
DOCTRINA TRINITĂȚII ÎMPOTRIVA EVANGHELIEI



CE ESTE EVANGHELIA?



Romani 6:23 
plata păcatului este moartea



Romani 3:23 
Căci toţi au păcătuit și sunt lipsiţi de slava 

lui Dumnezeu.



Romani 6:23 
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar 

darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa 
veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.



Romani 1:16 
Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui 

Hristos, fiindcă ea este puterea lui 
Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care 

crede



PUNCTELE PRINCIPALE ALE EVANGHELIEI

Ispitirea lui Isus Hristos

Moartea lui Isus Hristos

Învierea lui Isus Hristos

Filiația lui Isus Hristos



Filiația lui Isus Hristos



Ioan 10:36 
cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a 

sfinţit și M-a trimis în lume? Și aceasta, 
pentru că am zis:  

‘Sunt Fiul lui Dumnezeu!’



Ioan 5:17-18 
Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează 

până acum și Eu, de asemenea, lucrez.” 
Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-

L omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua 
Sabatului, dar și pentru că zicea că 

Dumnezeu este Tatăl Său și Se făcea, astfel, 
deopotrivă cu Dumnezeu.



Ioan 8:42 
Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl 

vostru, M-aţi iubi și pe Mine, căci Eu am ieșit 
și vin de la Dumnezeu; n-am venit de la 

Mine Însumi, ci El M-a trimis.



Mica 5:2 
„Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea 
mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, 
totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni 

peste Israel și a cărui obârșie se suie până în 
vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.”

OBÂRȘIE - punct de plecare, început, origine.



Cel ale Cărui origini sunt din vechime, din 
zilele veșniciei. - (NTR)

originile lui sunt de demult din zilele 
veșniciei - (VBRC2013)

a cărui ieșiri au fost din vechime, din 
veșnicie. - (BTF2015)



Proverbe 8:22-30 
Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările 
Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. 
Eu am fost așezată din veșnicie, 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 munţilor, ...



Ellen G. White

Fiul lui Dumnezeu, El Însuși, 
declară despre Sine: “Domnul m-
a făcut cea dintâi dintre lucrările 

Lui. Eu am fost așezată din 
veșnicie, ... 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.) – Patriarhi și profeți 
p.34



Ioan 3:16 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, 

că a dat pe singurul Lui Fiu (născut, tr. 
KJV), pentru ca oricine crede în El să nu 

piară, ci să aibă viaţa veșnică.



Isaia 9:6 
Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a 

dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor 
numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, 

Părintele veșniciilor, Domn al păcii.



Ioan 3:16 
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că 
a dat pe singurul Lui Fiu (născut, tr. KJV),...

1 Ioan 4:9 
Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat 
prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe 
singurul Său Fiu (născut, tr. KJV), ca noi să 

trăim prin El.



Ellen G. White

„Deşi păcatul a fost acumulat de secole, 
dragostea Lui Dumnezeu nu a încetat 

niciodată să se reverse asupra 
pământului. A fost numai înăbuşită până 

când a fost găsit un canal potrivit de 
manifestare pentru ea. Hristos, 

Singurul Născut al Lui Dumnezeu, a 
părăsit curţile cereşti şi a venit în 

această lume, şi prin El, Dumnezeu a 
făcut să se reverse în continuare torentul 

vindecător al harului Său.” – 
Instructorul tineretului, 30 martie 1899, 

par. 8   



Ellen G. White

Dar, pe măsură ce Planul de Mântuire a 
fost mai bine făcut cunoscut, Satana şi 

îngerii lui s-au bucurat pentru faptul că l-
au făcut pe om să cadă în păcat şi să-L 
aducă aici, jos, pe Fiul lui Dumnezeu, 

din înalta Lui poziţie.  – Patriarhi și 
Profeți, p. 66

Satan cunoştea foarte bine, poziţia şi 
onoarea pe care Hristos le deţinea în 

ceruri, ca Fiu al Lui Dumnezeu, Iubitul 
Tatălui.” – Review and Herald, 3 martie 

1874, par. 21



Ellen G. White

O, ce dar a făcut Dumnezeu pentru lumea 
noastră! Cuvântul S-a făcut trup și a locuit 
printre noi. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său 

în asemănarea cu trupul păcătos, predispus 
de neputințele fizice, ispitit în toate lucrurile 

ca noi. El era Fiul Dumnezeului cel viu. 
Personalitatea Lui nu a început cu 

întruparea Sa în trup. – Scrisoarea 77, 3 
august, 1894

„Hristos a fost Singurul Fiu născut al lui 
Dumnezeu, iar Lucifer, acel înger glorios, a 
ridicat un război asupra acestei problemei” 

– Manuscript 86, 21 august 1910, par. 30



Filiația lui Isus, totuși, nu 
este ONTOLOGICĂ, CI 

FUNCȚIONALĂ. În planul 
mântuirii, fiecare membru 
al Trinității a ACCEPTAT 

UN ANUMIT ROLThe Trinity in scripture by 
Gerhard Pfandl, Biblical 

Research Institute, Silver Spring, 
MD. June 1999



Atunci rămânem fără altă 
alternativă să acceptăm 
faptul că Isus nu ar fi 

putut fi un Fiu literal al 
lui Dumnezeu în 

eternitate - El nu ar 
putea fi propriul Său Fiu. 
Este clar că El a acceptat 

acest rol în scopul 
planului de răscumpărare.

Comentariile lui Max Hatton 
despre cartea ”Trinitatea pe care 

a descoperit-o Dumnezeu” de 
Glyn Parfitt, p. 4



Permiteți-mi să repet 
învățătura Scripturii - Isus 

este Iehova și, prin 
urmare, nu poate fi fiul 

literal al lui Iehova.
Comentariile lui Max Hatton 

despre cartea ”Trinitatea pe care 
a descoperit-o Dumnezeu” de 

Glyn Parfitt, p. 6



Hristos a fost întotdeauna 
Fiul lui Dumnezeu; și 

niciodată nu a fost un 
moment în care a ieșit 

din Tatăl. Această 
afirmație pare să rezolve 
toate problemele despre 

Filiația lui Hristos
Vance Farrel, Defending the 

Godhead, p.17



Problema aici este că 
aceste nume (Tatăl, Fiul 

sau Hristos și Duhul 
Sfânt) identifică lucrarea 

Lor, nu natura Lor.

Vance Farrel, Defending the 
Godhead, p.7



Ca Dumnezeu, persoana 
pe care o cunoaștem 

acum ca Isus Hristos n-a 
avut început, nu a fost 
născut, nu a fost Fiu și 

nu a venit la existență ... 
dar ca om și ca Fiul lui 
Dumnezeu, El nu a fost 
etern, a avut un început, 

El a fost născut, și acesta 
a avut loc în același timp 
când Maria a avut un Fiu.

Finis Jennings Dake, Dake's 
Annotated Reference Bible  

(Lawrenceville, GA: Dake Bible 
Sales, 1963) 139 (NT).



Scriptura nicăieri nu-L 
numește pe Iisus Hristos 
Fiul etern al lui Dumnezeu 
și El nu este niciodată 
numit Fiu înainte de 
întrupare, decât în 

pasajele profetice din 
Vechiul Testament. 

Termenul „Fiul” în sine 
este un termen 
funcțional, ...

Walter Martin, The Kingdom of 
the Cults, Minneapolis: Bethany 

House, 1985, p.117-118 



În al cincilea rând, imaginea tată-
fiu nu poate fi aplicată literal 

relației divine Tată-Fiul din 
Dumnezeire. Fiul nu este un Fiu 
real, literal al Tatălui. Un copil 
real are un început, în timp ce în 

Dumnezeire, Fiul este veșnic. 
Termenul "Fiul" este folosit 
metaforic atunci când este 

aplicat Dumnezeirii. El transmite 
ideile de distincție a persoanelor 
în cadrul Divinității și egalitatea 
naturii în contextul unei relații 

eterne, iubitoare.
Adventist World, noiembrie 2015

A Question of Sonship



Ángel Manuel Rodríguez, 
Institutul Biblic Adventist

https://
adventistbiblicalresearch.org/
materials/godgodhead-jesus-

christ/question-sonship

În al cincilea rând, imaginea tată-
fiu nu poate fi aplicată literal 

relației divine Tată-Fiul din 
Dumnezeire. Fiul nu este un Fiu 
real, literal al Tatălui. Un copil 
real are un început, în timp ce în 

Dumnezeire, Fiul este veșnic. 
Termenul "Fiul" este folosit 
metaforic atunci când este 

aplicat Dumnezeirii. El transmite 
ideile de distincție a persoanelor 
în cadrul Divinității și egalitatea 
naturii în contextul unei relații 

eterne, iubitoare.



Max Hatton
Understanding the Trinity, p.97 

Relaţia Tată-Fiu în 
Dumnezeire trebuie 

înţeleasă într-un sens 
metaforic şi NU într-un 

sens literal
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Ispitirea lui Isus Hristos



Evrei 2:17-18 
Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor 
Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea 
ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare 
preot milos și vrednic de încredere, ca să facă 

ispășire pentru păcatele norodului. Și prin 
faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a 
suferit, poate să vină în ajutorul celor ce 

sunt ispitiţi.



Evrei 4:15-16 
Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă 

milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în 
toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar 
fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină 
încredere de scaunul harului ca să căpătăm 
îndurare și să găsim har, pentru ca să fim 

ajutaţi la vreme de nevoie.



Evrei 5:2 
El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și 

rătăciţi, fiindcă și el este cuprins de 
slăbiciune.



Evrei 5:8-9 
măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin 
lucrurile pe care le-a suferit. Și, după ce a 

fost făcut desăvârșit, S-a făcut pentru toţi cei 
ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri 

veșnice,



Iacov 1:13 
Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt 
ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu 
poate fi ispitit ca să facă rău și El Însuși nu 

ispitește pe nimeni.



Fernando Canale, ”Enciclopedia 
Adventistă de Ziua a Șaptea 

Volumul 12, p 109, 120„, 
”Manualul teologiei Adventiste de 

Ziua a Șaptea„ p. 109

Imuabilitatea se referă la 
absența schimbării în 

Dumnezeu. Biblia declară 
clar că Dumnezeu nu se 
schimbă (Mal 3:6; Iacov 

1:17).

În timp ce Dumnezeu este 
etern și imuabil, natura Sa 
trinitară nu s-a schimbat 

niciodată sau a venit la 
existență.



Lewis Sperry Chafer,
Teologie sistematică - (Dallas, 

TX: Dolls Seminary Press, 971), 
Vol. 1, pp. 393-394.

Dacă s-ar susține că natura 
umană a lui Hristos părea să 

acționeze separat în probleme de 
cunoaștere, slabiciune umană și 

restricții, aceasta ar putea fi 
recunoscută, totuși nu fără a face 
aluzia ca deși natura Sa umană 

părea să acționeze în mod 
independent în anumite moduri 

care nu implicau chestiuni morale 
din cauza unirii Persoanei Sale, 

natura Sa umană nu putea 
păcătui fără a fi nevoie ca 

Dumnezeu să păcătuiască...



Lewis Sperry Chafer,
Teologie sistematică - (Dallas, 

TX: Dolls Seminary Press, 971), 
Vol. 1, pp. 393-394.

Această problemă 
îngrozitoare se reduce 

astfel la simpla întrebare 
dacă Dumnezeu ar putea 
păcătui; căci Iisus Hristos 
este Dumnezeu. Dacă se 
admite că Dumnezeu nu 
poate păcătui, trebuie să 
se admită că și Hristos 

nu ar fi putut să 
păcătuiască.



Matt Slick, 
Departamentul Apologeticii și 

Cercetării creștine
https://carm.org/could-jesus-sin

Ar fi putut Isus păcătui? 

Nu, Isus nu ar fi putut păcătui. ...

Unul dintre atributele ființei divine 
este incapacitatea de a păcătui. 

Dumnezeu este sfânt (1 Petru 
1:16) și nu poate păcătui. 

Deoarece atributele divinității erau 
atribuite unui om, ISUS, ATUNCI 

INEVITABIL NU PUTEA 
PĂCĂTUI. ... Așadar, lui Iisus i s-a 
oferit o ispită în Matei 4:1-11; dar 
din cauza naturii sale divine, EL 

NU A PUTUT PĂCĂTUI.

https://carm.org/matt-slick


Stephen Wellum, 
Răspunsuri Biblice la întrebările 

dvs.
https://www.gotquestions.org/
could-Jesus-have-sinned.html

Ar fi putut Isus păcătui? 

Învățătura clară a Scripturii este că 
Isus era impecabil - Isus nu ar fi 
putut păcătui. ... El a rămas fără 
păcat pentru că Dumnezeu este 
incapabil să păcătuiască. Este 
împotriva naturii Sale (Matei 4:1; 

Evrei 2:18, 4:15; Iacov 1:13). Păcatul 
este prin definiție o încălcare a Legii. 
Dumnezeu a creat Legea, iar Legea 
este prin natură ceea ce Dumnezeu 
ar face sau nu ar face; prin urmare, 

păcatul este orice nu ar face 
Dumnezeu prin însăși natura Sa.



Ellen G. White
Manuscrise Eliberate, vol 13, 

p. 18.1

El ar fi putut păcătui; Ar fi 
putut să cadă, dar nici 

pentru un moment n-a fost 
în El, o înclinație spre rău. El 
a fost asaltat cu ispitele în 
pustie, exact cum Adam a 
fost asaltat cu ispitele în 

Eden.



Ellen G. White
Hristos Lumina lumii, p. 49

În cer, Satana Îl urâse pe Hristos 
pentru poziția Sa la tronul lui 

Dumnezeu. L-a urât și mai mult atunci 
când el însuși a fost înlăturat. L-a urât 

pe Acela care Se legase să-i 
răscumpere pe păcătoși. Cu toate 

acestea, în lumea în care Satana se 
pretindea stăpân, Dumnezeu I-a 
îngăduit Fiului Său să vină ca un 

prunc slab, supus slăbiciunii 
omenești. El I-a îngăduit să dea piept 
cu primejdiile vieții la fel ca oricare 

om, să ducă lupta vieții așa cum 
trebuie să o ducă orice vlăstar 

omenesc, cu riscul de a da greș și a 
pierde veșnicia.
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