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"Pe care cerul trebuie să-l primească, până la vremile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste 
vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din vechime."                                                      
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"Prin urmare, fiindcă avem slujba aceasta, după cum am primit milă, noi nu cădem de oboseală; Dar am 
renunțat la lucrurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug, nici cu manipularea înșelătoare a 
cuvântului lui Dumnezeu; ci prin manifestarea adevărului, ne facem vrednici pentru orice cuget omenesc, 
înaintea lui Dumnezeu. Noi având același duh de credință, după cum este scris, am crezut, și de aceea am 
vorbit; noi credem de asemenea, și de aceea vorbim "                2 Corinteni 4:1, 2, 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------

Autorul acestei lucrări dorește să rămână anonim, dorind ca acea minte întrebătoare să încerce să-şi
pună, mai degrabă, întrebarea cea rară: "este acesta adevărul?", decât mai frecventa întrebare: "de cine 
este scrisă sau promovată?" 

"Aceia cărora li se adresează solia adevărului rareori întreabă: „Este adevărat?”, ci: „De cine e susținută?” 
"{E. G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 459}

"Totuși, când este prezentată o idee din Scriptură, puțini întreabă: Este adevărată? Este în armonie cu 
Cuvântul lui Dumnezeu? Majoritatea întreabă: De cine este susținută ideea? Și dacă nu vine pe calea 
preferată de ei, nu o acceptă." {E. G. White, Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, pag. 105, 106}

PUNEREA PIESELOR ÎMPREUNĂ

Lucrările teologice care nu au "ștampila oficială" a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea sunt adesea acuzate 
că citatele Ellenei White sunt "scoase din context." Din acest motiv am ales să plasăm toate trimiterile la 
sfârșitul fiecărui citat. Vă recomandăm insistent și încurajăm cititorul să se uite după referințe și să ia în 
considerare sursa originală și contextul fiecărui citat.

(Din cauza limitărilor de spațiu multe citate sunt scurte, citând doar cuvintele relevante. Cititorul este 
puternic încurajat și sfătuit să citească aceste citate in intregul lor context înainte de a încerca acuzația de 
"scoatere din context." Dacă cititorul nu are acces la toate cărțile citate, le pot localiza online la: 
www.whiteestate.org)
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RĂSPUNSURILE LA UNELE DECLARAȚII "DIFICILE"

"Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s'o ceară dela Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă 
şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată."    Iacov 1: 5                                                                                                             

Obiectivul principal al acestei lucrări, nu este neapărat să infirme doctrina trinitaţii şi nici interpretările 
declarațiilor Ellenei White cu privire la Dumnezeire, astfel încât nimic să se contrazică. Aceasta nu înseamnă 
deloc un tratat exhaustiv cu privire la declarațiile în cauză, şi nici o colecție completă a unor astfel de 
declaratii.

De obicei, cazul acestui subiect, mai devreme sau mai târziu, va face pe câte unii, să se întoarcă la cartea 
Evanghelism (în special la paginile 613-617) și triumfători să prezinte aceste pasaje ca o apărare solidă a 
doctrinei trinității. Din păcate, mulți oameni uită principiile de bază în înțelegerea Mărturiilor. Iată cum sora 
White spune: "Mărturiile vor fi cheia prin care se va explica mesajele date, așa cum Scriptura se explică 
prin scriptură." "În ceea ce privește mărturiile, nimic nu este ignorat; nimic nu este aruncat deoparte; dar 
timpul și locul trebuie să fie luate în considerare."{E. G. White, Selected Messages, vol 1, p. 42, 57}

Vom folosi aceste reguli pentru a examina câteva pasaje în discuţie.

OBIECȚIE APARENTĂ: "Tatăl este toată plinătatea Dumnezeirii trupește, și este invizibil pentru vederea 
muritorilor. Fiul este toată plinătatea Dumnezeirii manifestată. Cuvântul lui Dumnezeu declară ca El să fie 
"întipărirea Ființei Lui." "Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu născut, pentru
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică." Aici se arată personalitatea Tatălui.

Mângâietorul pe care Hristos a promis să trimită după înălțarea Sa la cer, este Duhul în toată plinătatea 
Dumnezeirii, făcând vădită puterea harului divin pentru toți cei care primesc și cred în Hristos ca Mântuitor 
personal. Există trei persoane vii ale trioului ceresc; în numele acestor trei mari puteri -- Tatăl, Fiul și Duhul 
Sfânt - cei care primesc pe Hristos prin credință vie sunt botezați, iar aceste puteri vor coopera cu subiecţii 
ascultători ai cerului  în eforturile lor de a trăi viața cea nouă în Hristos .-- Mărturii speciale, seria B, nr 7, pp.



62, 63. (1905)" { Evanghelism, p. 614, 615}

RĂSPUNS SCURT: Cerescul "trio" este: Dumnezeu Tatăl, Fiul Său Isus Hristos, și Duhul Sfânt al lor (nu un trio 
de dumnezei!). Există un singur Dumnezeu, și un singur Domn, un singur Duh (Duhul lui Hristos), nu un trio 
de ființe divine co-egale (vezi Romani 8: 9-11).

RĂSPUNS DETALIAT: Tatăl este toată plinătatea Dumnezeirii. El este invizibil pentru noi muritorii. Singura 
cale prin care putem cunoaște pe Dumnezeu (Dumnezeirea Sa), este dacă El este manifestat. Hristos a 
moștenit Dumnezeirea (divinitatea) Tatălui Său și este, prin urmare, "toată plinătatea Dumnezeirii  
manifestată". Toată plinătatea care locuiește în Fiul lui Dumnezeu este nașterea (dreptul de întâi născut - 
n.tr.) și moștenirea Lui (Evrei 1: 4). Această plenitudine divină locuiește în Hristos, pentru că mulţumeşte pe 
Tatăl (Coloseni 2: 9; 01:19). Hristos posedă, prin naștere divină, slava Tatălui Său (Evrei 1: 3; Ioan 1:14; 2 
Corinteni 4: 6).

"În Hristos este adunată toată slava Tatălui. În El este toată plinătatea Dumnezeirii trupește. El este 
strălucirea slavei Tatălui, și imaginea expresă a persoanei Sale. Slava atributelor lui Dumnezeu sunt 
exprimate în caracterul Său."{E. G. White, S.D.A. Comentarii Biblice. Vol 7, p. 907}

"Dragostea lui Dumnezeu, manifestată față de omul căzut în darul Fiului Său iubit, uimeşte sfinții îngeri." 
"Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, 
ci să aibă viață veșnică." "Fiul era strălucirea slavei Tatălui, și imaginea expresă a persoanei Sale. El a 
posedat excelența divină și măreția. El a fost egal cu Dumnezeu. Aceasta a plăcut Tatălui ca în El să 
locuiască toată plinătatea." {E. G. White, Spiritul profeției Vol. 2, p. 38}

Dar, ce este cu Spiritul? Din Biblie aflăm o definiție foarte importantă:

"Cine a cercetat Spiritul Domnului, şi cine L-a luminat cu sfaturile lui?"
"Şi în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?"                                   Isaia 
40:13; Romani 11:34

"Ai Biblia. Studiaz-o pentru tine. Învățăturile directorului divin nu trebuiesc ignorate sau pervertite. Mintea 
divină va ghida pe aceia care doresc să fie conduși."                                                                           {E. G. White, 
Această zi cu Dumnezeu, p. 188}

"Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul..."    Ioan 16:13 (ROB)           

"Această voință divină (Aceeași minte divină - n.tr. - vezi originalul din engleză) care lucrează asupra 
lucrurilor din natură vorbește inimilor oamenilor, dând naștere în ființa lor unei dorințe inexprimabile 
după ceva care le lipsește. Lucrurile firii, ale păcatului nu-i mai satisfac. Duhul lui Dumnezeu îi îndeamnă 
mereu să caute numai acele lucruri care le pot da pace și liniște: harul lui Hristos, bucuria sfințirii. Prin 
mijloace văzute și nevăzute, Mântuitorul nostru lucrează continuu ca să atragă inimile oamenilor de la 
plăceri care nu satisfac, plăceri ale păcatului, la binecuvântările veșnice pe care le pot primi în Hristos.
(Apocalipsa 22, 17).{CH 28.1}

"Caracterul este influență. Lucrarea lui Hristos a fost să atragă mintea în armonie cu mintea lui divină."{E. 
G. White, Review and Herald, 29 septembrie 1891 alin. 14}
                                                                                                                  
"Oamenii căzuți, într-un sens, nu ar putea fi tovarăși ai lui Hristos, pentru că ei nu pot intra în armonie cu 
natura Sa divină, și să țină comuniune cu Mântuitorul lumii."{E. G. White, Semnele Timpului, 11 decembrie 
1879 alin. 3}                                        

Acum ni se dă o explicație clară a "naturii Sale divine":

"Duhul este acela care dă viață; carnea nu folosește la nimic; Cuvintele pe care Eu vi le spun, sunt duh și 



sunt viață." Hristos nu se referă aici la doctrina Lui, ci la persoana Sa, la divinitatea caracterului Său." {EG 
White, Review and Herald, 5 aprilie 1906 alin. 12}

Deci, atunci când Hristos vorbea despre Duhul (Spirit - n.tr.), El, de fapt se referea "la persoana Sa, la 
divinitatea caracterului Său"! Am văzut mai devreme că acest lucru este, de asemenea, numit "propria Lui 
minte divină" și "natura Sa divină". Cât de ușoară este armonizarea Mărturiilor când le permitem să fie 
propria lor cheie!

De când Isus este singurul Fiu al lui Dumnezeu, El a moștenit acest spirit, acea minte, acel caracter divin 
(natura) de la Tatăl Său. Amândoi împărtășesc un singur Duh (Romani 8: 9); acest spirit este mintea lui 
Dumnezeu și Hristos.

”Acum, dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al Lui." Acesta este un limbaj cunoscut, obişnuit. Cine 
poate să reziste testului? Cuvântul lui Dumnezeu este pentru noi un fel de dagherotip 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Daguerreotype - n.tr.) al minții lui Dumnezeu și al lui Hristos, asemenea 
omului căzut, și reînnoit după chipul lui Hristos, care posedă mintea divină. "          
(dagherotip înseamnă: o imagine fotografică sau o copie exactă) {E. G. White, Review and Herald, 22 iunie 
1886 alin. 4} 

Vorbind de mintea lui Dumnezeu, sau gândurile lui Dumnezeu, am citit această descriere minunată: "Venind
să locuiască cu noi, Isus descoperea pe Dumnezeu atât oamenilor cât și îngerilor. El era Cuvântul lui 
Dumnezeu, - gândul lui Dumnezeu făcut audibil" {E.. G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 19}
                                                                                                                          
"Cine este Hristos? - El este singurul Fiu născut al Dumnezeului celui viu. El este de la Tatăl ca un cuvânt 
care exprimă gândul, - ca un gând făcut audibil. Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu."{E. G. White, 
Instructorul tineretului, 28 iunie 1894 alin. 9}

După ce am stabilit acest lucru acum să citim în continuare și să vedem cum continuă Ellen White să zică (cu
mai mult context): "Mângâietorul pe care Hristos a promis să trimită după înălțarea Sa la cer, este Duhul 
în toată plinătatea Dumnezeirii, făcând vădită puterea harului divin pentru toți cei care primesc și cred în 
Hristos ca Mântuitor personal. Acolo sunt trei persoane vii ale trioului ceresc. În numele acestor trei puteri, -
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, aceia care primesc pe Hristos prin credință vie sunt botezați, iar aceste puteri vor 
coopera cu ascultătorii cerului în eforturile lor de a trăi viața cea nouă în Hristos. ... Cel care are credință 
continuă în Tatăl și Fiul, are și Duhul. Duhul Sfânt este mângâietorul lui, și niciodată nu se îndepărtează de
adevăr." {E. G. White, Biblia, o Școala de Formare, martie 1906}
                                                                     
Mângâietorul este trimis la noi "în toată plinătatea Dumnezeirii". Această plenitudine am văzut că este 
Dumnezeirea și divinitatea (mintea divină) a Tatălui pe care Fiul Său a moștenit-o și manifestă către noi, 
trimițându-ne spiritul Său pe care El l-a moștenit de la Tatăl. Având în vedere că Duhul este adevărata viață 
și sufletul lui Hristos (Ioan 10:15, 17; Luca 23:46), atunci când El îl trimite la noi, avem parte de plinătatea 
lui.

"Tatăl a dat Duhul Său fără măsură Fiului Său, și astfel putem lua parte la plinătatea lui." {E. G. White, 
Tragedia veacurilor, p. 477}

Există un flux de glorie/viață de la Tatăl către Fiul care vine la noi prin Duhul. Două ființe divine ne transmit 
viața și slava lor prin Spiritul lor (nu printr-o terță ființă divină), astfel ea spune (EGW - n.tr.) că trebuie să 
avem încredere în aceste două ființe divine, nu în trei, "Cine are credință continuă în Tatăl și Fiul are de 
asemenea şi Duhul (lor - n.tr.)". Prin credință avem încredere în Tatăl și Fiul, ei (şi nu în altcineva) vor sălăşlui
în noi prin propria lor prezență personală, care este spiritul lor sfânt.

"Prin Spiritul (lor - n.tr.), Tatăl și al Fiul vor veni și vor face locuinţa lor în tine." {E. G. White, Biblia Echo, 15 
ianuarie 1893 alin. 8}

http://en.wikipedia.org/wiki/Daguerreotype


"Isus a răspuns și i-a zis: Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvintele Mele, și Tatăl Meu îl va iubi, și noi vom 
veni la el, și vom locui împreună cu el." Ioan 14:23                                                                                                        

"Păcătosul apoi stă înaintea lui Dumnezeu doar ca o persoană; el este luat în grațiile cerului, și prin Duhul 
are părtășie cu Tatăl și cu Fiul." {E. G. White, Mesaje Book Selected 3, p. 191} Aceasta este adevărata 
semnificație a declarației de mai sus, atunci când permitem Mărturiilor să se explice.

Dar, ce este cu expresia "Există trei persoane vii ale trioului ceresc"?
Ar trebui să ne întrebăm: Care este timpul și locul (și situația) care evocă Mărturia de mai sus? Din context 
(datată în  noiembrie 1905 şi găsită în Mărturii Speciale, Seria B # 7, pp. 60-64), aflăm că aceasta este legată 
de problema Dr. Kellogg și învățătura promovată de el. De exemplu:

"Scrisori mi-au sosit cu declarațiile făcute de oameni care pretindeau că au întrebat pe Dr. Kellogg dacă el 
crede mărturiile sorei White. El declară că da, dar el nu crede. "  {Ibid, p. 60}
                                                                                                                      
"Lucrătorii lui Dumnezeu sunt atraşi și înșelați de știința sa."  {Ibid, p. 61}
                                                                                              
"Îmi pare foarte rău că oamenii sensibili nu discern urmele șarpelui. Eu îi spun astfel; pentru că astfel 
Domnul o declară."  {Ibid, p. 61}
                                     
 În cuvinte simple, care nu pot fi confundate, sora White a declarat că Kellogg  şi-a unit forțele cu Satana!

"Dumnezeu nu acceptă pe Dr. Kellogg ca lucrător al Lui, dacă nu se va lepăda acum de Satana."                        
{Ibid, p. 64}

Ea se referea la o doctrină pe care el o preda ca fiind "idei științifice avansate." Ea spune chiar citatul biblic 
despre  "adâncimile Satanei" (vezi  Apocalipsa 2:24). Ce învăța Kellogg care a facut-o pe Ellen White să 
folosească acest limbaj dur? Ce doctrină încerca Kellogg să învețe, care provine de la Satana?

În timp ce majoritatea sunt conștienți de învățăturile panteiste ale lui Kellogg, mulți nu sunt conștienți de 
teologia trinitariană a Dr. Kellogg (a se vedea anexa I, p. 25 ca probe). Ellen White a combătut teologia 
trinitariană pe care Kellogg a ajuns să creadă și să promoveze, și anume, Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - 
Dumnezeu Duhul Sfânt  (Da, el preda o trinitate a 3 co-eterni, co-egali dumnezei!). Din aceasta ne dăm 
seama imediat că declarația ei nu poate combate și învăța trinitarianismul, ambele în același timp! În acest 
context noi trebuie să citim declarația ce vorbeşte despre trioul ceresc. Doamna White ar fi în contradicție 
cu ea însăși, dacă ea a condamnat doctrina lui Kellogg și apoi a continuat să învețe același lucru! Prin 
urmare, afirmația ce ea o face nu poate fi luată pentru a preda trinitatea. Ea trebuie să însemne ceva, al 
cărei sens nu iese la suprafață imediat. Știm că ea (Ellen White - n.tr.) și Kellogg nu au susţinut şi invăţat 
acelaşi lucru, aşa că, ce vroia ea să spună prin această declaraţie?

 
Această declarație trebuie să fie stabilită în ordinea corectă. Manuscrisul original, scris de Ellen White, o 
copie aveţi aici, a fost corectat pentru a fi citit aşa:
"Aici sunt cele trei personalități vii ale trioului ceresc ... ".
Deci, ea nu spune "trei persoane vii din trio-ul ceresc ", dar ea spune de fapt "cele trei personalități vii ale 
trioului ceresc ". Unii pot fi înclinaţi să creadă că nu există nici o diferență între cele două, dar profetul  
însuşi a văzut o diferență, pentru că a făcut o corectare. Evident, ea a crezut că a fost o diferență pentru a 
justifica o corecție, ca nu cumva ea să fie înțeleasă greșit (cum este cazul în prezent) că invăţa trinitatea. 



Dacă aceste două cuvinte, aveau aceeași înţelegere în mintea ei, schimbarea nu ar fi fost necesară.

Acceptând  Mărturiile că se interpretează singure, aici găsim definit  "trio-ul ceresc" de ea însăşi: "Ei au un 
singur Dumnezeu și un singur Mântuitor; și un singur Duh - Duhul lui Hristos - care aduce unitate în 
rândurile lor."{E. G. White, Mărturii volumul 9, p. 189}
 
"Hristos ne spune că Spiritul Sfânt este Mângâietorul, iar Mângâietorul este Duhul Sfânt, "Spiritul 
adevărului, pe care Tatăl va trimite în Numele Meu."... Aceasta se referă la omniprezența Duhului lui 
Hristos, numit Mângâietorul."{E. G. White, Manuscript Releases Vol.14, p. 179}
                                                                                                                                         
"Împreunat cu omenirea, Hristos nu putea fi în orice loc în mod personal; prin urmare, a fost cu totul pentru
avantajul lor ca El să-i părăsească, să meargă la Tatăl Său, și să trimită Spiritul Sfânt ca să fie succesorul Său 
pe pământ. Spiritul Sfânt este El Însuși despărţit de personalitatea umanității și independent de aceasta. 
El S-ar fi reprezentat pe El însuşi ca prezent în toate locurile prin Spiritul Său Sfânt, ca și Omniprezent." {E. 
G. White, Manuscript Releases Vol.14, p. 23}

După cum se poate observa clar mai sus, spiritul este "spiritul lui Hristos"; aceasta este omniprezența lui 
Hristos la propriu, prin care El (şi nu altcineva) se reprezentă pe El însuşi "ca Omniprezent ". Ca și în toate 
celelalte scrieri ale ei, ea a susținut că Dumnezeu Tatăl și Fiul Său erau singurele fiinţe divine (a se vedea 
anexa II "Câte ființe divine?" P. 27).

"Tatăl este cu toată plinătatea Dumnezeirii", "Fiul este toată plinătatea Dumnezeirii"                               
{Evanghelizare, p. 615} 

Aceasta este consistenţa credinței ei în TOATE scrierile sale. Aceasta a fost credința întregii denominaţiuni la 
acel moment. După ce a stabilit această credință în două ființe care sunt plinătatea Dumnezeirii, ea a spus 
apoi: "Mângâietorul este spiritul în toată plinătatea Dumnezeirii", adică Mângâietorul ne aduce plinătatea 
Dumnezeirii, care este Tatăl și Fiul. Acest Mângâietor este definit de ea: "Aceasta se referă la omniprezența 
Duhului lui Hristos, numit Mângâietorul", pe care ea l-a descris ca fiind Hristos Însuși "fără de personalitatea
umanității". Aceasta este a treia "personalitate", în conformitate cu propriile ei definiții; nu o altă ființă 
divină separată.  Nu a fost nici o "a treia ființă" - nu un al treilea individ separat divin. Ea rezumă totul prin 
afirmaţia:

"Numai Tatăl și Fiul să fie înălțat." {E. G. White, Instructorul tineretului, 07 iulie 1898 alin. 2}

"Duhul divin pe care Mântuitorul lumii a promis că va trimite este prezența și puterea lui Dumnezeu."   {E. G.
White, Signs of the Times, 23 noiembrie 1891}

_______

OBIECȚIE APARENTĂ: "Hristos este Fiul pre-existent, auto-existentul Fiu al lui Dumnezeu... Vorbind de pre-
existența sa, Hristos poartă mintea din nou prin veşnicie. El ne asigură că nu a existat niciodată un timp în 
care El nu a fost în strânsă comuniune cu Dumnezeul veșnic. El, a cărui voce evreii au ascultat-o, a fost cu 
Dumnezeu, ca unul crescut cu El .-- Signs of the Times, 29 august, 1900" {Evanghelizare, p. 615}
                                                                                                                                                             
RĂSPUNS SCURT: Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu în pre-existența Sa (de exemplu, el nu a devenit Fiul lui 
Dumnezeu în Betleem). Încă de la nașterea lui Hristos din ceruri (în veacurile străvechi) El a fost în strânsă 
comuniune cu Tatăl Său divin.

Hristos este Fiul pre-existent al lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că El era Fiu în pre-existența Lui. Știm că 
acest filiaţie este una reală și literală bazată pe naștere (adus). Acesta înseamnă, după clarificarea acestui 
fapt, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu în pre-existența Sa, ea spune apoi că nu a fost niciodată un timp când 
El nu a fost în părtășie cu Dumnezeul etern. Sensul ar trebui să fie clar pentru toți. De când Hristos a fost 
născut din Tatăl El a fost întotdeauna în strânsă comuniune cu El. Aceasta este ceea ce se spune în 
declarație.



RĂSPUNS DETALIAT: Această afirmație este folosită de unii pentru a învăța că Hristos nu a fost niciodată 
născut din Tatăl Său în ceruri. Aceasta este înţelegerea pe care a avut-o în vedere sora White atunci când a 
scris-o? Oare această afirmație ne învață că Hristos nu a fost niciodată născut din Tatăl? Ne spune această 
afirmație că Hristos nu este Fiul real și literal al lui Dumnezeu?

Dimpotrivă, suntem siguri că Hristos este într-adevăr pre-existent, "auto-existentul Fiu al lui Dumnezeu." El 
a fost Fiu în pre-existența Sa. Departe de a nega faptul că Hristos este singurul născut din Tatăl, acest pasaj 
chiar dovedește foarte adevărata filiaţie divină a Învățătorului nostru. Că Hristos este Fiul pre-existent al lui 
Dumnezeu. El a fost Fiul lui Dumnezeu înainte Betleem.

Să folosim din nou metoda probată: "Mărturiile însele vor fi cheia prin care se va explica mesajul dat, așa 
cum Scriptura se explică prin scriptură."

"Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu; El a fost una cu El înaintea ca îngerii să fie chemați la existență. El 
întotdeauna a stat la dreapta Tatălui..."{E. G. White, Patriarhi și profeți, p. 38}                                                       

Hristos, încă de la nașterea Sa, înainte de toate lucrurile (Proverbe 8: 22-30), a fost întotdeauna în strânsă 
comuniune cu Tatăl Său, Dumnezeul cel veșnic. "El întotdeauna a stat la dreapta Tatălui". El este egal cu 
Tatăl Său în atributele divine pentru că El le are prin moștenire (Evrei 1: 4). Observați modul în care ea a 
spus că Hristos "poartă mintea  înapoi prin vremurile străvechi". Nu putem pune o dată de naștere a lui 
Hristos în ceruri. Este dincolo de înțelegerea noastră. Nu putem calcula pre-existența Sa prin cifrele noastre 
umane:

"Îngerii lui Dumnezeu au privit cu uimire la Hristos, care a luat asupra Sa forma de om și cu umilință a unit 
divinitatea Sa cu umanitatea, pentru ca El să poată sluji omul căzut. Este o minune printre îngerii cerești. 
Dumnezeu ne-a spus că El a făcut-o, și noi trebuie să acceptăm Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris. 
Și, deși am putea încerca să raţionăm cu privire la Creatorul nostru, de când are El existență, de când răul 
a intrat primul în lumea noastră, și despre toate aceste lucruri, putem raționa asupra lor până când vom 
cădea slabi și epuizaţi în cercetarea noastră când încă mai avem o infinitate înainte."  {E. G. White, S.D.A. 
Comentarii Biblice. Vol 7, p. 919}
        
 "Aici Hristos le arată că, deși s-ar putea socoti viața Lui să fie mai mică de cincizeci de ani, dar viața Sa 
divină nu putea fi socotită prin calcul uman. Existența lui Hristos,  înainte de întruparea Sa nu se măsoară 
prin cifre."{E. G. White, Signs of the Times, 03 mai 1899 alin. 4}

Ce ziceţi de expresia în care ea spune "nu a existat un timp în care El nu a fost în strânsă comuniune cu 
Dumnezeul cel veșnic"? Înseamnă acest lucru că nu a fost niciodată un timp când El a fost născut? Desigur, 
nu! Această afirmație este clară în faptul că, de când Hristos a fost născut din Tatăl, nu a existat nici un timp 
în care El nu a fost cu Tatăl, pentru El era zilnic desfătarea Lui (vezi Proverbe 08:30 de unde ea citează).

Să vedem ce a vrut să spună cu adevărat declarația prin înlocuirea numelor și să vedem modul în care se 
susține. Să aplicăm declarația la îngerul Gabriel (un înger creat şi nu avem nici o idee cât de mult timp în 
urmă a fost creat). Se va citi ceva de genul acesta:

"Gabriel este un înger al lui Dumnezeu ... vorbind de existența Lui, Gabriel poartă mintea înapoi prin 
veacurile străvechi. Gabriel ne asigură că nu a fost niciodată un timp când El nu a fost în strânsă părtășie cu 
Fiul lui Dumnezeu."

Ar putea cineva să ia această declarație şi să înţeleagă că Gabriel nu a fost creat? Desigur că nu. Înțelegem 
cu toții că declaraţia va însemna acest lucru: de când Gabriel a fost creat de el a fost întotdeauna în strânsă 
comuniune cu Hristos. Acest lucru este adevărat, în măsura în care o putem spune.

Iată un alt exemplu: "Eva ne asigură că nu a fost niciodată un timp când nu era în strânsă comuniune cu 



Adam."

Înseamnă această declarație că Eva și Adam au aceeași vârstă? Nu, pentru că știm că Adam a fost primul. Cu 
toate acestea, poate fi corect să susţinem declarația de mai sus, pentru că sensul este clar. Știm că de când 
ea a fost creată a fost în strânsă părtășie cu Adam (până când ea a mers la acel pom). Pe de altă parte, Adam
nu ar fi în stare să ne asigure că "nu a existat un moment în care el nu a fost în strânsă comuniune cu Eva", 
pentru că el a fost creat înaintea ei, și într-adevăr a fost o vreme când nu era cu ea.

Ideea este aceasta: declarația spune același lucru despre Hristos. Hristos (nu Tatăl) ne asigură de acest fapt. 
De la nașterea Sa, El a fost întotdeauna în strânsă comuniune cu Tatăl Său. Dacă Tatăl ar fi fost cel care a 
spus "nu a existat un timp când Hristos nu a fost cu Mine" ar fi fost o altă poveste. Dar aici nu este cazul. 
Hristos este vorbitorul și El ne dă asigurarea. Mai mult decât atât, El este de la sine existent ca și Tatăl Său 
pentru că asta este ceea ce El a moștenit. Lui i-a fost dată ca viaţă auto-existenţa, după cum El ne-a spus:

"Căci după cum Tatăl are viața în Sine; tot așa El a dat și Fiului să aibă viața în Sine"Ioan 5:26                             

"Dumnezeu este Tatăl lui Hristos; Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că lui Hristos i-a fost dată o poziție 
înaltă. El a fost făcut egal cu Tatăl. Toate planurile lui Dumnezeu sunt deschise Fiului Său."{E. G. White, 
Mărturii volumul 8, p. 268}
                  
Faptul că Hristos este Fiul lui Dumnezeu (fiind născut din El) este cheia pentru înțelegerea poziției înalte și 
egale a lui Hristos cu Tatăl. El este așa pentru că acesta este modul în care a fost născut; posedând toate 
aceste atribute divine.

"Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu; El a fost una cu El înaintea chemării îngerilor la existență. El întotdeauna a 
stat la dreapta Tatălui;  Supremația lui, atât de plină de binecuvântare pentru toți cei care au venit sub 
controlul Său binevoitor, nu a fost până acum sub semnul întrebării. Armonia cerului nu a fost întreruptă; 
pentru ce ar trebui să existe acum discordie?"{E. G. White, Patriarhi și profeți, pag. 38, 39}

Da, pentru ce acum ar trebui să fie încă discordie?

_______

OBIECȚIE APARENTĂ: "Isus a declarat: "Eu sunt învierea și viața". În Hristos este viața, originală, 
neîmprumutată, nederivată. "Cine are pe Fiul are viața." Divinitatea lui Hristos este asigurarea credinciosului
a vieții veșnice .-- Hristos, Lumina lumii, p. 530 (1898)"{Evanghelizare, p. 616}

                                                                                                                                                                                       
RĂSPUNS SCURT: Lui Hristos i-a fost DAT (prin moștenire divină), originala, neîmprumutata, nederivata viaţă
a Tatălui Său. Aceasta este în mod clar ceea ce a spus Ioan în 5:26.

RĂSPUNS DETALIAT: Această declarație este foarte greșit înțeleasă astăzi. Încă o dată, să permitem 
Mărturiilor să fie cheia de interpretare. Citind declarația în contextul său deplin va înlătura confuzia.

" În El era viața, și viața era lumina oamenilor"(Ioan 1: 4). Nu este viața fizică care este aici specificată, ci 
nemurirea, viața care este în exclusivitate proprietatea lui Dumnezeu. Cuvântul, care a fost cu Dumnezeu, și 
care era Dumnezeu, avea această viață. Viața fizică este ceva care primește fiecare individ. Nu este veşnică 
sau nemuritoare; pentru Dumnezeu, Dătătorul de viață, o poate lua iar. Omul nu are nici un control asupra 
vieții sale. Dar viața lui Hristos a fost neîmprumutată. Nimeni nu poate lua această viață de la El. "...o dau Eu
de la Mine" (Ioan 10: 18), El a spus. În El era viața, originală, neîmprumutată, nederivată. Această viață nu 
este inerentă în om. El o poate avea numai prin Hristos. El nu o poate câștiga; îi este dată ca un dar gratuit 
dacă va crede în Hristos ca Mântuitor personal. "Aceasta este viața veșnică, ca să Te cunoască pe Tine, 
singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis" (Ioan 17: 3). Acesta este fântîna vieții 
pentru lume."{E. G. White, Signs of the Times, 08 aprilie 1897} (Citat din Selected Messages, Book 1, pp. 



296, 297}

Din context aflăm clar că viața originală, neîmprumutată, nederivată poate fi DATĂ. Acesta va fi oferită (prin 
dăruire), ca un dar gratuit pentru toți cei care cred. Acest lucru este în armonie cu cuvintele lui Hristos când 
a spus că Dumnezeu Tatăl i-a dat viaţa (originală, viața neîmprumutată, nederivată):

"Căci după cum Tatăl are viața în Sine; tot așa a dat și Fiului să aibă viața în Sine"Ioan 5:26                                 

Această viață a fost dată lui Hristos în virtutea nașterii Sale divine și a moștenirii (fiind născut cu acea viață). 
Știm că Hristos vorbea aici despre viața veșnică (originală, viața neîmprumutată, nederivată). Pentru a stabili
acest fapt tot ce trebuie să facem este să ne punem întrebarea: Ce fel de viață are Tatăl în Sine? Cu 
siguranță nu poate fi viața muritoare. Ea poate fi doar viața veșnică (1 Timotei 1:17), care este descrisă ca 
fiind originală, neîmprumutată, nederivată.

Aceasta este viața Fiului prin dreptul de moștenire. El a moștenit acea viață de la Tatăl Său prin naștere 
(pentru că El este singurul Fiu născut). Prin urmare, Hristos este singurul care are această viață ca Tatăl. Este
viața Tatălui Său și Hristos a moștenit-o în virtutea de a fi adus de la El (scos din El - n.tr.).

Hristos a primit TOATE lucrurile (prin naștere) de la Tatăl. Include şi viața la fel de bine? Este adevărat că 
aceasta este viața Tatălui ce curge prin singurul Său Fiu?

"Toate lucrurile Hristos le-a primit de la Dumnezeu, dar El a luat pentru a da. Astfel, în curțile cerești, în 
slujirea Sa pentru toate ființele create: prin Fiul iubit, viața Tatălui se revarsă tuturor; prin Fiul revine, în 
laudă și slujiri de bucurie, un val de iubire, către marea Sursă a tuturor."                                                                
{E. G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 21}

Trimisul lui Dumnezeu spune clar: viața Tatălui curge prin Fiul. Tatăl este "marea Sursă a tuturor". El este 
izvorul vieții. El este Dumnezeul  și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Este viața Lui pe care o putem primi 
prin Hristos. Hristos are aceeași viață adevărată ca drept de moștenire. Această viață i-a fost DATĂ de Tatăl 
Său!

"" Eu sunt Calea, Adevărul și Viața", Hristos declară; "Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine." Hristos este 
investit cu puterea de a da viață tuturor creaturilor." {E. G. White, Review and Herald, 05 aprilie 1906 alin. 
12}
                                             
"după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa vecinică tuturor acelora, pe cari I i-ai dat Tu." 
Ioan 17: 2

_______

APARENTĂ OBIECȚIE: "Demnitarii eterni cerești - Dumnezeu, şi Hristos, şi Duhul Sfânt - înarmându-i [pe 
ucenici], cu mai mult decât energia muritoare,. . . ar avansa cu ei în lucrarea și convingerea lumii de păcat .--
Manuscript 145, 1901."{Evanghelizare, p. 616}

                                                                                                                                                                                      
RĂSPUNS SCURT: Această declarație (luată singură) enumeră numai demnitarii cerești, dar nu spune nimic 
cu privire la relația pe care o dețin reciproc. Pentru a insista că aceşti demnitari trebuie să fie o trinitate de 3
ființe-dumnezei co-egali, co-eterni, depaşeşte domeniul de aplicare al declarației. Tot ce învățăm din această
afirmație este că există Dumnezeu și Hristos și Duhul Sfânt și că sunt demnitari cerești.

RĂSPUNS DETALIAT: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt demnitarii eterni  ai Cerului. Nu este îndoială că sunt trei. 
Nimeni nu neagă că există Duhul Sfânt! Dar, asta înseamnă că sunt trei ființe divine? O simplă listare a trei 
demnitari indică faptul că aceştia trebuie să fie toţi ființe divine? Sau ni se spune în altă parte ce legătură 
reciprocă au aceştia trei?



Această afirmație nu ne spune despre relația dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu ne spune că sunt trei ființe. 
Nu ne spune că Duhul este o ființă co-egală cu Dumnezeu și Hristos. Nu ne spune că Isus nu este născut din 
Tatăl Său. Această listă pur și simplu ne spune există trei, în a căror existenţă toată lumea crede. Dar, haideţi 
să lăsăm pe Ellen White să definească pentru noi relația dintre cei trei demnitari cereşti, care este subiectul 
întrebării. Vom face din nou uz de acea cheie de incredere.

Ce relație există între Dumnezeu și Hristos?

"Scripturile indică în mod clar relația dintre Dumnezeu și Hristos, și aduc în vedere cât de clar personalitatea
și individualitatea fiecăruia. [citat Evrei 1: 1-5] Dumnezeu este Tatăl lui Hristos; Hristos este Fiul lui 
Dumnezeu. Lui Hristos i-a fost dată o poziție înaltă. El a fost făcut egal cu Tatăl. Toate planurile lui 
Dumnezeu sunt deschise Fiului Său."{E. G. White, Mărturii volumul 8, p. 268}

"Hristos era Fiul lui Dumnezeu; El a fost una cu El înainte de a fi îngerii chemați la existență."
 {E. G. White, Patriarhi și profeți, p. 38}

 "O ofertă completă a fost făcută; pentru că "Dumnezeu așa de mult a iubit lumea, încât a dat pe unicul Fiu 
născut al Său" - nu un fiu prin creație, așa cum au fost îngerii, nici un fiu prin adopție, așa cum este 
păcătosul iertat, ci un Fiu născut în expresa imagine a persoanei Tatălui, și în toată strălucirea maiestății și 
gloriei Sale, unul egal cu Dumnezeu în autoritate, demnitate și desăvârșire divină. În El locuia toată 
plinătatea Dumnezeirii trupește."{E. G. White, Signs of the Times, 30 mai 1895 alin. 3}

Acest lucru face pe Hristos întâiul născut al cerului. Observați:
"Dăruirea primulului născut şi-a avut originea în cele mai vechi timpuri. Dumnezeu a promis să dea pe 
Primul-născut din cer pentru a-l salva pe păcătos."  {E. G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 51}
                                                                                                 
Prin urmare, putem concluziona pe bună dreptate că Hristos este Întâiul născut al cerului. El a fost născut în 
primul rând în ceruri, și apoi mai târziu a venit pe pământ să fie "născut din nou"! Când El a fost născut pe 
pământ, El a devenit Fiul lui Dumnezeu într-un "nou sens". Observați:

"În umanitatea Sa, El a fost părtaș de natură divină. În întruparea Sa, El a câștigat într-un nou sens titlul de 
Fiul lui Dumnezeu. Îngerul a spus Mariei, "puterea Celui Preaînalt te va umbri; de aceea, Sfântul care se va 
naște din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu" (Luca 1:35). În timp ce era Fiul unei ființe umane, El a devenit
Fiul lui Dumnezeu într-un nou sens. Astfel, El a stat în lumea noastră - Fiul lui Dumnezeu, dar aliat prin 
naștere al rasei umane"{E.. G. White, Selected Messages, book 1, pp. 226, 227}

"In timp ce pe acest pământ, Fiul lui Dumnezeu a fost Fiul omului; dar au fost vremuri când divinitatea Lui 
venea de mai dinainte." {E. G. White, Mărturii, volumul 8, p. 202}
                                                                                                                                     
Din pasajele de mai sus învăţăm că Hristos a fost născut din Tatăl Său în ceruri (cu mult înainte de a avea loc 
întruparea). Este ușor de înțeles atunci când permitem Ellenei White să se explice. Lucrurile devin mai clare 
pe măsură ce vom continua. Să observăm.

Ce legătură are Spiritul Tatălui și Fiului? Să folosim aceeaşi cheie din nou.

"Hristos a declarat că după înălțarea Lui, El va trimite la biserica Lui, ca dar al Lui de încoronare, pe 
Mângâietorul, care urma să ia locul Lui. Acest Mângâietor este Duhul Sfânt, - sufletul vieții sale, eficacitatea 
bisericii sale, lumina și viața lumii. Cu Spiritul Său, Hristos trimite o influenţă reconciliatoare și o putere 
care îndepărtează păcatul."{E. G. White, Review and Herald, 19 mai 1904 alin. 1}

"Hristos le dă viața Sa. Duhul Sfânt aduce apoi cele mai mari energii ale lui pentru a lucra în minte și inimă 
(a lor - n.tr-)."{E. G. White, Review and Herald, 05 ianuarie 1911 alin. 6}
                                                                                                                                                    



"Împărtășirea cu Duhul este împărtășirea vieții lui Hristos." {E. G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 805}
                                        
"Hristos le dă suflarea propriului Său Spirit, viața propriei Sale vieți. Duhul Sfânt aduce apoi cele mai mari 
energii ale lui pentru a lucra în minte și inimă."{E. G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 827}                                  

Tocmai am citit clar că Duhul este viața lui Hristos, divinitatea caracterului Său.

" După cum Tatăl cel Viu M-a trimis", spune El, "și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă, va trăi și el
prin Mine...  Spiritul este cel care dă viață, carnea nu folosește la nimic; Cuvintele pe care Eu vi le spun sunt 
duh și sunt viață." Hristos nu se referă aici la doctrina Lui, ci la persoana Sa, la divinitatea caracterului 
Său."{E. G. White, Review and Herald, 05 aprilie 1906 alin. 12}

Am învățat mai devreme că "prin Fiul iubit, viața Tatălui se revarsă către toţi". Prin urmare, acest spirit 
(viață), pe care Hristos  îl are, este de asemenea, același spirit (viață), ce îl are Tatăl: "Căci, după cum Tatăl 
are viața în Sine; tot așa a dat și Fiului să aibă viața în Sine"Ioan 5:26                                                                        

Ceea ce ni se spune clar este că Tatăl și Fiul împărtășesc aceeași viață (spirit). Este atât spiritul (viața) Tatălui 
cât și spiritul (viața) Fiului.

"Dar voi nu sunteți în carne, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Acum, dacă 
cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui.  Și dacă Hristos este în voi, trupul este mort din cauza 
păcatului; dar Duhul este viață din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei 
morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare, prin 
Duhul Său, care locuiește în voi"Romani 8:. 9-11 (vezi, de asemenea, Galateni 1: 1; Efeseni 3: 14-17)

Prin urmare, atunci când avem acea viață a Tatălui și a Fiului, noi avem cu adevărat comuniune și părtășie cu
ei amândoi, nu cu altcineva:

"Ceea ce am văzut și am auzit vă vestim, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și cu adevărat părtășia noastră 
este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos"1 Ioan 1: 3 (a se vedea, de asemenea, 2 Ioan 9)                                      

"Prin Duhul lor, Tatăl și Fiul vor veni și vor locui cu tine." {E. G. White, Biblia Echo și Signs of the Times, 15 
ianuarie 1893 alin. 8}

"Isus a răspuns și i-a zis: Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvintele Mele, și Tatăl Meu îl va iubi, și noi vom 
veni la el, și vom locui împreună cu el." Ioan 14:23                                                                                                        

"Păcătosul apoi stă înaintea lui Dumnezeu ca o persoană doar; el este luat în grațiile cerului, și prin Duhul 
are părtășie cu Tatăl și cu Fiul." {E. G. White, Selected Messages, book 3, p. 191}                                                  

Putem lăuda într-adevăr, pe Tatăl și Fiul pentru darul lor magnific. Ei împart viața lor cu noi! (2 Petru 1: 4) 
Aceştia sunt "Demnitarii cerești eterni".

_______

OBIECȚIE APARENTĂ: "Trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt, care este la fel de mult o persoană cum 
Dumnezeu este o persoană, trece prin aceste motive (subiecte - n.tr.).-- Manuscris 66, 1899. (Dintr-o 
discuție cu studenții de la Școala Avondale. ) "  {Evanghelizare, p. 616}                                                                    

RĂSPUNS SCURT: Această declarație vorbeşte despre Domnul Isus (atunci când este citită în contextul său 
original). Declarația care apare în Evanghelizare, este editată pentru a se potrivi prejudecăţilor 
compilatorilor. "Sunt mulți care interprează ceea ce am scris în funcție de propriile lor opinii preconcepute. 
Știţi ce înseamnă asta. O divizare în înțelegere și diverse opinii este un rezultat sigur." {E. G. White, Selected 
Messages, book 3, p. 79}
                                                                          



RĂSPUNS DETALIAT: Acesta este un exemplu clasic de citare greșită. Am fost avertizați foarte clar să nu 
facem acest lucru cu Spiritul Profetic. "Există unii, care după acceptarea teoriilor eronate, se străduiesc să le 
stabilească prin colectarea din scrierile mele a declarațiilor adevărului, pe care le folosesc, separate de 
conexiunea lor corespunzătoare și pervertite prin alăturarea la eroare. Astfel, semințele ereziei, țâșnesc și 
devin repede în plante puternice, ce sunt înconjurate de multe plante prețioase ale adevărului, și în acest fel
se face un efort puternic ca să dovedească autenticitatea plantelor false."  {E. G. White, This Day With God, 
p. 126}
                                                                                                                                          
Acum, să ne uităm la această afirmație în contextul său deplin (care este ascuns cititorului în cartea 
Evanghelizare).
"Domnul spune acest lucru, deoarece El știe că este spre binele nostru. El va construi un zid în jurul nostru, 
pentru a ne feri de fărădelege, astfel încât binecuvântarea și iubirea Lui poate fi dăruită nouă în măsură 
bogată. Acesta este motivul pentru care ne-am stabilit o școală aici. Domnul ne-a instruit că acesta era locul 
în care ar trebui să ne stabilim, și am avut toate motivele să cred că suntem în locul potrivit. Am fost aduşi 
împreună ca o școală, iar noi trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt, care este la fel de mult o persoană cum 
Dumnezeu este o persoană, trece prin aceste motive, nevăzut de ochii omului; căci Domnul Dumnezeu este
Păzitorul şi Ajutorul nostru. El aude fiecare cuvânt rostit de noi și știe fiecare gând al minții."{E. G. White, 
Predici și Discuţii, Volumul 2, pp. 136, 137} {apar asemenea, în Manuscript Releases Vol. 7, p. 299}
   
După cum se poate vedea clar, declaraţia ce apare în Evanghelizare a fost falsificată (modificată) de către 
editori pentru a se potrivi cu propria lor gândire. În 1946 editorii și compilatorii cărţii Evanghelizare 
(compilată de LeRoy Froom E. și prietenii) au selectat un număr de declarații ale Ellen White cu privire la 
Dumnezeire (aproximativ 6-8), care păreau să sugereze că ea învăţa doctrina trinității. Reţineţi, cartea 
Evanghelizare de Ellen White, este o compilatie de subpoziţii pe care ea nu le susţine. Ele sunt susţinute de 
Froom și prietenii lui, cum ar fi utilizarea cuvântului "Trinitate". Ea nu a folosit niciodată acest cuvânt în 
toate scrierile ei. A fost LeRoy Froom cel care a susţinut cuvântul trinitate în subpozițiile sale în 
Evanghelizare, precum și atent "selectatele" (și editatele) citate de Ellen White despre Dumnezeire.

Cu toate acestea, profetul chiar a reușit să ne avertizeze de astfel de tentative. "Vor fi unii, ce odată erau 
uniți cu noi în credință, care vor căuta după noi şi ciudate doctrine, ca să prezinte oamenilor ceva ciudat și 
senzațional. Ei vor introduce sofisme de neconceput, și le vor prezenta ca provenind de la Ellen White, ca 
să înșele sufletele."{E. G. White, Selected Messages, book 1, p. 41}

Cine are dreptul să se amestece în cuvintele Mesagerului inspirat? De ce au simţit nevoia editorii cărţii 
Evanghelizare să pună un stop printr-un punct unde profeta pune o virgulă și continuă cu explicația ei? De 
ce a trebuit să taie astfel această propoziție? Oricine a citit întregul paragraf trebuie să știe răspunsul.

Să examinăm acum declarația cu atenție în contextul său deplin. Ellen White nu vorbeşte de mai mult de o 
persoană, pentru că ea foloseşte pronumele singular "el" peste tot. Dacă ea ar fi vorbit de mai mult de o 
persoană, ea ar fi folosit mai degrabă "ei", decât "el". De aceea, ea vorbește doar de o singură persoană: 
"Domnul". Acesta este "Domnul", care este Păzitorul nostru, nu altcineva. Domnul este cel care aude fiecare
cuvânt. Acesta este Domnul, care este "nevăzut de ochii omului". Și chiar dacă El este acolo prin Duhul Sfânt
(nevizibil, ca un duh - n.tr.) El încă este la fel de mult o persoană reală, ca și cum El ar fi aici fizic! Acesta este 
sensul acestei declarații. Prezența Sa personală este persoana Lui, la fel de mult cum este oricare altă 
persoană, El este o persoană.
Acum, să comparăm Spiritul Profetic cu el însuşi (cheia) aici puțin și acolo un pic:
"Duhul este acela care dă viață; carnea nu folosește la nimic; Cuvintele pe care vi le spun, sunt duh și sunt 
viață."Hristos nu se referă aici la doctrina Lui, ci la persoana Sa, la divinitatea caracterului său." {EG 
White, Review and Herald, 5 aprilie 1906 alin. 12}
    
Cât de simplu! Când Hristos vorbește despre Duhul, El se referă "la persoana Sa" (nu la o altă persoană, alta 
decât El Însuși). Acesta este motivul pentru care este o persoană la fel de mult cum Dumnezeu este o 
persoană, pentru că este propria Lui persoană!



"Hristos umblă nevăzut pe străzile noastre. Cu mesaje de milă El vine la casele noastre. El așteaptă să 
coopereze cu toți cei care caută să slujească în Numele Lui. El este în mijlocul nostru, pentru a vindeca și a 
binecuvânta, dacă Îl vor primi."{E. G. White, The Ministry of Healing, p. 107}
   
"Aminteşteți că Isus este alături de tine oriunde ai merge, menționând acțiunile tale și ascultând cuvintele 
tale. Ţi-ar fi rușine să auzi glasul Lui vorbind cu tine, și să știi că El aude conversația ta?"{E. G. White, 
Instructorul tineretului, 04 februarie 1897 alin. 3}

                                                                                                                 
Cine merge nevăzut pe străzile noastre? Cine ascultă cuvintele noastre și aude conversația noastră? Iată că, 
Isus este cel care e alături de noi. Dar, cum este El alături de noi?

"Cum Hristos a putut să se manifeste pe El insuşi înaintea lor, și totuși să fie invizibil pentru lume, a fost un 
mister pentru ucenici. Ei nu puteau înțelege cuvintele lui Hristos în sensul lor spiritual. Ei se gândeau la 
manifestarea exterioară, vizibilă. Ei nu au putut înţelege faptul că ei au putut avea parte de prezența lui 
Hristos cu ei, și totuși El să nu fie nevăzut de lume. Ei nu au înțeles semnificația unei manifestări spirituale." 
{E. G. White, The Southern Work, 13 septembrie 1898 alin. 2}
                                 
"Prin Duhul, Tatăl și al Fiul vor veni și vor locui cu tine." {E. G. White, Biblia Echo și Signs of the Times, 15 
ianuarie 1893 alin. 8}
    
Prin urmare, putem concluziona pe bună dreptate că Duhul Sfânt este prezența personală şi nevăzută a 
Tatălui și a Fiului. Duhul Sfânt este persoana nevăzută a lui Hristos.

"Domnul Isus stând în picioare alături de colportor, mergând cu el, este lucrătorul-șef. Dacă recunoaștem 
pe Hristos ca fiind Cel care este cu noi pentru a pregăti calea, Duhul Sfânt alături de noi va marca doar 
liniile necesare."{E. G. White, Colporteur Ministry, p. 107} 

     _______

OBIECȚIE APARENTĂ: "Duhul Sfânt este o persoană, pentru că El adeverește împreună cu duhul nostru că 
suntem copii ai lui Dumnezeu. Când acest martor este confirmat, aduce cu sine propriile sale probe. În 
asemenea momente credem și suntem siguri că noi suntem copiii lui Dumnezeu. . . . Duhul Sfânt are o 
personalitate, altfel El nu ar putea suporta mărturia duhului nostru si a spiritului nostru, anume că suntem 
copiii lui Dumnezeu. El trebuie să fie, de asemenea, o persoană divină, altfel El nu ar putea să cerceteze 
tainele care se află ascunse în mintea lui Dumnezeu. "Cine cunoaște lucrurile omului, afară de duhul omului 
care este în el? Chiar așa, lucrurile lui Dumnezeu nu sunt cunoscute de nici un om, ci de Duhul lui 
Dumnezeu." {Evanghelizare, p. 616, 617}
         
RĂSPUNS SCURT: Versetul citat (1 Corinteni 2:11) este cheia pentru înțelegerea acestei declarații. Potrivit lui
Pavel omul și spiritul său este comparabil cu Dumnezeu și Duhul Său. Așa cum spiritul omului nu este o 
persoană diferită de om, tot așa Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu este o persoană diferită de Dumnezeu. Așa 
cum spiritul omului este propria lui persoană, tot așa Duhul lui Dumnezeu este propria Sa persoană.

RĂSPUNS DETALIAT: Când folosim Mărturiile drept cheie, vom descoperi câteva principii de bază foarte 
importante.

"Măreția lui Dumnezeu este pentru noi de neînțeles. "Tronul Domnului este în ceruri" (Psalmul 11: 4); dar 
prin Duhul Său El este prezent pretutindeni. El are o cunoaștere intimă a tuturor lucrărilor mâinilor Sale și 
un interes personal în ele."{E. G. White, Educație, p. 132}
                                                                                                                                                                           
"Oferindu-ne Duhul Său, Dumnezeu ne dă pe Sine, făcându-Se un izvor de influențe divine, pentru a da 
sănătate și viață lumii."  {E. G. White, Mărturii volumul 7, p. 273}
                                                                                                                                           



Dacă vom păstra principiile de mai sus în minte, lucrurile vor fi mult mai ușor de înțeles. Duhul are o 
personalitate, deoarece Dumnezeu are o personalitate. Oferindu-ne Duhul Său, Dumnezeu se dă pe Sine 
nouă, nu pe altcineva. Când Dumnezeu se dă pe Sine (în spirit), nu este lipsit de personalitate. Aceasta nu 
este doar o forță impersonală sau esență. Nu, este foarte personal și intim. Este persoana lui Dumnezeu în 
sine, cu personalitatea lui forte de Dumnezeu. Același lucru este valabil şi pentru faptul că Duhul este o 
persoană divină. Acest lucru se datorează faptului că Dumnezeu este o persoană divină. Vedeţi, Dumnezeu 
este un spirit, și totuși o persoană.

"Dumnezeu este Duh; totuși El este o Ființă personală; pentru că astfel El însuși S-a dezvăluit" {E. G. White, 
The Ministry of Healing, p. 413}
   
Duhul Sfânt este o persoană, deoarece Dumnezeu este o persoană, iar Duhul Sfânt este persoana lui 
Dumnezeu. De asemenea, este persoana lui Hristos.

"Duhul este acela care dă viață; carnea nu folosește la nimic; Cuvintele pe care Eu vi le spun, sunt duh și 
sunt viață." Hristos nu se referă aici la doctrina Lui, ci la persoana Sa, la divinitatea caracterului său." {EG 
White, Review and Herald, 5 aprilie 1906 alin. 12}
         
Acesta este motivul pentru care Duhul are o personalitate și este o persoană.

"Împărtăşit cu omenirea, Hristos nu putea fi în orice loc în mod personal; Prin urmare, a fost cu totul în 
avantajul lor (şi al nostru - n.tr.) ca El să-i părăsească, să meargă la Tatăl Său, și să trimită Duhul Sfânt ca să 
fie succesorul Său pe pământ. Duhul Sfânt este El Însuși dezbrăcat de personalitatea umanității și 
independent de aceasta. El se va reprezenta pe El însuşi  ca prezent în toate locurile prin Duhul Său cel 
Sfânt, ca Omniprezent."{E. G. White, Manuscript Releases Vol.14, p. 23}

        _______

OBIECȚIE APARENTĂ: "Prinţul puterii răului poate fi ţinut sub control numai prin puterea lui Dumnezeu prin 
a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt .-- Mărturii speciale, seria A, nr 10, p. 37. (1897)"{Evanghelizare,
p. 617}
                                               
RĂSPUNS SCURT: "A treia persoana a Dumnezeirii" nu înseamnă o terță persoană în Dumnezeire. "A treia 
persoana a Dumnezeirii" a fost înțeleasă de către Ellen White a fi nimeni altul decât viața lui Hristos 
glorificat (propria Lui viață), nu o altă persoană diferită de Hristos și Tatăl. Numai această viață a lui Hristos 
ne poate da biruință asupra păcatului (nimeni din univers nu o poate face). Aceasta ea o numește "a treia 
persoană a Dumnezeirii".

RĂSPUNS DETALIAT: Când urmăm instrucțiunile divine și să utilizăm cheia Mărturiilor multe neînțelegeri vor
fi rezolvate. Expresia "a treia persoană a Dumnezeirii" este explicată astăzi de mulţi prin înțelegerea unui al 
treilea individ-zeu, fiind egal cu Tatăl și Fiul. Să lăsăm profetul (mai degrabă decât pe oricine altcineva), să ne
explice  ea ce a însemnat această expresie. Acesta este cel mai sigur lucru de făcut, dacă dorim cu adevărat 
să cunoaştem adevărul.
Cine este Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii?

"Hristos ne spune că Duhul Sfânt este Mângâietorul, iar Mângâietorul este Duhul Sfânt, "Duhul adevărului, 
pe care Tatăl va trimite în Numele Meu."... Aceasta se referă la omniprezența Duhului lui Hristos, numit 
Mângâietorul."{E. G. White, Manuscript Releases Vol.14, p. 179}
                            
Acum, să citim o declarație similară într-un context mai larg asupra subiectului:
"Duhul a fost dat ca o agenție de regenerare, iar fără această jertfă a lui Hristos, nu ar fi fost de nici un folos.
Puterea răului a fost consolidată pentru secole, și prezenţa omului în această captivitate satanică a fost 
uimitoare. Păcatul a rezistat și a fost depășit doar prin intermediul puternicei agenţii a celei de-a treia 
persoane a Dumnezeirii, ce a venit cu o energie nemodificată, ci în plinătatea puterii divine. Este Duhul care 



face eficace ceea ce a fost făcut de către Mântuitorul lumii. Prin Spirit inima este făcută pură. Prin Duhul 
credinciosul devine părtaș al naturii divine. Hristos a dat Duhul Său ca o putere divină pentru a depăși toate
tendințele ereditare și cultivate spre rău, și să impresioneze propriul Său caracter asupra bisericii."                 
{E. G. White, Review and Herald, 19 mai 1904 alin. 3}

Spiritul lui Hristos este o putere divină.  Acesta este "propriul Său caracter" (propria Sa viață) nu o persoană 
diferită de El. Care este singura putere care poate rupe ţinerea răului din inimile noastre?

"Starea noastră prin păcat a devenit nenaturală, și puterea care ne restabilește trebuie să fie supranaturală, 
altfel nu are nici o valoare. Există însă o putere care poate rupe ţinerea răului din inimile oamenilor, și 
aceasta este puterea lui Dumnezeu în Isus Hristos." {E. G. White, Mărturii volumul 8, p. 291}
                                                                                                                                
"Spiritul divin pe care Mântuitorul lumii a promis că va trimite este prezența și puterea lui Dumnezeu." {E. 
G. White, Signs of the Times, 23 noiembrie 1891}
       
Prin urmare, puterea lui Dumnezeu, care este în Hristos, este prezentă în persoana a treia. Este Hristos și 
puterea Sa în a treia persoană a Dumnezeirii. Nu este o altă persoană în Dumnezeire, nu, aceasta este a 
treia persoană a (nu în) Dumnezeirii.

"Trebuie să existe o putere lucrând în interior, o viață nouă de sus, înainte ca oamenii să fie schimbaţi de la 
păcat la sfințenie. Această putere este Hristos. Numai harul Său poate însufleţi facultățile fără viață ale 
sufletului, și a-l atrage la Dumnezeu, la sfințenie." {E. G. White, Calea către Hristos, p. 18}
                                                                                                                                       
"Hristos a declarat că după înălțarea lui, el va trimite la biserica lui, ca darul lui de încoronare, pe 
Mângâietorul, care urma să ia locul Său. Acest Mângâietor este Duhul Sfânt, - sufletul vieții sale, 
eficacitatea bisericii sale, lumina și viața lumii. Cu Duhul Său, Hristos trimite o influenţă reconciliatoare și 
o putere care îndepărtează păcatul."{E. G. White, Review and Herald, 19 mai 1904 alin. 1}

Observații acum cât de clar ea ne spune că viața lui Hristos este ceea ce ne ajută să rezistăm ispitei. Viața lui 
Hristos este Duhul Lui (nu altcineva!). Aceasta este Mângâietorul, acesta este Duhul Sfânt, iar acest lucru 
este ceea ce se numește "a treia persoană a Dumnezeirii."

"Singura apărare împotriva răului este locuirea lui Hristos în inimă, prin credința în neprihănirea Lui." {E. G. 
White, Hristos, Lumina lumii, p. 324}
                            
"Până când viața lui Hristos nu devine o putere dătătoare de viață în viața noastră, nu putem rezista 
ispitelor care ne asaltează din interior și din afară."{E. G. White, The Ministry of Healing, p. 130}
                                                                                   
Această viață a lui Hristos este o viață sfântă, fără pată, fără vină. Deoarece viața este spiritul (Ioan 6:63), de 
aceea această viață sfântă a lui Hristos este Duhul Său cel Sfânt!

"Hristos este izvorul fiecărui impuls drept (corect - n.tr.). El este singurul care poate trezi în inima naturală 
vrăjmășia împotriva păcatului. El este sursa puterii noastre, dacă am fi salvaţi. Nici un suflet nu se poate 
pocăi fără harul lui Hristos. Păcătosul se poate ruga ca să știe cum să se pocăiască. Dumnezeu dezvăluie pe 
Hristos păcătosului, iar când vede puritatea Fiului lui Dumnezeu, el nu rămâne ignorant în caracterul 
păcatului. Prin credință în lucrarea și puterea lui Hristos, dușmănia împotriva păcatului și a lui Satana este 
creată în inima lui." {E. G. White, Review and Herald, 1 aprilie 1890 alin. 5}
               
"Duhul Sfânt, care purcede de la singurul Fiu al lui Dumnezeu, leagă agentul uman, trup, suflet și spirit, în 
perfecta natură divino-umană a lui Hristos."{E. G. White, Review and Herald, 5 aprilie 1906 alin. 16}
                                                                         
Din Biblie ar fi trebuit să fie cunoscut deja acest lucru (Fapte 3:26).

Prin urmare, dacă puterea răului poate fi ținută în frâu numai de puterea lui Dumnezeu prin persoana a 



treia a Dumnezeirii, Duhul Sfânt, iar Isus este cel care ne abate pe fiecare dintre noi de la nelegiuirile 
noastre (rele), atunci este o concluzie evidentă că Isus ne ajută în această luptă, oferindu-ne propria Lui 
viață sfântă, propriul Lui Duh Sfânt (nu o altă fiinţă diferită de El). Această viață sfântă a lui Hristos este 
numită "a treia persoană a Dumnezeirii".

_______

APARENTĂ OBIECȚIE: "Noi trebuie să cooperăm cu cele mai mari trei puteri din ceruri, - Tatăl, Fiul și Duhul 
Sfânt, -- şi aceste puteri vor lucra prin noi, făcându-ne împreună-lucrători cu Dumnezeu. -- Mărturii Speciale,
Seria B, nr 7, p. 51. (1905)"{Evanghelizare, p. 617}
                            
RĂSPUNS SCURT: Cele mai mari trei puteri din ceruri aici nu sunt definite, ci doar enumerate. Nu există nici 
o îndoială că există trei puteri din ceruri (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt), dar această afirmație nu spune nimic mai
mult decât atât. Ne spune această declarație ceva despre relația dintre aceste trei puteri? Pentru a utiliza 
această declarație ca să se dovească o trinitate de 3 ființe co-egale, co-eterne  - ar fi o lucrare științifică 
slabă.

RĂSPUNS DETALIAT: Cele trei mari puteri pot fi înțelese corect în lumina a ceea ce Ellen White a vrut să 
spună. Ea a înțeles în mod clar și a învățat că există un Tată, și un Fiu și un Duh Sfânt. Asta face trei. Dar 
relația acestor trei este clarificată în alte locuri (a se vedea răspunsul la p.13). De exemplu, se precizează în 
mod clar că Dumnezeu este Tatăl lui Hristos:

"Dumnezeu este Tatăl lui Hristos; Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Lui Hristos i-a fost dată o poziție înaltă. El
a fost făcut egal cu Tatăl. Toate planurile lui Dumnezeu sunt deschise Fiului Său. " {E. G. White, Mărturii 
volumul 8, p. 268}
                               
În altă parte ea explică relația cu Duhul, aceasta fiind spiritul lui Hristos:

"Lăsaţi-i să fie recunoscători lui Dumnezeu pentru multele Lui  îndurări și să fim buni unii cu alții. Ei au un 
singur Dumnezeu și un Mântuitor; și un singur Duh - Duhul lui Hristos - asta aduce unitate în rândurile 
lor."{E.. G. White, Mărturii volumul 9, p. 189}
                       
Ea ne spune clar spiritul lui Hristos este sufletul vieții Sale. Este viața propriei Sale vieți.

"Hristos a declarat că după înălțarea lui, el va trimite la biserica lui, ca dar al lui de încoronare, pe 
Mângâietorul, care urma să ia locul lui. Acest Mângâietor este Duhul Sfânt, - sufletul vieții sale, eficacitatea 
bisericii sale, lumina și viața lumii. Cu Duhul lui, Hristos trimite o influenţă reconciliatoare și o putere care 
îndepărtează păcatul."{E. G. White, Review and Herald, 19 mai 1904 alin. 1}

"Hristos le dă suflarea propriului Său spirit, viața propriei Sale vieți. Duhul Sfânt pune mai departe cele mai
mari energii la lucru în inimă și minte." {E. G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 827}

Respirația lui Hristos este duhul și viața Lui (Ioan 20:22). În nici un fel nu vorbim despre o altă ființă 
individuală. Aceasta este înțelegerea corectă și coerentă a "celor trei mari puteri din ceruri". Tatăl, Fiul și 
Duhul Sfânt.

_______

"Vă întrebaţi: Ce să fac ca să fiu mântuit? Trebuie să îndepărtaţi opiniile preconcepute, ideile moștenite sau 
cultivate de la ușa de cercetării. Dacă veți căuta în Scripturi ca să dovediţi propriile opinii, nu veţi ajunge la 
adevăr. Cercetaţi cu scopul de a afla ce spune Domnul. Dacă convingerea vine odată cu cercetarea, dacă 
vedeți că opiniile voastre dragi nu sunt în armonie cu adevărul, nu interpreta greșit adevărul, în scopul de a 
se potrivi cu propria credință, ci acceptă lumina dată. O minte și o inimă deschisă văd lucrurile minunate din



Cuvântul lui Dumnezeu."{E. G. White, Parabolele Domnului Hristos, p. 112}

                                                                                                                                    

APENDICE I
DR. KELLOGG ȘI TRINITATEA

Mulți oameni nu sunt conștienți de teologia trinitară a Dr. Kellogg. În această secțiune sunt prezentate unele
elemente de probă concrete în susținerea acestei afirmații.

Kellogg într-adevăr învăţa o trinitate a 3 fiinţe co-egale, co-eterne! La acea vreme el s-a destăinuit fraților 
din conducerea bisericii, că el credea că există trei ființe divine separate în Dumnezeire. Iată de ce alarmat, 
A.G. Daniells a scris lui W.C. White, cu privire la această problemă în 1903.

"Chiar de când consiliul a fost închis, am simțit că ar trebui să vă scriu confidențial cu privire la planurile Dr. 
Kellogg pentru revizuirea și republicarea (cărţii - n.tr.) "Templul Viu".... El (Kellogg) a spus că înainte de a veni
la consiliu cu câteva zile, s-a  gândit la toată problema, și a început să vadă că a făcut o ușoară greșeală  în 
exprimarea opiniilor sale. El a spus că de-a lungul drumului fusese tulburat cum să precizeze caracterul lui 
Dumnezeu și relația sa asupra lucrării creației sale ...
Apoi el a afirmat că fostele opinii ale sale cu privire la trinitate au stat împotriva unei declarații clare și 
absolut corecte; şi că într-un timp scurt el a ajuns să creadă în trinitate și că poate vedea acum destul de 
clar unde erau toate dificultăţile și crede că ar putea îndepărta chestiunea de mai sus (greşeala uşoară - 
n.tr.) în mod satisfăcător.
Mi-a spus că acum el credea în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt; și punctul său 
de vedere era că Dumnezeu Duhul Sfânt, și nu Dumnezeu Tatăl, este cel care a umplut tot spațiul și fiecare 
fiinţă. A spus că dacă ar fi crezut acest lucru înainte de a scrie cartea, el şi-ar fi putut exprima punctul de 
vedere fără a da impresia greșită pe care o dă cartea acum.
Am pus înaintea lui obiecțiile găsite în învățătura lui, și am încercat să-i arăt că învățătura lui este cu totul 
contrară Evangheliei şi că  nu văd cum ar putea fi revizuită (învăţătura - n.tr.) prin schimbarea câtorva 
expresii.
Ne-am argumentat poziţiile pe larg într-un mod prietenos; dar am simțit sigur, atunci când ne-am despărțit, 
că doctorul nu se înţelege pe sine şi nici caracterul învățăturii sale. Și nu pot vedea cum ar fi posibil ca el, în 
decursul a câtorva zile să refacă cartea aşa încât să fie bine şi să treacă peste eşec"{Scrisoare: AG Daniells to 
WC White. 29 octombrie 1903. pp. 1, 2}

Dr. Kellogg a început să creadă în doctrina trinității. El a crezut în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și 
Dumnezeu Duhul Sfânt! Există oameni de azi care cred același lucru?
A fost Ellen White conștientă de faptul că Kellogg a vrut să-și revizuiască cartea și să includă o trinitate de 3 
ființe-dumnezeu? Avea ceva de spus despre asta? Mai mult ca sigur, având în vedere faptul că scrisoarea de 
mai sus a fost trimisă fiului ei; ea a avut ceva de spus despre republicarea cărții ca să includă o doctrina 
trinității (Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt).

"Se va spune că Templul Viu a fost revizuită. Dar Domnul mi-a arătat că scriitorul nu s-a schimbat, și că nu 
poate exista unitate între el și slujitorii Evangheliei în timp ce el continuă să prețuiască sentimentele sale 
actuale. Sunt îndemnată să ridic  vocea mea ca avertisment pentru poporul nostru, zicând: "Nu vă înșelați, 
Dumnezeu nu este batjocorit" (Galateni 6 7.).{E. G. White, Selected Messages, vol 1, p. 199} 1904
 
(Deci, cum ar putea ea crede același lucru, aşa cum multi o fac astăzi, și totuși să mustre pe Kellogg pentru 
că dorea să-l publice?)

Care au fost "sentimentele actuale" ale Dr. Kellogg? Potrivit propriei mărturisiri cu un an mai devreme, el a 
ajuns să creadă într-o trinitate de 3 ființe divine.

În auto apararea sa, Kellogg a susținut că învățăturile sale erau la fel ca ale doamnei White. El chiar a citat 



din scrierile ei, declarații pentru a sprijini "noua" lui învățătură. Doamna White a negat această acuzație prin
mărturii clare:

"Sunt obligată să vorbesc în negarea afirmației că învățăturile (cărţii - n.tr.) din Templul  Viu pot fi susținute 
prin declarații din scrierile mele. Ar putea fi în această carte expresii si sentimente care sunt în armonie cu 
scrierile mele. Și pot exista în scrierile mele multe declarații care, luate din context, și interpretate în 
conformitate cu mintea scriitorului (cărţii - n.tr.) Templul Viu, par a fi în armonie cu învățăturile din 
această carte. Acest lucru poate da sprijin aparent pentru afirmația că sentimentele din Templul Viu sunt în 
armonie cu scrierile mele. Doamne ferește dacă ar trebui să prevaleze acest sentiment."{E. G. White, 
Selected Messages, vol 1, p. 203} 1904
            
Ea a recunoscut că ar putea exista în scrierile ei "multe afirmații" care pot fi "luate de la conexiunea lor" 
(context) și explicate în așa fel încât "să fie în armonie" cu învățătura lui Kellogg, și astfel pare să împrumute 
doctrinei lui ceva greutate. Dar, ea a spus "Doamne ferește dacă ar trebui să prevaleze acest sentiment." Era
sora White conștiențtă de faptul că scrierile ei pot fi răsucite pentru a învăţa o trinitate de 3 ființe divine? 
Acesta este lucrul pe care Kellogg încerca să-l împlinească. Acelaşi lucru, mulți azi, încearcă să împlinească! 
Dar, tragic, înșelăciunea de astăzi este mult mai profundă și mai rea. Cu atât mai mult cu cât "Omega" este 
mai mare și mortală decât "Alpha".
(Pentru mai multe detalii citeşte cartea Alfa și Omega)

APENDICELE II
CÂTE FIINȚE DIVINE?

Atât Biblia cât și Spiritul profetic ne instruiesc evident că există doar două ființe demne de lauda şi  
închinarea noastră, nu trei. Doar două ființe pot fi venerate, de aceea ele trebuie să fie ființe divine. Iată 
câteva mărturii simple: 

Biblia

"Dar vine ceasul, și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr: pentru 
că Tatăl caută astfel de închinători. Dumnezeu este Duh: și cei ce se închină Lui, trebuie să I se închine în duh
și în adevăr "Ioan 4:23, 24.
                   
"Isus a auzit că l-au dat afară; și când l-au găsit, el i-a spus:  Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? ... Iar el a spus: 
Doamne, eu cred. Și s-a închinat Lui." Ioan 9:35, 38                                                                                                      

"Ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cel ce nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care L-a
trimis. "Ioan 5:23
                                                                                                                                                                                                  
"Să nu vi se tulbure inima: credeți în Dumnezeu, credeți și în Mine."Ioan 14:1                                                        

"Și fiecare creatură care este în cer, și pe pământ, și sub pământ, și cei care sunt în mare, și tot ce se află în 
ele, am auzit spunând: Binecuvântarea, cinstea, slava și puterea, fie celui ce șade pe scaunul de domnie, și
a Mielului pentru totdeauna. " Apocalipsa 5:13
                                                                                                                            
Aici avem o scenă ce cuprinde fiecare creatură și fiinţă din cer și de pe pământ. Toate aceste creaturi dau 
omagiu suprem și se închină la doar două ființe: Tatăl (Celui ce șade pe scaunul de domnie), și Fiul (Mielul). 
Următorul verset ne spune că acest act de cult este terminat (Amen) fără a recunoaște nici o altă ființă în 
afară de cele două. Este clar că toate creaturile din cer (îngerii), știu la cine să se închine și cine să nu se 
închine. De această cunoaștere avem nevoie și trebuie să reflectăm aici, pe pământ.

"Și cele patru fiare au spus, Amin. Și cei douăzeci și patru de bătrâni au căzut și s-au închinat Celui ce este 
viu în vecii vecilor. "Apocalipsa 5:14



                                                                                            
Observați cum acest act de a onora pe Tatăl și pe Fiul (v.13), transmite onoare și închinare supremă Tatălui 
Însuși (Cel ce este viu în vecii vecilor). Onorarea și închinarea înaintea Fiului este un omagiu suprem și slavă 
date Tatălui.

"pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt, 
şi orice limbă să mărturisească că Isus Hristos este Domnul, spre slava lui Dumnezeu Tatăl." Filipeni 2:10, 11

Acest lucru se datorează faptului că Tatăl este sursa tuturor fiinţelor din întregul univers. Întreaga familie din
cer și pe pământ este numită după Tatăl:

" ...Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele 
orice familie, în ceruri şi pe pămînt "Efeseni 3:14, 15                                                                                                    

Nu ni s-a poruncit niciodată, nicăieri în Biblie să ne închinăm Duhului Sfânt. Nu ni se poruncește să ne 
închinăm la trei ființe. Ne inchinăm unui singur Dumnezeu, Tatăl (1 Corinteni 8: 6), prin Fiul Său Isus, care 
este singura cale către acest singur Dumnezeu (Ioan 14: 6). În acest fel împlinim porunca Stăpânului nostru 
în Ioan 5:23. Nu trebuie să ne așteptăm ca Mesagerul Domnului, sora White, să fie în afara armoniei din 
mărturiile simple ale Scripturii de mai sus. Într-adevăr, ea nu este.

SPIRITUL PROFETIC
ÎN RAI, ÎNAINTE DE RĂZBOI,
ÎNAINTE DE CREAREA OMULUI:

"Fiul lui Dumnezeu împărtăşeşte tronul Tatălui, și slava veșnicului, Cel auto-existent ce cuprinde pe 
amândoi. ... Înaintea adunării locuitorilor cerului, Regele a declarat că nimeni în afară de Hristos, singurul 
Fiu al lui Dumnezeu, ar putea intra pe deplin în planurile Sale, și Lui i-a fost dată sarcina să execute sfaturile 
puternice ale voii Sale. Fiul lui Dumnezeu a lucrat voia Tatălui în crearea tuturor oștilor cerești; și Lui, la fel 
cum și față de Dumnezeu, omagiul și supunerea lor au datorat."{Patriarhi și profeți, p. 36}
                                     
"Hristos Cuvântul, singurul Fiu al lui Dumnezeu, a fost una cu Tatăl veșnic, - una în natură, în caracter, și în 
scop, - singura ființă din tot universul care ar putea intra în toate sfaturile și scopurile Dumnezeu. " 
{Tragedia veacurilor, p. 493}

(Nu există nici o altă ființă în tot universul care poate intra în acest sfat!)

"Înainte de a pune temeliile pământului, Tatăl și Fiul s-au unit într-un legământ de a răscumpăra omul dacă 
acesta ar fi biruit de Satana. Ei şi-au împreunat mâinile Lor într-un angajament solemn că Hristos ar trebui 
să devină garanție pentru rasa umană. "{Hristos, Lumina lumii, p. 834}                                                                    

"Lucifer în cer, înainte de răzvrătirea lui, a fost un înger mare și înălțat, următorul în onoare după Fiul lui 
Dumnezeu." {Istoria Mântuirii, p. 15}

                                                                                                                                                                                        

ÎN CER ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI (NICI O SCHIMBARE):

"Când Satana a devenit nemulțumit în cer, el nu a dus plângerea sa în fața lui Dumnezeu și Hristos; ci a mers
printre îngerii care-l credeau ca fiind perfect și le-a prezentat cum Dumnezeu i-a făcut o nedreptate, 
preferând pe Hristos în locul lui însuși. "{Mărturii volumul 5, p. 291}
                                                         
"Satana a avut simpatizanți în cer, și a luat un număr mare de îngeri cu el. Dumnezeu și Hristos și îngerii 
cerești au fost pe de o parte, și Satana pe de altă parte. Fără a se opune puterii infinite și măreției lui 



Dumnezeu și Hristos, îngerii au devenit nemulțumiți. Insinuările  lui Satana au avut efect, și într-adevăr au 
ajuns să creadă că Tatăl și Fiul erau dușmanii lor și că Satana era binefăcătorul lor." {Mărturii volumul 3, p. 
328}
                                                                                                                                         
"Satana a lucrat în orice mod posibil ca să iasă victorios în susţinerea locului cel mai înalt din curțile cerești. 
Cât de viclene au fost născocirile sale ca să câștige jocul! El a lucrat prin orice lucru şi vicleşug pentru a folosi
cunoştinţa împotriva lui Dumnezeu și a Fiul Său Isus Hristos. "                                                                                 
{Battle Creek Letters, p. 128}

"Satana în răzvrătirea lui a luat o treime din îngeri. Ei s-au întors de la Tatăl și de la Fiul Său, și s-au unit cu 
instigatorul rebeliunii." {Mărturii volumul 3, p. 115}
                                                                                                                                                             

PE PĂMÂNT DUPĂ RĂZBOI, ÎNAINTE DE CĂDEREA OMULUI (NICI O SCHIMBARE):

"Sfânta pereche [Adam si Eva] unită cu ei [îngerii] și ridicând vocile în cântece armonioase de dragoste, 
laudă, și adorare către Tatăl și Fiul Său drag pentru semnele de dragoste cu care îi înconjura." {Istoria 
Mântuirii, p. 22}
                                                         
"Adam și Eva au asigurat pe îngeri că niciodată nu vor trece peste porunca expresă a lui Dumnezeu; pentru 
că era cea mai mare plăcere de a face voia Lui. Îngerii s-au unit cu ei în mulţimi sfinte de muzică 
armonioasă; și cum cântecele lor treceau mai departe de fericitul Eden, Satana a auzit adorarea lor plină de
bucurie a Tatălui și a Fiului."{Signs of the Times, 16 ianuarie 1879 par. 22}
                                     
"Cu interes intens întregul univers privea conflictul care urma să decidă poziția lui Adam și Eva. Cât de atenţi
îngerii ascultau cuvintele lui Satana [...] Ei se întrebau, va transfera perechea sfânta credință și dragostea 
lor de la Tatăl și Fiul către Satan? Vor accepta minciunile lui drept adevăr?"  {Semnele Timpului, 12 mai 
1890 par. 2}
                                                                                 

PE PĂMÂNT DUPĂ CĂDERE (NICI O SCHIMBARE):

"Dar, prin călcarea omului a poruncii, amândoi, Tatăl și Fiul au fost dezonoraţi." {Semnele Timpului, 12 
decembrie 1895 alin. 7}

"Tatăl nu a putut desființa nici schimba niciuna dintre preceptele Legii Sale pentru a întâlni omul în starea lui
căzută. Dar Fiul lui Dumnezeu, care la unison cu Tatăl a creat pe om, a putut face o ispășire pentru om 
plăcută lui Dumnezeu, dându-şi viața lui ca sacrificiu, și purtând mânia Tatălui Său. Îngerii l-au informat pe 
Adam că, așa cum fărădelegea sa a adus moartea și nenorocirea, viața și nemurirea vor fi aduse la lumină 
prin jertfa lui Isus Hristos."{The Spirit of Prophecy Volumul One, p. 50}
                                                               
"Familia umană a costat pe Dumnezeu și Fiul Său, Isus Hristos un preț infinit."{Mărturii speciale de 
educație, p. 21}
                     
"Nici un om, nici chiar cel mai înalt înger, poate estima marele preţ; este cunoscut doar de Tatăl și de 
Fiul."{E. G. White, The Bible Echo, 28 octombrie 1895 alin. 4}
                                            
"Tatăl și Fiul sunt gajaţi pentru a îndeplini condițiile legământului veșnic." {E. G. White, Instructorul 
tineretului, 14 iunie 1900 alin. 5}
 
 (Legământul veșnic este doar între două ființe: Tatăl și Fiul).



PE PĂMÂNT, ULTIMA ZI (NICI O SCHIMBARE):

"În Biblie fiecare datorie este clară. Fiecare lecție dată este ușor de înțeles. Fiecare lecție ne descoperă pe 
Tatăl și pe Fiul. Cuvântul este în măsură să ne facă pe toţi înțelepți spre mântuire." {Mărturii Volumul 8, p. 
157}
                                                     
"Tatăl, Fiul și Lucifer au fost descoperiţi în adevărata lor relaţie unul față de altul. Dumnezeu a dat dovadă 
de netăgăduit a dreptăţii și dragostei Lui."                                                                                                      { Semnele
Timpului, 27 august 1902 alin. 15}

"Numai Tatăl și Fiul să fie înălțaţi." {Instructorul tineretului, 07 iulie 1898 alin. 2}
                                                                                   
Pe baza acestor fapte, vom avea comuniune deschisă în cer mereu cu aceste două ființe, nu trei. Sunt Două 
Ființe pe care trebuie să le cunoaştem și cu care să avem părtășie aici pe pământ cât și în cer.

NOUL PĂMÂNT, CREAȚIE RESTAURATĂ (NICI O SCHIMBARE):

"Poporul lui Dumnezeu au privilegiul de a menţine o comuniune deschisă cu Tatăl și cu Fiul."        {Tragedia 
veacurilor, p. 676}

"În mâinile tale vei ţine o harpă de aur, iar la atingerea corzilor sale, te vei alătura răscumpăraților din ceruri 
cu cântece de laudă lui Dumnezeu și Fiul Său." {(Australasian) Union Conference Record, 15 ianuarie 1903 
alin. 14}                                            

"Și anii veșniciei, așa cum se rostogolesc, vor aduce mai bogate și mai glorioase revelații ale lui Dumnezeu și
Hristos." {Tragedia veacurilor, p. 678}
                                                                                   
"Cerul este o neîncetată apropiere de Dumnezeu prin Hristos. Cu cât mai mult suntem în extazul cerului, cu
atât mai mult și mai multă glorie va fi deschisă către noi; și cu atât mai mult noi cunoaştem pe Dumnezeu, 
cu atât mai intensă va fi fericirea noastră." {Hristos, Lumina lumii, p. 331}
                                                                                                                                                            
"Nimic nu se spune despre ce au făcut sau au suferit; dar povara fiecărui cântec, notele fiecărui imn, este, 
Mântuirea Dumnezeului nostru și a Mielului." {The Spirit of Prophecy volumul patru, p. 480}
                                                                                 
"Toți sfinții răscumpărați vor vedea și aprecia ca niciodată dragostea Tatălui și a Fiului, și cântece de laudă 
vor izbucni de pe limbi nemuritoare. El ne-a iubit, a dat viața pentru noi. Cu trupuri glorificate, cu capacități 
mărite, cu inimi purificate, cu buze fără pată, vom cânta bogățiile iubirii răscumpărătoare."  {That I May 
Know Him, p. 371}
                                                                      
"Cerul și pământul se vor uni în laude, ca "de la un Sabat la altul"(Is. 66:23) națiunile celor mântuiți se vor 
pleca plini de bucurie în închinare lui Dumnezeu și Mielului." {Hristos, Lumina lumii, p. 770}
                                                                                       
"Anii vor trece în bucurie. De-a lungul scenei stelele dimineții vor cânta împreună, iar fiii lui Dumnezeu vor 
striga de bucurie, în timp ce Dumnezeu și Hristos se vor uni în proclamare: "Nu va mai fi nici păcat, nici nu 
va mai fi moarte." {Child Guidance, p. 568}
                                          
Oh, fie ca niciunul care citește aceste cuvinte să lipsească în acea zi! Fără păcat, fără înșelăciune, fără 
întuneric. Vom sta în fața Tatălui nostru și Fiul Său să auzim această proclamație. Lăudați Numele Lui sfânt!

CONCLUZIE:



Materialul prezentat aici, nu este exhaustiv, servește ca o demonstrație a faptului că declarațiile "dificile" ale
Ellen White pot fi armonizate în așa fel încât nimic nu se contrazice. Acest lucru este posibil atunci când 
urmăm propria ei recomandare în folosirea cheii Mărturiilor. "Mărturiile însele vor fi cheia care va explica 
mesajele date, așa cum Scriptura se explică prin scriptură." {E. G. White, Selected Messages, vol 1, p. 42}
                                                                                                                              
Nu există nici un motiv să credem că orice altă declarație "dificilă" scrisă de ea nu poate fi armonizată 
folosind aceași regulă. Mai multe declarații pot fi adăugate la această lucrare în edițiile viitoare, dar, pentru 
moment, există suficiente probe a datelor pentru ai convinge pe toți cei care în mod sincer nu și-au putut 
armoniza aceste declarații până acum.

Este de datoria personală a fiecărui om de a lua o decizie bazată pe greutatea dovezilor, în ciuda reclamării 
oricărei "aparenţe", care favorizează necredința. "Dumnezeu nu-şi propune să elimine toate prilejurile 
apariţiei necredinței. El dă dovezi, care trebuie să fie atent investigate cu o minte umilă și un spirit docil, şi 
toate ar trebui să decidă prin greutatea dovezilor."                                                                                                       
{E. G. White, Mărturii volumul 3, p. 255}

"Satana are capacitatea de a sugera îndoieli și să elaboreze obiecții la mărturia ascuțită pe care Dumnezeu o
trimite, și mulți cred că ele sunt virtuţi, sau vreun semn de inteligență în ele, ca să ajungă necredincios și să 
pună întrebări și subterfugii. ... Dumnezeu dă suficiente dovezi pentru ca mintea sinceră să creadă; dar cine 
se întoarce de la greutatea dovezilor pentru că există câteva lucruri pe care el nu le poate simplifica prin 
înțelegerea lui finită va fi lăsat în frig, în atmosfera îngheţată a necredinței și îndoielilor, naufragiind în 
credință. " {E. G. White, Mărturii Volumul 5, pp. 675, 676}                                                     

Un cuvânt de precauție:

"Tu, care te-ai  educat pe tine însuţi şi pe alții într-un spirit de critică și acuzaţii, aminteşte-ți că imiţi 
exemplul lui Satana. Când se potriveste dorinţei tale, tratezi Mărturiile ca și cum le-ai crezut, citându-le 
pentru a consolida orice declarație pe care doreşti să o susţii. Dar cum este ca lumina să fie dată ca să 
corecteze erorile tale? Ai accepta atunci lumina? Când Mărturiile vorbesc contrar ideilor tale, le tratezi 
foarte ușor." {E. G. White, Selected Messages, vol  1, pp. 42, 43}
                                            
Lumina Mărturiilor, într-adevăr, a fost aici acordată pentru a corecta o mare parte din erorile populare. 
Dragă cititorule, ai accepta lumina? Adevărul rămâne, în urma oricărei opoziții, tot adevăr.

STUDIU SUPLIMENTAR

"Dumnezeirea în negru și alb" citate directe din Ellen G. White pe tema Dumnezeirii care arată credința ei în
concordanță de-a lungul întregii sale cariere de scriitor.

"The Living Voice of the Lord’s Witnesses" citate directe din fondatorii bisericii SDA. Citeşte pentru tine 
ceea ce toţi Pionierii SDA au crezut și au învățat, și ce a spus doamna White despre ei.

"How shall we Consider Christ?" Adevărata poziţie a lui Hristos în solia 1888 de E.J. Waggoner. Respinge 
erezia că Hristos este o ființă creată.

"The Elijah Message" Cine va da adevăratul mesaj al lui Ilie la încheierea istoriei acestui pământ?

"Hristos și neprihănirea Sa" tratat clasic de E.J. Waggoner despre neprihănirea prin credință, tipărită în 
1890.

"Istoria Mântuirii" Primele cinci, capitole importante ale cărții "Istoria Mântuirii", explicând cum a început 
marea controversă.



"Dumnezeirea lui Hristos" Un manuscris de C.S. Longacre scris pentru a combate apostazia ce vine în 
biserica lui Dumnezeu.

"The Wondrous Love of God" dragostea pe care Dumnezeu o are pentru om poate fi înțeleasă numai pe 
bună dreptate, în lumina jertfei Tatălui și a Fiului. O expunere biblică adecvată pentru toți creștinii. (Non-
SDA)

"Building on Solid Rock" Singura stâncă adevărată este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Un studiu prin Biblie,
Spiritul Profetic, și pionierii SDA.

"The Law of Sin versus The Law of the Spirit" Un mesaj despre responsabilitatea noastră de creștini 
înaintea lui Dumnezeu.

"Natura umană a lui Hristos" reprezentare fidelă a naturii umane a lui Hristos în timp ce a fost pe pământ.

"Mântuiți prin har" O predică de Charles T. Everson, subliniind în mod clar mântuirea prin har, fără a 
respinge cererile obligatorii ale legii.

"Altarul Domnului" Restaurarea altarului lui Dumnezeu pe muntele Carmel paralel cu restaurarea finală a 
cunoștințelor despre adevăratul Dumnezeu.

Disponibile la: Restitution Ministries, P. O. Box 7137 Kariong, NSW 2250 Australia

Te-ai intersectat vreodată cu vreo declarație din Spiritul Profetic care te-a nedumerit? Probabil nu eşti 
singurul.
Apostolul Pavel a fost renumit pentru că a scris "unele lucruri greu de înțeles". Ellen White a scris unele 
declarații pe tema Dumnezeirii care, pentru unii, sunt "greu de înțeles." Această cărticică este o încercare de
a monta împreună unele declarații enigmatice ale Ellenei White pentru a menține o imagine armonioasă. 
Fiecare credincios adventist știe că Spiritul Profetic nu se contrazice. În timp ce unele declarații dificile pot 
părea contradictorii din când în când, credinciosul adventist știe că dificultatea aparentă este invariabil 
rezolvată atunci când se utilizează cheia divină.
"Mărturiile însele vor fi cheia care va explica mesajele date, așa cum Scriptura se explică prin scriptură." {E. 
G. White, Selected  Messages, vol 1, p. 42}

Ignorarea declarațiilor dificile nu le face să dispară. Răsucirea (răstălmacirea - n.tr.) lor pentru a le face 
învețe ceva ce ele nu fac, de asemenea, nu funcționează. Calea sigură și coerentă de urmat este de a 
permite Mărturiilor să se interpreteze. Cititorul va găsi cu ușurință că această regulă într-adevăr aduce 
armonie a acestor declarații "dificile"...


