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Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește religia ca fiind un „sistem de credințe
(dogme) și practici (rituri) privind sentimentul divinității și care îi unește, în aceeași comunitate
spirituală și morală, pe toți cei care aderă la acest sistem.” Religia este așadar totalitatea
dogmelor și ritualurilor practicate de aderenți în cadrul unui sistem. Din acest punct de vedere,
Creștinismul nu este o religie și asta nu pentru că nu ar conține un „sistem de credințe” sau
învățături, ci pentru că nu acestea reprezintă scopul său pe de o parte, și pentru că nu „sistemul
de credințe și practici” este cel „care îi unește ... pe toți cei care aderă la acest sistem”, ci mai
degrabă viața sau spiritul de care se împărtășesc cu toții. Creștinismul este în esență mijlocul
prin care și cadrul în care omului i se prezintă cadoul lui Dumnezeu: viața veșnică. Scopul
Creștinismului așadar nu este învățătura sau instituția, ci salvarea omului.
Înțelegând aceasta, atenția Creștinilor se îndreaptă în mod natural către semenii lor, efortul lor
fiind constant canalizat în direcția împlinirii misiunii încredințate de Mântuitorul: „Duceți-vă și
faceți ucenici din toate neamurile...” (Matei 28:19).
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O privire retrospectivă - Vlad Ardeiaș
Cu câțiva ani înainte de a deveni Creștin pe când eram încă la școală, cineva m-a întrebat ce
voi face în viață. Răspunsul pe care l-am dat m-a uluit și pe mine: „Voi merge din ușă în ușă
pentru a le vorbi oamenilor despre Domnul Isus.” Nu am știut atunci că aceste cuvinte defineau
ceea ce urma să se întâmple cu mine în următorii zeci de ani.
Chiar în ziua în care am decis să devin Creștin am urmat acestei trimiteri divine, acestor
cuvinte rostite de Mântuitorul înainte de înălțarea Sa, cuvinte care au răsunat în adâncul ființei
mele într-un mod foarte personal. În primii ani centrul predicării a fost legea lui Dumnezeu, ceea
ce fusesem învățat că trebuie să constituie ghidul vieții oricărui om. Simțeam că valabilitatea
celor zece porunci în era Noului Legământ și etalonul acestora ca condiție pentru mântuirea
omului constituia marea solie ce trebuia să ajungă până la marginile lumii. Un pastor cel puțin la
fel de înflăcărat ca și mine îmi spusese: „Baptiștii și penticostalii predică suficient despre
dragostea lui Dumnezeu; noi trebuie să predicăm legea.” Această cale a legii nu mi-a produs
decât frustrare în experiența personală, însă succesul repurtat în dezbaterile cu Creștini din alte
denominațiuni a constituit resortul pentru a merge mai departe.
Nu a trecut însă mult timp până când Dumnezeu a început să ne îndrepte privirile către Isus,
așezând încetul cu încetul legea în locul pe care trebuie să-l ocupe în realitate pentru ca
experiența Creștină să funcționeze. Subiectele naturii umane a Mântuitorului, îndreptățirii prin
credință, a puterii Cuvântului lui Dumnezeu alături de eroarea trinității, au constituit un șoc
binefăcător care ne-a îndepărtat de o religie pentru a ne apropia de o Persoană.
Noi, leproșii, descopeream că armata siriană fusese înfrântă cu mult timp în urmă de Unul
mult mai puternic, iar acum începeam să ne desfătăm
de prada care ne căzuse în mâini. Instinctiv parcă, am
spus: „Nu facem bine! Ziua aceasta este o zi de veste
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dăm de știre” tuturor (2 Regi 7:9).
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Începuturile - Vlad Ardeiaș
Astfel, în anul 2003 am început să organizăm
întâlniri de studiu al Evangheliei atât în România
cât și în alte țări din Europa. Am aflat că existau și
alți Creștini cărora li se descoperise vestea bună a
Darului lui Dumnezeu în Fiul Său Isus Hristos.
David Clayton a venit atunci pentru prima dată în
România și am început să călătorim împreună
pretutindeni unde existau oameni doritori să
cunoască mai mult despre Evanghelie. Curând am
fost excluși din denominațiunea ai căror membrii
fusesem pentru câțiva ani, însă acest lucru ne-a
propulsat înainte pe această cale cu o putere și mai
mare. An după an lucrarea de vestire a acestei
Evanghelii se extindea prin literatură și adunări
periodice, apoi prin intermediul internetului. Rând pe rând am
ajuns în Ungaria, Austria, Germania, Spania, Italia, Danemarca,
Polonia, Serbia, Muntenegru, Republica Moldova.
Înțelesesem deja că suntem departe de a înțelege pe deplin
dragostea lui Dumnezeu și planul de mântuire, motiv pentru care
am rămas mereu deschiși către El, așteptând noi descoperiri care să
întregească atât imaginea iubirii Sale care devenea din ce în ce mai
uluitoare, cât și experiența noastră care devenea din ce în ce mai
extraordinară. Astfel, am fost conduși în explorarea mai profundă a
planului de mântuire prin studiul subiectelor celor doi Adami, a
naturii divine a Mântuitorului, botezul spiritului sfânt, Împărăția
Cerurilor. Fiecare dintre aceste subiecte au constituit pietre
kilometrice pe calea cu Dumnezeu, puncte de referință care ne-au
marcat pentru totdeauna înțelegerea dragostei Sale, care ne-au
apropiat mai mult de El și care ne-au modificat considerabil
experiența.
Astfel, an de an am organizat întâlniri în diverse țări, ducând
această Veste Bună în toate locurile în care ni s-a deschis calea. În
multe locuri s-au format grupe de Creștini care au lucrat mai departe pentru răspândirea
Evangheliei.
Anul acesta nu a fost diferit. S-au organizat întâlniri în Germania, România, Ungaria și Serbia,
întâlniri la care au participat zeci de Creștini în fiecare dintre aceste țări. Împreună cu frații
David Clayton, Howard Williams și Mateusz Kilinski, am călătorit mii de kilometri și am întâlnit
sute de persoane cu care am împărtășit Vestea cea Bună a dragostei lui Dumnezeu.
Încă de când am pornit în această călătorie mi s-a confirmat că Dumnezeu pregătise suflete
minunate care însetau după Evanghelie; piedicile ne-au însoțit la fiecare pas și dacă am ajuns
chiar la punctul la care se părea că nu pot înainta, Dumnezeu a deschis mereu calea prin
bunăvoința și dragostea Creștinilor care au inima în această lucrare.
Subiectele principale discutate în cadrul întâlnirilor din acest an au vizat caracterul lui
Dumnezeu și credința Creștină dintr-o perspectivă practică.
Germania - Vlad Ardeiaș
Lucrarea de vestire a acestei Evanghelii a început în Germania în anul 2002. De atunci, în
fiecare an au fost organizate întâlniri de studiul Biblic în diverse părți ale țării. În această țară
însă vrăjmașul a reușit să împiedice lucrarea în repetate rânduri, deseori credincioșii trecând
prin experiențe dureroase. Toate acestea însă au contribuit la întărirea și maturizarea Creștinilor
de acolo, la creșterea determinării de a nu renunța la această misiune divină.
Întâlnirea de anul acesta a fost una foarte binecuvântată. Au participat atât Creștini din
Germania, dar și din Olanda, Polonia și Portugalia. Unii dintre ei au intrat în contact cu această
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Evanghelie pentru prima dată în cadrul acestor
întâlniri iar reacția lor involuntară a demonstrat
încă o dată puterea Veștii celei Bune.
Mai multe persoane au decis să renunțe la propria
viață în favoarea celei a Domnului Isus, decizie
pecetluită prin botezul în apă. Printre aceștia s-au
numărat și două persoane care au participat pentru
prima dată la o astfel de întâlnire: una din Olanda și
cealaltă din Portugalia. Am fost uimit să constat că
Charmaine din Olanda a dictilografiat în timp real
ambele părți ale prezentării „Cea mai mare
minciună” pe telefon. Am întrebat-o de ce a făcut
asta de vreme ce toate prezentările au fost
înregistrate, iar ea mi-a spus că aceasta a fost cea mai clară prezentare a locului și rolului legii în
planul de mântuire, lumină care i-a rezolvat multe nedumeriri.
Printre alți participanți s-a numărat și o doamnă în vârstă de peste 80 de ani care a fost alături
de noi în ultimii 10 ani. Participarea la această întâlnire a necesitat un efort deosebit din partea
dânsei datorită faptului că era foarte slăbită, avea probleme mari cu tensiunea motiv pentru care
suferea foarte des mici atacuri vasculare cerebrale. După o săptămână de la încheierea acestei
întâlniri, fiul ei ne-a spus că ceea ce a auzit în cadrul acestor prezentări a bucurat-o enorm și că
această bucurie nu a părăsit-o, motiv pentru care starea de sănătate s-a îmbunătățit considerabil.
Semnalele pe care le-am primit în urma acestei întâlniri arată faptul că ea a fost o rampă de
lansare pentru altele în viitorul apropiat, interesul pentru Evanghelie fiind în creștere. Dacă vă
amintiți, rugați-vă pentru deschiderea de noi oportunități pentru Vestea cea Bună în Germania și
pentru Creștinii de acolo.
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Germania - David Clayton
Am început în Germania. Chiar înainte de a ajunge în Europa a existat o nesiguranță în ceea ce
privește întâlnirea din Germania. Lucrarea misionară din Germania a suferit foarte mult datorită
anilor de conflicte interne, a comportamentului unora din rândul întâi și a opoziției din partea
dușmanilor adevărului. Ultima provocare s-a născut datorită unora dintre cei din primele
rânduri care nu erau de acord cu solia neprihănirii prin credință așa cum este înțeleasă și
afirmată de misiunea noastră. După câteva întâlniri, acești frați au ales să se retragă și să
formeze un alt grup, să organizeze o altă întâlnire în aceeași perioadă de timp cu cea la care am
participat.
Așadar, desigur că am știut faptul că acest curs al evenimentelor îi va determina pe unii să nu
participe la întâlnirea noastră, motiv pentru care nu am avut nicio idee despre numărul celor
care vor participa. Am fost surprinși în mod plăcut când am descoperit că au venit aproape 50 de
persoane! A existat un interes profund pentru solia neprihănirii prin credință, în mod deosebit în
legătură cu legea. Au existat multe întrebări, multe aspecte au trebuit clarificate, dar pe măsură
ce întâlnirea a continuat, ne-am bucurat de o armonie crescândă, participanții descoperind
frumusețea Evangheliei și implicațiile profunde ale harului lui Dumnezeu.
Au participat persoane de pe tot cuprinsul Germaniei alături de vizitatori din Olanda. Este
minunat să descoperim că oameni de pretutindeni încep să vadă, că persoane sincere din toate
țările ajung să înțeleagă adevărul despre Singurul Dumnezeu. Ceea ce m-a bucurat însă și mai
mult pe parcursul acestei călătorii a fost realitatea clară a faptului că acești frați caută să
înțeleagă implicațiile mai profunde ale acestui adevăr. Ei au câștigat o înțelegere despre legătura
dintre adevărul despre Dumnezeu și vestea cea bună a lui Hristos și a neprihănirii Lui. Acesta
este unul dintre lucrurile care mi-a adus una dintre cele mai mari bucurii în Europa. Spre
deosebire, în multe alte locuri din lume, credincioșii într-Un Singur Dumnezeu sunt blocați în
detaliile acestei doctrine, însă acești credincioși pe care i-am întâlnit în această călătorie din
Europa sunt absorbiți pe deplin de solia neprihănirii prin credință! Roadele soliei se vedeau pe
fețele și în comportamentul plin de iubire ale celor care au participat la aceste întâlniri.

Botezuri - David Clayton
Au existat botezuri în toate aceste țări, cu excepția Ungariei. Patru persoane au fost botezate
în Germania, cinci în România și unsprezece în Serbia. Botezurile din România au fost în mod
deosebit interesante datorită faptului că doi dintre candidați au fost membrii în Organizația
Martorilor lui Iehova! M-am bucurat atât de mult să le întâlnesc pe aceste două doamne care au
fost eliberate de acea robie și care se bucură acum de libertate prin aflarea adevăratei Evanghelii!
După botez, fratele Howard a rămas în apă și a făcut un ultim apel. Atunci un alt frate a pășit
înainte cu lacrimi în ochi și a fost botezat în Hristos chiar acolo, fără pregătiri prealabile, dar
predat în inima lui la fel ca în zilele lui Ioan Botezătorul și ale lui Isus, cu mulți ani în urmă.
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România - Vlad Ardeiaș
Deplasarea din Germania până la
Hațeg, locul întâlnirii din România,
nu a fost din nou fără piedici. Fie că a
fost
vorba
despre
intervenția
mecanică asupra mașinii cu care a
trebuit să ne deplasăm de la
București la Hațeg, fie despre unul
dintre cauciucuri care a fost pe
punctul de a ceda, toate acestea au
constituit cadrul în care să umblăm
prin încredere în Cel care ne
călăuzește la fiecare pas.
La această întâlnire ne-au lipsit
unii dintre veterani, dar ne-am
reîntâlnit cu mulți pe care nu-i
revăzusem de mult timp și ne-am
bucurat cu persoane pe care le-am întâlnit pentru prima dată. Subiectele dezbătute ne-au întărit
în certitudinea dragostei necondiționate a lui Dumnezeu și ne-au redeschis perspectivele
planului Său. Provocarea creșterii în credință și a împlinirii cuvântului lui Dumnezeu în viața de
fiecare zi a fost binevenită.
Sâmbătă, cu o zi înainte de terminarea întâlnirii, mai multe persoane au decis să pășească în
apa botezului. La finalul ceremoniei pe când era încă în apă, fratele Howard Williams a întrebat
dacă mai este cineva care dorește să facă acest pas fericit și, spre surprinderea multora, un tânăr
a pășit înainte spunând: „Acum este momentul!”. Ferice de cei care nu îngăduie ca nimic „să ne
despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 8:39)
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România - David Clayton
De data aceasta am călătorit din Germania în România cu avionul, motiv pentru care a fost
mai odihnitoare decât în ceilalți ani când a trebuit să călătorim înghesuiți într-o mașină,
îngrămădiți de toate bagajele. Însă când am ajuns, tot a trebuit să călătorim câteva ore până la
locul de adunare și, cu toate că am aterizat înainte de amiază, am ajuns aproape pe întuneric.
Întâlnirea a avut loc într-o locație frumoasă. Am mâncat, ne-am odihnit și am susținut
prezentările în același loc. Vlad, gazda noastră a pregătit un program încărcat și a trebuit să
susțin trei prezentări pe zi de mai multe ori! A fost o întâlnire binecuvântată, dar trebuie să
mărturisesc că uneori m-am simțit obosit și stresat.
Unul dintre cele mai încurajatoare lucruri în cadrul acestor întâlniri, și în special în cadrul
celei din România, a fost prezența persoanelor care nu au avut nicio legătură cu adventismul.
Am menționat decât prezența celor două doamne care au fost membre ale Organizației
Martorilor lui Iehova, dar am întâlnit de asemenea și penticostali și persoane de alte credințe
care au fost atrase de frumusețea adevărului despre Dumnezeu și a minunatei solii a lui Hristos
și a neprihănirii Sale.
Cartea mea a fost tradusă în limba română cu mai mulți ani în urmă și acum este la a treia
ediție! Mii de copii au fost distribuite în toată țara, iar la această întâlnire am întâlnit un cuplu
care au participat datorită acestei cărți. Soțul, fost ofițer de vamă iar soția medic, au spus că

citiseră cartea de câteva ori deja. El a fost atât de impresionat de cele citite, încât a înaintat o
cerere către cea mai mare Biserică Penticostală din România să mă invite pentru a predica acolo;
încă așteaptă răspunsul.
Unul din lucrurile care mă bucură cel mai mult în predicarea soliei neprihănirii prin credință
așa cum o înțeleg, este dovada faptului că în sfârșit Evanghelia poate realiza ceea ce am așteptat
dintotdeauna să facă, și anume să rupă barierele denominaționale și să atingă inimile oamenilor
de pretutindeni, din toate grupările și denominațiunile! Atunci când adevărul dragostei și
harului lui Dumnezeu este legat cu solia neprihănirii lui Hristos și așezat în contextul soliei
despre un Singur Dumnezeu, se eliberează o mare putere iar eu am văzut rezultatele ei pe
parcursul acestei călătorii în Europa.
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Ungaria - David Clayton
După România, următoarea noastră oprire a fost Ungaria. De această dată întâlnirile au fost
găzduite într-un mic hotel dintr-un oraș numit Eger. Acest grup din Ungaria a fost format în
urmă cu mulți ani în sufrageria fratelui Janos. Îmi amintesc de primele călătorii în Ungaria, când
uneori se aduna numai o mână de oameni, alteori puțin mai mult de zece persoane. Dar este
încurajator să văd cum a crescut acest grup, căci de această dată au participat circa 50 de
persoane. Grupul este acum puternic legat cu legături frățești adevărate. Ei se adună în fiecare al
doilea sabat iar acest lucru a contribuit la creșterea în putere a acestui grup.
Ungaria este una dintre țările în care oponenții Evangheliei nu au reușit să pătrundă și, din
câte știu, nu există nicăieri în această țară niciun alt grup independent care a îmbrățișat solia
anti-trinitariană. Acest lucru este demn de notat deoarece în toate celelalte țări există grupări
care au fost foarte vocale în a avertiza oamenii să nu participe la întâlnirile noastre și i-au speriat
cu povești despre cât de periculoasă este această solie! Acești dușmani ai soliei noastre ni se
opun atunci când vine vorba despre adevărul despre natura lui Hristos, natura păcatului, natura
mântuirii și a locului legii în experiența Creștinului. În cele mai multe cazuri, această opoziție
puternică a fost creată și hrănită de lideri din mișcarea anti-trinitariană care au vizitat aceste țări
venind din Statele Unite și din Australia însă, în ciuda etichetelor și a temerilor lor, adevărul
continuă să avanseze și să crească și să se dovedească a fi de neoprit.
Maghiarii tind în general să fie mai rezervați decât cei din alte locuri ca România sau Serbia.
Însă căldura și dragostea acestor frați din Ungaria nu au fost rezervate motiv pentru care ne-am
bucurat de o experiență minunată. Nu a existat nicio reținere iar unii au plâns ascultând soliile
care s-au centrat pe dragostea uimitoare a Tatălui nostru Ceresc.
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Serbia - David Clayton
Următoarea noastră oprire a fost Serbia și, din anumite puncte de vedere, această întâlnire a
fost cea mai memorabilă din întreaga călătorie. Am fost în Serbia pentru prima dată dar nu
acesta este motivul pentru care această întâlnire mi-a rămas bine întipărită în minte. În primul
rând, țara este foarte frumoasă iar locul în care s-au desfășurat întâlnirile a fost asemenea unei
imagini de pe o carte poștală. În mijlocul unor munți verzi pe malul unui lac mic în care curgea
un pârâu; foarte frumos.
Am fost uimit de acești oameni, de aprecierea pe care o au pentru solie, apreciere care s-a
manifestat și în modul în care ne-au
tratat pe mine și pe Howard. Am fost
aproape jenat de eforturile pe care leau făcut pentru a ne face să ne simțim
confortabil și apreciați. Cei prezenți la
întâlnire au venit nu numai din Serbia,
dar și din Muntenegru, Slovenia,
Croația și Bosnia. Aceste țări au
compus fosta Yugoslavie. Ei vorbesc
aproximativ
aceeași
limbă
și
împărtășesc aceeași cultură. Sunt unii
dintre cei mai ospitalieri și calzi
oameni pe care i-am întâlnit.

Aici, ca și în majoritatea celorlalte țări, dușmanii soliei au venit înaintea noastră. Am auzit
mărturii de la persoane care au crezut că eu sunt un om rău, un sol al lui Satan de care trebuie să
le fie frică. Unii au povestit că le era teamă să asculte vreo înregistrare a vreuneia dintre
prezentările mele datorită faptului că au fost avertizați de persoane din America și Australia.
Dar ce bucurie să-i vedem prezență la aceste întâlniri, bucurându-se în solia neprihănirii prin
credință, liberi și acum pe deplin luminați în ceea ce privește învățăturile false ale celor care i-au
avertizat împotriva noastră! În majoritatea cazurilor tot ceea ce a fost nevoie pentru a li se
deschide ochii a fost simpla audiere a unei înregistrări. Atunci când au ascultat solia a fost
suficient pentru a fi eliberați. Diavolul va face tot ceea ce-i stă în putere pentru a ascunde lumina
de acești oameni, dar s-a demonstrat din nou și din nou că atunci când vine vorba de persoane
cu inimi sincere, atunci când doresc cu adevărat să-L urmeze pe Domnul, lanțurile întunericului
nu-i poate opri. Cumva ei sunt expuși adevărului chiar și numai pentru o singură dată, iar acest
lucru este suficient, întunericul este înlăturat, lumina țâșnește și sunt eliberați pentru totdeauna.
Am fost uimit de lucrarea care a fost făcută de acești frați. Fratele Zdravko Vucinic este unul
dintre liderii lucrării din fosta Yugoslavie. El, alături de alții, a fost prolific în traducerea
materialelor în limba lor. Am fost uimit să descopăr cartea pe care am scris-o fiind tipărită întrun format și o calitate excelentă. Am descoperit acolo o carte pe care era numele meu dar de care
eu nu știam nimic. Fratele Zdravko a compilat toate articolele pe care le-am scris despre
sărbătorile din Leviticul și le-a tipărit sub forma unei cărți. Ei au mai tipărit și „Misterul
deconspirat” și cartea fratelui Howard, „Cum am devenit liber”. În plus, ei au mai tradus și
tipărit cărți scrise de frații Imad și Nader. Am descoperit de asemenea că multe din înregistrările
mele au fost traduse și subtitrate în limba sârbă.
Dumnezeu îi binecuvântează pe acești oameni și, cu toate că au parte de opoziție din partea
acelor minți care au fost otrăvite de frați de peste hotare, între ei există unitate irezistibilă.
Plecarea noastră din Serbia a fost emoțională. Participanții au stat afară în mijlocul drumului
și ne-au făcut cu mâna atât timp cât ne-au putut vedea. Chiar am simțit că ne-am despărțit de
familie. Într-adevăr, inimile noastre au fost întărite în această adunare din Serbia și așteptăm să
auzim vești de la ei.
Concluzii - Vlad Ardeiaș
Aceste patru întâlniri la care am avut și eu marele privilegiu de a participa, au fost numai
câteva din uimitoarele evenimente de părtășie Creștină care s-au consumat în prima parte a
acestui an. După ce acestea s-au finalizat, am continuat călătoriile în alte locurii, cu alte
experiențe uimitoare. Anul nu s-a terminat, ceea ce înseamnă că și mai multe călătorii sunt
planificate: Germania, Lituania, România, Muntenegru sunt locațiile pe care cunoaștem la acest
moment. Perspectiva pentru începutul anului viitor este India de unde primim solicitări intense.
În acest context, îndemnul Domnului Isus este mai actual ca niciodată:
„Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerişului să scoată lucrători
la secerişul Lui.” (Matei 9:37, 38).
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Imad Awde

3. Cine sunt cele două Ființe Divine?
Ne este oferită mai multă informație?
Studiind, am descoperit că sunt folosite mai multe idei pentru a descrie cele două Ființe
Divine:
A. Domnul și Îngerul Său (Solul)
„Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, Și-a schimbat locul, și a mers înapoia
lor, și stâlpul de nor care mergea înaintea lor, și-a schimbat locul, și a stat înapoia lor. ... În straja
dimineții, Domnul, din stâlpul de foc și de nor, S'a uitat spre tabăra Egiptenilor, și a aruncat învălmășala
în tabăra Egiptenilor.” (Exodul 14:19, 24).
Observați pasajul de mai jos în care apare același termen: „îngerul”:
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„Cu toate acestea, voi n'ați avut încredere în Domnul, Dumnezeul vostru, care mergea înaintea voastră
pe drum, ca să vă caute un loc de poposire: noaptea într-un foc, ca să vă arate drumul pe care trebuiați să
mergeți, și ziua într-un nor.” (Deuteronomul 1:32, 33).
Este scris că Îngerul Domnului este Cel care a condus pe Israel în stâlpul de nor și cel de foc,
dar aceeași Persoană este numită „Iehova” și „Elohim”. Atât Dumnezeu cât și Îngerul Său sunt
numiți „Elohim” și „Iehova” de unde înțelegem că ambii sunt divini. Însă unul dintre ei este
numit „Îngerul” sau Solul Celuilalt. Există două Ființe divine, însă Una este Solul Celeilalte.
În cartea lui Isaia descoperim un alt aspect interesant despre acest „Înger” și anume că este
numit „Îngerul prezenței Sale.”
„Voi vesti îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi! Voi
spune marea Lui bunătate față de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogăția dragostei Lui. El
a zis: „Negreșit, ei sunt poporul Meu, niște copii cari nu vor fi necredincioși!” Și astfel El s'a făcut
Mântuitorul lor. În toate necazurile lor n'au fost fără ajutor, și Îngerul care este înaintea Feței Lui i-a
mântuit; El Însuși i-a răscumpărat, în dragostea și îndurarea Lui, și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în
zilele din vechime. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul Lui cel sfânt; iar El li s'a făcut
vrăjmaș și a luptat împotriva lor.” (Isaia 63:7-10).
Aici, Îngerul Domnului este numit „Îngerul prezenței Sale” care este de asemenea numit
„Elohim” și „Iehova”. Descoperim în versetul 8 că Iehova este Mântuitorul copiilor Săi, iar în
versetul 9 citim că Îngerul prezenței lui Iehova îi mântuiește. Așadar, din acest pasaj am învățat
că
A. Acest Înger al lui Dumnezeu este prezența lui Iehova. Oriunde se găsește El, acolo este
Iehova. El reprezintă Iehova. El este solul și prezența lui Dumnezeu.
B. Despre ambii este scris că mântuiesc oamenii. Două Ființe divine sunt implicate în lucrarea
de răscumpărare. Și totuși Una este descrisă ca fiind prezența Celeilalte.
Pentru a înțelege mai multe despre acest Înger, este important să citim întregul context pentru
că vom înțelege aspecte mai profunde despre cele zece porunci.
„Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, și a zis: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a
scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.” (Exodul 20:1-3).
Dumnezeu a continuat să vorbească, dar oamenilor li s-a făcut frică, motiv pentru care l-au
rugat pe Moise să-I vorbească lui Dumnezeu pentru ei.
„Poporul stătea în depărtare; iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. Domnul a zis lui
Moise: „Așa să vorbești copiilor lui Israel: „Ați văzut că v-am vorbit din ceruri.” (Exodul 20:21, 22).
Aceeași Ființă numită „Iehova” și „Elohim” a continuat să vorbească cu Moise. Nu există nicio
întrerupere a discursului până la finalul capitolului 23.
Acum observați că Același Iehova care a rostit cele zece porunci, a spus la finalul aceleiași
conversații, fără întreruperi:
„Iată, Eu trimit un Înger înaintea ta, ca să te ocrotească pe drum, și să te ducă în locul, pe care l-am
pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea Lui, și ascultă glasul Lui; să nu te împotrivești Lui, pentru că nu
vă va ierta păcatele, căci Numele Meu este în El. Dar dacă vei asculta glasul Lui, și dacă vei face tot ce-ți
voi spune, Eu voi fi vrăjmașul vrăjmașilor tăi și protivnicul protivnicilor tăi. Îngerul Meu va merge
înaintea ta, și te va duce la Amoriți, Hetiți, Fereziți, Cananiți, Heviți și Iebusiți, și-i voi nimici.” (Exodul
23:20-23).
Observați două aspecte în acest pasaj:
Primul, Dumnezeu a spus în versetul 22:
„Dar dacă vei asculta glasul Lui, și dacă vei face tot ce-ți voi spune...”
Cu alte cuvinte, Dumnezeu a spus: „Acest Înger va rosti cuvintele Mele; Eu voi vorbi prin
glasul Lui. El este cuvântul Meu. El este Cuvântul lui Dumnezeu. El este gândul Meu făcut
auzibil.”
În al doilea rând, Dumnezeu a spus: „Numele Meu este în El” ceea ce înseamnă că Acest Înger
are chiar natura și autoritatea lui Dumnezeu.
Așadar, am descoperit că Această altă Ființă divină este Îngerul sau Solul lui Dumnezeu,
prezența lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu și că are Numele, natura
sau autoritatea lui Dumnezeu în Sine.
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Înțelegând toate acestea, Cine este Cel care a rostit cele zece porunci și la Cine se referă prima
poruncă?
Observați ce a afirmat Ștefan chiar înainte de a fi omorât:
„Moise, când l-a văzut, s'a mirat de arătarea aceasta; și, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit
glasul Domnului, care i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul
lui Isaac, și Dumnezeul lui Iacov.” Și Moise, tremurând, n'a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis:
„Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai, este un pământ sfânt. Am văzut suferința
poporului Meu, care este în Egipt, le-am auzit gemetele, și M'am pogorît să-i izbăvesc. Acum, du-te, te
voi trimite în Egipt.” Pe acest Moise, de care se lepădaseră ei, când au zis: „Cine te-a pus pe tine
stăpânitor și judecător?” Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor, cu ajutorul îngerului, care i se
arătase în rug. El i-a scos din Egipt, și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie, și în pustie,
patruzeci de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel: „Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații
voștri un prooroc ca mine: de el să ascultați.” El este acela care, în adunarea Israeliților din pustie, cu
îngerul, care i-a vorbit pe muntele Sinai, și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea
nouă.” (Fapte 7:31-38).
În lumina acestor descoperiri, înțelegem că Îngerul lui Dumnezeu a fost Cel care a rostit cele
zece porunci, Același Înger care i-a vorbit lui Moise în tufișul care ardea. Însă El a rostit cuvintele
lui Dumnezeu, a Celui îmbătrânit de zile, deoarece El este glasul - Logosul sau Cuvântul - lui
Dumnezeu. Este interesant că Ștefan Îl numește „glasul Domnului” (Fapte 7:31).
Așadar, porunca „să nu ai alți dumnezei în afară de Mine” trebuie să se refere la Iehova mai
degrabă decât la Îngerul lui Iehova a Cărui voce a fost auzită rostind aceste cuvinte.
Mai mult decât atât, observați ce este scris despre Îngerul lui Iehova atunci când a apărut lui
Moise în tufișul care ardea:
„Îngerul Domnului i S'a arătat într'o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s'a uitat; și
iată că rugul era tot un foc, și rugul nu se mistuia deloc ... Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; și
Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului, și a zis: „Moise! Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!” ... Și a
adăugat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul
lui Iacov.” Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu.” (Exodul 3:2, 4, 6).
Aici descoperim că Îngerul lui Iehova sau Solul lui Iehova spune: „Eu sunt Dumnezeul tatălui
tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov.” (Exodul 3:6). Cum
înțelegem această pretenție: a pretins Îngerul lui Iehova că este Unicul Dumnezeu al Bibliei, sau
Unicul Dumnezeu al Bibliei vorbea prin Cuvântul Său?
Observați modul în care a înțeles Petru identitatea Dumnezeului lui Avraam, a lui Isaac și al
lui Iacov:
„Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe Robul Său Isus, pe
care voi L-ați dat în mâna lui Pilat; și v'ați lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea
drumul.” (Fapte 3:13).
Potrivit cuvintelor lui Petru, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov este Tatăl lui Isus. Așadar, o
înțelegere mai clară a pasajului din Exodul 3:6 este că Unicul Dumnezeu al Bibliei vorbea prin
Solul Său. Acolo au fost rostite cuvintele lui Dumnezeu prin glasul Îngerului Său care este în
aceeași măsură divin ca El Însuși.
Așadar, descoperim două Ființe divine, două Ființe care sunt numite „Iehova” și „Elohim”.
Însă până acum am descoperit că Una dintre Aceste Ființe este numită Îngerul lui Iehova,
prezența lui Iehova, glasul lui Iehova, Cel în care Iehova Și-a pus Numele.
Dacă asta ar fi tot ceea ce Vechiul Testament ne descoperă despre cele două Ființe divine, tot
nu avem dovezi ale existenței unei trinități. În cel mai fericit caz, înțelegem că există doi
dumnezei sau un Dumnezeu format din două persoane sau ființe.
În definitiv, dovezile de până acum ne indică existența a două, nu trei ființe sau persoane
numite „Iehova” și „Elohim”. Spiritul sfânt nu este niciodată numit „Dumnezeu spiritul sfânt”
în Vechiul Testament. Trinitatea are nevoie de trei ființe divine, nu numai de două.
Însă Vechiul Testament ne oferă mai multe informații care ne aduc mai multă lumină despre
acest subiect.
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B. Dumnezeu și Fiul Său
„Domnul m'a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost
așezată din vecinicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu
erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape; am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi
dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii. Când a
întocmit Domnul cerurile, eu eram de față; când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus, și
când au țîșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste
porunca Lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul Lui, la lucru lângă el, și în toate zilele
eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui.” (Proverbe 8:22-30).
Unii aplică acest pasaj la „înțelepciunea” lui Dumnezeu de vreme ce, contextual vorbind, la
asta se referă. Însă, dacă vom face asta, vom întâmpina dificultăți și mai mari.
Pasajul afirmă în mod clar faptul că „înțelepciunea” a fost „posedată” sau „născută” la un
anumit „timp” în zilele veșniciei înainte ca orice altceva să fi fost creat. Dacă acest pasaj se referă
la atributul înțelepciunii, înseamnă că înainte de acest „punct” Dumnezeu nu a fost înțelept și
nici nu a avut atributul înțelepciunii.
Mai mult decât atât, modul în care autorul se exprimă ne arată că nu se referă la un simplu
atribut ci mai degrabă la o „persoană” sau la o „ființă”.
Observați următoarele expresii: „Eu eram cu El ... ca Unul născut ... zilnic am fost desfătarea Lui ...
bucurându-Mă neîncetat înaintea Lui.” Mai departe, observați cum este descrisă înțelepciunea:
„Dătătorul vieții și morții” (Proverbe 8:35, 36), „Cel ce oferă bogăția” (Proverbe 8:18-21) și siguranței
(Proverbe 1:33), Sursa înțelepciunii, sfaturilor, înțelegerii și puterii (Proverbe 8:14), Sursa
guvernării și a autorității (Proverbe 8:15), Sursa fericirii (Proverbe 3:13, 18), Sursa revelației
(Proverbe 8:6-10, 32, 34), Cel care trebuie căutat, găsit și apelat (Proverbe 1:28; 8:17), Cel care
iubește și care trebuie iubit (Proverbe 8:17), Cel care-i cheamă pe oameni și care-i caută (Proverbe
8:4), Cel care călăuzește (Proverbe 3:17, 8:20, 32).
Acest limbaj nu descrie un atribut ci o Persoană, pe Isus Hristos. De la Proverbe 8:11 până la
capitolul 9, întregul pasaj se aplică la Isus. Isus este „înțelepciunea lui Dumnezeu” (1 Corinteni
1:24, 30; Matei 23:34, Luca 11:49).
Mai mult decât atât, este scris că „eu eram meșterul Lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram
desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui” (Proverbe 8:30).
Contextual, acest pasaj se referă la momentul creațiunii. Ideea textului este că pe parcursul
lucrării de creație, Înțelepciunea a fost prezentă ca un „meseriaș” sau „arhitect”. Reținând toate
acestea, observați ce este scris puțin mai jos:
„Cine s-a suit la ceruri, și cine s-a pogorît din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns
apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el, și cum cheamă pe fiul
său? Știi tu lucrul acesta?” (Proverbe 30:4).
Din nou, vorbind despre lucrarea de creație, autorul o atribuie nu unei singure persoane, ci la
două pe care-I identifică prin relația de Tată și Fiu. Fiul lui Dumnezeu, Înțelepciunea, a fost
împreună cu Tatăl de-a lungul lucrării de creație.
„Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, ... Eu am fost aşezată din veşnicie, ... Am fost
născută când încă nu erau adâncuri ... am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi
dealurile.” (Proverbe 8:22-25).
Cu alte cuvinte, Isus spune „Eu am fost născut înainte de orice creație.” Fiul lui Dumnezeu pe
care-L numim acum „Isus”, a fost născut în zilele veșniciei înainte de orice act al creației. El a
fost născut, nu creat. Despre El, Mica a spus:
„Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele
veşniciei.” (Mica 5:2).
Observați și alte traduceri:
„... a cărui linie de familie merge înapoi în timpurile străvechi” (GNB).
„Originile Lui merg înapoi în timpul îndepărtat, în zilele îndepărtate.” (GW).
„Începuturile Lui sunt din vremuri străvechi, cu mult, mult timp în urmă.” (ERV).
„... cineva a cărui familie merge înapoi în timpurile străvechi.” (CEV).
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Toate acestea sunt în perfectă armonie cu pasajul citat din Proverbe 8. Originile, începuturile
sau linia familiei lui Isus merg înapoi în zilele veșniciei înainte de a primul act al creației. În
zilele veșniciei, dacă ne este îngăduit să folosim termenul „zile”, Isus a fost născut din Tatăl. Nu
vorbesc despre teoria „veșnicei generări”. A fost un „eveniment” unic și singular; Dumnezeu a
născut un Fiu. Nu ni se spune cum, dar ni se spune că s-a întâmplat. Partea noastră este aceea de
a crede Cuvântul.
Așadar, cele două Ființe Divine sunt IHVH (Iehova) și Fiul Său. Unul, Fiul, a fost născut din
Celălalt, IHVH (Iehova).
Vă amintiți că atunci când prietenii lui Daniel au fost aruncați în foc, Fiul lui Dumnezeu a fost
Cel care li S-a alăturat:
„El a luat iarăşi cuvântul şi a zis: „Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului şi
nevătămaţi, şi chipul celui de al patrulea seamănă cu Fiul lui Dumnezeu!” ... Nebucadneţar a luat
cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, care a trimis pe
îngerul Său şi a izbăvit pe slujitorii Săi care s-au încrezut în El, au călcat porunca împăratului şi şi-au
dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească şi să se închine altui dumnezeu decât Dumnezeului
lor!” (Daniel 3:25, 28 - KJV).
Vezi și Proverbe 30:4.
Evident, evreii, poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, au înțeles din Scripturi că
Dumnezeu avea un Fiu și au atribuit lucrarea creației atât Tatălui cât și Fiului. (Proverbe 8:22-30,
30:4; Daniel 3:25, 28).
Așadar, cele două Ființe divine menționate în Vechiul Testament sunt Dumnezeu și Fiul Său.
Fiul lui Dumnezeu este Îngerul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, glasul lu Dumnezeu și
Cuvântul lui Dumnezeu. El a fost născut, nu creat.
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C. Un Dumnezeu și Dumnezeul Său
„Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veşnic; toiagul de domnie al Împărăţiei Tale este un toiag
de dreptate. Tu iubeşti neprihănirea şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a
uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă.” (Psalmul 45:6, 7).
Din acest pasaj putem observa cu ușurință că Îngerul lui dumnezeu, care este numit Iehova, Îl
are pe Iehova ca Dumnezeu al Său. Sau mai direct, Dumnezeu se referă la Sine ca la Dumnezeul
Fiului Său.
Pentru a sumariza ceea ce am studiat până acum, trebuie să spunem că Vechiul Testament ne
prezintă două Ființe divine, ambele numite Iehova și Elohim. Ambele sunt implicate în lucrarea
de creație și răscumpărare.
Ele sunt numite Iehova și îngerul Său, Iehova și Fiul Său, Fiul lui Iehova și Dumnezeul Său
(Iehova).
Motivul pentru care Îngerul Domnului este numit Iehova și Elohim este pentru că El este Fiul
lui Iehova, El este prezența lui Iehova, El este glasul sau Cuvântul lui Iehova și El are numele lui
Iehova în El.
Datorită faptului că El este Fiul lui Iehova, El deține chiar natura lui Iehova, natura divină. De
aceea El este Elohim sau Dumnezeu prin natură. El deține natura dumnezeiască.
Potrivit Vechiului Testament, există un singur Dumnezeu și două Ființe divine. Motivul
pentru care avem un singur Dumnezeu este pentru că Tatăl este unica sursă a tuturor lucrurilor,
inclusiv a Fiului Său. Nu pentru că Dumnezeu ar avea o natură triunică sau biunică, sau pentru
că Scriptura se referă la o singură Ființă ca fiind Dumnezeu. Termenul „un Dumnezeu”
înseamnă „O singură Sursă a tuturor lucrurilor.”
Fiul lui Dumnezeu Însuși a spus: „Domnul m-a avut la începutul lucrărilor Lui ... Am fost născută
când încă nu erau adâncuri.” (Proverbe 8:22, 24).
În esență, El spune: „Iehova Mi-a dat viață. El, Iehova M-a adus la existență înainte de primul
act al creației. El este sursa vieții Mele și a existenței Mele.”
Să ne gândim astfel: dacă ambele Ființe divine, Iehova și Fiul Său, sunt implicate în lucrarea
de creație iar Iehova este sursa existenței Fiului Său, înseamnă că Iehova este sursa tuturor
lucrurilor, inclusiv a vieții Fiului Său. Astfel, Fiul este la fel de divin ca și Tatăl prin moștenire.

Aceasta este motivul pentru care Vechiul Testament afirmă în mod explicit monoteismul, cu
toate că se referă la două Ființe divine. Una a provenit sau a fost născută din Cealaltă. El a fost
născut, nu creat.
Termenul „un Dumnezeu” se referă la O Sursă a tuturor lucrurilor și anume la Tatăl,
Îmbătrânitul de zile (Daniel 7:9, 13). Asta nu înseamnă numai o singură Ființă divină, ci o
singură Sursă a tuturor lucrurilor, o Ființă Supremă care este deasupra tuturor, care nu are
niciun Dumnezeu sau Tată, care a existat din totdeauna.
Vechiul Testament prezintă cu adevărat o imagine monoteistă a lui Dumnezeu, numai o
Singură Sursă divină. Vechiul Testament nu afirmă nicidecum un Dumnezeu triunic sau un
Dumnezeu biunic monoteist. Asta înseamnă că evreii, inclusiv Ilie, s-au închinat Singurului
Dumnezeu adevărat al Scripturii, Iehova, Tatăl lui Isus, Tatăl tuturor, ca fiind Singurul
Dumnezeu al Bibliei. Perspective ca cea trinitariană sau modalistă le-au fost complet străine.
Un aspect crucial care merită menționat aici este acela că Dumnezeu a oferit poporului Său
instrucțiuni speciale de a omorî pe oricine, inclusiv dintre profeți sau văzători, care i-ar fi
îndemnat să se închine altor dumnezei decât „Domnului Dumnezeului tău, care te-a scos din țara
Egiptului.” (Deuteronomul 13:1-10).
Tocmai am descoperit din Scriptură că Singurul Dumnezeu adevărat este Tatăl. Tatăl, prin Fiul
Său, a fost Cel care a creat, a eliberat și a condus poporul Său. El a fost Cel care a fost venerat ca
fiind Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacob. El a fost cel care, prin Fiul Său, a rostit porunca „să
nu ai alți dumnezei în afară de Mine.”
Asta înseamnă că oricine altcineva, chiar și un înger de lumină, care ar fi venit ulterior și i-ar fi
învățat să se închine unui alt dumnezeu decât Cel revelat în Vechiul Testament, ar fi trebuit ucis.
Acest aspect este important de subliniat pentru că, pe măsură ce vom aborda Noul Testament,
vom descoperi că Isus Însuși i-a lăudat pe evrei pentru corecta lor înțelegere a identității lui
Dumnezeu.
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Monoteism potrivit Evangheliilor
O idee foarte răspândită printre Creștini este aceea că Vechiul Testament nu ne descoperă în
mod clar cine este Dumnezeu. Este adevărat că Isus a venit pentru a oferi omenirii o descoperire
deplină a caracterului lui Dumnezeu, dar deseori se afirmă faptul că prin învățăturile Sale noi
am învățat că Dumnezeul Bibliei este o trinitate.
Este lucrul acesta adevărat? Sprijină cuvintele și învățătura Sa teologia trinitariană? Sunt
învățăturile Sale în armonie cu ceea ce am descoperit în Scripturile Vechiului Testament?
Vom examina acum dacă această pretenție este adevărată sau nu. În această secțiune vom
cerceta pentru a descoperi care este identitatea lui Dumnezeu potrivit Evangheliilor. Pentru
aceasta, ne vom centra în mod deosebit pe principalele personaje: Ioan Botezătorul, Evreii și Isus
Hristos. Scrierile apostolilor vor fi examinate ulterior.
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Ioan Botezătorul
Omul lui Dumnezeu desemnat să anunțe împlinirea profețiilor Vechiului Testament și să
proclame că venirea lui Hristos este aproape, a fost Ioan Botezătorul. El a fost cel despre care a
fost profetizat că este „glasul celui ce strigă în pustie” (Isaia 40:3, Matei 3:3). Scopul și misiunea
vieții lui a fost aceea de a pregăti calea Domnului.
Nașterea sa a fost o minune. Un înger a venit din cer pentru a-i anunța pe părinți despre ceea
ce urma să se întâmple. Vorbind despre el, Isus l-a descris pe Ioan astfel: „Cel mai mare dintre toți
profeții” (Luca 7:28) și Ilie despre care s-a spus că va veni, cel de-al doilea Ilie (Matei 17:10-13).
Cu siguranță că Ioan Botezătorul a știut din era Dumnezeu. Cu siguranță că El I S-a închinat
Dumnezeului Celui adevărat din cer. Dacă Ioan a fost cel care a venit în spiritul și puterea lui
Ilie, este logic să credem că el s-a închinat aceluiași Dumnezeu căruia s-a închinat și Ilie.
Ni se spune dacă Ioan s-a închinat sau nu unui Dumnezeu triunic sau monoteist? Faptul că el
a fost un evreu din primul secol ar trebui să fie suficient pentru a ne arăta că el nu s-a închinat
unei trinități. Însă Biblia ne oferă detalii semnificative pentru a găsi răspunsul clar pentru
această întrebare:
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„Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes.
Aici a întâlnit pe câţiva ucenici şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns:
„Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.” „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?” le-a zis el. Şi ei
au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.” (Fapte 19:1-3).
Acești doisprezece apostoli fuseseră botezați cu botezul lui Ioan. Dacă Ioan însuși sau
altcineva îi botezase, este irelevant la acest moment. Ideea este că acești ucenici nici măcar nu
auziseră de spiritul sfânt.
Gândiți-vă: dacă Ioan s-ar fi închinat unui Dumnezeu triunic, nu ar fi menționat măcar pe
Dumnezeu spiritul sfânt? Credeți că el sau ucenicii lui nu le-a spus celor pe care-i botezau
despre Dumnezeul pe care-l venerau?
Este mai degrabă ilogic să credem că Ioan s-a închinat unei trinități în timp cei aceia pe care ia botezat nici nu au auzit de spiritul sfânt, cu atât mai mult despre dumnezeul spiritul sfânt.
Privind obiectiv la descrierea acestei întâmplări, trebuie să acceptăm că Ioan Botezătorul, Ilie cel
făgăduit, asemenea primului Ilie, nu s-a închinat unei trinități. Mai degrabă înțelegem că s-a
închinat Aceluiași Dumnezeu pe care L-au venerat și părinții lui, Avraam, Isaac și Iacob.
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Evreii
Dar în ceea ce-i privește pe evreii din zilele lui Isus? S-au închinat ei unei trinități, unui
Dumnezeu trei-în-unul?
Cine era Dumnezeu lor?
Răspunsul la această întrebare ne este foarte util atunci când studiem Evangheliile, mai ales
atunci când citim conversațiile pe această temă dintre Isus și evreii din zilele Lui. Spre exemplu,
una dintre ele a fost purtată între Isus și un scrib:
„Care este cea mai mare poruncă dintre toate?” (Marcu 12:28).
Răspunsul lui Isus a început cu următoarele cuvinte:
„Cea mai mare poruncă este: Ascultă Israele: Domnul, Dumnezeul nostru este un singur
Domn.” (Marcu 12:29).
Pentru un evreu, acesta era cel mai important verset pe care trebuia să-l rețină. Fiecare evreu îl
știa pe dinafară. Observați răspunsul scribului la cuvintele lui Isus:
„Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul afară de El şi că aL iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul şi cu toată puterea şi a iubi pe aproapele ca pe sine
este mai mult decât toate arderile-de-tot şi decât toate jertfele.” (Marcu 12:32, 33).
Aceasta a fost mărturisirea unei credinței monoteiste: „Dumnezeu este unul singur, că nu este
altul afară de El”.
Vă rog să rețineți că acest scrib nu era un Creștin trinitarian din secolul 21. El era un evreu din
primul secol. Și Isus a fost un evreu din primul secol. Înainte de a citi răspunsul lui Isus, trebuie
să înțelegem ceea ce credea scribul și ce a vrut să spună prin cuvintele lui.
Orice trinitarian din secolul 21 poate să spună „Amin” la ceea ce au afirmat Isus și scribul. Un
trinitarian care înțelege pe deplin trinitatea crede într-Un singur Dumnezeu și se referă la Acest
un Dumnezeu cu pronumele „El” sau „al Lui”!
Este greșit să presupunem că terminologia singulară folosită în Biblie cu referire la Dumnezeu
constituie o dovadă împotriva trinității. Și eu am făcut această greșeală în trecut. Am argumentat
în mod greșit că folosirea pronumelor „El, al Lui etc.” în loc de „ei, ai lor etc.” atunci când se face
referire la Dumnezeu, constituie o dovadă împotriva doctrinei trinității. Și astăzi întâlnesc mulți
care folosesc acest argument invalid.
Crezul trinitarian este monoteistic, motiv pentru care orice argument despre singularitatea lui
Dumnezeu se va armoniza cu acesta. Este important să înțelegem corect orice concept despre
Dumnezeu. A afirma că doctrina trinității este politeistă este echivalent cu a construi un
argument slab și a încerca să-l aperi. Nu aceasta este calea de a ajunge la adevăr.
Care Dumnezeu monoteist?
Să studiem alte câteva discuții pe care Isus le-a avut cu evreii pentru a clarifica identitatea
„singurului Dumnezeu” la care se refereau ei. După ce vom concluziona, vom reveni la Marcu
12.
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Se refereau Isus și evreii la un Dumnezeu triunic monoteist? Sau la un Dumnezeu monoteist
singular? Ce credeau evreii primului secol?
Am demonstrat deja că evreii Vechiului Testament nu s-au închinat unei trinități și nici Ioan
Botezătorul. Ne oferă Noul Testament un clar „așa zice Domnul” ca răspuns la întrebarea
noastră? Eu cred că da. Să cercetăm o altă discuție dintre Isus și evrei:
„Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.” 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; nam venit de la Mine Însumi, ci El M-a trimis.” (Ioan 8:41, 42).
Despre care Dumnezeu vorbeau ei aici? Se refereau la o trinitate? Dacă continuăm să citim
discuția, descoperim răspunsul:
„Dacă Mă slăvesc Eu Însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care voi
ziceţi că este Dumnezeul vostru.” (Ioan 8:54).
Observați sublinierea intenționată: Isus le-a spus evreilor: „Cel despre care spuneți că este
Dumnezeul vostru, este Tatăl Meu! Dumnezeul vostru este Cel care Mă onorează pe Mine.”
Isus a fost născut evreu și a trăit timp de 33 de ani printre evreii primului secol. A trăit printre
ei și S-a închinat în aceeași sinagogă în care se închinau și ei. El știa bine ce credeau ei. Acesta
este motivul pentru care le-a spus: „Tatăl Meu este Cel despre care voi, evreii, spuneți că este
Dumnezeul vostru!”.
Evreii primului secol credeau într-Un singur Dumnezeu monoteist, așa cum am văzut și în
Vechiul Testament. Mărturia lui Isus pentru ei a fost aceea că Persoana pe care ei o venerau era
Tatăl Lui.
Eu Sunt
Câteva versete mai jos, în cadrul aceleiași discuții, descoperim un pasaj despre monoteism
deseori greșit înțeles:
„N-ai nici cincizeci de ani”, I-au zis iudeii, „şi ai văzut pe Avraam?!” Isus le-a zis: „Adevărat,
adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu. La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca
să arunce în El.” (Ioan 8:57-59).
A pretins Isus că Numele lui Dumnezeu este al Lui? Da, sigur. A fost Isus Cel care i-a vorbit
lui Moise din rugul aprins? Da, cu siguranță. El era Îngerul Dumnezeu numit Iehova (Domnul)
și Elohim (Dumnezeu). Dar nu uitați ceea ce am învățat în articolele anterioare. Îngerul
Domnului care i-a apărut lui Moise este Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul și glasul lui Dumnezeu.
Am descoperit de asemenea că în El este Numele Tatălui: „Numele Meu este în El.” (Exodul 23:21).
Așadar, da, Hristos este cel care i-a vorbit lui Moise spunând „Eu Sunt Cel ce Sunt” (Exodul
3:14). Dar El rostea cuvintele Tatălui Său. Toate lucrurile vin de la Tatăl. Atunci în vechime El a
rostit cuvintele lui Dumnezeu, iar în Noul Testament a făcut același lucru.
Acest lucru nu este străin Noului Testament. Ioan ne spune că Isus era Cuvântul lui
Dumnezeu care a fost cu Dumnezeu la început și care era Dumnezeu (divin).
„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.” (Ioan 1:1).
Mai mult decât atât, atunci când era pe pământ El a mărturisit că El a fost Cel care a rostit
cuvintele Tatălui Său:
„Nu crezi că Eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la
Mine, ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.” (Ioan 14:10).
„Căci Eu n-am vorbit de la Mine Însumi, ci Tatăl, care M-a trimis, El Însuşi Mi-a poruncit ce trebuie
să spun şi cum trebuie să vorbesc. Şi ştiu că porunca Lui este viaţa veşnică. De aceea lucrurile pe care le
spun, le spun aşa cum Mi le-a spus Tatăl.” (Ioan 13:49, 50).
Isus a transformat gândurile lui Dumnezeu în sunete pentru urechile noastre. El era gura lui
Dumnezeu, Tatăl Său, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. De aceea El continuă să fie
Cuvântul și glasul lui Dumnezeu pentru oameni.

Vă invităm să vizitați și site-ul www.lectiicuobiecte.ro, loc de unde veți putea
parcurge materiale special concepute de noi pentru copii și părinți. Efortul nostru este
de a pune la dispoziție noi materiale în fiecare zi.
Vă invităm să vizitați și site-ul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect care
este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca în mod
gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul timpului, pe
saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru cei mai mici și
pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre materialele noi pe măsură
ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la adresaedi@gmail.com pentru a ne
comunica adresa dumneavoastră și orice alte gânduri și sugestii legate de acest proiect.
Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul
robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma
experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar
noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri utile

Hitből hitbe
Revelation 14:12
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi prezentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evangheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!
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Tiraj 550 exemplare
Scopul revistei Divina Vindecare este acela de a-i
motiva pe cititori să se dedice fără nici o rezervă
pregătirii personale pentru revenirea Domnului Isus
Hristos printr-o relaţie directă și personală cu
Mântuitorul. Revista Divina Vindecare este tipărită lunar
şi este trimisă gratuit oricui dorește. Multiplicarea este
nu numai permisă, ci și puternic încurajată. Pentru orice
informaţii şi alte materiale, vă rugăm să ne contactaţi.
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