanţială care ne arată ce a crezut sora White despre subiectul acesta.

Încă o piesă din puzzle
Încă o dovadă. Voi cita acum dintr-o scrisoare scrisă chiar de fiul ei, Willie White. Dacă Ellen White era atât
de clară în acest punct al trinităţii, cu siguranţă soţul ei trebuie să fi ştiut ce credea ea. Dar despre fiul ei, Willie
White? Dar despre celălalt fiu al ei, James Edson White? Poate fi demonstrat că, până în 1909, el scria un material
anti-trinitarian.
În 1935, H.W. Carr a scris o scrisoare lui Willie White întrebându-l: „Vrei te rog să îmi spui care ai înţeles tu
că a fost poziţia mamei tale cu privire la personalitatea Duhului Sfânt?” Iată răspunsul lui Willie White:
„În scrisoarea ta mi-ai cerut să îţi spun care am înţeles eu că a fost poziţia mamei mere cu privire la
personalitatea Duhului Sfânt. Nu pot face acest lucru, deoarece niciodată nu am înţeles în mod clar învăţăturile ei
la acest punct. Întotdeauna a existat în mintea mea o nedumerire cu privire la înţelesul afirmaţiilor ei, care pentru
modul meu superficial de gândire, păreau oarecum confuze. Deseori am regretat că nu am avut ascuţimea minţii
care ar putea rezolva acest lucru şi alte nedumeriri.”
Aceasta a scris chiar fiul sorei White în 1935 şi el încă nu putea să spună dacă mama lui a crezut sau nu în
trinitate. El spune „bazându-mă pe scrierile ei nu pot să spun”. Aceasta confirmă ce am spus mai devreme – că
uneori veţi găsi, în scrierile ei, lucruri care par să spună ceva şi apoi altele care par să spună altceva. Depinde de
contextul în care scria, dar dovada circumstanţială: tăcerea ei de-a lungul anilor, chiar cu un soţ anti-trinitarian,
faptul că niciodată nu a ieşit şi a mustrat poporul pentru această convingere falsă la cel mai important punct al
credinţei creştine; toate acestea trebuie să ne facă să înţelegem că sora White nu a crezut niciodată în trinitate.
Acum, iată ce a spus Willie White puţin mai târziu: „Afirmaţiile şi argumentele unora din predicatorii noştri în
eforturile lor de a dovedi că Spiritul Sfânt este o persoană aşa cum sunt Dumnezeu Tatăl şi Hristos, Fiul etern, mau încurcat şi uneori m-au întristat.”
În mod clar aceasta a fost o afirmaţie anti-trinitariană a fiului lui Ellen White. Cu siguranţă că, dacă mama lui
ar fi crezut în trinitate, el ar fi ştiut. Dar evident, învăţăturile sorei White la acest subiect nu au fost de aşa natură
încât să îl convingă pe fiul ei că ea era trinitariană.

Cum s-a realizat schimbarea
Să vedem cum s-a produs în realitate schimbarea din Biserica AZŞ. Mulţi oameni spun că sora White a adus
această schimbare, dar am văzut că aceasta nu se putea întâmpla. Să vedem cum s-a întâmplat în realitate…
Arhitectul şef în această erezie trinitariană a fost de fapt unul dintre „marii” teologi/istorici din Biserică. La fel
cum în „alfa apostaziei”, când făptaşul, Dr. Harvey Kellogg, a fost una dintre cele mai educate minţi din biserică,
la fel în „omega” a fost una dintre cele mai educate minţi – un om pe nume LeRoy Froom, istoricul conducător
din Biserica AZŞ. Acest LeRoy Froom a introdus doctrina trinitariană în Biserica AZŞ şi aproape de unul singur a
inserat-o în credinţele bisericii. Astăzi, este acceptat (de către cei care nu cunosc mai bine) că aceasta este
înţelegerea corectă a Bibliei şi că aceasta este ceea ce adventiştii de ziua a şaptea au crezut mereu.
Să citim din chiar scrierile lui LeRoy Froom. În cartea sa, „Mişcarea destinului”, publicată în 1971, la pagina
322, el scrie: „Aici fac o mărturisire personală, directă. Când între 1926-1928 am fost rugat de conducătorii noştri
să ofer o serie de studii despre ‚Spiritul Sfânt…’ (observaţi subiectul)‚ …înglobând North American Union
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Ministerial Institute din 1928, am descoperit că, în afară de pasaje nepreţuite găsite în Spiritul Profeţiei, nu exista
practic nimic în literatura noastră care să prezinte a expunere sănătoasă, biblică în acest câmp extraordinar de
studiu. Nu existau cărţi anterioare care să te ajute să găseşti cărarea în această chestiune în literatura noastră. Am
fost obligat să cercetez zgârieturi din cărţi valoroase scrise de oameni din afara credinţei noastre.”
Observaţi unde a mers LeRoy Froom să obţină informaţii la subiectul „Spiritul Sfânt”. El spune că „în
literatura noastră” cu greu putea găsi ceva. Cum s-a întâmplat că nu a putut găsi ceva în literatura noastră? Nu
pentru că nici unul dintre pionieri nu ar fi scris nimic la subiectul „Duhul Sfânt”, ci pentru că nici unul dintre ei nu
a scris la acest subiect din perspectiva pe care Froom o considera cea corectă. Nici unul dintre ei nu a fost
trinitarian. Aşa că el a spus că cu greu a găsit ceva în literatura noastră; chiar şi atunci când a mers la scrierile lui
Ellen White, tot ce a spus a fost că a putut găsi „pasaje nepreţuite”. Deci ce face LeRoy Froom? El spune că a fost
„obligat să cerceteze zgârieturi din cărţi valoroase scrise de oameni din afara credinţei noastre”. Cu alte cuvinte, a
mers la învăţăturile Babilonului pentru a obţine informaţiile despre Duhul Sfânt.
El continuă şi spune: „Avându-le pe acestea, am continuat de acolo; dar s-au dovedit ajutoare timpurii în masă,
dacă nu sute puteau confirma aceeaşi convingere serioasă că unii dintre aceşti oameni în mod frecvent au avut o
înţelegere mai adâncă în lucrurile spirituale ale lui Dumnezeu decât au avut mulţi dintre oamenii noştri despre
Duhul Sfânt şi viaţa triumfătoare.” (Mişcarea destinului, 322).
Aceasta era în 1928, şi atunci a început Froom pentru prima dată să propage această idee trinitariană în
Biserica AZŞ.
La scurt timp după aceea a publicat o carte numită „Venirea Mângâietorului”, o carte despre Duhul Sfânt
folosită încă pe scară largă de denominaţiunea AZS. Această carte de asemenea exprimă concepţia trinitariană.
Froom a avut ceva de spus despre ea. Scriindu-i Dr. Otto H. Christiansen pe 27 octombrie 1960, el a spus:
„Pot declara că Venirea Mângâietorului, cartea mea, a fost rezultatul unor serii de studii pe care le-am dat între
1927-1928 institutelor ministeriale din America de Nord. Nu vă imaginaţi cum am fost snopit în bătaie de unii din
cei cu vederi învechite pentru că am accentuat personalitatea Spiritului Sfânt ca fiind a treia persoană a
Dumnezeirii.”
Observaţi cine s-a opus la ce spunea el – „unii cu vederi învechite”. Ce vă spune asta? Spune că cei cu vederi
învechite sau pionierii s-au opus lui Froom, cei care ştiau ce crezuse biserica în timpul vieţii sorei White şi astfel,
când LeRoy Froom a început să aducă această idee trinitariană, el spune că a fost burduşit de unii dintre cei cu idei
învechite.
Ellen White a murit în 1915 şi până la timpul când ea a murit, nu a existat nicio controversă pe tema trinităţii
sau a personalităţii Spiritului Sfânt sau starea de Fiu a lui Isus în relaţie cu Dumnezeu Tatăl. Acestea erau lucruri
acceptate de adventiştii de ziua a şaptea şi aveau o credinţă comună fără controversă. După ce ea a murit, aceste
idei noi au început să se furişeze şi, aşa cum LeRoy Froom a spus, când a prezentat aceste idei, a fost burduşit de
cei pe care el i-a numit „cu idei învechite”.
El continuă şi spune: „Unii oameni au negat acest fapt… încă îl neagă, dar cartea a ajuns să fie general
acceptată ca standard.”
Acum aş vrea să citesc un alt comentariu din hârtia semestrială a lui Russell Holt, realizată pentru Dr. Mervyn
Maxwell. Amintiţi-vă că el crede că schimbarea a fost una pozitivă pentru biserică, dar este uimitor modul în care
descrie că s-a întâmplat acest lucru şi, când citesc, mă gândesc la „ce descriere uimitoare a îndepărtării de
credinţă”. El a împărţit istoria timpurie a bisericii în trei perioade. Prima perioadă este cuprinsă între 1844-1890 şi
spune că în acest timp „câmpul a fost dominat de cei care au privit trinitatea ca ceva ilogic, nescripturistic, păgân,
subversiv ispăşirii… anti-trinitarianismul este atitudinea denominaţională evidentă.”
Apoi face referire la perioada cuprinsă între 1890-1900, spunând:
„Brusc, în această perioadă, direcţia denominaţiunii despre trinitate a fost decisă de afirmaţii din Ellen G.
White.”
Ne-am uitat deja la acest punct şi am văzut că Ellen White nu a spus nici o dată că pionierii erau greşiţi.
Afirmaţiile lui Ellen White la care face referire se presupune că se găsesc în cărţi precum „Hristos lumina lumii”,
unde, se spune, ea a scris lucruri care arată că Dumnezeu este o trinitate. Totuşi, în acelaşi timp, ea nu a corectat
niciodată denominaţiunea sau oamenii care erau colaboratori cu ea în lucrare în Biserică, lucru ce pare
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inexplicabil. Pare mai probabil că ceea ce s-a întâmplat este că poporul a folosit greşit şi a interpretat greşit
scrierile lui Ellen White pentru a împinge la o poziţie pe care unii o găsesc mai populară, lucru care i-ar face mai
acceptabili pentru oamenii din lume.
Biserica AZŞ s-a înclinat în acea direcţie de când a murit sora White şi probabil chiar înainte… căutând să fie
populară, să fie ca celelalte biserici. Aceasta este ceea ce s-a întâmplat şi, la fel cum au făcut în timpul lui
Kellogg, au folosit scrierile sorei White pentru a-şi susţine apostazia.
Holt continuă şi vorbeşte despre perioada 1900-1930. Amintiţi-vă că sora White a murit la mijlocul acestei
perioade. El spune:
„Această perioadă a văzut moartea celor mai mulţi dintre pionierii care au apărat şi susţinut poziţia antitrinitariană. Locul lor a fost luat de oameni care îşi schimbau gândirea sau care nu se opuseseră niciodată
doctrinei…”.
Acum observaţi un lucru semnificativ – schimbarea nu a avut loc pentru că pionierii îşi schimbaseră gândirea.
Schimbarea a apărut pentru că cei care erau anti-trinitarieni au murit. Cu alte cuvinte, a apărut o nouă generaţie
care nu cunoştea care era credinţa adventă timpurie sau care erau convingerile. O generaţie diferită a apărut care a
adoptat noi credinţe. Foarte semnificativ! Am un nume pentru aşa ceva. Biblia are un nume pentru aşa ceva. O
numim apostazie, o numim cădere, depărtare de credinţă.
Holt continuă: „…Trinitatea a început să fie anunţată, până în 1931 a triumfat şi a devenit standardul poziţiei
denominaţionale. Au rămas membri izolaţi care au refuzat să se supună, dar rezultatul a fost decis”.
Ce cuvinte izbitoare! Într-adevăr, întunericul a triumfat în Biserică. Prieteni, în timp ce citeam acestea a trebuit
să scriu pe margine „ o descriere a apostaziei”! Aici nu avem o schimbare bazată pe oameni care au studiat Biblia
şi şi-au schimbat opiniile. Schimbarea a venit pentru că oamenii care au crezut un lucru au murit în credinţa
adevărului Bibliei. Adventiştii istorici au murit şi noii adventişti au intrat în scenă, aducând cu ei o credinţă
diferită. Astăzi suntem într-o altă biserică. Nu este biserica de care au aparţinut pionierii.
– Va urma –

David Clayton

Divinitatea lui Hristos
În încercarea de a scrie despre acest subiect, sunt conştient ca păşesc pe un teren sacru. Sunt atent totuşi, la
faptul că este nevoie de prudenţă şi respect în abordarea acestui subiect. Nu mi-am asumat această răspundere fără
sincere rugăciuni şi multă meditaţie. Şi totuşi, sunt conştient că acest articol este necesar pentru că există multă
confuzie, neînţelegere şi nesiguranţă în această arie şi, drept consecinţă, oamenii sunt în întuneric în ceea ce
priveşte adevărata identitate şi natură a lui Hristos.
Fiecare cuvânt inspirat ne este dat pentru învăţarea noastră. Prin aceste cuvinte, Dumnezeu încearcă să ne ajute
în înţelegerea adevărurilor divine, simple şi profunde. Convingerea mea este că, în studierea acestor cuvinte ale lui
Dumnezeu, comparându-le cu grijă unele cu altele, vom fi capabili să ajungem la o bună înţelegere a adevărului în
ceea ce priveşte divinitatea lui Hristos, cu condiţia de a fi supuşi Spiritului Său şi dacă vom renunţa la toate ideile
tradiţionale şi preconcepute. Unii, din impuls şi nechibzuit, vor afirma: „Nu discutaţi acest subiect! Este prea sfânt
pentru orice discuţie!” Şi totuşi, acesta este spiritul Papalităţii. Papalitatea a fost cea care a introdus pentru prima
dată acest concept, şi anume că lucrurile pe care Dumnezeu le-a revelat în Cuvântul Său erau prea înalte pentru ca
minţile omeneşti să le contemple şi, prin urmare, (Papalitatea) a interzis studiul Scripturilor.

Contradicţii
Unii dintre cei care pretind că sunt creştini sinceri au îmbrăţişat următoarele idei pe care le susţin ca fiind
adevărul:
1. Dumnezeu Şi-a dat Fiul în lume ca să arate lumii dragostea Sa pentru om, dar Cel pe care El L-a dat nu a
fost cu adevărat Fiul Său.
2. Isus Hristos este Dumnezeu şi Dumnezeu nu poate să moară; cu toate acestea, Isus Hristos a murit la Calvar.
3. Un sacrificiu uman nu putea să şteargă păcatele lumii şi, cu toate acestea, numai partea umană a lui Isus a
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murit. Partea Sa Divină nu a murit, nu putea sa moară.
4. Moartea este un somn inconştient, dar Isus s-a ridicat din morţi; aşadar, trebuie sa fi fost conştient în moarte.
Când o persoană raţională indică aceste contradicţii imposibile şi caută o explicaţie, nu poate găsi nici una. I se
spune că aceste lucruri sunt „un mister de nepătruns” şi este asemenea nutririi unei blasfemii numai simpla
întrebare: „Sunt aceste lucruri adevărate?”. Prin asemenea metode, tatăl minciunilor a ţinut oamenii în întuneric de
când taina păcatului şi-a implantat capul veninos în Biserica Creştină.

Este Isus Hristos Dumnezeul Adevărat?
Am descoperit că, deseori, oamenii îşi petrec timpul certându-se degeaba, uneori chiar ore în şir, doar pentru că
ambele parţi au o înţelegere diferită a unui anumit cuvânt. Aşadar, aş dori să clarific totul de la început.
Cuvântul „Dumnezeu”, atunci când se referă la adevăratul Dumnezeu, este folosit în două moduri în Scriptură:
1. În primul rând, este folosit ca un titlu de referinţă la Fiinţa Supremă din Univers, Acela care este peste toţi
ceilalţi, sursa tuturor lucrurilor.
2. În al doilea rând, este folosit atunci când se face referire la calităţile şi atributele Divinităţii.
Când cuvântul „Dumnezeu” este folosit ca un titlu care se referă la Fiinţa Supremă din Univers, despre câte
fiinţe vorbeşte? Dacă Biblia este adevărată, atunci nu se poate referi decât la o singură Fiinţă. În acest sens, Tatăl
este singurul „Dumnezeu adevărat” (Ioan17:3); „nu este decât un Singur Dumnezeu, Tatăl” (1 Corinteni 8:6); „nu
este nici un altul decât EL” (Marcu12:32); nu este decât „un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor” (Efeseni4:6).
Aceste versete declară în mod clar că Fiinţa care este Suveranul Universului, Acela care este deasupra tuturor, fără
nicio excepţie, este Dumnezeu Tatăl.
Însă, cuvântul „Dumnezeu” este folosit în câteva locuri cu referinţă la faptul că Isus, ca Fiu al Lui Dumnezeu,
posedă toate atributele şi calităţile Divinităţii. Un exemplu relevant în acest sens se găseşte în Ioan 1:1: „Cuvântul
(Isus) era cu Dumnezeu (Tatăl) şi Cuvântul (Isus) era Dumnezeu (o Fiinţă divină care posedă atributele lui
Dumnezeu)”. Vă rog sa fiţi atenţi că în Scripturile greceşti articolul hotărât este înaintea cuvântului „Dumnezeu”
atunci când este folosit cu referire la Tatăl pentru că se vorbeşte de o persoană distinctă. Oricum, acesta nu este
folosit când se face referire la Isus, pentru că atunci nu se referă la o persoană, ci la o calitate a acelei persoane.
Nu se spune că Isus sau Cuvântul era persoana Dumnezeu. El nu era aceeaşi persoană cu care se spune că era, ci
doar avea calităţile, atributele lui Dumnezeu, ale Divinităţii.
Astfel, Isus este Dumnezeu prin Însăşi natura Lui. El posedă toată plinătatea Dumnezeirii (Coloseni 2:9). El
posedă „toată puterea” (exousia- autoritatea nu „dunamis” ca în Matei 6:13) „în Cer şi pe Pământ” (Matei 28:18).
Abilitatea de a da viată, de a crea, de a cunoaşte toate lucrurile, de a vedea toate lucrurile, de a face toate lucrurile
– toate acestea sunt atributele Sale. Apostolul Pavel declară că în pre-existenta LUI era „în forma lui Dumnezeu”
(Filipeni 2:6), că El este „imaginea clară” a Lui Dumnezeu (Evrei 1:3), că El este mai înainte de toate lucrurile”
(Coloseni 1:17) şi că „prin EL se ţin toate lucrurile”, „prin Cuvântul puterii Lui” (Evrei 1:3). Astfel, nimeni nu
poate să nege Divinitatea lui Isus. Ca să faci asta trebuie, în primul rând, să negi Scripturile.
Pe deasupra, după ce considerăm adevărul despre deplina Divinitate a lui Isus Hristos, trebuie totuşi să
recunoaştem, dacă suntem sinceri, că Biblia vorbeşte în mod consistent despre Dumnezeu ca despre o Singură
Persoană individuală şi dovedeşte clar faptul că această Persoană este în mod exclusiv Dumnezeu Tatăl.
Următoarele versete ilustrează acest adevăr:
„Dar vreau să ştiţi că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este
capul lui Hristos.” 1 Corinteni 11:3
„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, Singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care
L-ai trimis Tu.” Ioan 17:3
„Totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi noi în EL, şi un
singur Domn Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, şi prin El şi noi”. 1 Corinteni 8:6
„Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în
toţi”. Efeseni 4:6
„În cetate n-am văzut nici un Templu pentru că Domnul Dumnezeu, cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt
Templul ei.” Apocalipsa 21:22
Aceste versete sunt doar câteva exemple. Mai sunt o mulţime de astfel de exemple care învaţă acelaşi adevăr.
Cum putem să împăcăm totuşi, două adevăruri, amândouă în mod clar evidenţiate de Scriptură şi totuşi, care par a
se contrazice unul pe celălalt?
a) Că Isus este Dumnezeu prin natură, în totalitate Divin.
b) Că există un singur Dumnezeu, care este Tatăl.

Invenţii omeneşti
Multe şi variate sunt căile prin care omul a căutat să armonizeze aceste adevăruri şi foarte puţini sunt aceia
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care au mers pe calea de a accepta pur şi simplu exact ceea ce Biblia spune despre acest subiect. În schimb, ei au
căutat să găsească multe invenţii (Ecleziastul 7:29).
a) Unii au concluzionat că Isus şi cu Tatăl trebuie să fie una şi aceeaşi Persoană care operează în roluri
diferite, în timpuri diferite. La aceste persoane se face întotdeauna referire ca la „cei ce cred într-unul singur” sau
creştinii „numai Isus”.
b) Alţii au ales să redefinească termenul de Dumnezeu. În locul cuvântului care se referă la o Singură
Persoană puternică şi mare, care este Domn peste tot, ei au decis că, de fapt, cuvântul s-ar referi la o „substanţă”
Divină. O entitate misterioasă care este formată din trei părţi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, toţi trei împreună
reprezentând un Dumnezeu. Acesta este conceputul popular al Trinităţii care a fost formulat de către Biserica
Catolică şi care a fost îmbrăţişat de majoritatea denominaţiunilor Creştine.
c) Alţii, în special Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, au ajuns la concluzia că termenul „Dumnezeu” este
un substantiv colectiv, care într-adevăr se referă la Trei dumnezei (!!!) ce lucrează împreună în unitate. Biserica
Adventistă de Ziua a Şaptea ar nega cu siguranţă că ea învaţă sau crede în Trei Dumnezei. Cu toate acestea,
semantica nu neagă adevărul. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea crede în Trei Dumnezei co-egali, co-eterni, coomnipotenţi. Fiinţele care nu sunt înrudite una cu cealaltă – asta învaţă doctrina Triteismului, o doctrină a trei
Dumnezei, chiar dacă se pretinde că aceştia Trei sunt Unul, în sensul că sunt uniţi în caracter şi scop.
d) Unii, în special Martorii lui Iehova, au simţit că, pentru a conserva ideea că Singurul Dumnezeu adevărat
este Tatăl (Ioan 17:3), trebuie să nege Divinitatea lui Isus Hristos, aşa că au ajuns la concluzia că Isus a fost o
Fiinţa creată, care a fost ridicată deasupra celorlalte fiinţe create, astfel transformându-L într-un fel de Dumnezeu,
dar nu o Fiinţă Divină în acelaşi sens ca şi divinitatea Tatălui.
Toate aceste teorii au fost formulate în încercarea de a împăca cele două adevăruri menţionate mai sus: 1) că
nu este decât un Singur Dumnezeu şi 2) că Isus Hristos este o Fiinţă Divină, egală cu Dumnezeu.
Trist şi inexplicabil, nici una din aceste teorii n-a reuşit să se armonizeze cu toate dovezile biblice. Într-adevăr,
toate au învăluit adevărul într-o ceaţă atât de densă încât, singura explicaţie pe care o pot da la aceste contradicţii
inexplicabile ale acestor teorii, este să declare că subiectul Dumnezeu este o „taină”. Că acea teorie (depinde ce
grup întâlniţi) trebuie să fie acceptată, atât contradicţiile cât şi inconsistenţele care vin odată cu „taina”.
Şi cu toate acestea, adevărul biblic este atât de clar şi simplu încât orice copil care citeşte Biblia, fără să fie
otrăvit de influenţele omeneşti, îl poate înţelege imediat.
Din nou şi din nou Biblia declară că Isus Hristos este „Fiul lui Dumnezeu”, „Singurul Fiu născut al Lui
Dumnezeu”. În acest simplu şi totuşi profund adevăr, stă răspunsul clar la acele aparente contradicţii.

Un Fiu adevărat, supus lui Dumnezeu
Isus a fost, este şi va fi Singurul Fiu născut din singurul Dumnezeu adevărat, Tatăl. Cu adevărat născut (de ce
trebuie să subliniez acest lucru când Biblia îl spune atât de clar?), într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Născut din
propria substanţă a Tatălui, Născut (nu creat), în îndepărtatul trecut etern, a devenit la naştere, o Persoană
Distinctă, separată de Tatăl, din aceeaşi „substanţă”, dar nu (aşa cum crezul Nicean o sugerează) împărţind aceeaşi
„substanţă” cu a Tatălui. (nefiind co-subtanţial – Crezul nicean sugerează că El se împărtăşeşte de aceeaşi
substanţă identică cu a Tatălui, făcându-L pe El şi pe Tatăl o parte din aceeaşi Fiinţă. De fapt, El a fost separat de
substanţa Tatălui, dar devenind un individ separat atunci când a fost născut, având aceeaşi natură, fiind din acelaşi
fel de substanţă. El poseda, prin moştenire (ereditate) toate atributele şi calităţile Tatălui Său). Aşadar El este cu
adevărat Divin, este cu adevărat Dumnezeu în natura Sa, în sensul cel mai deplin. Şi astfel putem să înţelegem şi
insistenţa Bibliei în ceea ce priveşte existenţa unui singur Dumnezeu, pentru că Tatăl este sursa tuturor lucrurilor –
cea mai înaltă şi absolută Autoritate, chiar şi peste Isus. Această relaţie între Tatăl şi Fiul, unde Isus este
conducător peste toate, dar supus Tatălui, care este Dumnezeu peste tot, inclusiv peste Isus, este adusă în discuţie
în 1 Corinteni 15:27-28.
„Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară
de Cel ce I-a supus totul. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a
supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie Totul în toţi”.
Aici vedem că este vorba despre Dumnezeu (Tatăl), Cel care pune toate lucrurile sub picioarele lui Isus, dar că
El Însuşi nu este supus lui Isus. Chiar dacă Isus stăpâneşte peste toate, totuşi El este supus Tatălui. Această
limpede învăţătură biblică, separată de „tainele” inventate de minţile omeneşti, explică în mod clar şi simplu cum
Isus Hristos este o Fiinţă Divină, Dumnezeu prin Natură, şi totuşi adevăratul Dumnezeu este Tatăl.

Cine a murit la cruce?
Fiecare idee falsă ridică în jurul ei un zid de alte idei false. Aceasta este o necesitate, pentru a se putea
răspunde contradicţiilor care rezultă, în mod inevitabil, din fiecare minciună. Şi totuşi, de fiecare dată când acest
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zid sau acest lanţ de minciuni este examinat, este găsit stricat încă de la temelie, plin de găuri largi care nu pot fi
peticite nici cu toate minciunile din lume.
Aceia care insistă asupra faptului că Isus Hristos, El Însuşi, este Dumnezeul cel Etern şi Atotputernic,
întâmpină mari dificultăţi în explicarea morţii lui Hristos. Vedeţi, Biblia învaţă destul de clar că Dumnezeu nu
poate să moară. Acest lucru este imposibil (1 Timotei 6:16). Şi cu toate acestea, Biblia declară în modul cel mai
limpede că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre.
„Dar pe Acela care a fost făcut pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Isus, Îl vedem încununat
cu slavă şi cu cinste din pricina morţii pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea
pentru toţi.” Evrei 2:9
„Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele,
pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul.” Evrei 2:14
Isus Însuşi declară: „Am fost mort, şi iată că sunt viu …”. Apoc. 1:18.
Cei care cred în Dumnezeul „trei – în – unu” încearcă să iasă din această dificultate, sugerând că Isus Hristos
avea două personalităţi distincte şi separate. A fost partea umană şi partea divină. Ei susţin că partea umană a
murit, dar cea divină nu pentru că, bineînţeles, Dumnezeu nu poate să moară. Ba mai mult, această sugestie
nebiblică creează însă o şi mai mare dificultate. Dacă ar fi fost adevărat faptul că numai partea umană a lui Hristos
a murit, în timp ce partea Divină a continuat să trăiască, netulburată în planul etern, atunci am avea două acuzaţii
serioase împotriva lui Dumnezeu. Prima ar fi că Dumnezeu nu a oferit decât un sacrificiu uman care să moară
pentru a ispăşi păcatele lumii. Este suficient sacrificiul uman să răscumpere Umanitatea şi să satisfacă pretenţiile
legii călcate a lui Dumnezeu? Iar cea de-a doua acuzaţie ar fi aceea că Dumnezeu Însuşi nu a făcut niciun
sacrificiu la Calvar. Ceea ce a făcut Dumnezeu, potrivit acestei teorii, nu a fost decât să creeze o fiinţă umană în
pântecul Mariei, apoi să vină să locuiască în trupul acela uman timp de trei ani şi jumătate, dar când fiinţa aceea a
fost pusă să moară la Calvar, a abandonat-o şi a lăsat-o să plătească singură preţul. Dacă este adevărat, atunci ce
sacrificiu a făcut Dumnezeu? Nu ar mai fi Dumnezeul Acela care a suferit, ci mai degrabă fiinţa aceea, fiul
Mariei, căruia Dumnezeu i-a permis să sufere şi să moară.
Potrivit cu învăţăturile acestei teorii, Isus Hristos trebuie să fi fost o Fiinţă formată din trei părţi. Prima, ar fi
partea umană, a doua ar fi spiritul uman sau mintea, iar a treia, Spiritul Divin. Ce parte din această fiinţă a dat
Dumnezeu? Trebuie să fi fost Spiritul Divin. Acest Spirit, potrivit acestei teoriei, era a doua persoană a
Dumnezeirii şi era o parte a lui Isus care putea să fie separată de restul Lui. Trupul uman şi spiritul uman au fost
create în pântecul Mariei. Existenţa lor a început în anul, luna şi ziua când Maria a rămas însărcinată. Crearea
acestei părţi umane nu a necesitat niciun sacrificiu din partea lui Dumnezeu. Sacrificiul lui Dumnezeu a constat în
Spiritul Divin pe care El L-a pus în acel corp, fiinţa care a fost cu Dumnezeu Tatăl din zilele eternităţii.
Şi dacă acest spirit nu a murit şi nu putea să moară, părăsind doar partea umană la momentul morţii,
continuând o existenţă conştientă, atunci ar putea moartea acestei fiinţe să demonstreze dragostea Lui Dumnezeu?
Atunci, putem noi să fim de acord că Dumnezeu a turnat tot Cerul într-un singur Dar, că Fiul Lui Dumnezeu a
suferit şi a murit pentru păcatele noastre, dacă tot ce a murit la Calvar, nu a fost decât o fiinţă umană, creată pentru
scopul de a fi sacrificată?
Aceştia sunt stâlpii putrezi pe care se sprijină doctrina Dumnezeului „trei – în – unu”.

Divinitatea şi umanitatea unite
Numai în adevăr vom găsi un sfârşit al tuturor acestor contradicţii. Adevărul este simplu şi destul de clar
subliniat în Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu declară în mod lămurit că acel Divin, pre-existent Fiu al lui
Dumnezeu a devenit o Fiinţă Umană. El nu a venit doar să viziteze un trup uman şi să plece când acel trup ajunge
la necaz. El a devenit o fiinţă umană. Este ceea ce a fost. Era noua Sa identitate.
„Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi...”. Ioan 1:14.
„Dar pe Acela care a fost făcut pentru putină vreme mai prejos decât îngerii...”. Evrei 2:9.
Cu toate acestea trebuie să înţelegem ceva înainte de a merge mai departe. Indiferent ce formă a luat sau cât de
slab a ajuns, Isus Hristos nu ar fi putut niciodată să înceteze să mai fie cine era într-adevăr, singurul Fiu născut al
lui Dumnezeu. Atât timp cât a existat, El a posedat natura cu care S-a născut. El nu putea să înceteze de a fi Cine
era, şi pentru că era Fiul Lui Dumnezeu, El poseda natură Divină.
Ca o ilustraţie la ceea ce vreau să spun, am putea să îmbrăcăm un om, deghizat ca un cimpanzeu, dar el va
rămâne tot o fiinţă umană. Sau am putea să îi tăiem mâinile, picioarele şi să îi îndepărtăm limba, în aşa fel încât să
nu mai poată vorbi, dar el tot om va rămâne. Ceea ce este nu poate să se schimbe, pentru că spiritul din el este un
spirit uman. Identitatea sa nu depinde de cum arată sau câte din capacităţile sale de om şi-a păstrat, ci de natura
spiritului din el. În acelaşi fel, Divinitatea lui Isus nu s-a odihnit în slava sau în puterea lui Dumnezeu; Isus Însuşi
a spus că toate acestea aparţin Tatălui pentru totdeauna – Matei 6:13. Amintiţi-vă că El a acceptat carnea
omenească, dar Spiritul Lui sau mintea Lui era pură. Aşa cum A. T. Jones a spus: „El este sămânţa lui David,
după trupul omenesc. El a fost făcut într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Nu mergeţi prea departe. El a fost
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făcut într-o asemănare cu carnea păcătoasă, dar nu într-o asemănare cu mintea păcătoasă. Nu implicaţi mintea Lui
în asta. Carnea Lui a fost carnea noastră, dar mintea Lui a fost mintea lui Isus Hristos”. 1985 GCB, pag. 327
Divinitatea Sa era identitatea Sa. El era Fiul lui Dumnezeu. El avea mintea Lui, caracteristicile Lui, natura lui
Dumnezeu, fie ea în formă umană sau divină. Aşadar, El era Divin, fie pe pământ sau în Ceruri, fie având toate
puterile, fie lăsându-le la o parte.

Marca Divinităţii
Calitatea lui Dumnezeu, care este cel mai mult accentuată în Biblie, este Dragostea Lui, caracterul Său
dezinteresat. Ioan a afirmat: „Dumnezeu este Dragoste.” (Ioan 4:8). El nu a spus că Dumnezeu are dragoste, ci că
Dumnezeu este Dragoste. Este Identitatea Lui, natura Lui, caracterul Lui. Isus a declarat-o atunci când a spus: „Nu
este nici unul bun, decât Unul, care este Tatăl.” (Matei 19:17). Şi atunci când Moise L-a implorat pe Dumnezeu să
îi arate slava Sa, Dumnezeu nu i-a făcut o demonstraţie a puterii Sale extraordinare, ci Tatăl Însuşi a trecut pe
dinaintea lui, i-a proclamat lui Moise Caracterul Său extraordinar de dragoste şi milă, dreptate şi adevăr (Exod
34:6, 7). Aceste cazuri ilustrează că adevăratul semn al Viului Dumnezeu nu este puterea pe care o are (deşi, toată
puterea este a Lui), ci mai degrabă, puritatea şi sfinţenia caracterului Său. Mulţi consideră că principalul atribut al
Divinităţii este Puterea absolută. Şi totuşi, nu este adevărat. Cel mai mare atribut al Divinităţii este un caracter
absolut sfânt al dragostei perfecte. De aceea a putut Isus spune în modul acela foarte simplu, către Filip: „Cel care
M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” Ioan 14:9. În mod clar, El nu se referea la slava vizibilă a Tatălui, în modul
literal, pentru că niciun om nu o poate vedea şi trăi (Exod 33:20; 1 Timotei 6:16), ci mai degrabă, la caracterul de
dragoste curată al lui Dumnezeu.
Satan posedă o putere mare şi ar vrea ca oamenii să creadă că această putere îl face Dumnezeu. Şi totuşi, chiar
daca el ar învia morţii şi dacă ar crea viaţă, aceasta nu l-ar transforma într-un Dumnezeu.
Ceea ce vreau să spun cu toate astea este că, atunci când Isus a fost pe pământ, El nu poseda putere Divină în
El însuşi. Toată această slavă şi putere a lăsat-o de-o parte. Toate minunile erau făcute de Tatăl, care locuia în El,
prin Duhul Sfânt. Într-un fel, această putere divină aparţinea lui Isus, după cum a spus: „Tot ce are Tatăl, este al
meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu şi vă va descoperi.” Ioan 16:15. Şi totuşi, aceste lucruri nu erau
de la El în mod firesc.

În ce consta diferenţa?
Aflăm atunci, că Isus se făcea părtaş naturii divine prin faptul că Spiritul Tatălui Său locuia în El. Putem noi să
ne facem părtaşi puterii şi naturii divine prin locuirea aceluiaşi Spirit? Dar, era oare acesta singurul mod prin care
Isus putea fi divin? Dacă noi ne facem părtaşi Spiritului Sfânt, o să devenim divini în acelaşi mod în care Isus era
Divin? Absolut nu! Isus avea o calitate pe care noi nu o vom avea niciodată, ceva ce Îl diferenţia de toate celelalte
creaturi şi Îi proclama divinitatea în sunete de trâmbiţe, chiar dacă ar fi luat forma şi abilităţile unui vierme.
Această calitate era caracterul Său de dragoste şi bunătate infinită. Aceasta era natura Sa divină, Spiritul Său de o
„puritate imaculată” (DA 461). Aceasta era ceea ce era, indiferent dacă poseda sau nu toate puterile lui Dumnezeu
sau doar abilităţile reduse ale umanităţii. Nici o altă fiinţă în Univers nu posedă un asemenea caracter, cu excepţia
Tatălui. Din acest motiv, chiar şi pe Pământ, El a fost absolut divin, chiar dacă a lăsat de-o parte puterea şi slava
Sa. Era aşa datorită caracterului Său, spiritului Său; natura Sa era aceeaşi Natură divină, pură, caracterul sfânt de
dragoste neasemuită care trăise cu Tatăl din zilele Eternităţii. Divinitatea Sa nu consta atât în puterea Sa, cât în
caracterul Său.
Puterea şi slava aparţineau Tatălui. El este Sursa a toată puterea. Puterea şi autoritatea pe care Isus le avea şi
înainte de întrupare şi după întoarcerea Lui în ceruri, au fost restaurate în El de Tatăl Său.
„Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi Le-a zis: Toată puterea Mi-a fost dată în Cer şi pe Pământ.” Matei
28:18.
„Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El.” Col. 1:19.
Din acest motiv, Scriptura spune că, deşi Isus a fost Cel care a executat actul în sine al creaţiei, totuşi, Tatăl a
fost Cel ce a creat toate lucrurile prin El. Prin puterea lui Dumnezeu, care lucra în El, a realizat Isus crearea
întregului Univers. (Efeseni 3:9; Evrei 1:2).
„Nu fac nimic de la Mine” a spus Isus; „Tatăl care este viu M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl”.
„Eu nu caut slava Mea”, ci „slava celui ce M-a trimis”. Ioan 8:28; 6:57; 8:50; 7:18. În aceste cuvinte este
proclamat marele principiu, legea vieţii în Univers. Isus a primit toate lucrurile de la Tatăl, dar El a luat ca să dea.
Aşa că în ceruri, în lucrarea Sa de mijlocire pentru toate fiinţele create, prin Fiul cel prea iubit, viaţa Tatălui se
revarsă către toţi; tot prin Fiul se întoarce în laude şi bucurii, un val de iubire, înapoi la Marea sursa a tuturor
lucrurilor...” (DA 21).
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A murit Divinitatea?
Acum că înţelegem acest aspect, să ne întoarcem la întrebarea: a murit Divinitatea la calvar? Am văzut că erau
două aspecte ale naturii divine a lui Isus. Primul a fost Spiritul Divin şi puterea Tatălui care locuiau în El, iar al
doilea aspect a fost Însăşi Divinitatea Sa, caracterul Său, natura Sa de dragoste pură şi perfectă. Biblia o spune
destul de clar: Isus Hristos Însuşi a murit. El a fost făcut mai prejos decât îngerii tocmai pentru a putea muri: Evrei
2:9, 14. Dar ce este moartea? Moartea este o despărţire a trupului şi a spiritului, unde trupul încetează să mai
funcţioneze şi spiritul cade într-o stare de somn inconştient. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Isus. Să privim cum
descrie Ellen White starea în care se afla Isus când era mort:
„Când El Şi-a închis ochii în moarte pe cruce, spiritul lui Isus nu S-a dus direct la Cer, după cum mulţi cred,
altfel cum ar putea cuvintele Sale să fie adevărate: ‚Nu M-am urcat încă la Tatăl’? Spiritul lui Isus a dormit în
mormânt alături de trupul Său, şi nu şi-a luat zborul către Cer, să îşi menţină acolo o existentă separată şi să se uite
jos la discipolii care Îl plângeau şi Îi îmbălsămau trupul din care El îşi luase zborul. Tot ce a însemnat viaţa şi
inteligenţa lui Isus a rămas cu trupul său în mormânt; şi când a ieşit afară, El a fost o fiinţă întreagă. El nu a trebuit
să Îşi cheme Spiritul din Ceruri...” (Spiritul Profeţiei, vol. 3, pag. 203, 204).
Nu a fost nicio parte a lui Isus care să fi rămas vie şi conştientă într-un alt plan. Isus Hristos a fost Fiul născut
al Lui Dumnezeu, posedând în Însăşi natura Sa, caracterul pur şi fără pată care aparţine numai divinităţii şi care
este numai al lui Dumnezeu şi al Fiului Său. Aşadar, El a fost o Fiinţă Divină care a murit la Calvar. A fost un
sacrificiu Divin care s-a făcut pentru răscumpărarea neamului omenesc şi nu doar un substitut uman care a suferit
şi a murit acum două mii de ani.
Şi totuşi ar trebui să fie evident că, deşi Isus Însuşi, Fiul Divin al lui Dumnezeu a murit, viaţa Tatălui nu putea
să moară. Această viată, Spiritul Sfânt care fusese în Hristos, lucrând în El şi prin El, nu putea să moară, şi numai
în sensul acesta Ellen White are dreptate atunci când afirmă: „Divinitatea nu a murit”. (1SM 301).
Este foarte simplu. Isus a zis: „Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată.” (Ioan11:26). Ce a vrut
să spună prin asta? Nu mor creştinii la fel ca şi cei necredincioşi? Aşa pare. În orice caz, următorul citat din Ellen
White explică mai bine decât mine, ceea ce Isus a vrut să spună:
„Isus S-a făcut una cu noi în trup, pentru ca şi noi să devenim una cu El în spirit. Datorită acestei legături vom
putea să ieşim afară din morminte, nu o manifestare a puterii lui Hristos, ci mai degrabă pentru că, prin credinţă,
viaţa Lui a devenit viaţa noastră. Aceia care Îl văd pe Isus în adevăratul Său caracter, şi Îl primesc în inimă, au
viaţa veşnică. Prin Spiritul locuieşte Isus în noi; şi Spiritul Lui Dumnezeu, primit în inimă prin credinţă, este
începutul vieţii veşnice.” (DA 388).
Noi nu putem să murim pentru că viaţa lui Isus a devenit viaţa noastră. Şi totuşi murim, exact aşa cum a murit
şi Isus. Trecem într-un somn inconştient numit moarte, în care corpul încetează să funcţioneze şi spiritul se
întoarce la Dumnezeu. Dar de când viaţa lui Hristos a fost unită cu viaţa noastră şi „viaţa noastră este ascunsă
împreună cu Hristos în Dumnezeu” (Coloseni 3:3), şi atâta timp cât Isus este în viaţă, noi nu putem să murim.
În mod asemănător, viaţa lui Isus a fost unită cu cea a Tatălui. Viaţa Tatălui era viaţa Sa, în acelaşi fel cum
viaţa Sa este viaţa noastră. În sensul acesta se poate afirma că „Divinitatea nu a murit”. Viaţa şi puterea Tatălui
care erau în Hristos nu puteau să moară. Oricum, Isus Însuşi a murit la fel ca oricare altă fiinţă umană care a murit
până acum. Numai acest mod de înţelegere îndeplineşte toate specificaţiile Cuvântului lui Dumnezeu.
Să re-examinăm pe scurt punctele importante:
a. Isus este cu adevărat, în mod literal, Fiul lui Dumnezeu, născut din Însăşi substanţa Tatălui în trecutul
Etern.
b. Isus este o Fiinţă Divină. Această Divinitate a lui Isus este manifestată în Caracterul pur şi nepătat al
dragostei perfecte care este asemenea cu cel al Tatălui.
c. Natura şi caracterul divin sunt ale Lui, moştenite de la Tatăl prin naştere. Şi totuşi, autoritatea şi puterea Iau fost date de către Tatăl şi astfel, ele au putut fi lăsate la o parte în momentul întrupării. Luaţi aminte, El a putut
şi chiar a lăsat de-o parte puterea divină, dar El nu a putut şi nici nu a lăsat la o parte natura şi caracterul Său
divin. Dacă ar fi putut face acest lucru, El ar fi încetat să mai fie Fiul lui Dumnezeu şi nu ar mai fi fost divin.
d. Isus este Dumnezeu în sensul că are natura şi calităţile lui Dumnezeu, dar El nu este Dumnezeu în sensul
că este Fiinţa Supremă în Univers. Această descriere se aplică doar Tatălui.
e. Isus Hristos, Divinul Fiul al Lui Dumnezeu a murit în mod absolut la Calvar. Viaţa Lui divină s-a odihnit
în moarte. Şi totuşi, viaţa divină şi puterea Tatălui, Spiritul Sfânt care L-a umplut în timpul vieţii Sale pe pământ,
nu a putut şi nici nu a murit. În acest sens, Divinitatea nu a murit, chiar dacă Divinul Fiu al lui Dumnezeu a murit
cu adevărat şi pe deplin.

David Clayton, Decembrie 2000
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