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De ce a trebuit păcătosul să moară?
Când analizăm titlul acestui capitol, răspunsul ar putea fi următorul gând: „Ei bine, păcătosul trebuie să moară
pentru că legea îl dovedeşte vinovat şi îi cere moartea”. Vedem moartea lui ca depinzând exclusiv de relaţia lui cu
legea. Această concepţie este adânc înrădăcinată în gândirea creştinismului şi, în timp ce este corectă într-un sens,
această înţelegere generală nu explică într-un mod deplin adevărul. Să analizăm puţin ce este de fapt o lege. O
lege este la bază un principiu sau o regulă care guvernează comportamentul, o lege dictează modul nostru de a
acţiona.
Dar când vorbim despre lege avem două tipuri de legi pe care să le luăm în considerare. Este legea naturală şi
legea judiciară, iar înţelegerea diferenţei dintre acestea două este hotărâtoare pentru o apreciere corectă a
motivului pentru care păcătosul trebuie să moară.

Legile naturale
În cazul legilor naturale, toţi oamenii recunosc importanţa lucrării întotdeauna în armonie cu ele. Regulile sunt
construite în natură şi nu le putem schimba sau ajusta. Aceste legi pur şi simplu descriu felul în care natura
lucrează şi sunt numite legi pentru că natura obligă toate lucrurile să se comporte în conformitate cu aceste
principii deosebite. Trebuie să lucrăm în armonie cu ele. O astfel de lege este legea gravitaţiei. Această lege ne
obligă să ne comportăm într-un anumit fel având cunoştinţa sigură că dacă schimbăm comportamentul nostru vor
urma consecinţe drastice. De exemplu, pot să nu fiu de acord cu legea gravitaţiei şi pot păşi de pe acoperişul unei
clădiri de 50 de etaje. Cu viteză voi afla că, neacţionând în armonie cu legea gravitaţiei, am suferit consecinţe
dure. E posibil să nu îmi placă legile naturale, dar dacă le desconsider, consecinţe nefericite vor urma cu siguranţă.
Aceasta este adevărat despre toate legile naturale.

Legile judiciare
Legile judiciare pe de altă parte, sunt legi stabilite de o autoritate guvernamentală. Sunt legi considerate bune
sau necesare pentru existenţa armonioasă a unei anumite societăţi şi nu sunt neapărat aceleaşi în fiecare societate.
Natura acestor legi depinde adesea de natura societăţii şi de cei care conduc şi fac legile. În cazul acestor legi,
nesupunerea nu aduce întotdeauna o consecinţă. În multe cazuri aceste legi sunt călcate, iar călcătorul pare că
scapă liber. Sancţionarea acestor legi nu este scrisă în natură ca în cazul legilor naturale. În cazul legilor judiciare,
autoritatea guvernamentală are de făcut două lucruri. Mai întâi trebuie să facă legile şi apoi, trebuie să aplice
aceste legi. Ei fac asta prin impunerea de pedepse pentru călcarea legilor pe care ei înşişi trebuie să le sancţioneze.
Bineînţeles, multe legi judiciare, stabilite de guverne diferite sunt defectuoase şi chiar nedrepte. Dar Dumnezeu
este autorul tuturor legilor naturale. Legea naturală întotdeauna este bună. El a făcut universul într-un mod perfect
cu aceste legi cuprinse în el pentru a asigura că viaţa va exista şi va continua în armonie.

Natura legii morale
Despre legea morală s-a spus că este „transcrierea” caracterului lui Dumnezeu. Aşa cum este scrisă în cele zece
porunci, legea morală este exprimată într-un mod limitat, nu exprimă plinătatea caracterului lui Dumnezeu şi
poate fi descrisă mai bine ca o „expresie” a caracterului lui Dumnezeu, decât ca o transcriere exactă. Totuşi, când
este înţeleasă cum se cuvine în toate implicaţiile ei profunde, legea exprimă cu siguranţă cum este Dumnezeu în
natura Sa morală şi poate fi descrisă ca transcrierea caracterului Său. Aceasta înseamnă că legea morală este ceea
ce Dumnezeu este. Dumnezeu nu a făcut legea morală; tot ce a făcut a fost să pună în cuvinte ceea ce este El şi să
ne-o dea nouă drept calea vieţii.
„Legea trebuie prezentată călcătorilor ei nu ca pe ceva separat de Dumnezeu, ci ca un exponent al minţii şi
caracterului Său. Aşa cum lumina nu poate fi separată de soare, tot aşa legea lui Dumnezeu nu poate fi prezentată
corect separat de Autorul ei divin.” (E.G.W., R&H 03.02.1891)
A trăi în armonie cu această lege înseamnă a trăi în armonie cu Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu este viaţa,
atunci armonia cu El înseamnă armonie cu viaţa. Când o persoană iese din armonia cu legea morală, ea iese afară
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din armonia cu Dumnezeu şi cu viaţa. Moartea, drept consecinţă, este rezultatul inevitabil! Dumnezeu nu trebuie
să dea o sentinţă sau să omoare acea persoană. În mod automat el aduce moartea asupra lui însuşi prin alegerea de
a se separa de Dumnezeu în care singur este viaţa.
Dumnezeu este izvorul vieţii, iar când cineva alege să slujească păcatului, se separă de Dumnezeu şi astfel se
taie singur de la viaţă. Este „străin de viaţa lui Dumnezeu”. Hristos spune: „Toţi cei care Mă urăsc, iubesc
moartea”. Efeseni 4:18; Proverbe 8:36. (DA, 764).
Deci vedem clar că legea morală este o lege naturală. Este o lege a naturii. A umbla în armonie cu ea înseamnă
să ai viaţă. A merge în afara ei înseamnă să îmbrăţişezi moartea. Nimeni nu trebuie să emită vreo sentinţă, nimeni
nu trebuie să te ucidă. Păcatul însuşi va face asta ca o consecinţă naturală a felului în care operează legea.

Cum a venit moartea
În grădina Edenului, Dumnezeu a spus lui Adam: „în ziua în care vei mânca, cu siguranţă vei muri”. Geneza
2:17. Majoritatea oamenilor au înţeles aceste cuvinte ca şi cum Dumnezeu îl ameninţa pe Adam, ca şi cum ar fi
spus: „Dacă mănânci din acest fruct, voi fi forţat să te ucid”. Aşa au stat lucrurile în realitate? Îl ameninţa
Dumnezeu pe Adam sau făcea o profeţie? Afirma El ce ar face sau pur şi simplu îl făcea pe Adam conştient de
evenimentele naturale ce urmau dacă el ieşea din armonia cu Dumnezeu? Apostolul Pavel spune: „De aceea, după
cum printr-un singur om păcatul a intrat în lume şi prin păcat moartea; şi astfel moartea a trecut asupra tuturor
oamenilor, pentru că toţi au păcătuit.” Romani 5:12.
Observaţi, un singur om a adus păcatul în lume. Când a intrat păcatul, moartea a venit odată cu el. Nu
Dumnezeu a adus moartea sau a impus-o asupra omului, păcatul este cel care a adus moartea. În 1 Corinteni
15:56, Pavel spune că „boldul morţii este păcatul”. Când ceva te înţeapă, o otravă începe să lucreze în trupul tău şi
aduce un eveniment final. Cineva care este înţepat de o insectă mortală cum ar fi un scorpion, de exemplu, are în
el însuşi sămânţa morţii. Otrava lucrează în el şi aduce rezultatul final al morţii. Astfel spune Pavel: „boldul morţii
este păcatul”. Păcatul te înţeapă, te injectează cu otravă ce aduce o lucrare mortală, te ucide gradat până ce, în mod
inevitabil, fără scăpare, viaţa se îndepărtează de la tine.
Aşa că Pavel spune că Adam a adus păcatul, care a adus moartea. Moartea aceasta a venit asupra tuturor
oamenilor, pentru că toţi au păcătuit. Toţi oamenii mor numai pentru că toţi au boala păcatului în ei. (Romani
5:12). Vedeţi cum dovedeşte Pavel: „Căci până la lege păcatul era în lume; dar păcatul nu este imputat când nu
există lege.” Romani 5:13
La ce perioadă se referă el când spune „până la lege”? Vorbeşte despre perioada de până la darea legii pe
muntele Sinai, de la creaţia lumii până la darea legii lui Moise. Bineînţeles, legea a existat mereu ca o regulă
naturală a vieţii, deoarece legea este o expresie a naturii lui Dumnezeu şi Dumnezeu era mereu acolo, dar nu a fost
înţeleasă de popor, în general, înainte să fie dată pe muntele Sinai. Pavel continuă spunând: „dar păcatul nu este
imputat acolo unde nu există lege”. La ce se referă el? La faptul că păcatul era acolo. Oamenii erau păcătoşi, dar
Dumnezeu nu le imputa păcatul, nu îi putea învinovăţi. De ce? Pentru că legea nu era încă dată. Fără lege oamenii
nu aveau o idee clară despre ce era drept şi ce era greşit şi de aceea, nu era un mod clar de a-i acuza pe oameni că
făceau lucruri rele.
„Totuşi, moartea a domnit de la Adam la Moise, chiar şi asupra celor care nu au păcătuit după asemănarea
călcării de lege a lui Adam, care este o imagine preînchipuitoare a Celui care avea să vină.” Romani 5:14.
În ciuda faptului că legea nu era în mod general cunoscută de oameni înainte ca Dumnezeu să o proclame
(adică de la timpul lui Adam până la Moise), moartea domnea totuşi peste toţi oamenii. Toţi oamenii au suferit
moartea (cu excepţia lui Enoh). De vreme ce păcatul nu le era imputat, atunci nu poate fi Dumnezeu Acela care îi
judeca şi îi omora pentru că erau vinovaţi. Ei nu păcătuiseră aşa cum Adam a păcătuit, în neascultare deliberată de
o poruncă specifică. Fără lege nu exista nicio cale de a-i pune sub vină, şi cu toate acestea ei mureau. Ce anume îi
omora? Păcatul este cel care îi omora. Chiar dacă nu aveau o clară definiţie a binelui şi răului, erau într-o stare a
păcatului, transmisă de la Adam tuturor oamenilor şi aceasta a produs moartea în toţi. (Romani 5:21; 7:24; Iacov
1:15).
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De ce a intrat legea judiciară?
Cu toate acestea, nu putem nega faptul că Biblia învaţă că oamenii vor fi judecaţi pe baza legii şi cei găsiţi
vinovaţi vor primi sentinţa de moarte.
„Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, orice lucru tăinuit, fie bun, fie rău.” Eclesiastul 12:14.
„Deci să vorbiţi şi să faceţi ca unii care vor fi judecaţi după o lege a libertăţii.” Iacov 2:12.
Acestea, precum şi multe alte versete fac foarte clar faptul că acţiunile noastre individuale sunt semnificative,
că Dumnezeu va avea în vedere orice faptă la judecată. Cum poate fi explicat acest lucru? Dacă păcatul îi ucide pe
cei care îl îmbrăţişează şi moartea este consecinţa inevitabilă a păcatului, de ce mai trebuie Dumnezeu să impună
o pedeapsă asupra celor care comit păcat? De ce mai este nevoie de o judecată pentru a cerceta şi examina faptele
pe care omul le-a făcut, astfel încât fiecare să fie răsplătit „după faptele sale”? De ce nu a lăsat Dumnezeu
păcătosul singur în starea sa de muritor, ştiind că în final păcatul îl va ucide? De ce a pus Dumnezeu aceste
chestiuni într-o formă judiciară, de ce a stabilit o lege judiciară cu pedepse în loc să lase pur şi simplu totul acolo
unde l-a aşezat natura, lăsând păcatul să îi nimicească în final pe cei care îl îmbrăţişează?
În Romani 5:20 ni se spune: „Mai mult, legea a intrat pentru ca greşeala să abunde. Dar unde păcatul a
abundat, acolo harul a abundat şi mai mult.”
Legea a intrat pentru a face ca greşeala să crească, să se înmulţească. Adică, a avut scopul de a-i face pe
oameni conştienţi de cât de mare era puterea păcatului ce exista în ei.
„Atunci ceea ce este bun mi-a adus moarte mie? Ferească Dumnezeu. Dar păcatul, ca să se arate păcat, a lucrat
moartea în mine prin ceea ce este bun, pentru ca păcatul prin poruncă să devină excesiv de păcătos.” Ro. 7:13
Cu alte cuvinte, când Adam a păcătuit, păcatul a venit asupra tuturor oamenilor. În consecinţă, oamenii s-au
implicat în fapte murdare şi rele şi în final toţi oamenii au murit ca rezultat al păcatului. Dar în cea mai mare parte,
oamenii nu aveau o concepţie adevărată referitoare la cât de păcătoşi erau în realitate. Oamenii au ajuns să
privească viaţa ca pe un fel normal de viaţă, nu făceau nicio legătură între tipul de viaţă pe care îl posedau şi
moartea care venea peste toţi. Dumnezeu, în iubirea Sa, a trebuit să găsească o cale pentru a-i face pe oameni să
aprecieze ce exista în realitate în natura lor şi să îi facă să vadă că există o legătură între natură şi moarte – că
păcatul era cauza morţii, pentru ca astfel să înveţe să se teamă şi să urască păcatul. A trebuit să pună în vigoare un
sistem „pentru ca păcatul prin poruncă să devină nespus de păcătos”. El a exprimat legea într-o formă judiciară cu
scopul ca oamenii să înţeleagă adevărata natură a păcatului.

„Descoperirea” legii
Istoria spune că Isaac Newton stătea într-o zi sub un măr şi că un măr i-a căzut în cap. Pentru mintea
întrebătoare a geniului ştiinţific, acest eveniment simplu a devenit catalizatorul pentru o „descoperire” uimitoare.
„De ce”, s-a întrebat el, „mărul mi-a căzut în cap? De ce mărul a căzut în loc să meargă în sus?” Analizând acest
fapt a devenit conştient de faptul că acesta este modul în care se comportă lucrurile întotdeauna, de fiecare dată, în
orice împrejurare. Aceasta l-a condus să formuleze ceea ce s-a numit legea gravitaţiei şi astfel lui i s-a datorat
descoperirea legii.
Bineînţeles că această lege era în vigoare înainte ca Isaac Newton să ajungă la acea scenă, dar când a
descoperit-o, pentru el şi pentru întreaga lume a însemnat un lucru uimitor. Pentru el a fost o surpriză desăvârşită.
Isaac Newton a exprimat această lege în cuvinte şi s-a referit la ea cu numele de legea gravitaţiei. Dar cu toate că a
exprimat-o în cuvinte, acesta nu a reprezentat decât un mod de a descrie ceea ce dintotdeauna exista cu mult
înainte ca el sau altcineva să o recunoască. Când el a exprimat această lege în cuvinte, nu a creat sau stabilit legea,
doar a făcut-o cunoscut şi uşor de înţeles într-un anumit grad. În acelaşi fel, legea morală a lui Dumnezeu a existat
dintotdeauna. Toţi îngerii se supuneau ei în mod natural fără ca niciodată să se gândească de două ori.
Lucifer a fost primul care a descoperit şi a arătat îngerilor cum comportamentul lor era întotdeauna într-o
singură direcţie, întotdeauna păstrând ceea ce Dumnezeu dorea. Acest gând că era o lege prin care ei erau
guvernaţi a părut o idee ciudată pentru îngeri, deoarece serviciul lor a fost întotdeauna unul natural, de supunere
plină de bucurie. Aşa cum se părea, Lucifer „a descoperit” legea morală şi s-a hotărât să nu se supună ei.
Pentru a-l face pe om să înţeleagă modul în care funcţionează legea morală astfel ca el să descopere puterea
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păcatului şi să vadă legătura dintre ea şi moarte, Dumnezeu a trebuit să formuleze această lege sau, cu alte
cuvinte, să o exprime într-o formă pe care omul să o înţeleagă. Aceasta a făcut la Muntele Sinai. Să privim o
ilustraţie care ne va ajuta să înţelegem această chestiune mai bine.
Să presupunem că un grup de oameni se găsesc pe vârful unui munte. Peste tot în jur sunt prăpastii şi nu există
o cale de a ieşi de pe acel munte. Privind în jos spre aceste prăpastii, cu toţii putem vedea că este întuneric, poalele
sunt prea jos pentru a fi văzute. De fapt, la poale se găsesc stânci ascuţite gata de a face bucăţi pe oricine ar cădea
sau ar fi suficient de nebun pentru a sări de pe munte.
Într-o zi, un om ciudat apare de nicăieri şi începe să convingă oamenii că acolo jos, dincolo de întuneric, este
un pământ plin de frumuseţe – un adevărat paradis. El explică faptul că există un sistem prin care cei care sar de
sus, dintr-o dată coboară încet de îndată ce trec prin întuneric şi în final poposesc la fel de uşor ca un fulg în acel
paradis. Această persoană ciudată face chiar o săritură sau două de pe vârful acelui munte şi se întoarce cu braţele
încărcate cu fructe exotice. Încetul cu încetul, oamenii sunt convinşi. Unul după altul oamenii încep să sară.
Totuşi, există un singur om care ştie exact ce îi aşteaptă acolo jos. În mod foarte hotărât el le spune oamenilor
să nu sară şi îi avertizează de soarta teribilă ce îi aşteaptă, dar totul este în van. Oamenii continuă să sară. În final,
acest om care este conştient de pericol, scoate un pistol şi se pune acolo pe margine. Spune: „Voi împuşca pe
oricine va sări”. Câţiva oameni îşi asumă totuşi riscul şi sar. În orice sens am privi lucrurile, aceşti oameni sunt
deja morţi, dar fără să ţină seama de asta, acest om îi împuşcă imediat.
Acum scenariul se schimbă. La început, căderea îi omora pe oameni când ei săreau, dar acum acest om este cel
care îi omoară. În loc să lucreze legea acţiunii şi a consecinţei, în loc ca legea gravitaţiei să îi ucidă pe oameni,
acum acest om face asta. El a stabilit un sistem în care ei trebuie să se conformeze regulii sau să înfrunte o
pedeapsă, iar acest sistem a luat locul legii acţiunii şi a consecinţei. Acum este o lege judiciară („să nu sari, altfel
te împuşc”) în loc de una naturală (dacă sari, gravitaţia te va ucide). Legea naturii este o lege mai înaltă şi există
întotdeauna, dar din cauza ignoranţei oamenilor şi a acţiunilor autodistrugătoare, acest om care înţelege, a stabilit
acest sistem judiciar în interiorul sistemului natural cu scopul de a-i salva pe cei pe care va putea. În realitate, el
nu îi ucide decât pe cei care deja sunt cu siguranţă morţi, iar prin faptul că îi împuşcă în loc să aştepte să fie
zdrobiţi de stânci, în realitate acţionează din milă, deoarece acum, va câştiga unele puncte pozitive:
1. Îi va face pe oamenii care rămân să se teamă de săritură. Prin acest mijloc, le va da ocazia de a trăi puţin mai
mult cu speranţa că vor descoperi pentru ei înşişi adevărata realitate despre ce zace jos şi caracterul persoanei care
i-a înşelat.
2. Va preveni suferinţa celor care sunt loviţi de stânci, dar nu mor imediat.
Bineînţeles, oamenii se vor teme de omul cu pistolul. Îl pot numi un tiran şi poate vor căuta ocazia de a sări
atunci când el nu se uită. Ei vor lua în nume de rău prezenţa Lui şi îl vor acuza că îi lipseşte de fericire, chiar dacă
în realitate el nu lucrează decât pentru binele lor.
Vedeţi paralela? Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a pus chestiunile în forma legii judiciare împreună
cu pedepsele necesare. În darea legii, El spunea: „Dacă sari, o să te împuşc”. Cu toate că păcatul întotdeauna ucide
oamenii, ei nu l-au recunoscut şi nu s-au temut de el. Au acceptat tipul de viaţă corupt şi moartea care îi urmează
ca fiind stilul de viaţă şi nu vedeau niciun motiv pentru a se teme de păcat sau pentru a-şi schimba căile. De aceea
a stabilit Dumnezeu un sistem judiciar, un cadru în care dacă încalci legile exprimate de El, îţi va cere moartea.
Acum oamenii se tem de păcat pentru că îl asociază cu moartea şi, încercând să scape de el, ajung să realizeze cât
de deplin este el integrat naturii lor, să realizeze că au nevoie de un ajutor supranatural dacă vreodată vor scăpa de
el şi astfel, legea a devenit îndrumătorul care i-a condus la Hristos. Galateni 3:24.
Din nefericire, mulţi oameni au ajuns să Îl vadă pe Dumnezeu ca fiind problema, de vreme ce El a dat acele
reguli şi cere ca ei să se supună cu pedeapsa morţii. Oamenii ar prefera să scape de Dumnezeu decât de păcatele
lor şi sunt furioşi sub regulile Lui şi Îl acuză de faptul că cei care nu se supun trebuie să moară. Adevărul este că
nu contează dacă Dumnezeu pronunţă sau nu sentinţa morţii pentru cel care calcă legea. Păcatul îl va ucide oricum
în mod inevitabil.
Consideraţi cazul antediluvienilor sau al sodomiţilor. Dumnezeu a trimis un potop într-un caz şi foc în celălalt
cu scopul de a nimici acea generaţie. Dacă Dumnezeu nu ar fi făcut acest lucru, ce s-ar fi întâmplat cu acei
oameni? În câţiva ani acea generaţie oricum ar fi murit! Păcatul, lucrând în ei, i-ar fi ucis aşa cum face cu toţi
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oamenii! Şi ar fi fost la fel de morţi după cum i-a omorât potopul sau focul! Atunci de ce i-a ucis Dumnezeu cu
câţiva ani mai înainte? Era vreo diferenţă? Era o diferenţă, pentru că Dumnezeu voia să facă o demonstraţie ca
alţii să înveţe să se teamă de păcat şi pentru a pune un frâu la adâncimea în care păcatul a degradat omenirea.

Trei nivele
În ceea ce priveşte atitudinea şi relaţia cu Dumnezeu, oamenii sunt în esenţă la trei nivele.
La primul şi cel mai de jos nivel, oamenii cred că „dacă nu Îl ascult pe Dumnezeu, mă va ucide”. Aşa că ei se
tem de Dumnezeu şi caută să Îi placă din teama pentru pedeapsă. Aceasta este baza religiilor păgâne, dar de multe
ori israeliţii înşişi s-au închinat având această motivaţie denaturată şi din nefericire, mulţi „creştini” de astăzi sunt
încă la acest nivel primitiv de înţelegere. Aceşti oameni cred că problema este Dumnezeu.
La nivelul al doilea, oamenii înţeleg că nu Dumnezeu este problema, ci acţiunile lor. Dumnezeu nu vrea să îi
ucidă, dar va trebui să o facă dacă ei nu îşi schimbă acţiunile. Dreptatea cere ca El să îi distrugă. Aceştia au o
concepţie mai bună despre Dumnezeu, dar nu au ajuns încă să înţeleagă adevărata problemă şi văd moartea ca
fiind acţiunea necesară a lui Dumnezeu, deoarece El este controlat de dreptate. Ei privesc problema ca fiind
faptele pe care le fac. Efortul trebuie făcut pentru a schimba faptele pentru ca astfel să poată întâmpina cerinţele
legii. La acest nivel, păcătosul vede chestiunea ca fiind o problemă de satisfacere a dreptăţii.
Dar la nivelul al treilea, în sfârşit înţelegem. Există o singură problemă. Şi anume că despărţirea de Dumnezeu
a avut drept rezultat o boală în mine numită păcat şi aceasta îmi consumă viaţa, produce fapte rele în mine şi mă
omoară. Acesta este adevăratul nimicitor şi nu o lege judiciară cere moartea păcătosului, ci o lege a naturii – o
lege a consecinţei. Acum recunoaştem că problema adevărată este păcatul din mine, iar eu am nevoie nu numai să
îmi schimb acţiunile, ci natura mea. Trebuie să caut viaţa în Singurul care este capabil să împlinească acest lucru
în mine. La acest nivel, credinciosul lucrează pe baza neprihănirii prin credinţă.
Trebuie să înţelegem acest lucru, deoarece dacă înţelegerea noastră ajunge numai până la nivelul al doilea,
relaţia noastră cu păcatul şi Dumnezeu este văzută şi experimentată întotdeauna dintr-un cadru leGalateni Păcatul
are legătură cu detaliile legii, mântuirea are legătură cu ascultarea de reguli. Favoarea lui Dumnezeu şi viaţa însăşi
sunt legate de reguli. În realitate, aceasta este baza legalismului – mântuirea şi viaţa în termenii relaţiei cu regulile.

Nu faptele mele, ci natura mea
Când ajungem la cel de-al treilea nivel, când nu mai suntem copii sau robi, ci fii (Galateni 4:3, 7), atunci
înţelegem. Adevărata problemă nu este ce fac. Nu este o problemă a faptelor mele, ci a ceea ce sunt. Este o
problemă a naturii mele. Realizez că efortul lui Dumnezeu nu este de a-mi schimba faptele, ci acela de a-mi da o
nouă inimă, o nouă natură prin care faptele mele se vor schimba. Acum nu mai îmi este frică de Dumnezeu. Nu
mai îmi este frică nici de faptele mele, îmi este frică de mine însumi! Acum nu mai mă lupt să îmi schimb
acţiunile, ci caut cu toată inima să Îl găsesc şi să mă supun lui Hristos prin credinţă, Singurul care este capabil să
îmi schimbe natura! Nu Dumnezeu sau dreptatea îmi cere moartea. Natura mea blestemată de păcat lucrează
moartea în mine şi în timp ce legea lui Dumnezeu m-a adus să realizez asta, nu are puterea să îmi rezolve
problema. Trebuie să vin la Hristos (nu la legea scrisă, ci la legea vie) ca să am viaţă (Galateni 3:24), ca să am o
nouă natură.
Dumnezeu a pus controversa într-o formă judiciară. A stabilit legi sau pedepse, dar acesta nu este tot tabloul, ci
este un tablou în tablou, al doilea nivel. Adevărata chestiune se găseşte la un nivel mai înalt, nu la un nivel
judiciar, ci la nivelul legii naturale în care suntem implicaţi o dată cu principiile construite chiar în existenţa
universului.

David Clayton, Iulie 2006
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Unde este a treia persoană?
În studierea Cuvântului lui Dumnezeu găsim, câteodată, pasaje care par a se contrazice sau sunt în conflict. De
exemplu, există două afirmaţii ale lui Pavel şi Iacov privind îndreptăţirea. Pavel spune:
„Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.” Romani 3:28.
„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin
fapte, ca să nu se laude nimeni”. Efeseni 2:8, 9.
Dar Iacov afirmă: „Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.” Iacov
2:24.
Se contrazic cele două afirmaţii? La prima vedere aşa pare. Cel cu o credinţă mică ar spune: „Biblia nu este
demnă de încredere. Se contrazice singură.” Pe de altă parte, cel care ştie că Biblia este într-adevăr Cuvântul
infailibil al lui Dumnezeu va spune: „Aici este ceva ce trebuie examinat cu mai multă atenţie. Să vedem cum pot
fi armonizate cele două versete.”
Care dintre cele două atitudini este cea corectă? Bineînţeles că cea de-a doua. O astfel de persoană va
descoperi că Biblia este în deplină armonie cu ea însăşi, atunci când este înţeleasă corect. Vom descoperi că noi
suntem aceia care avem nevoie de înţelegere şi nu Biblia de corecturi. Vom vedea că ceea ce pare a fi
contradictoriu şi încurcat, va fi o cale spre o înţelegere mai bogată şi mai adâncă a Cuvântului lui Dumnezeu şi a
căilor Sale.
De ce nu aplicăm aceeaşi regulă când studiem despre divinitate? Cum se face că mulţi dintre noi cred că acest
subiect este interzis şi nu trebuie discutat? De ce ne agăţăm de această idee larg răspândită şi refuzăm să
examinăm toate contradicţiile sale? Este acesta adevăratul spirit al unui ucenic, al unui umil cercetător al Bibliei,
al unui copil al lui Dumnezeu?
De îndată ce este atins un subiect al divinităţii şi sunt arătate inconsistenţele ideii populare, este trâmbiţat un
singur cuvânt: „Taină!”.
Aceasta presupune a acoperi totul. Această afirmaţie marchează încheierea tuturor discuţiilor şi cercetărilor
înţelepte pe baza acestui subiect. Totuşi, nu trebuie adoptată această atitudine faţă de nici o altă doctrină a Bibliei.
În momentul în care avem această atitudine, chiar atunci învăţarea noastră ia sfârşit. Acest lucru îl putem aştepta
de la instituţii dogmatice ca papalitatea şi altele, care au acelaşi spirit. Dar acesta nu este, cu siguranţă, spiritul
protestanţilor care au dărâmat cătuşele mentale ale papalităţii prin curajul de a examina Scripturile şi de a accepta
ceea ce este scris.
Acum, discuţia noastră se centrează pe Spiritul lui Dumnezeu şi este imperativ necesar să abordăm acest
subiect cu bunăvoinţa de a aplica principiul mai sus menţionat.
Afirmă Biblia că există o a treia persoană în divinitate numită Spiritul Sfânt? Există unele pasaje în Scripturi
care par a sugera că există o astfel de fiinţă? Pe de altă parte, există altele care arată că nu exista o astfel de
persoană. Ce să facem cu aceste părţi din Scriptură? Ca şi credincioşi în Cuvântul lui Dumnezeu, să le examinăm
fără părtinire şi fără tendinţa tradiţională şi să vedem cum se armonizează aceste versete împreună. Vom examina
de asemenea şi câteva afirmaţii semnate de Ellen White pentru a ne ajuta să ajungem la o concluzie.

Versete trinitariene?
Să examinăm câteva din cele mai populare versete despre care se spune că învaţă că Spiritul Sfânt este a treia
persoană a dumnezeirii, separată de Tatăl şi Fiul Său:
1.
„Apoi Dumnezeu a zis: ‚Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră.’” Geneza 1:26.
Aici aflăm că Dumnezeu vorbea cu cineva, dar nu neapărat cu mai mult de o persoană. Cu cine vorbea El?
După ce a fost creat pământul şi vieţuitoarele de pe el, Tatăl şi Fiul Şi-au îndeplinit planul, hotărât înainte de
căderea lui Satan, de a face om după chipul şi asemănarea Lor. Ei lucraseră împreună la crearea pământului şi a
fiecărei vieţuitoare de pe el. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră.”
Observaţi că nu exista nici o a treia persoană aici.
2.
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
6

www.divinavindecare.ro

Duh.” Matei 28:19.
În acest verset ni se spune să botezăm într-un anume nume. Un nume, în Biblie, bineînţeles, indică autoritare şi
caracter. Apostolii au mers şi au botezat în numele lui Isus. (Fapte 2:38; Fapte 19:5). Nu au ascultat ei de porunca
lui Isus? Nu. Ei ştiau că Isus nu accentuase o anumită formulă, ci mai degrabă diferitele elemente ale salvării care
trebuie acceptate de oricare credincios. Ei au înţeles că ceea ce spusese El era că fiecare nou credincios trebuie să
accepte autoritatea, caracterul şi lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Spiritului Sfânt în viaţa sa. Tatăl Şi-a dat Fiul şi
viaţa Sa, umanităţii. Noi trebuie să acceptăm darurile dragostei Sale în darul Fiului Său, a vieţii şi puterii Sale în
Spiritul Sfânt. Dacă nu am primi una dintre acestea, atunci salvarea noastră nu ar fi completă. Există aici vreo
învăţătură despre Duhul Sfânt care ar fi o a treia Persoană, separată de Tatăl şi Fiul? Nu. Numai dacă citim ceva în
Scriptură, pe care Scriptura nu o spune.
3.
„De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut
pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas, care
zicea: ‚Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.’” Matei 3:16, 17.
Aici ni se spune că erau trei membrii ai dumnezeirii, toţi într-un loc. Fiul era botezat, Tatăl vorbea şi Spiritul
Sfânt cobora asupra Fiului sub forma unui porumbel. Să vedem, din nou, cum explică Ellen White acest pasaj:
„Niciodată mai înainte n-au auzit îngerii o asemenea mărturisire aşa cum a fost la botezul lui Hristos şi ei erau
dornici să fie purtătorii acestui mesaj de la Tatăl pentru Fiul. Dar, nu! Direct de la Tatăl porneşte lumina slavei
Sale. Cerurile s-au deschis şi raze de slavă s-au odihnit asupra Fiului lui Dumnezeu şi au luat forma unui
porumbel, de culoarea aurului strălucitor. Forma de porumbel reprezenta umilinţa şi bunătatea lui Hristos. ... Din
cerul deschis au venit cuvintele: ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea’. ... Cu toate că Fiul
lui Dumnezeu era îmbrăcat în umanitate, totuşi Iehova, cu Însuşi glasul Său, Îl asigură de calitatea de Fiu al Celui
veşnic. În această manifestare către Fiul Său, Dumnezeu acceptă umanitatea ridicată prin virtutea preaiubitului
Său Fiu”. (That I may know Him – pag 31).
Din nou, vedem că este un Tată, un Fiu şi un Duh Sfânt. Dar ce este Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este o extensie
a Tatălui. Vine direct de la Tatăl. În Luca 11:20 Isus se referă la Duhul Sfânt ca la „degetul lui Dumnezeu”.
„Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi”. Luca 11:20.
4.
„Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu
toţi! Amin.” 2 Corinteni 13:14.
Aici sunt menţionate trei puteri, dar, observaţi, numai una din ele este numită Dumnezeu. Una este Domnul şi
cealaltă este Duhul Sfânt (spirit) prin care avem comuniune cu Dumnezeu şi Isus. Puţin mai târziu vom vedea cum
explică foarte clar acest lucru şi alte pasaje din Scriptură.
5.
„(Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.)
„Şi trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa şi sângele, şi aceştia trei sunt una în mărturisirea lor”. 1
Ioan 5:7-8.
Lecţiunile Şcolii de Sabat Adventiste ne-au învăţat că acest verset nu aparţine Bibliei. O mulţime de dovezi
istorice arată că acest verset a fost adăugat Bibliei în secolul 15. (Vezi SDA Adult Sabbath School Lesson
Quarterlies April – June, 1997, p.86 and October – December, 1991, p. 33.).
„Comentarii Biblice AZŞ” comentează astfel pe baza versetului din 1 Ioan 5:7: „Pasajul, aşa cum apare în
versiunea ‚King James’, nu există în niciun manuscris grecesc mai devreme de secolul 15 şi 16. Disputatele pasaje
şi-au găsit intrarea în versiunea ‚King James’ datorită textului grecesc al lui Erasmus (vezi Vol. V, p. 141). Se
spune că Erasmus a fost de acord să includă aceste pasaje în versiunea grecească a Noului Testament, dacă i se
arată cel puţin un manuscris grecesc care să le conţină. O bibliotecă din Dublin a prezentat un astfel de manuscris
(cunoscut ca ‚manuscrisul 34’), iar Erasmus a inclus pasajul în textul lui. Se crede că ediţiile mai târzii ale
Vulgatei au adoptat acest pasaj printr-o greşeală a unui scrib, care a inclus un comentariu marginal exegetic în
textul Bibliei pe care îl copia. Controversatele pasaje au fost folosite pe scară largă pentru a sprijinii doctrina
Trinităţii, dar în lumina atâtor dovezi împotriva autenticităţii lor, suportul este fără valoare şi nu ar trebui folosite.”
Cu toate acestea, chiar dacă ar fi să acceptăm acest verset ca o parte legitimă din Scriptură, vorbeşte el despre
trei persoane? În versetul 8 ni se spune că sunt trei care mărturisesc pe pământ: duhul, apa şi sângele. Vedem aici
că nu trebuie neapărat să fie o persoană vie cea care mărturiseşte. Apa şi sângele mărturisesc şi nimeni nu ar spune
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că sângele şi apa sunt persoane. Atunci de ce se insistă asupra faptului că, deoarece duhul mărturiseşte în ceruri,
trebuie să fie o persoană vie?
Sunt trei căi prin care mărturisirea este făcută pentru adevărul din ceruri. Aceşti martori sunt una sau au o
mărturie comună. Nu înseamnă că sunt o singură persoană, o singură fiinţă sau un Dumnezeu. Isus a explicat ce
înseamnă această unitate atunci când S-a rugat ca noi toţi să fim una aşa cum El şi Tatăl sunt una. Nu ca noi să fim
un singur om, ci pur şi simplu să fim în armonie perfectă aşa cum El şi Tatăl sunt în deplină armonie.
În cer, Dumnezeu mărturiseşte despre adevăr, aşa face şi Hristos şi aşa face şi Spiritul Sfânt! Cu toate astea, în
timp ce Dumnezeu şi Isus pot mărturisi prin cuvintele pe care le rostesc, Spiritul Sfânt, fie în cer sau pe pământ,
mărturiseşte prin a impresiona inimile celor dornici să înveţe, dându-le înţelegere asupra adevărurilor planului de
mântuire. În ceruri există trei căi ale mărturisirii: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; pe pământ, sunt trei: apa, spiritul şi
sângele. Să fie cele din cer o trinitate doar pentru că sunt menţionate împreună? În acelaşi mod putem concluziona
că apa, spiritul şi sângele sunt de asemenea o trinitate şi că apa şi sângele sunt persoane.

A treia Persoană lipseşte
Să examinăm acum câteva din locurile în care Spiritul Sfânt lipseşte. În aceste locuri, Spiritul Sfânt ar fi trebuit
să fie prezent, dacă ar fi fost al treilea membru al dumnezeirii.
„Drept răspuns, Isus i-a zis: ‚Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom
veni la el şi vom locui împreuna cu el.” Ioan 14:23.
Unde este a treia Persoană?
„În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic ca şi Mielul sunt Templul
ei.” Apocalipsa 21:22.
Unde este a treia Persoană?
„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.
Unde este a treia Persoană?
„Deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră
este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos”. 1Ioan 1:3.
Unde este a treia Persoană?
„Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine
este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere”. Luca 10:22.
Unde este a treia Persoană?
„Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una”. Ioan 17:23.
Unde este a treia Persoană?
Observaţi, de asemenea, şi citate ale scrierilor lui Ellen White:
„Înaintea locuitorilor cerului strânşi laolaltă, Împăratul cerurilor declară că nimeni în afară de Hristos, singurul
Fiu al lui Dumnezeu, nu putea pătrunde în totul în planurile Sale şi Lui I-a fost încredinţată aducerea la îndeplinire
a planurilor măreţe ale voinţei Sale”. Patriarhi şi Profeţi pag. 14.
„Hristos, Cuvântul, singurul născut al lui Dumnezeu, era una cu Tatăl cel veşnic - una în natură, în caracter şi
în scop - singura Fiinţă din tot Universul care putea intra în sfaturile şi în planurile lui Dumnezeu”. Tragedia
veacurilor, pag. 485.
Unde este a treia Persoană?

Armonizând Scripturile
Dacă ar fi să acceptăm în mod deplin ceea ce am examinat până în acest moment, ar trebui să concluzionăm că
dumnezeirea constă în trei puteri, dar numai două persoane. Cum explicăm asta? Fiul lui Ellen White, Willie
White, a oferit o explicaţie care aduce ceva lumină în această chestiune.
„Afirmaţiile şi dovezile unor prezbiteri, în efortul lor de a demonstra că Spiritul Sfânt este o persoană aşa cum
sunt Dumnezeu, Tatăl şi Hristos, Fiul etern, m-au uimit şi, câteodată, m-au întristat. O idee comună este că ‚ar
trebui să-L privim (Spiritul Sfânt) ca cel care este aici, jos, controlând lucrurile’. Uimirea mea s-a redus atunci
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când am citit în dicţionar că, unul din înţelesurile personalităţii este ‚caracteristică’. Era explicat într-un fel din
care am înţeles că poate exista o personalitate fără o formă fizică ce este deţinută de Tatăl şi Fiul. Sunt multe
pasaje în Scriptură care vorbesc despre Tatăl şi Fiul şi altele care lipsesc, referitoare la lucrarea Tatălui şi a
Spiritului Sfânt sau a lui Hristos şi a Spiritului Sfânt, iar aceste lucruri m-au condus să cred că spiritul fără
personalitate era reprezentantul Tatălui şi al Fiului în tot universul, şi prin acest spirit, Ei locuiesc în inimile
noastre şi ne fac una cu Tatăl şi cu Fiul.” (Willie White, Aprilie 30, 1935)
Ellen White a făcut anumite afirmaţii care, în ochii unora, par a susţine ideea unui Dumnezeu Trinitarian, dar o
atentă comparaţie a diferitelor afirmaţii făcute de ea conduc la concluzia că, aparentele afirmaţii trinitariene, nu
afirmă ceea ce mulţi înţeleg astăzi. Una din probleme este că mulţi fie nu au acces la multe din scrierile ei, fie nu
le studiază cu atenţie, alături de Biblie, căutând să le armonizeze. Mai jos avem unele afirmaţii privind Spiritul
Sfânt, care sunt în perfectă armonie cu Biblia şi care ajută la clarificarea altor afirmaţii făcute de ea.
1. Spiritul Sfânt emană de la Tatăl: „Planul Lui este ca ei să aibă cea mai înaltă influenţă din univers, care
vine de la izvorul a toată puterea. Ei vor avea putere să se împotrivească răului, putere pe care nu o pot înfrânge
nici pământul, nici moartea şi nici locuinţa morţilor, putere care îi va face în stare să biruie aşa cum a biruit
Hristos”. – „Hristos lumina lumii”, pag. 559.
2. Spiritul Sfânt este viaţa Tatălui: „Domnul Hristos a primit toate lucrurile de la Dumnezeu, însă El a primit
ca să dea. Tot aşa procedează El şi în curţile cereşti, în slujirea Sa pentru toate fiinţele create: prin Fiul iubit, viaţa
Tatălui se revarsă peste toţi şi tot prin Fiul revine, printr-o slujire voioasă şi de proslăvire, în valuri de iubire la
Marele Izvor al tuturor. Şi astfel, prin Hristos, circuitul binefacerilor este complet, reprezentând caracterul Marelui
Dătător, legea vieţii”. – „Hristos lumina lumii”, pag. 6.
3. Spiritul Sfânt vine de la Mântuitorul: „Seva viţei, ridicându-se din rădăcină, este transmisă ramurilor,
ajutând la creştere şi producând flori şi rod. Tot la fel, puterea dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt, pornind de la
Mântuitorul, pătrunde şi stăpâneşte sufletul, reînnoieşte motivele şi sentimentele şi aduce până şi gândurile în
ascultare de voinţa lui Dumnezeu, făcând în stare pe primitor să aducă roadele preţioase ale faptelor sfinte”. –
„Faptele Apostolilor”, pag. 278.
4. Spiritul Sfânt este viaţa lui Hristos: „Influenţa Duhului Sfânt este viaţa lui Hristos în suflet. Noi nu-L
vedem pe Hristos şi vorbim cu El, dar Duhul Său cel Sfânt este la fel de aproape de noi în orice loc. Lucrează în şi
prin oricine Îl primeşte pe Hristos. Cei care cunosc unitatea cu Duhul au roadele Duhului – dragostea, bucuria,
îndelunga răbdare, bunătatea, blândeţea, credinţa”. – „AZS Comentarii Biblice”, vol. 6, p. 1.112.
5. Spiritul Sfânt este prezenţa lui Hristos Însuşi: „Împovărat cu umanitatea, Hristos nu putea fi în fiecare loc.
Astfel, a fost în avantajul lor ca El să plece la Tatăl şi să trimită Duhul Sfânt ca succesor pe pământ. Spiritul Sfânt
este El Însuşi, dezbrăcat de personalitatea umanităţii şi independent de aceasta. El Se reprezintă pe Sine Însuşi ca
fiind prezent în toate locurile prin Spiritul Său cel Sfânt.” – „Manuscript Release” nr. 1084.
Adevărul este că, uneori, în Scriptură, se face referire la Duhul Sfânt ca fiind „el”. De ce asta? Motivul este că
Duhul Sfânt nu este doar o forţă ci, de fapt, este chiar prezenţa şi personalitatea atât a Tatălui, cât şi a Fiului.
„Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.” 2 Corinteni 3:17.
„Drept răspuns, Isus i-a zis: ‚Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom
veni la el şi vom locui împreună cu el.” Ioan 14:23.
„Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” Ioan 14:18.
Dumnezeu Tatăl şi Isus Hristos sunt cu noi, dar nu într-o formă în care să-I vedem sau să-I atingem, ci într-o
formă invizibilă, intangibilă, dar foarte reală. Şi pentru că este prezenţa lui Dumnezeu, aceasta este sfântă. Şi
pentru că este într-o formă spirituală, este spirit. De aici, Spiritul Sfânt.
Aceasta este singura explicaţie a divinităţii care respectă toate datele. Dumnezeu are un Fiu, iar Fiul are un
Spirit. Fiul vine de la Tatăl: „Isus le-a zis: ‚Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am
ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.” Ioan 8:42.
Dar Duhul Sfânt vine de la Tatăl: „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul
adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.” Ioan 15:26.
Fiul este o Fiinţă separată de Tatăl, în timp ce Spiritul Sfânt este o extensie a Tatălui, prin intermediul căreia
EL este prezent pretutindeni.
9
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„Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faşa Ta?” Psalmul 139:7.
„Domnul Hristos a primit toate lucrurile de la Dumnezeu, însă El a primit ca să dea. Tot aşa procedează El şi în
curţile cereşti, în slujirea Sa pentru toate fiinţele create: prin Fiul iubit, viaţa Tatălui se revarsă peste toţi şi tot prin
Fiul revine, printr-o slujire voioasă şi de proslăvire, în valuri de iubire la Marele Izvor al tuturor. Şi astfel, prin
Hristos, circuitul binefacerilor este complet, reprezentând caracterul Marelui Dătător, legea vieţii.” – „Hristos
lumina lumii”, pag. 3.
Tatăl locuieşte în Fiul Său prin Spiritul Său. În acest mod, Ei sunt una. Fiul locuieşte în noi prin acelaşi Spirit,
astfel noi suntem una în Dumnezeu, aşa cum El şi Fiul sunt una.
„Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi
ca i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.” Ioan 17:23.
„Isus caută să le întipărească în minte faptul că, în oferirea Spiritului Sfânt, El le dă slava pe care Tatăl I-a dato, pentru ca El şi poporul Lui să fie una în Dumnezeu. Calea şi voinţa noastră trebuie să fie supuse voinţei lui
Dumnezeu, ştiind că aceasta este sfântă, dreaptă şi bună”. ST, 10-03-92
Ellen White spune că sunt trei persoane vii în dumnezeire. Cel puţin aşa apare în ediţiile de astăzi ale scrierilor
ei. Cu toate acestea, este foarte interesant de notat faptul că, în afirmaţia din original, scrisă de însăşi mâna ei,
cuvântul „persoană” este tăiat şi înlocuit cu „personalitate”. Cu siguranţă că, în mintea ei, exista o diferenţă între
„persoană” şi „personalitate”. Conceptul ei despre Duhul Sfânt nu era descris în mod satisfăcător prin cuvântul
„persoană”, ci mai degrabă prin „personalitate”. Să ne amintim că despre o persoană se poate spune că are mai
multe personalităţi. Termenul de „personalitate multiplă” este foarte popular astăzi şi se referă la o persoană care
are mai mult de o modalitate de a se exprima sau a se manifesta. Asta este exact ceea ce Ellen White afirma când
spune că sunt nu trei persoane, ci trei personalităţi în dumnezeire.
Ellen White spune, de asemenea, că nu există altă Fiinţă, în afară de Hristos, care poate intra în sfaturile lui
Dumnezeu. Presupunând că Ellen White nu era confuză şi nu se contrazicea, asta poate să însemne unul din două
lucruri. Fie:
a. Duhul Sfânt este o Fiinţă, dar nu poate intra în sfaturile lui Dumnezeu. Aceasta ar însemna că Duhul Sfânt
este ceva mai puţin decât Dumnezeu. Sau:
b. Duhul Sfânt este o persoană (personalitate), dar nu o Fiinţă. Aceasta este în mod clar explicaţia adevărată.
Aşa cum Willie White a arătat, cuvântul „persoană” poate fi folosit pentru a se face referire la rolul cuiva sau
la caracteristicile unui individ. În acest sens, un individ poate avea mai mult de o personalitate. Cuvântul
„persoană” nu mai este folosit cu acest sens, astăzi. În general, astăzi, el este folosit ca sinonim pentru cuvântul
„fiinţă”. Totuşi, acum 100 de ani, Ellen White a scris:
„Sunt trei persoane vii în dumnezeire...”. Cealaltă utilizare a cuvântului era, evident, bine înţeleasă, pentru că
tot ea scrie:
„Hristos, Cuvântul, singurul născut al lui Dumnezeu, era una cu Tatăl cel veşnic - una în natură, în caracter şi
în scop – singura Fiinţă din tot Universul care putea intra în sfaturile şi în planurile lui Dumnezeu”. – „Marea
luptă”, pag. 493.

David Clayton, Aprilie 2001

Armonia din Daniel
De când a fost scrisă cartea lui Daniel, ea a constituit subiectul unor mari controverse. Unii au pus sub semnul
îndoielii chiar autenticitatea cărţii, sugerând că de fapt nu a fost scrisă de Daniel şi, mai mult, ea nu a fost scrisă
decât pe la anul 100 după Hristos. Chiar şi printre cei care acceptă ideea că a fost scrisă de Daniel şi că este
inspirată de Dumnezeu, profeţiile au generat dezbateri aprinse, diferite grupări şi diferiţi indivizi formulând
variate interpretări pentru simbolurile şi evenimentele descrise în viziuni.
Evident, mişcarea Adventă şi-a adus aportul la interpretarea cărţii lui Daniel şi, de fapt, adventismul pretinde
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că propriul fundament stă pe o înţelegere unică a unei anumite profeţii din Daniel capitolul 8. Fireşte, poziţia şi
interpretarea adventismului a constituit subiectul unei critici severe din partea celor din afara mişcării şi, recent,
din partea multora care au fost membrii şi suporterii adventismului.
Eu am simţit nevoia şi am avut ocazia de a studia aceste profeţii din Daniel, şi atât cât am putut mai bine, am
căutat să cercetez diferitele puncte de vedere şi, în general, nu am găsit nicio interpretare care, ca întreg, să se
potrivească modelului din Daniel atât de bine ca cea adventistă.
Uneori, oamenii nu pot vedea pădurea pentru că se uită îndeaproape la copaci. Nu este de mirare că am auzit
pilda celor şase orbi care au mers să întâlnească un elefant. Primul s-a nimerit lângă unul dintre picioarele
animalului şi a afirmat: „Evident că elefantul este asemenea unui copac”. Următorul a apucat unul din fildeşi şi a
spus: „Acest animal seamănă mult cu o suliţă”. Cel de-al treilea l-a prins de ureche şi a spus: „Elefantul este
asemănător evantaiului”. Al patrulea a pipăit trupul animalului şi a spus: „Elefantul este asemenea unui perete”.
Al cincilea l-a apucat de coadă şi a afirmat: „Acest elefant este asemenea unei frânghii”. Ultimul l-a prins de
trompă şi a spus: „Este asemenea unui şarpe”. Astfel, au început să se certe, neînţelegând că fiecare avea dreptate,
dar erau cu toţii greşiţi. Problema este că fiecare a cercetat o mică parte şi nu a reuşit să cuprindă întregul.
Mulţi, abordând Biblia, se aseamănă mult cu aceşti orbi: se pierd într-un cuvânt sau într-un pasaj. Eu cred că
studiul cuvintelor este important, dar nu şi dacă ne aduc în punctul în care pierdem imaginea de ansamblu.
În cartea „Mărturii pentru Predicatori” este scris: „Luaţi în considerare circumstanţele naţiunii iudaice atunci
când au fost date profeţiile lui Daniel. (TM 113.1).
Această afirmaţie ne oferă un indiciu preţios pentru calea pe care trebuie să mergem atunci când abordăm
cartea lui Daniel. Care erau circumstanţele în care se găseau evreii când Daniel a primit viziunile? Îşi pierduseră
împărăţia, împăratul, centrul de închinare, sanctuarul, iar poporul fusese dus în robie într-o ţară străină. Toate
acestea au fost luate de la poporul lui Dumnezeu pe vremea lui Daniel.
Cartea lui Daniel abordează în principal restaurarea tuturor acestor lucruri. Dar, în timp ce Daniel şi iudeii au
anticipat restaurarea literală a tuturor acestor lucruri, a Israelului literal, în aceste viziuni Dumnezeu oferea o
imagine mai amplă a unei restaurări mai mari ce va constitui restaurarea finală care va avea loc la timpul
sfârşitului. Chiar şi cea mai superficială trecere prin cartea lui Daniel, va clarifica acest lucru.
Daniel capitolul 2 ne vorbeşte despre o împărăţie care trebuie să fie restaurată: „Dar în vremea acestor
împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub
stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic”. Daniel
2:44.
Daniel capitolul 7 vorbeşte despre restaurarea regelui: „M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată
că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea
Lui. I S-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, ca să-I slujească toate popoarele, neamurile, şi oamenii de
toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică, şi nu va trece nicidecum, şi împărăţia Lui nu va fi nimicită
niciodată.” Daniel 7:13, 14.
Apoi, în capitolul 8, Daniel vorbeşte despre restaurarea adevăratei închinări. „Până vor trece două mii trei sute
de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit!” Daniel 8:14.
Iar capitolele 11 şi 12 din Daniel vorbesc despre restaurarea poporului: „Dar în vremea aceea, poporul tău va fi
mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.” Daniel 12:1.
Acest sumar ne oferă o idee despre modul în care trebuie să abordăm această carte. Cartea lui Daniel conţine
patru profeţii paralele. Fiecare dintre ele are aceeaşi bază, oferind diferite detalii şi diferite perspective. Dacă
înţelegem acest lucru, atunci putem aşeza profeţiile paralel, interpretarea devenind mai uşoară.
Să studiem aceste patru linii profetice şi să vedem cum merg în paralel!
În Daniel capitolul 2 citim că regele Nebucadneţar a avut o viziune în care a văzut un chip uriaş. Capul era din
aur, pieptul şi braţele din argint, pântecele şi coapsele din aramă, picioarele din fier, iar degetele din fier amestecat
cu lut. El nu a putut înţelege viziunea, dar Dumnezeu i-a descoperit lui Daniel înţelesul; capul de aur îl reprezenta
pe Nebucadneţar sau împărăţia lui, Babilonul. După el urma să apară o altă împărăţie, apoi cea de-a treia, apoi a
patra din fier şi, în final, în ultimele zile, împărăţia va fi împărţită. Ea va fi tot atât de tare ca şi fierul, dar va avea
slăbiciunea lutului. În zilele acestor împărăţii împărţite, el a văzut o piatră care s-a desprins dintr-un munte fără
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ajutorul vreunei mâini şi care a lovit acea statuie la picioare, distrugându-i puterea. Această piatră a devenit un
munte mare care a umplut tot pământul. Daniel a interpretat aceasta ca însemnând că în zilele din urmă ale acestei
ultime împărăţii, Dumnezeul cerului va întemeia o împărăţie care nu va fi nimicită.
Aşadar, capul reprezintă Babilonul. Din punct de vedere istoric, Babilonului i-a urmat Medo – Persia. Persanii
au cucerit Babilonul şi au devenit următoarea împărăţie reprezentată prin pieptul şi braţele din argint. După
aceasta, au urmat pântecele şi coapsele din aramă care reprezentau cea de-a treia împărăţie, Grecia. Apoi urmează
marea împărăţie din fier reprezentată prin picioarele de fier, adică Roma. Ei i-au urmat degetele din fier amestecat
cu lut ce reprezintă naţiunile care s-au format în urma dezintegrării Imperiului Roman. Roma s-a dezmembrat şi
chiar şi astăzi ele există, fiind naţiunile moderne ale Europei. Roma nu este de fapt nimicită până la timpul de pe
urmă, dar profeţia a descoperit că va fi distrusă. Ea urma să existe, dar nu în aceeaşi formă unită, ci ca o împărăţie
fragmentată.
Daniel capitolul 2 reprezintă şablonul profeţiei. Cu alte cuvinte, ne oferă un model care ne ajută să înţelegem
unde se potrivesc toate detaliile în celelalte trei linii profetice, şi chiar în cartea Apocalipsei.
După împărăţia din fier şi lut, o piatră a fost desprinsă dintr-un munte, piatră care a distrus toată statuia ce
reprezintă toate împărăţiile lumii. Această piatră a devenit un munte mare care a umplut tot pământul. Evident,
piatra aceasta reprezintă Împărăţia lui Dumnezeu din ultimele zile care nu va fi nimicită niciodată.
Următoarea linie profetică o găsim în Daniel 7 şi este evident pentru oricine că aceasta este o profeţie paralelă
celei din capitolul 2.
De această dată, Daniel a fost cel care a avut viziunea în care a văzut patru animale ieşind dintr-o mare: un leu,
un urs, un leopard şi o fiară mare şi teribilă. Un sol ceresc i-a explicat că aceste animale reprezintă patru împărăţii
mari care se vor ridica pe pământ. Ştim deja din capitolul 2 că urmau să existe patru împărăţii mondiale din timpul
lui Daniel până la sfârşitul timpului. Urmau să fie patru, nu mai multe. Aşadar, dacă lui Daniel i se arată din nou
cele patru împărăţii care urmau să stăpânească pământul, trebuie să fie vorba despre aceleaşi patru menţionate în
capitolul 2.
Prima fiară, leul, reprezintă Babilonul, desigur. Următoarea a fost un urs şi reprezenta Medo – Persia. A treia,
leopardul, reprezintă Grecia, iar a patra, reprezentând Roma, era o fiară înspăimântătoare şi teribilă care avea dinţi
din fier, gheare din aramă şi care călca totul sub picioare. Aici vedem o paralelă clară: cele zece coarne trebuie să
fie aceleaşi zece degete din fier şi lut, şi astfel reprezintă tot naţiunile Europei.
Acum, în mijlocul acestor zece coarne, s-a ridicat un alt corn mic. Iniţial au fost zece, iar apoi un altul mai mic
a dezrădăcinat trei din cele de la început. Aşadar, cele zece coarne şi cornul cel mic au existat în aceeaşi perioadă
a celor zece degete de fier şi lut. Acum, acest corn mic, aşa cum bine ştim, a făcut lucruri groaznice. Să citim din
Daniel 7:25: „El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt, va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va
încumeta să schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp... de o vreme, două vremuri, şi o
jumătate de vreme.”
Aceste detalii sunt despre cornul cel mic. Observaţi: el va rosti lucruri grele împotriva Celui Prea Înalt, îi va
persecuta pe sfinţii Celui Prea Înalt şi se va gândi să schimbe vremurile şi legea.
Apoi în versetul 26 este scris: „Apoi va veni judecata, şi i se va lua stăpânirea, care va fi prăbuşită şi nimicită
pentru totdeauna”.
Observaţi că aici avem o descriere secvenţială a evenimentelor. Prima dată apare un leu, apoi un urs, un
leopard şi, după acesta, un fiară groaznică, urmată de un corn mic; apoi acest corn săvârşeşte toate lucrurile
teribile pentru ca, în final, să aibă loc judecata. În această linie profetică, evenimentul care urmează faptelor
teribile ale Romei prin acest corn, este începerea unei judecăţi în ceruri, iar rezultatul acestei judecăţi este faptul
că stăpânirea acestui corn este luată, „prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna”.
În versetul 11 se continuă: „Eu mă uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul
acela: m-am uitat până când fiara a fost ucisă, şi trupul ei a fost nimicit şi aruncat în foc, ca să fie ars”.
Dacă citim cu atenţie întregul capitol 7 din Daniel, vom descoperi faptul că această secvenţă este descrisă cu
exactitate. În acelaşi capitol, în versetul 27, este scris: „Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care
sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinţilor Celui Prea Înalt”. Acesta este ultimul eveniment care are
loc în capitolul 7. Veţi observa că acesta este paralel cu cel din capitolul 2. Ultimul eveniment descris în capitolul
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2 este cum Dumnezeul cerului întemeiază o împărăţie care nu va fi distrusă niciodată. În capitolul 7 are loc
judecata, Fiul Omului Îşi primeşte împărăţia şi vine timpul în care sfinţii intră în posesia împărăţiei. Aici este o
secvenţă care este paralelă celei din capitolul 2 în care nu sunt oferite atât de multe detalii. În loc de a vorbi despre
judecată şi despre distrugerea fiarei, afirmă simplu faptul că s-a desprins o piatră fără ajutorul vreunei mâini,
piatră care a lovit statuia şi a distrus-o. Paralela acestui eveniment în capitolul 7 este faptul că are loc judecata, iar
fiara este nimicită.
Acum să trecem la capitolul 8. Aici, bineînţeles, nu avem nimic paralel cu capul de aur al statuii din capitolul 2
sau cu leul din capitolul 7, şi aceasta pentru că atunci când ajungem la capitolul 8, împărăţia Babilonului trecuse
deja. Daniel trăieşte acum sub domnia împărăţiei Medo – Persane şi primeşte o altă viziune în care nu mai vede
Babilonul, pentru că acesta aparţinea deja trecutului, istoriei.
În această viziune, Daniel a văzut mai întâi un berbec cu două coarne. Apoi a văzut un ţap care a atacat şi
distrus berbecul. Nu avem nicio problemă în interpretarea acestor simboluri, deoarece chiar îngerul îi oferă lui
Daniel interpretarea: „Berbecul pe care l-ai văzut, cu cele două coarne, reprezintă împăraţii Mezilor şi Perşilor.
Ţapul însă este împărăţia Greciei şi cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat”. Daniel 8:20, 21.
Acest ţap avea un corn în frunte, corn care a fost rupt. În locul acestuia, au apărut alte patru coarne. Cornul
care a fost distrus îl reprezintă pe Alexandru cel Mare, cel mai mare dintre împăraţii Greciei. Când a murit,
împărăţia a fost împărţită între cei patru generali ai săi: Casandru, Ptolemeu, Lisimah şi Seleuc.
Următorul eveniment descris este foarte important. Acum, Daniel a văzut un corn mic care a început să crească
şi care a devenit nespus de mare. Aceasta este puterea care a urmat şi singura putere care mai este menţionată în
acest capitol. Acum, dacă credem că aceste capitole merg în paralel, acest „corn nespus de mare” nu poate
reprezenta decât o singură putere, şi anume cea care a urmat Greciei: Roma.
În primele două profeţii din capitolele 2 şi 7, nu mai există nicio putere care se ridică după Roma, cu toate că
sunt oferite detalii despre dezvoltarea şi faptele Romei. Roma continuă să existe până la sfârşit şi va fi în final
nimicită şi aruncată în foc. Daniel 7:11. Cornul nespus de mare pe care îl vedem în Daniel 8 este de asemenea
ultima putere care se va ridica. Îngerul i-a spus lui Daniel că această viziune, despre corn şi lucrarea lui, priveşte
„timpul sfârşitului” (Daniel 8:17) şi că el va fi „frânt fără ajutorul vreunei mâini”. Daniel 8:25. Evident, se referă
la aceeaşi putere Romană care, în toate fazele ei, a fost reprezentată de un singur simbol: un corn imens.
Să cercetăm câteva din faptele săvârşite de acest corn! Începem de la versetul 11: „Da, s-a înălţat până la
căpetenia oştirii, şi prin el jertfa zilnică a fost desfiinţată, şi locul sanctuarului său, distrus.” (KJV)
Acest corn se înalţă până la Prinţul oştirii. Cine să fie Acesta? Fără discuţie, se referă la Isus. Evenimentul
paralel din capitolul 7 este versetul 25 unde spune că „va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt”. Să citim
versetul 10: „S-a înălţat până la oştirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oştirea aceasta şi din stele, şi le-a
călcat în picioare”.
Care este paralela din capitolul 7? Cornul cel mic a făcut război împotriva sfinţilor Celui Prea Înalt. Acum să
citim versetele 11 şi 12: „Da, s-a înălţat până la căpetenia oştirii, şi prin el jertfa zilnică a fost desfiinţată, şi locul
sanctuarului său, distrus. Şi, din pricina nelegiuirii, i s-a dat o oaste împotriva jertfei zilnice, şi a aruncat adevărul
la pământ, şi a izbutit în ce a început.” (KJV)
Adevărul a fost aruncat la pământ, sanctuarul a fost aruncat la pământ: ce paralelă avem pentru asta? Există o
paralelă între cele două capitole. Limbajul poate diferi puţin, dar trebuie să fii orb pentru a nu vedea că există o
paralelă între cele două pasaje. În capitolul 7 scrie cum cornul încearcă să schimbe vremurile şi legile şi vedem o
paralelă în capitolul 8 pentru că acelaşi corn aruncă adevărul la pământ, iar jertfa zilnică este înlăturată. Există o
lucrare a opoziţiei faţă de adevărata închinare descrisă în ambele capitole.
Acum, observaţi care este următorul eveniment descris în Daniel 8:14! „Şi el mi-a zis: ‚Până vor trece două mii
trei sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit!’” Pe măsură ce citim capitolul 7, observăm în prima
parte descrisă o problemă, apoi oferită soluţia. Problema era că fiara persecuta poporul lui Dumnezeu şi ataca
legea lui Dumnezeu. Soluţia este judecata care începe, iar fiara este nimicită. Când ajungem la capitolul 8, avem
de-a face cu o profeţie paralelă celei din capitolul 7. Avem o problemă, şi anume lucrarea acestui corn nespus de
mare de a asalta adevărul, sanctuarul şi poporul lui Dumnezeu. Care este soluţia? „Până vor trece două mii trei
sute de seri şi dimineţi; apoi Sfântul Locaş va fi curăţit!”
13
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Aceste lucruri mi se par a fi evidente şi acesta este motivul pentru care nu pot înţelege de ce atât de mulţi
afirmă că nu există nicio legătură între judecată şi curăţarea sanctuarului menţionat în Daniel 8:14.
Să mergem la versetul 25: „Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa, va
pierde pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi, şi se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit, fără
ajutorul vreunei mâini omeneşti”.
Descoperim şi aici indicii clare că această profeţie din capitolul 8 este paralelă cu cele din capitolele 2 şi7. În
Daniel 2 se afirmă că s-a desprins o piatră fără ajutorul vreunei mâini omeneşti (versetele 34 şi 45), iar aici se
spune cum cornul va fi frânt fără ajutorul vreunei mâini omeneşti. Aceasta este o descriere a aceleiaşi nimiciri a
marelui duşman al poporului lui Dumnezeu şi al adevărului Său. În capitolul 7 este scris că fiara este nimicită şi,
după judecată, arsă; aici se afirmă că, după ce sanctuarul va fi curăţit, va fi distrus fără ajutorul vreunei mâini
omeneşti şi, evident, ceea ce urmează în toate aceste cazuri, este că sfinţii moştenesc împărăţia.
Concluzia adventiştilor cum că în cer are loc o judecată de cercetare înainte de revenirea lui Hristos, judecată
care are legătură cu această curăţire a sanctuarului, este corectă. Această concluzie a fost îndelung criticată, dar
alternativele oferite nu se potriveau Scripturii. Mulţi care critică interpretarea adventistă cred că aceste profeţii sau împlinit înainte de naşterea lui Hristos, dar Biblia afirmă în mod clar faptul că se aplică timpului sfârşitului,
timpului în care poporul lui Dumnezeu va fi eliberat, timpului în care Dumnezeu va aşeza împărăţia Sa veşnică ce
nu va fi nimicită niciodată. Aceasta nu are nimic de-a face cu lucrarea lui Antioh Epifanul, regele grec care a trăit
cu câteva sute de ani înaintea naşterii lui Hristos, cu toate că unii au susţinut că are! Această profeţie are legătură
cu poporul lui Dumnezeu şi cu evenimentele din timpul sfârşitului.
În final, să aruncăm o scurtă privire asupra restului profeţiei, celei din capitolele 11 şi 12. Vom începe cu
Daniel 11:2. „Acum, îţi voi face cunoscut adevărul: Iată că vor mai fi încă trei împăraţi în Persia. Cel de-al
patrulea va strânge mai multă bogăţie decât toţi ceilalţi; şi când se va simţi puternic prin bogăţiile lui, va răscula
totul împotriva împărăţiei Greciei”.
Aici, atenţia ne este atrasă către ultimul rege din Persia (berbecul din capitolul 8), care îi stârneşte pe toţi
împotriva Greciei, ţapul din capitolul 8. Paralela dintre acest capitol şi capitolul 8 este evidentă. Să trecem la
versetul 3: „Dar se va ridica un împărat viteaz, care va stăpâni cu o mare putere, şi va face ce va voi”.
Acest împărat, după cum ştim deja, este Alexandru cel Mare. Apoi, în versetul 4 este scris: „Şi cum se va
întări, aşa se va şi sfărâma împărăţia lui, şi va fi împărţită în cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu între urmaşii
lui, şi nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucăţele, şi va trece la alţii în afară de
aceştia.”
Atunci când Alexandru cel Mare a murit, nu a existat nicio rudă de-a lui care să moştenească împărăţia, şi
atunci cei patru generali ai săi au împărţit imperiul grecesc în patru, fiecare obţinând o parte.
Ceea ce urmează este o descriere detaliată a unui conflict lung între regele nordului şi cel al sudului. Undeva,
în cadrul acestei descrieri, identitatea regilor se schimbă. Întrucât la început referinţa era la regii Greciei care se
războiau între ei, aceşti regi obţin o nouă identitate, iar profeţia începe să vorbească despre regele nordului ca fiind
Roma care face război împotriva aceleiaşi puteri. Roma ocupase deja poziţia dominantă din nord, ocupată în trecut
de regele Greciei din nord. Nu este nicio îndoială că această din urmă reprezentare a regelui nordului este Roma.
Descrierea este prea detaliată şi prea plastică pentru a greşi. Lucrările acestui rege din nord nu se pot aplica decât
Romei. În versetul 37, Daniel vorbeşte despre regele nordului şi îi descrie lucrarea astfel: „Nu va ţine seamă nici
de dumnezeii părinţilor săi, nici de dorinţa femeilor; cu un cuvânt, nu va ţine seamă de nici un dumnezeu, ci se va
slăvi pe sine mai presus de toţi”.
Este foarte clar că în acest pasaj Dumnezeu vorbeşte despre aceeaşi putere descrisă ca un corn atât în capitolul
7 cât şi în 8. Aici avem din nou o paralelă clară. Cornul din Daniel 7 rosteşte hule împotriva lui Dumnezeu; cel din
capitolul 8 se înalţă pe sine, iar aici, în capitolul 11, scrie că se înalţă mai presus de Dumnezeu.
Pe măsură ce continuăm să citim de la versetul 36 în jos, vedem că, în viitor, acest rege al nordului se înfurie
primind veşti din nord şi est, şi porneşte o campanie de distrugere. Interpretarea nordului şi a estului nu ar trebui
să fie prea dificilă. „Frumoasă înălţime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului; în partea de nord este
cetatea Marelui Împărat.” Psalmul 48:2.
Lucifer a spus: „Îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele
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adunării dumnezeilor, la capătul nordului.” Isaia 14:13.
Nordul este simbolul locuinţei lui Dumnezeu. Estul simbolizează venirea puterii lui Dumnezeu la poporul Său.
„Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre est, şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu.” Apocalipsa
7:2.
Se întâmplă ceva în poporul lui Dumnezeu. O solie venită de la nord şi est îl îngrijorează pe regele nordului,
motiv pentru care el porneşte să distrugă poporul lui Dumnezeu. Paralela acestei profeţii în celelalte capitole este:
piatra este desprinsă fără ajutorul vreunei mâini omeneşti, iar judecata începe şi sanctuarul este curăţit.
În versetul 45 din capitolul 11 este scris despre acest rege al nordului: „Îşi va întinde corturile palatului său
între mare şi muntele cel slăvit şi Sfânt. Apoi îşi va ajunge sfârşitul, şi nimeni nu-i va fi într-ajutor.”
Este posibil să nu observăm asemănările din cele patru linii profetice?
În capitolul 2, împărăţiile lumii sunt lovite de o piatră care este desprinsă fără ajutorul vreunei mâini omeneşti.
Acesta este un eveniment supranatural.
În capitolul 7, fiara este nimicită şi arsă. De asemenea, şi acesta este un eveniment supranatural.
În capitolul 8, cornul este rupt fără ajutorul vreunei mâini omeneşti, din nou un eveniment supranatural.
În capitolul 11, regele nordului îşi ajunge sfârşitul şi nimeni nu-l ajută. Aici este din nou sugerată o lucrare
supranaturală în distrugerea lui.
Nicio persoană sinceră care studiază cu atenţie cartea lui Daniel nu poate susţine că aceste capitole nu sunt
paralele. Atunci când înţelegem aceasta, este mult mai uşor să interpretăm fiecare profeţie în parte, şi suntem
păziţi împotriva ideilor ciudate care au devenit confuze atât în adventism, cât şi în afara lui.
„Pasul simplu al unui individ curajos este să nu ia parte la o minciună. Un singur cuvânt al adevărului
echilibrează lumea.” Aleksandr Solzhenitsyn.

David Clayton, Septembrie 2004

Omega ereziilor mortale
– ultima parte –

Compararea principiilor de credinţă AZŞ
Următorul pas în apostazie a fost adoptarea unui principiu de credinţă trinitarian. În 1931, F.M. Wilcox a
inclus termenul „trinitate” în anuarul azs, iar aceasta a fost prima dată când acest termen a fost văzut în vreo
afirmaţie adventistă. De fapt, Russell Holt are un comentariu asupra acestui lucru. Este cu adevărat uimitor cum
pot exprima aceşti oamenii adevărul într-un limbaj atât de izbitor şi, cu toate acestea, să nu vadă ceea ce spun. El
spune la pagina 12 a studiului său: „O comparaţie a principiilor de credinţă din diferite perioade de timp ale
denominaţiunii arată o schimbare marcantă în opinia bisericii referitoare la trinitate…”.
Observaţi aceste cuvinte şi observaţi ce a spus Ellen White. Ea a spus că dacă „omega” urmează, religia
noastră va fi schimbată. Ajungem la acest punct imediat.
„…Afirmaţii separate au apărut în 1874, 1889, 1894 şi 1931. Primele trei, toate cu scopuri practice, sunt
identice la articolul referitor la divinitate. O comparaţie a principiilor din 1874 şi 1931 arată schimbarea.”
Cu alte cuvinte, la punctul de credinţă referitor la Dumnezeu, nu a existat nicio schimbare în timpul vieţii lui
Ellen White. Dar, după ce profetul a murit, s-a produs o schimbare în principiile de credinţă cu privire la
Dumnezeire. Majoritatea dintre noi suntem familiari cu punctul numărul 2 al principiilor de credinţă actuale, care
spune că există un singur Dumnezeu. Dar defineşte acest singur Dumnezeu ca fiind trei persoane. Punctul
numărul 2 din principiile din 1980 spune:
„…este un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt.”
Aceasta învaţă biserica astăzi: că acel singur Dumnezeu este trei persoane. Dar vechile principii de credinţă
adventiste care au apărut în timp ce Ellen White trăia, spun astfel (tipărit în Adventist Review, din 1874):
„1. Că există un singur Dumnezeu, o fiinţă personală, spirituală, Creatorul tuturor lucrurilor, omnipotent,
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omniscient şi etern, infinit în înţelepciune, sfinţenie, judecată, bunătate, adevăr şi milă, neschimbător, prezent
pretutindeni prin reprezentantul Său, Spiritul Sfânt.
2. Că există un singur Domn, Isus Hristos, Fiul Tatălui etern, singurul prin care Dumnezeu a creat toate
lucrurile şi prin care consistă…”.
Aceste principii, afirmate de pionieri, învaţă clar că există un singur Dumnezeu, care este Tatăl, că Isus Hristos
este Fiul Său şi agentul prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile, şi că Spiritul Sfânt este agentul prin
intermediul căruia Dumnezeu este reprezentat în toată creaţia.
Autorul spune că s-a produs o mare schimbare şi că această schimbare a luat loc după ce Ellen White a murit;
sau, pentru a fi mai precis, nu a existat nicio schimbare în principii cât timp Ellen White a fost în viaţă.
Schimbarea a părut după ce ea a murit. În 1931, după cum am afirmat anterior, a fost pus în anuarul adventist,
pentru prima dată, termenul „trinitate”, iar istoria dovedeşte faptul că la această schimbare a existat opoziţie largă.
De fapt, J.S. Washburn (un pastor adventist ieşit la pensie), s-a opus acestei schimbări în cei mai puternici
termeni posibili. Iată câteva citate dintr-o scrisoare pe care acesta a scris-o în 1939: „Doctrina trinităţii este o
monstruozitate crudă, păgână, ce Îl îndepărtează pe Hristos din adevărata Lui poziţie de Mântuitor divin şi
Mijlocitor... . Satan a luat o concepţie păgână a unei monstruozităţi cu trei capete şi cu intenţia de a arunca dispreţ
asupra divinităţii, a ţesut-o în Romanism ca fiind Dumnezeul glorios; o invenţie imposibilă, absurdă. Această
doctrină monstruoasă grefată din păgânism în biserica romană, papală caută să îşi introducă prezenţa rea în
învăţăturile soliei celui de-al treilea înger.”
Observaţi că el a spus: „caută să îşi introducă prezenţa rea…”. Aceasta a fost scris în 1939, aşa că nici până
atunci doctrina trinităţii nu era stabilită în Biserica AZS, dar începea să se strecoare. (Nu permiteţi ca cineva să vă
înşele asupra faptului că Ellen White a schimbat gândirea bisericii şi că era un fapt acceptat în timpul când ea a
murit.)
Washburn continuă şi spune: „Dacă ne întoarcem la nemurirea sufletului, purgatoriu, chinul veşnic şi sabatul
duminical, ar fi aceasta mai puţin decât apostazie? Dar, dacă sărim peste aceste doctrine minore, secundare şi
acceptăm şi învăţăm chiar doctrina centrală, rădăcina Romanismului, trinitatea, şi învăţăm că Fiul lui Dumnezeu
nu a murit, deşi cuvintele noastre par spirituale, înseamnă aceasta altceva sau mai puţin decât apostazie şi chiar
omega apostaziei?”
Acest om foloseşte cuvinte puternice, dar este de înţeles, întrucât el ştia ce au crezut adventiştii timpurii (era
unul dintre ei) şi a văzut lucrul acesta care venea ca o apostazie gravă, aşa că i s-a opus cu cei mai puternici
termeni posibili. Veţi observa că el se referă la doctrina trinităţii ca la o doctrină romano-catolică. Ceea ce mulţi
dintre noi nu ştiu este că doctrina trinităţii este, în cel mai deplin sens, o invenţie a bisericii catolice.

Trinitatea reprezintă credinţa fundamentală
a Bisericii Catolice
Să vă citesc unul sau două citate din surse romano-catolice. Vă rog citiţi cu atenţie: „Dacă oamenii nu
păstrează această credinţă întreagă şi nepângărită, fără îndoială vor pieri pentru totdeauna, iar credinţa catolică
este aceasta: noi venerăm un Dumnezeu în trinitate”.
[Manual pentru catolicul de azi, p. 16]: „Taina trinităţii este doctrina centrală a credinţei catolice. Pe ea sunt
bazate toate celelalte învăţături ale bisericii”.
Acum, gândiţi-vă la toate implicaţiile acestui lucru. Dacă aceasta este chiar temelia credinţei romano-catolice,
atunci toate celelalte credinţe ciudate precum purgatoriul, botezul pentru cei morţi, botezul copiilor, euharistia,
mijlocirea Mariei şi a „sfinţilor”, toate aceste credinţe ciudate au venit în religia catolică drept rezultat al acestei
credinţe în trinitate. Aceasta este ceea ce ei înşişi afirmă.
Gândiţi-vă la ce implică acest lucru pentru adventiştii de ziua a şaptea dacă acceptăm aceeaşi doctrină
trinitariană.

Apostazia se furişează în manualul bisericesc şi anuare
Următorul pas care se furişa în această apostazie adusă de LeRoy Froom, arhitectul şef, împreună cu cohortele
lui, a fost ca în 1932, acest principiu de credinţă trinitarian să fie adăugat în primul manual al bisericii şi în toate
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anuarele adventiste ulterioare. Nu a fost votat de biserica largă, de conferinţa generală, nici măcar de un cor
reprezentativ de conducători ai Bisericii AZS. A fost pur şi simplu introdus în anuar de către F.M. Wilcox.
Anul următor, a apărut în principiile de credinţă din manualul bisericii şi apoi a apărut în toate cărţile bisericii.
Cei care s-au deranjat să citească anuarul, manualul doar au văzut termenul „trinitate” apărând acolo. Eu presupun
că majoritatea oamenilor nu s-au gândit prea mult la asta, cu toate că, aşa cum am spus, au existat câţiva care s-au
opus în mod violent la ce se întâmpla.

Jurământul de botez revizuit
Apoi, în 1941, jurământul de botez a fost revizuit pentru a se include o afirmaţie trinitariană. Cu alte cuvinte,
acum, pentru a deveni un adventist de ziua a şaptea, trebuia să fii de acord cu trinitatea. Presupun că fiecare dintre
noi care a fost botezat ca adventist de ziua a şaptea a fost întrebat: „Crezi că există un singur Dumnezeu, Tatăl,
Fiul şi Spiritul Sfânt?” şi presupun că toţi am răspuns „da” (eu nu ştiam mai mult). Din nou, vreau să citesc ceva
ce LeRoy Froom a avut de spus despre asta (el a lăsat o urmă, mulţumim Domnului, care identifică în mod clar ce
avea de gând).
Într-o scrisoare adresată lui Roy Allan Anderson, J.L. Schuler, Denton Reebok, A.W. Peterson, W.G. Turner şi
E.J. Weaver, 22 noiembrie 1966, LeRoy Froom spune:
„Vă scriu vouă, fraţilor, ca grup, pentru că voi sunteţi singurii membrii în viaţă ai comitetului original al celor
13, numit în 1931, pentru a forma un legământ uniform de botez. Prezbiterul Branson a fost preşedintele, iar eu
secretarul, prezbiterul Macalaney, Wright, Ruling and Russel au decedat. Sarcina acestui comitet a fost să
formuleze un legământ uniform de botez şi un jurământ bazat pe principiile de credinţă fundamentale din 1931,
din anuar şi manual. De asemenea trebuia să puncteze mai ascuţit prima, a doua şi a treia persoană a
Dumnezeirii”.
Observaţi intenţia declarată a lui Froom şi a comitetului său; unul din scopurile lor era acela de a împinge
doctrina despre Dumnezeu drept o trinitate. Puteţi vedea că a fost o mişcare deliberată, realizată pe sub mână şi
meschină.

Cărţile standard adventiste editate
Următorul pas a fost ca în 1945, toate cărţile standard adventiste să fie editate şi toate afirmaţiile antitrinitariene să fie scoase. În cartea sa Mişcarea destinului, pagina 422, LeRoy Froom din nou spune:
„Următorul pas inevitabil şi logic în implementarea credinţelor noastre fundamentale unificate, a implicat
revizuirea anumitor lucrări standard, aşa încât să eliminăm afirmaţii care învaţă şi perpetuează astfel vederi
eronate despre Dumnezeire. Astfel de puncte de vedere erau acum în dezacord cu unele principii de credinţă
acceptate, prezentate în manualul bisericii.” (Mişcarea destinului, pag. 422).
Biserica a ajuns acum într-un punct în care cărţile scrise de pionieri erau acum „în dezacord” cu credinţele
acceptate ale Bisericii Adventiste. Nu pionierii s-au schimbat – ci ceva s-a schimbat în mod drastic. Acest om,
LeRoy Froom, a dus biserica într-un loc în care trinitatea era acum acceptată ca o parte din credinţele noastre încât
ei au pătruns în cărţi şi le-au schimbat.
Cartea lui Uriah Smith, Daniel şi Apocalipsa, conţinea 18 afirmaţii anti-trinitariene. Ei au mers (după ce el a
murit) şi au îndepărtat toate acele afirmaţii.

„Evanghelizare”
Următorul pas a fost compilarea unei cărţi, Evanghelizare, care a fost editată din scrierile lui Ellen White. Nu
pot accentua suficient semnificaţia acestui lucru, pentru că vă veţi aminti că, pe timpul „alfa”, Ellen White a spus
că ei foloseau scrierile ei şi că, dacă au luat afirmaţii din scrierile ei şi le-au folosit afară din contextul lor, ar fi
părut că ea şi Dr. Kellogg învăţau unul şi acelaşi lucru.
Acum, LeRoy Froom şi câţiva alţii au mers şi au cules afirmaţiile din scrierile sorei White care păreau că
susţin punctul lor de vedere şi le-au pus laolaltă într-o carte numită Evanghelizare. Această carte este acum
prezentată lumii cu referire la anumite puncte cheie de credinţă şi la faptul că Ellen White a crezut în trinitate.
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Aceasta este cartea cel mai adesea utilizată (din scrierile lui Ellen White) pentru a susţine ideea trinitariană. Dar
ascultaţi ce are Froom de spus despre ea într-o scrisoare adresată lui Roy Allan Anderson la 18 ianuarie 1966:
„Sunt sigur că suntem de acord în evaluarea cărţii Evanghelizare ca fiind una dintre contribuţiile mari în care
Asociaţia Ministerială a avut o parte în zilele acelea. Ştiţi ce a făcut cu oamenii din Columbia Union, care au venit
faţă în faţă cu afirmaţiile clare, fără echivoc ale Spiritului Profetic despre divinitatea lui Hristos, personalitatea
Spiritului Sfânt, trinitatea şi altele de acest gen. Ei au trebuit ori să îşi lase braţele jos şi să accepte acele afirmaţii,
ori trebuiau să respingă Spiritul Profetic. Ştiu că dumneavoastră şi d-ra Cluser şi cu mine am avut în mod
considerabil de-a face cu selectarea acelor lucruri sub încurajarea oamenilor ca prezbiterul Branson, care a simţit
că această concepţie timpurie a fraţilor de la White Estate despre Evanghelizare nu era adecvată”.
Aţi prins ideea? D-ra Cluser şi Roy Allan Anderson au fost cei responsabili pentru selectarea acelor lucruri
care erau puse alături în cartea Evanghelizare. Exact ca în „alfa”, ei foloseau citate din Ellen White. Totuşi, când
„alfa” a avut loc, Ellen White era acolo pentru a spune: „Nu asta este ceea ce cred eu. Am fost citată greşit.” Ellen
White nu mai este aici astăzi. Nu este nicio voce profetică pentru a spune „aceasta nu este adevărat”, iar frauda a
fost aşezată asupra restului dintre noi. Dar există dovezi suficiente pentru cei care gândesc pentru a vedea
adevărul. Apostazia a continuat.

Conferinţele evanghelice din 1955
În 1955 au existat nişte adunări ale liderilor Bisericilor Adventiste cu Barnhouse şi Martin, doi teologi
evanghelici care au crezut că Biserica AZS era un cult. Urmau să scrie o carte în care să fim clasificaţi drept cult,
iar conducătorii noştri şi-au dat seama că aceasta ne-ar face foarte nepopulari. Aşa că s-au întâlnit cu aceşti
oameni pentru a încerca să le dovedească faptul că noi nu suntem cult. [În America, a fi considerat cult reprezintă
ceva ruşinos, neagreabil şi nepopular – n.tr.]. Pentru a face aceasta, au trebuit să scrie doctrinele noastre. Ei au
spus: „Noi credem în trinitate”, „Noi credem că Hristos a venit cu o natură necăzută”. Au spus: „Oh, noi nu
credem că ispăşirea are loc acum în cer” şi au dat o versiune modificată a doctrinelor noastre.

Credinţa trinitariană – o cerere astăzi
În 1980 a fost prima dată când credinţa trinitariană a fost votată în sesiunea Conferinţei Generale. Dar nici
măcar nu a fost discutată atunci. Doar au votat credinţele ca întreg şi a fost inclusă şi acceptată în acestea şi
trinitatea. Aşa că astăzi, dacă eşti un adventist de ziua a şaptea, în mod oficial, se presupune că crezi în doctrina
trinitariană, deoarece aceasta este învăţătura bisericii de azi.
Aceasta reprezintă o asemenea schimbare faţă de ce au crezut pionierii încât ni se spune că ei nu ar putea fi
membrii ai bisericii de azi.

Care este credinţa corectă?
Acum să privim implicaţiile acestei schimbări.
Dacă această schimbare este ordonată de Dumnezeu şi este în de acord cu voia Sa, înseamnă că, timp de
cincizeci şi patru de ani (1844-1898), Biserica AZS a fost greşită în învăţătura sa despre Dumnezeu. În ceea ce
priveşte credinţa fundamentală a creştinului – noi am fost greşiţi, în vreme ce, în acelaşi timp, Biserica Romanocatolică şi toate fiicele ei (fiicele babiloniene) erau corecte.
Vedeţi semnificaţia acestui fapt? Noi am spus că avem lumină de dat lumii. Noi am afirmat că Dumnezeu ne-a
predat doctrinele noastre, dar noi eram greşiţi la cea mai importantă doctrină a credinţei creştine – în timp ce
bisericile pe care noi le numim Babilon erau corecte. Ce spune acest lucru despre noi ca mişcare profetică? V-a
trebui să puneţi sub semnul întrebării dacă a fost cu adevărat Dumnezeu cel care ne-a chemat, dacă cei care au
schimbat doctrina au făcut bine. Ar însemna că Babilonul ne-a învăţat adevărul.

Ellen White a profeţit această apostazie
Ellen White a profeţit toate acestea şi aş vrea să citez un paragraf din Selected Messages, book 1, pag. 204205. Vă rog să fiţi foarte atenţi la ceea ce spune ea aici, deoarece, deşi ştiu că Ellen White a fost un profet, sunt
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uimit când citesc. O convingere izbitoare este adusă în inima mea cu o forţă şi mai mare când văd ce a scris şi cum
s-a împlinit. Iată ce a spus ea:
„Într-o viziune de noapte mi s-a arătat în mod distinct că aceste puncte de vedere [se referă la alfa] au fost
considerate de unii ca fiind marile adevăruri care urmează să fie aduse şi făcute proeminente în timpul prezent. Mi
s-a arătat o platformă, consolidată de stâlpi solizi – adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Cineva înalt în
responsabilitate din lucrarea medicală direcţiona pe unul şi pe altul de a slăbi stâlpii care susţineau platforma.
Apoi am auzit un glas care zicea: ‚Unde sunt străjerii care trebuia să stea pe zidurile Sionului? Au adormit?
Această temelie a fost construită de Maestrul Lucrător…”.
Aceasta a fost temelia Bisericii AZS. Ea a spus că a fost construită de Maestrul Lucrător. Este uimitor să citim
aceste afirmaţii şi să continuăm să credem că pionierii au fost greşiţi la cel mai important punct al credinţei
creştine.
Ea continuă:
„…şi va rezista furtunii şi vijeliei. Vor permite ei acestui om să prezinte doctrine care neagă experienţa trecută
a poporului lui Dumnezeu? Timpul a sosit pentru a lua acţiuni hotărâte.”
Astăzi sunt prezentate aceste doctrine. Ei neagă experienţa trecută a poporului lui Dumnezeu.
Să continuăm să citim din Selected Messages, book 1, p. 204-205.
„Vrăjmaşul sufletelor a căutat să introducă presupunerea că o mare reformă trebuie să aibă loc printre
adventiştii de ziua a şaptea şi că această reformă ar consta în renunţarea la doctrinele care stau ca stâlpi ai
credinţei noastr, angajându-ne într-un proces de reorganizare”.
Observaţi ce ar face. Ar renunţa la „doctrinele care stau ca stâlpi ai credinţei noastre”.
Ea continuă:
„Dacă această reformă ar avea loc, care ar fi rezultatul? Principiile adevărului pe care Dumnezeu în
înţelepciunea Lui le-a dat bisericii rămăşiţei, ar fi îndepărtate. Religia noastră ar fi schimbată”.
Am văzut afirmaţie după afirmaţie atestând faptul că religia noastră a fost schimbată. În hârtia lui Russell Holt
din care am citit, el spune că „o comparare a principiilor de credinţă din diferite perioade de timp arată o
schimbare marcantă”. Religia noastră s-a schimbat. William Johnson, scriind în Adventist Riview vorbeşte despre
o schimbare izbitoare. George Knight spune că schimbarea a fost atât de mare încât fondatorii adventismului de
ziua a şaptea nu ar fi capabili să se alăture bisericii de azi din cauza învăţăturii trinitariene. Putem vedea cum
profeţia lui Ellen White s-a împlinit.
Ea continuă: „Principiile fundamentale care au susţinut lucrarea în ultimii cincizeci de ani ar fi socotite ca
erori…”.
Aceasta a fost scris în 1904, aşa că cincizeci de ani înapoi ne duc la 1854. Acum, Biserica ne spune că ce au
crezut ei între 1854 şi 1904 a fost o greşeală. Erau greşiţi! E clar că aici avem de-a face cu o împlinire izbitoare a
profeţiei lui Ellen White.
„O nouă organizaţie ar fi stabilită. Cărţi ale unei noi ordini ar fi scrise…”, precum cartea Adventiştii de ziua a
şaptea cred…, precum noua carte de imnuri cu accent trinitarian, precum alte cărţi ca Întrebări despre doctrină şi
Mişcarea destinului. Cărţi ale unei noi ordini! „…Un sistem de filozofie intelectuală ar fi introdus.” – Da, puteţi
auzi această filozofie intelectuală când poporul începe să vorbească despre Dumnezeu. Ei spun că Dumnezeu este
„unul în trei şi trei în unu”. Dacă întrebaţi „Cum este aceasta posibil?”, ei vor spune că aceasta este ceva ce mintea
umană nu poate înţelege. Şi folosesc unele raţionamente filosofice încercând să vă închidă. – „Un sistem de
filozofie intelectuală ar fi introdus. Fondatorii acestui sistem vor merge în oraşe şi vor face o mare lucrare…” –
Da, au aceste cruciade, botează cu miile. O lucrare mare! Dar ea spune: „Sabatul, bineînţeles, va fi respectat cu
uşurinţă, la fel ca şi Dumnezeul care l-a creat.” – Credeţi acest lucru? Mergeţi în Biserica Adventistă astăzi şi
observaţi atitudinea faţă de Dumnezeu. Observaţi cum, în prezent, abia există bunăvoinţa de a îngenunchea
înaintea lui Dumnezeu când ne adresăm Lui în rugăciune. În timpul sorei White, ea (mai mult de o dată) a mustrat
o persoană pentru că stătea în picioare când vorbea cu Dumnezeu. Dar astăzi, aşa stau lucrurile în biserici.
Dumnezeu nu este respectat. Reverenţa este slabă. Observaţi jocurile, satirele, jovialitatea şi amuzamentul care au
loc astăzi în Biserică. Nu există respect faţă de Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a devenit atât de vag,
ireal, o persoană de neînţeles (ideea trinitariană despre Dumnezeu) încât nu Îl vedem ca pe un Tată prezent şi real.
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Aceasta a făcut trinitatea. Ne-a distrus concepţia noastră despre Dumnezeu ca o Persoană vie, literală şi
personală… ca un adevărat Tată. Acum ne gândim la Dumnezeu ca la un fel de comitet, ca la un fel de instituţie.
Nu o Fiinţă reală, ci ceva care nu poate fi cunoscut, ceva de care nu te poţi apropia, o fiinţă ciudată sau o
combinaţie de fiinţe ciudate.
Ea continuă şi spune:
„Nimic nu va fi permis să stea în calea noii mişcări. Liderii vor învăţa că virtutea este mai bună decât viciul.
Dumnezeu fiind îndepărtat, vor aşeza dependenţa lor de puterea umană, care, fără Dumnezeu, nu este de nicio
valoare. Temelia lor va fi construită pe nisip, iar furtuna şi vijelia vor mătura construcţia”.
Dacă v-aţi gândit la ce am spus, veţi şti că acesta este adevărul. Nu vedeţi că totul este limpede precum
cristalul? Tot ce a spus ea că se va întâmpla, a ajuns să se petreacă.
Fraţilor, a venit timpul să ascultăm de ceea ce îngerul i-a spus sorei White: „Unde sunt veghetorii care trebuia
să stea pe zidurile Sionului?... Vor permite ei acestui om să prezinte doctrine care neagă experienţa trecută a
poporului lui Dumnezeu? Timpul a sosit pentru a lua o acţiune hotărâtă”.
Dumnezeu cheamă pe oricine care Îl iubeşte cu adevărat să se ridice şi să stea în picioare, să înveţe adevărul
fără să ţină seama de consecinţe. Când Dumnezeu a găsit potrivit să ne spună despre venirea acestei „omega”,
trebuie să fi fost datorită marii ei importanţe. Veţi sta în spate pe scaunul vostru şi veţi ignora această chestiune?
În timpul de criză, adevăraţii soldaţi ai lui Dumnezeu trebuie să se ridice!

Toţi pionierii au fost uniţi în credinţe non-trinitariene
Acum, aş vrea să menţionez un punct important. Majoritatea oamenilor care comentează despre credinţele
pionierilor, încearcă să raţioneze în jurul faptului că majoritatea pionierilor erau non-trinitarieni. Ei spun
„majoritatea”, dar de fapt este vorba de toţi pionierii.
Să citesc ceva din cartea prezbiterului Grosboll, Landmarks Magazine din decembrie 1966:
„În dezvoltarea adventismului, având în vedere că oamenii au venit într-o a doua mişcare adventă din diferite
biserici şi având diverse temelii, nu este surprinzător că erau diferiţi indivizi care aveau idei contrare despre
Dumnezeire.”
Ei bine, prezbiterul Grosboll este greşit aici. Nu aveau idei contrare. Erau uniţi în ideile lor despre Dumnezeire.
Nu a existat nicio controversă, niciun dezacord, ei erau în armonie în ceea ce priveşte credinţele lor.
În hârtia din care am citit, a lui Russell Holt, el spune că James White, Uriah Smith, R.F. Cottrell, toţi au venit
din biserica numită „The Christian Connection” care era o biserică anti-trinitariană, şi există deseori sugestia că
motivul pentru care toţi aceşti adventişti timpurii erau non-trinitarieni este că, în mod surprinzător, coincidenţial,
toţi veneau din biserici non-trinitariene. Aceasta este de-a dreptul uimitor, pentru că ar trebui să ştiţi că marea
majoritate a bisericilor din lume, atât atunci, cât şi acum, sunt trinitariene în credinţele lor. Mi se pare mai
probabil ca oamenii care nu credeau în trinitate să fie atraşi de mişcarea adventă datorită unei credinţe comune. Să
ne gândim puţin.

Învăţăturile adventismului autentic sunt non-trinitariene
Când gândul acesta a venit asupra mea, m-a izbit. De ce a atras mişcarea adventă non-trinitarieni? Priviţi
răspunsul izbitor. Adevărul este că aceste credinţele azs, învăţătura noastră despre mijlocirea lui Isus înaintea
Tatălui din cer, pledarea Lui „Tată, sângele Meu! Sângele Meu!”, adevărul despre o judecată de cercetare… nici
unul din toate acestea nu poate avea sens pentru o persoană care crede în trinitate. Cum adică Dumnezeu din cer
pledează înainte lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu şi Isus sunt absolut egali în orice privinţă, cum poate o persoană
în mod literal să pledeze în faţa altei persoane?
Adventiştii timpurii şi adventiştii veritabili sunt foarte clari în ceea ce priveşte realitatea cerului şi a lucrurilor
care se petrec acolo, chiar relaţia dintre Dumnezeu şi Isus Hristos şi lucrarea de mijlocire care are loc acum. Din
această cauză, găsim că, atunci când solia adventă a început să fie predicată, oamenii care au fost atraşi au fost
non-trinitarieni, deoarece această solie nu are niciun sens pentru un trinitarian. Trinitarienii, ca întreg, au o idee
foarte vagă, nebuloasă despre Dumnezeu şi lucrurile cereşti.
De aceea, în biserica de azi, oamenii care gândesc – cei care studiază şi se gândesc cu atenţie la ce studiază –
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găsesc că învăţătura azs potrivit căreia Isus este Arhanghelul Mihail, Hristos mijloceşte înaintea Tatălui în cer şi
tot ce credem noi referitor la întregul serviciu din Sanctuar, sunt doctrine care nu pot fi împăcate cu concepţia lor
despre un Dumnezeu trinitarian, aşa că resping credinţele fundamentale ale adventismului.
Desmond Ford este doar o manifestare a ceea ce se va întâmpla tot mai mult, pe măsură ce aceşti oameni care
gândesc, văd o mare discrepanţă între credinţa noastră în trinitate şi credinţa adventismului tradiţional referitoare
la sanctuar, Isus, Tatăl şi aşa mai departe. Doar un non-trinitarian care crede că Isus este cu adevărat Fiul lui
Dumnezeu, că Ei sunt două Persoane, separate, distincte, o Fiinţă în supunere faţă de Alta şi care vede cerul ca
fiind un loc real, literal, poate accepta credinţele adventiste tradiţionale.
Aşa că, prieteni, ceea ce Ellen White a profeţit va avea loc din ce în ce mai mult: „depărtare de credinţă”, „un
sistem de filozofie intelectuală”, darea la o parte a „credinţelor vechi”, aducerea „doctrinelor ciudate”; toate
acestea reprezintă rezultatul natural al acceptării acestei crize – „omega ereziilor mortale”. Şi de aceea, atunci
când Ellen White a văzut-o venind, spune că ea „A TREMURAT PENTRU POPORUL NOSTRU”.
Dacă eşti o persoană sinceră şi ai acordat atenţie cuvenită acestor lucruri, cred că TU vei recunoaşte că acesta
este adevărul. Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvânteze şi să îşi dea pricepere pe măsură ce continui să te ridici
pentru adevărul LUI.

David Clayton

Cuprins
1. De ce a trebuit păcătosul să moară?
2. Unde este a treia persoană?
3. Armonia din Daniel
4. Omega ereziilor mortale – partea a treia
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