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PREFAȚĂ 

 În vara anului 2018 am terminat anul 3 de facultate la teologie și urma să mă gândesc 

pentru licența din iunie 2019. Din toate subiectele teologice m-a interesat să înțeleg mai bine 

cine este „Fiul lui Dumnezeu”, deoarece în Biserica Adventistă sunt două concepte: 

Trinitarienii susțin că Fiul lui Dumnezeu este un rol în cadrul Planului de Mântuire, neavând 

un început al existenței, iar Semi-arienii consideră că Fiul lui Dumnezeu este un Fiu divin 

real, având un început din Tatăl înainte de a fi creat timpul și lucrurile în univers. M-a 

interesat subiectul și l-am analizat din mai multe perspective pentru a înțelege care este 

adevărul despre Fiul lui Dumnezeu. 

 Lucrarea mea de licență se află la Universitatea Adventus din Cernica și are ca titlu: 

Semnificația expresiei „Fiul lui Dumnezeu”. Această lucrare de față este îmbunătățită și 

revizuită oferind link-uri la surse pentru a putea fi verificate. Unde nu am pus link-uri la 

referință, ci doar am menționate cărțile, înseamnă că nu am găsit online acele cărți.  

 Această lucrare nu a fost scrisă ca să mai existe încă o carte în plus în lumea aceasta 

trecătoare. Problema adevărată este cu privire la închinare. Trebuie să aflăm cui ne închinăm. 

Dacă nu ne închinăm așa după cum vrea Dumnezeu, atunci vom ajunge să acceptăm învățături 

ale Babilonului spiritual. Domnul ne cere să respingem învățăturile Babilonului spiritual și să 

ne închinăm așa cum vrea El, pentru a nu suporta pedeapsa celor nelegiuiți (Apocalipsa 14:6-

12; 15:7). Acest studiu te va ajuta să înțelegi cine este „Fiul lui Dumnezeu” și vei înțelege din 

ce motiv a apărut răul în univers. Deoarece de multe ori s-au prezentat greșit diferitele 

înțelegeri, această lucrare își propune să prezinte în mod obiectiv, prin comparație, conceptele 

Adventiștilor de Ziua a Șaptea Trinitarieni și Semi-arieni. Trebuie să luăm o poziție pentru 

Adevăr ca să nu pierdem viața veșnică și să îi ajutăm și pe alții să fie de partea Sa. 

 Dacă ești interesat să afli ceea ce credeau pionierii Adventiști legat de Duhul Sfânt, 

atunci te rog să îmi ceri lucrarea intitulată: Duhul Sfânt – Ființă sau doar personalitatea unei 

Ființe – în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.  

 Dragă cititorule, dacă ai întrebări sau vrei să îmi comunici ceva, atunci poți să mă 

contactezi pe e-mail: lechovoleaioanandrei@yahoo.ro                                      

Cu prețuire,                                                                                                                                             

p                                                                                                    Andrei Lechovolea 

mailto:lechovoleaioanandrei@yahoo.ro
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  INTRODUCERE 

Fundamentul problemei  

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea la momentul prezent este trinitariană (un singur 

Dumnezeu compus din trei Persoane divine co-eterne și co-egale: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt), 

susținând că „Fiul lui Dumnezeu” este un rol în cadrul Planului de Mântuire, dar printre 

aceștia există și semi-arieni (un singur Dumnezeu real: Tatăl, fără început și fără sfârșit; un 

singur Fiu divin real, născut real, nu creat, din Tatăl, înainte de a fi ceva creat în univers, 

moștenind Fiul toate atributele divine ale Tatălui, fiind Fiul în natură Dumnezeu/divin, dar cu 

un început din Tatăl; Duhul Sfânt este Duhul lui Tatălui și Duhul Fiului, nu sunt două Duhuri, 

ci un singur Duh prin care Tatăl și Fiul se împărtășesc) adventiști care susțin că „Fiul lui 

Dumnezeu” este atât real, cât și funcțional. 

Întrebarea studiului  

Având în vedere că Isus Hristos este numit Fiul lui Dumnezeu, care sunt concepțiile 

adventiste trinitariene și semi-ariene despre nașterea Fiului lui Dumnezeu în preexistența Sa? 

Importanța studiului  

Finalul istoriei acestui Pământ va fi o problemă de închinare. Aceia care vor trăi în 

adevăr, care nu vor fi de acord cu învățăturile Babilonului spiritual, vor fi sfințiți prin adevăr 

și sigilați de Domnul. Este foarte important de știu dacă Fiul în preexistența Sa a avut sau nu 

început, deoarece în funcție de felul cum înțelegem acest subiect vom putea pricepe mai bine 

Marea Luptă dintre Hristos și Satana. Orice învățătură care nu este biblică este o 

învățătură/băutură a Babilonului spiritual. Cei 144.000 vor fi sigilați fiindcă ei vor avea toate 

doctrinele bazate pe Biblie, nu pe învățături omenești sau teorii filosofice grecești. 

Scopul studiului  

Scopul acestei lucrări este de a prezenta în mod obiectiv, într-un studiu comparativ, 

diferitele concepte ale adventiștilor trinitarieni și ale adventiștilor semi-arieni despre expresia 

„Fiul lui Dumnezeu”. 

Metodologia  

Se va explica semnificația expresiei „Fiul lui Dumnezeu” în diferite perioade de timp, 

începând cu înțelegerea păgânilor, iar apoi a iudeilor și a altor religii până la nașterea lui Isus 

Hristos din fecioara Maria. Apoi va fi prezentată o scurtă istorie a dezbaterilor asupra 
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Persoanelor divine începând cu primele secole, trecând apoi la Conciliile de la Niceea (325 d. 

Hr.) și Constantinopol (381 d. Hr.), până la înființarea mișcării Adventiste de Ziua a Șaptea. 

După aceea, va fi prezentată dezvoltarea în timp a doctrinei Dumnezeirii în cadrul Bisericii 

Adventiste de Ziua a Șaptea până la moartea lui Ellen White. Vor fi arătate conceptele 

trinitariene ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea bazându-se pe ceea ce învață biserica la 

nivel mondială, iar acestea vor fi comparate cu conceptele mișcării semi-ariene Adventiste de 

Ziua a Șaptea din America de Nord și România. În final se vor concluziona ideile principale 

ale studiului. 

Cuvintele cheie  

Se urmărește expresia „Fiul lui Dumnezeu”.  

Pașii  

Pentru început, în primul capitol va fi menționată o revizie a literaturii universale în 

religiile păgâne, în religia iudaică și în alte religii care au legătură cu expresia acestui studiu. 

După primul capitol vor fi prezentate trei capitole care arată diferențele de concepte și 

interpretările lor de-a lungul secolelor. Al doilea capitol, urmărește să prezinte istoricul 

fondării concepției trinitariene și apoi mișcările care nu au fost de acord cu doctrina 

trinitariană. În cel de-al treilea capitol, vor fi dezbătute conceptele adventiste trinitariene în 

comparație cu conceptele adventiste semi-ariene începând cu perioada de dinaintea Planului 

de Mântuire până la înălțarea Fiului lui Dumnezeu la dreapta Tatălui. În cel de-al patrulea 

capitol, se urmărește interpretarea diferită a versetelor din ambele perspective Adventiste de 

Ziua a Șaptea argumentându-se prin prisma conceptelor trinitariene și semi-ariene, iar în final 

se vor adăuga concluziile studiului. 

Sugestii  

Prin această lucrare se prezintă perspectivele Adventiste de Ziua a Șaptea trinitariene 

și semi-ariene, arătând diferența de interpretare. Aceste perspective au ca fază incipientă 

doctrina Dumnezeirii. Diferența dintre cele două categorii este vizibilă în multe aspecte, din 

acest motiv Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea trinitariană nu poate fi de acord cu 

perspectiva Adventistă de Ziua a Șaptea semi-ariană istorică sau ariană istorică (un singur 

Dumnezeu: Tatăl, Fiul este prima ființă creată și Duhul Sfânt este influența Tatălui în univers) 

și invers. 
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CAPITOLUL 1. REVIZIA LITERATURII DESPRE EXPRESIA 

 „FIUL LUI DUMNEZEU” 

 După potop omenirea s-a răspândit pe fața Pământului având ca sursă principală de 

informare cu privire la trecut, învățăturile pe care le transmiteau Noe și fiii săi. Cu timpul, 

generațiile următoare au transmis, puțin câte puțin, diferit învățăturile lui Noe. În toate 

religiile antice se credea că există atât o lume vizibilă, cât și una invizibilă, iar lumea 

invizibilă avea ființe superioare oamenilor. Religiile de la acea dată, exprimau cunoștința atât 

despre existența entităților/ființelor cu puteri supranaturale, cât și despre ființele de natură 

divină, superioare acestor entități și superioare oamenilor.  

Păgânii au stabilit ierarhii pentru a putea comunica cu lumea metafizică. Aceste religii 

afirmau că lumea umană poate avea acces la lumea metafizică prin reprezentanți cerești 

întrupați în natură umană. Se presupune că pe timpul construirii turnului Babel, a existat un 

singur continent, iar Domnul le-a schimbat limbile oamenilor ca să se răspândească pe 

întreaga față a Pământului. După câteva generații, mai exact pe timpul lui Peleg (Geneza 

10:25; 11:16; 1 Cronici 1:19), pământul s-a împărțit (nu se știe prin ce cataclisme 

meteorologice) și atunci au apărut continentele.1 În continuare, vor fi prezentate câteva religii 

și concepțiile lor cu privire la expresia „Fiul lui Dumnezeu”. 

1.1.Popoarele păgâne 

1.1.1. Incașii antici 

Pentru ei, zeul Pachacamac, adică „fiul soarelui și al lunii”, era considerat ca fiind 

creatorul și păstrătorul lumii. Prin acest zeu a fost creat bărbatul și femeia. În concepția lor 

despre crearea lumii, prima dată a fost creat lacul Titicaca.2  

Se pot observa câteva asemănări cu identitatea Fiului lui Dumnezeu așa cum este 

prezentat în Sfintele Scripturi, care era Fiul unui divin (Luca 1:35), creatorul lumii și 

susținătorul vieții (Ioan 1:3), creatorul apelor (de sus și de jos, adică lacul Titicaca, compară 

cu - prescurtat „cf.” - Geneza 1:6-7), a creat pe bărbat și pe femeie (Geneza 1:27; 2:7,20-23).   

                                                        
1 Virgil Peicu, Curs de Etică (2018), curs oral. 
2 Mircea Itu, “Filosofia și Istoria Religiilor” (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004), 96: 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf  

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf
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1.1.2. Egiptenii antici  

În credința oamenilor din Egiptul antic, zeul Ptah, care era reprezentat prin taurul 

Apis, era considerat zeul Pământului. Acesta a creat lumea prin gândul și cuvântul său, a fost 

zeul suprem la Memphis. Un alt zeu a fost Osiris (sau User), venerat la Abydos. Acesta era 

zeul morților. El era fiul mai mare al lui Geb, zeul Pământului și al lui Nut, zeița Cerului. În 

mentalitatea egipteană, a existat ideea de nemurire a sufletului. Aceasta era dată de zeul 

Osiris. Pe lângă faptul că oferea nemurirea cui voia, el personifica forțele naturii. Fiind zeul 

morții avea și putere de renaștere, adică să aducă la viață pe oricine dorea.3  

 În lumina acestor imagini egiptene antice, pe Pământ existau oameni, dar unii oameni 

erau zeificați. Acești oameni purtau numele de faraoni. Ei erau „trimișii” zeilor pe Pământ. 

Pentru vechii egipteni, monarhia avea descendență divină. La totalul zeilor venerați în 

panteonul lor se adăuga și regele. Împăratul avea mai multe nume, printre care cel de-al 

cincilea era „fiul lui Râ” (Ra). Faraonul se identifica cu zeul soare. În mitologia egipteană de 

atunci, faraonul apărea ca încarnare a zeiței Maât (Maàt). Datorită întrupării, era considerat un 

exemplu pentru toți. Era un om venerat și ascultat deplin pentru că „avea porunca în gură, 

înțelepciunea în inimă, iar cuvântul lui era strigătul zeiței dreptății”. Pentru egipteni, natura 

zeilor era reprezentată în imaginea idealizată a faraonului. Faraon se închina adorând zeii din 

zorii zilei. Prin faraon era asigurată armonia cosmosului și continuarea în echilibru a vieții. 

Având natură divină, își păstra și după moarte aureola divină.4  

 Fiindcă suntem oameni și cu toții greșim, ne putem întreba: „Toți faraonii au fost 

corecți?”, răspunsul la această întrebare o oferă istoria religiilor. Un faraon pe nume 

Akhenaton a făcut o reformă în Egiptul antic, dar după moartea sa a fost socotit un eretic. În 

locul său a urmat fiul lui pe nume Tutankhamon, care înseamnă „imaginea vie a lui Amon”.5  

Se pot observa la mitologia egiptenilor antici câteva aspecte și anume: faraon era 

„divin”, era „trimis” de către zei, era numit „fiul lui Râ” și Tutankhamon înseamnă „imaginea 

vie a lui Amon”. Despre Fiul lui Dumnezeu știm că este „divin” (Ioan 1:1), a fost „trimis” de 

Dumnezeu pe Pământ (Ioan 3:16), a fost numit „Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1:35) și este 

chipul/„imaginea Dumnezeului celui nevăzut” (Coloseni 1:15; Evrei 1:3). 

                                                        
3 Itu, “Filosofia și Istoria Religiilor” (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004), 102-103: 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf 
4 Itu, “Filosofia și Istoria Religiilor” (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004), 103: 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf 
5 Itu, “Filosofia și Istoria Religiilor” (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004), 105: 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf
https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf
https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf
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1.1.3. Canaaniții antici  

În religia aceasta, zeul suprem era El (cel puternic sau primul). Acesta conducea lumea 

împreună cu soția lui, protectoarea mării, Asherat-Yam. Un alt zeu era Baal (stăpânul) și avea 

conotație rea, fiind zeul furtunii, era reprezentat printr-un taur.6  

Făcând o paralelă cu religia biblică, se poate spune că zeul El îl reprezintă pe 

Dumnezeu (Tatăl), iar soția zeului El, care lucra împreună cu zeul El, l-ar reprezenta pe „Fiul 

lui Dumnezeu” care a conlucrat cu Tatăl la facerea lumii (Ioan 1:1-3; Proverbele 8:27-30).  

1.1.4. Mesopotamienii antici 

În mitul lui Adapa, eroul era numit „fiul omului”, adică „primul om”. Acesta a trăit în 

orașul Eridu și se închina în templul zeului Ea. În acest mit, Adapa a refuzat nemurirea 

simbolizată de apa vieții oferită de zei.  

Comparând cu concepția creștinismului de azi, se poate observa că apare expresia „fiul 

omului” pe de o parte, iar pe de altă parte, expresia „primul om”. Sintagma „fiul omului” în 

acest mit poate simboliza reprezentatul omenirii, deoarece mai departe este numit „primul 

om”.7 Acest reprezentant al omenirii a fost Adam, dar și-a pierdut acest statut și a venit al 

doilea (sau ultimul) Adam care a murit, a înviat și mijlocește pentru omenire la dreapta lui 

Dumnezeu ca reprezentat al omenirii (Evrei 2:14-18). 

1.1.5. Chinezii antici 

Din izvoarele istoriei chineze, în afară de miturile cosmogonice, Yuan Ke afirmă că 

existau mai multe tradiții: (1) două zeități, una bună pe nume Hungi, care era stăpânitorul 

ceresc și cârmuitorul suprem al Centrului, și una rea pe nume Chiyou; (2) conducătorul Gun 

și „fiul său”, Yu (un dragon cu coarne), ivit „din pântecele tatălui”, ei domolesc potopul; (3) 

arcașul Yi, care era ucigașul monstrului Yayu.8  

 Mai târziu, chinezii au numit zeitățile astfel: pe stăpânul Cerului Tian, iar pe zeița 

Pământului Hu-Tu. În concepția lor, stăpânul Cerului era zeitatea cea mai înaltă. Din acest 

motiv, regii care făceau parte din dinastia Zhou purtau numele de „fii ai Cerului”. Aceștia se 

confruntau cu cei din dinastia Shang pentru că ei credeau că primiseră „mandatul Cerului”.9  

                                                        
6 Itu, “Filosofia și Istoria Religiilor” (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004), 109: 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf 
7 Itu, “Filosofia și Istoria Religiilor” (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004), 116: 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf 
8 Itu, “Filosofia și Istoria Religiilor” (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004), 193: 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf 
9 Itu, “Filosofia și Istoria Religiilor” (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004), 194: 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf
https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf
https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf
https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf
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După cum s-a prezentat istoria acestei religii, există câteva asocieri cu ceea ce cred 

creștinii despre „misiunea mesianică” și despre „dumnezeire”. Se poate vedea că în tradiția: 

(1) se găsește conflictul dintre bine și rău (Apocalipsa 12); (2) exista conceptul de 

„conducător suprem” (pentru creștini este Tatăl) și „fiul său”, Yu, „ieșit din pântecele” lui 

Gun (pentru creștini trinitarieni este Fiul funcțional, iar pentru creștinii semi-arieni este Fiul 

născut al lui Dumnezeu în mod real), care domolesc potopul; (3) Arcașul Yi îl ucide pe 

monstrul Yayu, iar în creștinism Isus Hristos Îl biruie pe Satana și apoi acesta a fost aruncat în 

„iazul cu foc” (Apocalipsa 20:10). În creștinism, Domnul Isus împlinește profeția din Geneza 

3:15 la Golgota prin moartea și învierea Sa. Cu timpul, ei au ajuns să creadă în două zeități 

bune, una în Cer și una pe Pământ. Cea din Cer locuia permanent în Cer, iar cea de pe Pământ 

a fost regele lor care mai purta numele de „fiu al Cerului”. Tot așa și în creștinism, Tatăl este 

Cel care locuiește în Cer, iar pe Pământ a fost Domnul Hristos, care a fost chemat Fiul lui 

Dumnezeu (Luca 1:35). Isus a venit pe Pământ pentru că a fost trimis de Tatăl având 

„mandatul Cerului” (Ioan 3:16). 

1.1.6. Japonezii antici 

Conducătorul Japoniei, adică împăratul japonezilor, era „fiul zeiței” Amaterasu. În 

credința lor, ei considerau că împăratul era zeu, adică de „natură divină”.10  

În creștinism, Fiul lui Dumnezeu are o natură „divino-umană”. 

1.1.7. Celții  

În panteonul Celt exista o triadă: Teutate (Mercur) – părintele tribului și patronul 

războiului, al fertilității și al sănătății; Taranis (Apollo) – zeul tunetului; Esus (Marte) – 

comparat cu Odhinn („care a murit pe cruce”). Cu timpul celții au ajuns să venereze în jur de 

300 de zei. S-a pus accent pe atribuțiile (autoritate) zeilor, nu pe funcțiile (sarcini) lor. O 

zeitate pe nume Dagda era un zeu „bun la toate și era drept”. Aed era zeul lumii de dincolo. 

Acesta era identificat cu Dagda, e pomenit și ca „fiu al acestuia”.11  

După cum se poate observa există câteva lucruri în comun între celți și creștini: au 

avut un panteon compus din trei zeități: Teutates (Tatăl), Taranis (Satana) și Esus (Fiul care a 

murit pe cruce). După ce au intrat mai mulți zei în panteonul lor, Dagda (la creștini: Tatăl) 

avea „un fiu divin” pe nume Aed (la creștini: Fiul). 

                                                        
10 Itu, “Filosofia și Istoria Religiilor” (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004), 202: 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf 
11 Itu, “Filosofia și Istoria Religiilor” (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004), 207-208: 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf
https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf
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1.1.8. Grecii antici 

În mitologia greacă, orice a fost posibil. Cultura populară arăta felul societății. Existau 

foarte mulți zei în panteonul lor. Unii erau mai mari decât alții ca vârstă și ca importanță. Zeus 

era la un moment dat al istoriei considerat de toți ca fiind zeul suprem. Zeus și soția lui Hera 

au avut patru fii. În teogonia lor, Hefaistos nu era „fiul” lui Zeus, ci doar al Herei, pe care-l 

„născuse cu propriile puteri”.12 

O altă situație în legenda Olimpului a fost nașterea Atenei, numită Pallas-Athena. Ea 

nu avea mamă, deoarece a fost „născută direct din capul lui Zeus”. Hephaistos i-a despicat cu 

o lovitură de ciocan capul lui Zeus ca să o poată „naște” pe Atena.13 O altă legendă explică 

această „naștere” a Atenei asemănător, unde Atena era fiica lui Zeus și a lui Metis, iar Zeus a 

fost ajutat de soția lui, pe nume Metis, să îl detroneze pe Cronos. În acest timp ea era 

însărcinată. Uranus și Geea aveau darul profeției și i-au spus lui Zeus că soția lui „va naște un 

fiu” care-l va detrona, iar Zeus a luat măsuri și a înghițit-o pe Metis. Când copilul lui Metis 

trebuia să se „nască”, Zeus l-a chemat pe Hefaistos și i-a ordonat să-i despice capul. El l-a 

lovit cu o secure și „din fruntea lui Zeus s-a născut Athena”.14 

Comparând creștinismul cu mitologia greacă, se poate vedea că în această mitologie 

exista „un zeu suprem” numit Zeus (în creștinism Tatăl) și acesta „a născut din capul lui” o 

fiică, pe Atena (în creștinism, semi-arienii susțin că Fiul este născut din Tatăl). Se mai poate 

observa că Hera, soția lui Zeus, „naște un copil de parte bărbătească”, pe Hefaistos (în 

creștinism ar fi nașterea lui Isus din Maria, fără unirea cu Iosif). 

 

 

                                                        
12 Hesiod, “Teogonia”, 920-930, unde teogonie înseamnă nașterea zeilor: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0130%3Acard%3D901   
13 Itu, “Filosofia și Istoria Religiilor” (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004), 228: 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf  
14 Pierre Grimal, Dictionnaire de la mythologie greque et romaine (ed. 3; Boulevard Saint-Germain, Paris: 

Presses Universitaires de France, 1963), 57.   

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0130%3Acard%3D901
https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf
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1.1.9. Indienii antici  

În această religie exista o triadă cerească,15 formată din doi zei buni (Brahma,16 

creatorul și Vishnu,17 păstrătorul) și unul rău (Shiva,18 cel care distruge și transformă). Vishnu 

este a doua zeitate din triada religiei hinduse,19 care a venit „de mai multe ori pe Pământ”, la 

un moment dat „s-a întrupat” în Krishna,20 după cum spune Bhagavatei Purana,21 „dintr-o 

fecioară”,22 (la fel ca Isus Hristos) prin „puterea spirituală a lui Vasudeva23 zămislită24 în 

pântecul lui Devaki25”. În timpul vieții din tinerețe a fost păstor.26 Un zeu care pretindea 

adorare oamenilor, numit Indra,27 recunoscuse în cele din urmă că „păstorirea și învățăturile” 

pe care le-a dat Krishna poporului, sunt de o „înțelepciune divină” și l-a considerat pe 

Krishna, nu un simplu om, ci „o ființă divină”. Krishna ajunsese să fie acceptat ca „rege”, 

apoi își luase supușii și își stabilise propriul regat.28  

După cum se poate observa, „Fiul lui Dumnezeu” în această religie a fost născut din 

pântecul lui Devaki (în creștinism, semi-arienii consideră că Fiul lui Dumnezeu a fost născut 

din Tatăl), a venit de mai multe ori pe Pământ (în gândirea creștină, Fiul înainte de întrupare a 

fost Cel care a venit pe Pământ și a vorbit cu Avraam, Iacov, Agar, Moise, Iosua etc.) și 

poartă un nume asemănător cu cel creștin (Krishna, la creștini Cristos sau Hristos de la 

termenul grecesc Christos). A fost născut pe Pământ dintr-o fecioară printr-o putere 

supranaturală (în creștinism prin Puterea Celui Preaînalt, Luca 1:35), a fost păstor în timpul 

tinereții (Isus a fost păstor de oameni) și a ajuns rege (Isus a fost omorât pentru că s-a 

                                                        
15 În sistemul Trimurti cu Brahma ca fiind creator, Vishnu ca întreținător sau conservator și Shiva ca 

transformator sau distrugător;  

vezi și Heinrich Zimmer, Myths and Symbols in Indian Art and Civilization (Princeton, New Jersey: Princeton 

University Press, 1972), 124.  
16 New World Encyclpopedia, “Brahman”: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Brahman  
17 New World Encyclpopedia, “Vishnu”: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Vishnu  
18 New World Encyclpopedia, “Shiva”: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Shiva  
19 New World Encyclpopedia, “Hinduism”: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Hinduism  
20 New World Encyclpopedia, “Krishna”: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Krishna  
21 Richard L. Thompson, The Cosmology of the Bhagavata Purana 'Mysteries of the Sacred Universe (Motilal 

Banarsidass Publishers, 2007), 10. 
22 F. E. Pargiter, Ancient Indian Historical Tradition (Delhi: Motilal Banarsidass, 1972), 105-107. 
23 Lok Nath Soni, The Cattle and the Stick: An Ethnographic Profile of the Raut of Chhattisgarh (ed. 1st; 

Anthropological Survey of India, 2000), chs. „Anthropological Survey of India”, „Govt. of India”, „Ministry of 

Tourism and Culture”, „Dept. of Culture”. 
24 Pargiter, Ancient Indian Historical Tradition, 105. 
25 Horace Hayman Wilson (traducător), “The Vishnu Purana, vol. 4” (1840), cap. XIV: http://www.sacred-

texts.com/hin/vp/vp107.htm și cap. XV: http://www.sacred-texts.com/hin/vp/vp108.htm  
26 Lynne Gibson, Calcutta Review (India: University of Calcutta Dept. of English, 1844), 119. 
27 New World Encyclpopedia, “Indra”: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Indra  
28 Robert N. Minor, Modern Indian Interpreters of the Bhagavadgita (SUNEW YORK Press, 1986), 28-29. 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Brahman
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Vishnu
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Shiva
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Hinduism
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Krishna
http://www.sacred-texts.com/hin/vp/vp107.htm
http://www.sacred-texts.com/hin/vp/vp107.htm
http://www.sacred-texts.com/hin/vp/vp108.htm
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Indra
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considerat Regele Iudeilor – Marcu 15:2 și Fiul lui Dumnezeu – Luca 22:70). A fost 

recunoscut de către Indra (la creștini: Satana) că persoana Krishna (la creștini: Hristos) are o 

învățătură divină.  

1.1.10. Perșii antici  

După cum se găsește în mitologia persană,29 panteonul persan avea mulți zei mari și 

mici, buni și răi, iar cei mai reprezentativi au fost doi zei buni (Ahura Mazda,30 „zeul suprem” 

și Mithra,31 uneori considerat „fiul zeului suprem”) și unul rău (Angra Mainyu,32 zeul 

războiului). Despre zeul Ahura Mazda se știe că era „creatorul tuturor lucrurilor”, „începutul 

și sfârșitul”, „eternul”, „purul”, „unicul Adevăr”, „Cel nevăzut„ și era „mai mare peste toți” 

zeii.33 Mithra era conducătorul acestor zei și a luptat împotriva forțelor celui rău condus de 

către Angra Mainyu. Mithra a fost cunoscut ca zeul „sincerității și al loialității”. Numele 

Mithra („cel ce cauzează legarea”) este dat atunci când a depus jurământul de a fi de partea 

binelui.  

În această religie, se pot vedea asemănări cu religia creștină. Din acest motiv, 

mitraismul a fost un oponent mare împotriva creștinismului, pentru că avea multe doctrine 

asemănătoare cu ale creștinilor în primele trei secole. Un lucru asemănător este conceptul 

controversei, în care exista zeul Ahura Mazda (în creștinism este Tatăl), Mithra era un 

conducător al zeilor (în creștinism: voievodul/arhanghelul Mihail, Daniel 12:1; Iuda 1:9), 

Mithra ținea legământul Celui nevăzut - Ahura Mazda (în creștinism: Isus este singurul 

mijlocitor între Dumnezeu și oameni, 1 Timotei  2:5) și Mithra era fiul zeului suprem (în 

creștinism este „Fiul lui Dumnezeu”, adică Isus Hristos) care se luptă împotriva lui Angra 

Mainyu și a celor care erau împotriva lui Mithra (în creștinism sunt Satana și demonii).  

1.1.11. Creștinismul și religiile păgâne 

Gerardus Van der Leeuw considera că există patru etape cronologice despre „împărăția 

lui Dumnezeu”: 

a) în antichitatea păgână, regele era om-zeu și stăpânea pe Pământ;   

b) în iudaism, regele nu mai era un om, ci Însuși Dumnezeu care vine și conduce pe poporul 

Său;  

                                                        
29 Maneckji Nusservanji Dhalla, History of Zoroastrianism (K. R. Cama Oriental Institute, 1985), 525. 
30 New World Encyclpopedia, “Ahura Mazda”: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ahura_Mazda  
31 Nabarz Payam, The Mysteries of Mithras: The Pagan belief that shaped the Christian world (London: Inner 

Traditions, 2005), 8. 
32 New World Encyclpopedia, “Angra Mainyu”: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Angra_Mainyu   
33 New World Encyclpopedia, “Zoroastrianism”: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Zoroastrianism  

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ahura_Mazda
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Angra_Mainyu
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Zoroastrianism
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c) în creștinismul biblic, Isus Hristos era regele în Noul Testament care a coborât pe Pământ;  

d) în creștinismul bisericesc, Isus Hristos este Regele bisericii, a acceptat ca să fie răstignit 

pe cruce „ca Rege”, iar după înălțare, El este Regele care există permanent prezent și activ 

în biserica Sa.34 

Unii, sceptici, au căutat să afle mai multe despre asemănările lui Isus în religiilor 

păgâne,35 dar au dat o conotație negativă acestor asemănări,36 declarând creștinismul ca fiind 

o altă religie păgână prezentată într-o altă formă. Ei au ajuns la concluzia că Isus Hristos nici 

măcar nu a existat.37 În documentarul Mitul religiilor, autorul prezintă mai multe asemănări 

dintre Isus Hristos preexistent și întrupat, implicit conceptele celorlalte religii, dorind să 

evidențieze faptul că religia creștină este un concept care are baze păgâne. În acest 

documentar se specifică că termenul „Hristos” înseamnă „Cel Ales”.38  

Sunt multe asemănări între creștinism și păgânism. Părinții bisericești au explicat de ce 

creștinismul este adevărata religie.39 Iustin Martirul și Filosoful a spus că aceasta este lucrarea 

Diavolului pentru ca oamenii să nu vadă în creștinism adevărata religie.40 

După cum s-a putut observa, în mintea păgânilor existau informații despre anumite 

caracteristici ale Persoanelor divine și despre Marea Luptă dintre bine și rău. Expresia „Fiul 

lui Dumnezeu” a însemnat pentru ei acea persoană divino-umană care era mijlocitor între 

Dumnezeu și omenire. De regulă, acest om era atât Rege, cât și Mare Preot. Un astfel de 

exemplu biblic este Melhisedec (Geneza 14:18; Evrei 7:2) care este o persoană tipologică 

pentru Isus Hristos. Creștinismul învață că a existat un om numit Isus Hristos din Nazaret care 

a fost Fiul lui Dumnezeu, Rege și Mare-Preot. Satana, un înger răzvrătit, prin înșelăciunile 

sale a căutat permanent să determine pe oameni prin amăgiri de tot felul: fie să creadă că orice 

religie este bună, fie să nu creadă că religia creștină este adevărata credință.  

Fiecare mit păgân are un „sâmbure de adevăr” mai mare sau mai mic. De la Noe, 

oamenii au învățat adevărata religie, dar cu timpul și-au făcut diverse religii păgâne și au 

crescut numărul de zeități. Aceste schimbări au produs alterări ale adevărului, aducând 

                                                        
34 Itu, “Filosofia și Istoria Religiilor” (Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004), 266: 

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf 
35 Zeigest, “Religion”, minutul 7:46: https://www.youtube.com/watch?v=jJSpujHhaGQ&t=466s  
36 Ilie Iulian Ganciu, “Ce au copiat creștinii din mitologia păgână”:  

https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/ce-au-copiat-crestinii-din-mitologia-pagana  
37 Lupuldacic, “Ce au copiat creştinii din mitologia păgână”: 

https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2016/07/02/ce-au-copiat-crestinii-din-mitologia-pagana-2/   
38 Zeigest, “Soarele”, minutul 22:52: https://www.youtube.com/watch?v=gjYlzYyUJ0M&t=1372s  
39 Cultural.bzi, “Asemanarile dintre crestinism si paganism”: https://cultural.bzi.ro/asemanarile-dintre-

crestinism-si-paganism-8658  
40 Zeigest, “Soarele”, minutele 19:52 - 22:44: https://www.youtube.com/watch?v=gjYlzYyUJ0M&t=1192s  

https://andreigabur.files.wordpress.com/2008/04/curs-filosofia-si-istoria-religiilor.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jJSpujHhaGQ&t=466s
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/ce-au-copiat-crestinii-din-mitologia-pagana
https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2016/07/02/ce-au-copiat-crestinii-din-mitologia-pagana-2/
https://www.youtube.com/watch?v=gjYlzYyUJ0M&t=1372s
https://cultural.bzi.ro/asemanarile-dintre-crestinism-si-paganism-8658
https://cultural.bzi.ro/asemanarile-dintre-crestinism-si-paganism-8658
https://www.youtube.com/watch?v=gjYlzYyUJ0M&t=1192s
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confuzie. Cu cât a trecut timpul, au tot adăugat la religia lor noi idei care au distorsionat 

adevărul, însă păgânii antici (perioada aproximativ 3000-2000 î.Hr.) au considerat că au 

existat minim două ființe divine. 

În concluzia acestui subcapitol se poate observa că unele dintre aceste popoare păgâne 

credeau în două ființe bune și una rea, unde unul era Suveran, unul era Fiul Suveranului și 

unul care s-a răzvrătit împotriva Fiul Suveranului. 

1.2. Iudaismul 

1.2.1. Diverse grupări iudaice antice 

Evreii din secolul I erau împărțiți pe mai multe grupări iudaice. Aceste grupuri aveau 

diferențe de înțelegere așa cum au confesiunile creștine (ex. Penticostali care țin duminica și 

Penticostali care țin sâmbăta, ca zi de odihnă). În ceea ce privește așteptarea lui Mesia, 

părerile erau diferite de la grupare la grupare. Expresii ca „fiul lui Dumnezeu” sau „fiii lui 

Dumnezeu” se găseau în literatura evreiască, dar niciodată nu se refereau la vreo naștere 

literală din Dumnezeu.41 Totuși existau două cazuri în care evreii au considerat pe regi ca 

fiind în mod simbolic zei sau de natură divină.42 Ei i-au oferit regelui statutul suprem 

asemănător cu cel a lui Dumnezeu.43 Iudeii foloseau aceste expresii cu sensul general ca 

popor, deoarece erau numiți „copiii Domnului Dumnezeului lor”, iar rabinii foloseau aceste 

expresii doar pentru poporul Israel sau pentru ființe umane în general, dar niciodată nu cu 

privire la Mesia.44 

1.2.2. Suluri de la Marea Moartă 

La Marea Moartă a fost găsit un sul care este numit Apocalipsa lui Gabriel sau 

Viziunea lui Gabriel în care se vorbește despre o personalitate mesianică din Efraim.45 Acest 

Mesia era conducătorul lui Israel. Prin scrierile istoricului Josephus Flavius despre revolta 

                                                        
41 Amy-Jill Levine și M. Z. Brettler, The Jewish Annotated New Testament (Oxford University Press, 2011), 544. 
42 Riemer Roukema, “Jesus, Gnosis and Dogma” (trad. Saskia Metz ; T&T Clark International, 2010), 150: 

https://books.google.com/books?id=7b_gdO7H28AC&pg=PA158&lpg=PA158&dq=Joseph+and+Aseneth+son+

of+god&source=bl&ots=Q2ExI4svSg&sig=yKRHxdyNXKenViYSeJDi0KiNQJY&hl=en&sa=X&ei=K5PgUuS

iELPlsATaooKgCQ&ved=0CD4Q6AEwBA#v=onepage&q=Israel%E2%80%99s%20king&f=false  
43J. Bardill, “Constantine, Divine Emperor of the Christian Golden Age” (Cambridge Univ. Press, 2011), 342: 

https://books.google.com/books?id=AUK5cQW2EUwC&pg=PA342&dq=Jewish+king+likened+to+the+suprem

e+king&hl=en&sa=X&ei=bvfwUqKIBa6ayQH6iIGoBg&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=Jewish%20kin

g%20likened%20to%20the%20supreme%20king&f=false  
44 Maxine Grossman și Adele Berlin, The Oxford Dictionary of the Jewish Religion (Oxford University Press, 

2011), 698. 
45 Israel Knohl, “Hazon Gabriel. New Readings of the Gabriel Revelation”: https://www.sbl-

site.org/assets/pdfs/pubs/063529P.front.pdf   

https://books.google.com/books?id=7b_gdO7H28AC&pg=PA158&lpg=PA158&dq=Joseph+and+Aseneth+son+of+god&source=bl&ots=Q2ExI4svSg&sig=yKRHxdyNXKenViYSeJDi0KiNQJY&hl=en&sa=X&ei=K5PgUuSiELPlsATaooKgCQ&ved=0CD4Q6AEwBA#v=onepage&q=Israel%E2%80%99s%20king&f=false
https://books.google.com/books?id=7b_gdO7H28AC&pg=PA158&lpg=PA158&dq=Joseph+and+Aseneth+son+of+god&source=bl&ots=Q2ExI4svSg&sig=yKRHxdyNXKenViYSeJDi0KiNQJY&hl=en&sa=X&ei=K5PgUuSiELPlsATaooKgCQ&ved=0CD4Q6AEwBA#v=onepage&q=Israel%E2%80%99s%20king&f=false
https://books.google.com/books?id=7b_gdO7H28AC&pg=PA158&lpg=PA158&dq=Joseph+and+Aseneth+son+of+god&source=bl&ots=Q2ExI4svSg&sig=yKRHxdyNXKenViYSeJDi0KiNQJY&hl=en&sa=X&ei=K5PgUuSiELPlsATaooKgCQ&ved=0CD4Q6AEwBA#v=onepage&q=Israel%E2%80%99s%20king&f=false
https://books.google.com/books?id=AUK5cQW2EUwC&pg=PA342&dq=Jewish+king+likened+to+the+supreme+king&hl=en&sa=X&ei=bvfwUqKIBa6ayQH6iIGoBg&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=Jewish%20king%20likened%20to%20the%20supreme%20king&f=false
https://books.google.com/books?id=AUK5cQW2EUwC&pg=PA342&dq=Jewish+king+likened+to+the+supreme+king&hl=en&sa=X&ei=bvfwUqKIBa6ayQH6iIGoBg&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=Jewish%20king%20likened%20to%20the%20supreme%20king&f=false
https://books.google.com/books?id=AUK5cQW2EUwC&pg=PA342&dq=Jewish+king+likened+to+the+supreme+king&hl=en&sa=X&ei=bvfwUqKIBa6ayQH6iIGoBg&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=Jewish%20king%20likened%20to%20the%20supreme%20king&f=false
https://www.sbl-site.org/assets/pdfs/pubs/063529P.front.pdf
https://www.sbl-site.org/assets/pdfs/pubs/063529P.front.pdf
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evreiască din anul 4 î.Hr. se poate înțelege că acest Mesia se referă la Simon din Peraea,46 

unul din cei trei conducători ai revoltei.47 

Au mai fost găsite și alte suluri la Marea Moartă, despre subiectul studiului. Expresia 

„fiii lui Dumnezeu” este folosită în unele variante ale cărții Deuteronomul, față de „fiii lui 

Israel”. Motivul acestei expresii poate avea legătură și cu îngerii (Iov 1:6; 38:7). Chiar și în 

Septuaginta se găsește expresia „fiii lui Dumnezeu” aplicată la poporul lui Israel.48  

Un alt sul, notat cu inscripția 4Q174 este un text mesianic, în Midraș, în care 

Dumnezeu îl consideră pe Unsul Său, făcând parte din genealogia lui David, ca fiu al Său.49 

S-a mai găsit un sul, notat sub inscripția 4Q246, unde expresia „fiul lui Dumnezeu” sau „fiul 

Celui Preaînalt” era discutată pentru a se înțelege dacă se referă la un rege a unui neam rău, la 

Mesia ca rege sau la altceva.50  

1.2.3. Melhisedec 

Arheologii au mai descoperit și un alt sul, notat cu inscripția 11Q13, care vorbește 

despre Melhisedec ca fiind numit Dumnezeu – Judecătorul divin. În relatările Bibliei este 

amintit atât ca rege al Salemului, cât și ca preot al Dumnezeului Celui Preaînalt (Geneza 

14:18). O grupare de la Qumran a considerat că Melhisedec era divin și va domni ca rege la 

sfârșitul zilelor (informațiile bazându-se pe Psalmul 82)51.52 În textul descoperit de către Nag 

Hammadi, Melhisedec a fost descris ca Mesia. Acest text vorbește despre faptul că 

Melhisedec „a predicat, a murit și a înviat”, dar se prezintă dintr-o perspectivă gnostică53.54 

Un alt amănunt a fost descoperit de Hammadi, și anume că fiul lui Melhisedec va aduce pacea 

și dreptatea pe Pământ. Pe lângă toate acestea și chiar dacă era considerat „o ființă divină”, lui 

                                                        
46 Josephus Flavius, “Jewish War”, 2.57-59: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=J.+BJ+2.57  

J. Flavius, “Jewish Antiquities”, 17.273-277: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=J.+AJ+17.273  
47 Israel Knohl, Hazon Gabriel, 39-59: https://www.sbl-site.org/assets/pdfs/pubs/063529P.front.pdf     
48 Michael S. Heiser, Deuteronomy 32:8 and the Sons of God (Dallas Theological Seminary, 2001), 52-74. 
49 Rabbi's comments, Redemption and Resistance: The Messianic Hopes of Jews and Christians in Antiquity 

(editori Markus Bockmuehl și James Carleton Paget; A&C Black, 2007), 27-28. 
50 Edward M. Cook, Bulletin for Biblical Research vol. 5 (Institute for Biblical Research, 1995), 43-66, „4Q246”  
51 Jerome H. Neyrey, The Gospel of John in Cultural and Rhetorical Perspective (Wm. B. Eerdmans Publishing, 

2009), 313–316.  
52 David Flusser, Judaism of the Second Temple Period: Qumran and Apocalypticism (Wm. B. Eerdmans 

Publishing, 2007), 249. 
53 Etimologia termenului „gnostic” vine din greacă și înseamnă „cunoaștere”. Gnosticii creștini considerau că 

mântuirea este prin cunoaștere, nu prin jertfa lui Isus. Cu cât știa un creștin gnostic mai multe despre Isus cu atât 

avea șanse mai mari să fie mântuit. Gnosticii credeau în nemurirea sufletului. Gnosticismul este o formă 

filosofică grecească păgână. Astăzi există mulți gnostici creștini care cred că dacă au doctrinele biblice sunt 

mântuiți. Nu doctrinele îi mântuie pe oameni, ci ascultarea de Isus și iertarea prin jertfa Fiului lui Dumnezeu. 
54 Nag Hammadi, “Manuscrisele de la Marea Moartă – Qumran”: http://dezvoltarespirituala.ro/manuscrisele-de-

la-marea-moarta-nag-hammadi-qumran/  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=J.+BJ+2.57
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=J.+AJ+17.273
https://www.sbl-site.org/assets/pdfs/pubs/063529P.front.pdf
http://dezvoltarespirituala.ro/manuscrisele-de-la-marea-moarta-nag-hammadi-qumran/
http://dezvoltarespirituala.ro/manuscrisele-de-la-marea-moarta-nag-hammadi-qumran/
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Melhisedec i se aplică termenul ’elohim.55 Sulul inscripționat 1QapGen, oferă doar 

informațiile din cartea Genezei.56 O altă tradiție evreiască a considerat faptul că termenul 

Melhisedec (adică „Rege al neprihănirii”, Evrei 7:2) a fost folosită ca titlu pentru 

„Arhanghelul Mihail”, interpretat ca un Preot Ceresc, deoarece a fost pus în comparație cu 

Belial (adică „Regele Răutății”)57. Dezbaterile despre termenul „Melhisedec” sunt numeroase, 

din acest motiv nu se poate spune cu exactitate dacă era sau nu divin, spune Pearson.58 

1.2.4. Povestea lui Asenet 

În pseudo-epigrafa Povestea lui Asenet, Iosif a fost considerat și numit fiul lui 

Dumnezeu.59 În rugăciunea lui Iosif,60 atât tatăl său Iacov, cât și îngerul au fost considerați de 

către Iosif ca fiind îngeri și fii ai lui Dumnezeu. Iar unii rabini folosesc expresia „fiul lui 

Dumnezeu” la nivel individual în dreptul oricărui evreu credincios, conform cu ceea ce stă 

scris în Talmud.61 

În Biblie sunt descriși prin expresiile „fiul lui Dumnezeu” sau „fiii lui Dumnezeu”: 

descendenții lui Set (Geneza 6:2), îngerii (Iov 1:6; 2:1; 38:7), Adam (Geneza 2:7; Luca 3:38), 

poporul Israel (Exodul 4:22-23), cel uns ca rege (Psalmii 2:7; 2 Samuel 7:14), creștinii născuți 

din nou (Ioan 1:11-12; 1 Petru 1:3), cei acceptați prin adopție (Efeseni 1:5), mântuiții 

(Romani 8:18-19) și Isus Hristos (Ioan 20:31). În dreptul oamenilor calitatea de fiu al lui 

Dumnezeu poate fi pierdută prin neascultare, devenind astfel un fiu al diavolului (Ioan 

8:41,44,47). 

                                                        
55 Gareth Lee Cockerill, The Epistle to the Hebrews of The New International Commentary on the New 

Testament Author, vol. 29 (Wm. B. Eerdmans Publishing, 2012), 298.  
56 Fred L. Horton, The Melchizedek Tradition: A Critical Examination of the Sources (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2005), 85.   
57 Michael E. Stone și Theodore A. Bergren (editori), Biblical Figures Outside the Bible (Trinity Press 

International, 2002), 181. 
58 Birger Albert Pearson, Melchizedek in Early Judaism, Christianity and Gnosticism (Biblical Figures Outside 

the Bible, 1998), 176-202.  
59 Autor anonim, “The Story of Asenath” and „Joseph and Aseneth” (2001): 

http://www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/TheStoryOfAsenath.html  
60 Craig A. Evans, Ancient texts for New Testament studies: a guide to the background literature (Hendrickson 

Publishers, 2005), 59. 
61 Cyril Glassé și Huston Smith, The new encyclopedia of Islam (AltaMira Press, 2003), 86.  

http://www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/TheStoryOfAsenath.html
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1.2.5. Mesia 

Mesiah(ebraică:  ַיח  Māšîaḥ; greacă: χριστός – Christos, adică „uns, acoperit în/cu – ָמשִׁ

ulei”) este acea persoană în iudaism care îi salvează și eliberează pe evrei.62 În concepția 

iudaică și în Scriptura ebraică, mesia este omul care este un rege sau un mare preot uns după 

obiceiul lor (Exodul 30:22-25). Cu toate acestea, mesia nu era exclusiv iudeu. Se găsește în 

cartea profetului Isaia un rege păgân care face voia lui Dumnezeu. Numele lui este Cyrus cel 

Mare, rege al Persiei, iar el primește numele de mesia pentru că a reconstruit Templul 

Ierusalimului.63  

1.2.6. Escatologia evreilor 

În ceea ce privește escatologia evreilor, ei încă așteaptă un mesia care va fi rege pe 

Pământ din genealogia davidică. Acest mesia va conduce lumea.64 În literatura evreilor mai 

este numit „regele mesia”.65 Concepția evreiască tradițională îl consideră pe Isus ca fiind cel 

mai dăunător mesia fals.66 Ei cred că încă nu a venit adevăratul mesia, iar epoca mesianică nu 

este încă în prezent. Iudeii l-au respins complet pe Isus ca Mesia sau ca divin, iar lucrul acesta 

nu este o problemă în iudaism.67 Evreii așteaptă un mesia care să reconstruiască Templul, va 

aduce un timp de pace (Isaia 2:4) și va umple Pământul de cunoștința lui Dumnezeu (Isaia 

11:9). Din aceste motive, ei nu cred în Isus Hristos/Mesia, deoarece nu au fost satisfăcute 

așteptările lor.68 Iudeii nu sunt de acord cu multe crezuri creștine, cum ar fi ideea că Isus 

Hristos este divin și nici nu sunt de acord cu doctrina Trinității, deoarece aceasta ar însemna 

politeism, din punctul lor de vedere. Ei vor să rămână permanent monoteiști, închinându-se 

                                                        
62 Jacob Immanuel Schochet, “Moshiach ben Yossef. Tuturial”: 

https://web.archive.org/web/20021220182918/http:/www.moshiach.com/discover/tutorials/moshiach_ben_yosse

f.php  

Vezi și Gerald J. Blidstein, „Jewish Virtual Library and Encyclopaedia Judaica 2008 The Gale Group: Messiah 

in Rabbinic Thought”: https://www.jewishvirtuallibrary.org/messiah  
63 Rabbins, Jewish Encyclopedia, vol. 4 (1906), 404. About Cyrus „This prophet, Cyrus, through whom were to 

be redeemed His chosen people, whom he would glorify before all the world, was the promised Messiah, 'the 

shepherd of Yhwh' (xliv. 28, xlv. 1)”: http://jewishencyclopedia.com/articles/4828-cyrus#anchor7  
64 Joseph Telushkin, “Literația Evreiască” (NEW YORK: William Morrow and Co., 1991), art. The Messiah: 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-messiah  
65 Louis Jacobs, “Encyclopedia judaica” (Washington, DC: The Gale Group, 2008), art. Second Temple Period: 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/messiah  
66 Maimonides (autor), Eliyahu Touge (traducător), “Melachim uMilchamot - Chapter 11”, 11.4: 

https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188356/jewish/Melachim-uMilchamot-Chapter-11.html  
67 John D. Rayner, A Jewish Understanding of the World (NEW YORK: Berghahn Books, 1998), 187.  
68 Michael Skobac, “Jews for Judaism”, art. Why Jews Don't Believe in Jesus: 

https://www.aish.com/jw/s/48892792.html  

Ohr Samayach, Ask the Rabbi (Ohr Somayach International, 2000), art. Why Jews Don't Believe in Jesus:  

https://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/2637/Q1/  

https://web.archive.org/web/20021220182918/http:/www.moshiach.com/discover/tutorials/moshiach_ben_yossef.php
https://web.archive.org/web/20021220182918/http:/www.moshiach.com/discover/tutorials/moshiach_ben_yossef.php
https://www.jewishvirtuallibrary.org/messiah
http://jewishencyclopedia.com/articles/4828-cyrus#anchor7
https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-messiah
https://www.jewishvirtuallibrary.org/messiah
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1188356/jewish/Melachim-uMilchamot-Chapter-11.html
https://www.aish.com/jw/s/48892792.html
https://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/2637/Q1/
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doar lui Dumnezeu (Tatăl) bazându-se pe versetul din Deuteronomul 6:4.69 Un alt aspect este 

scris în Talmud că „dacă un om pretinde a fi Dumnezeu, el este un mincinos”.70  

1.2.7. Istoria evreilor 

În cartea Istoria evreilor este prezentată schisma dintre evrei și creștini datorită 

faptului că creștinii îl consideră pe Isus Hristos atât divin, cât și uman.71 Motivul principal 

pentru care iudaismul nu poate accepta creștinismul este afirmat de către marele filozof iudaic 

Maimonides,72 atunci când discută despre faptul că Dumnezeu este una. Unitatea, în concepția 

lui, nu se referă la o unitate de Persoane, nici la un obiect care e compus din mai multe 

elemente, nici ca un singur obiect care este infinit divizibil, ci este singura Persoană divină din 

Univers. Cu alte cuvinte, pentru el, Dumnezeu este acea unitate diferită de oricare unitate care 

poate să existe.73 Pentru unii rabini expresia „Tatăl nostru care ești în cer” este literală,74 așa 

cum a folosit-o Isus Hristos, însă Maimonides nu a considerat că Dumnezeu are trup,75 și 

esența Sa nu poate fi înțeleasă.76 

1.2.8. Arhanghelul Mihail 

Mai sus a fost amintit „Arhanghelul (conducătorul îngerilor) Mihail”. Acest personaj 

se poate găsi în trei locuri, în Vechiul Testament, în cartea lui Daniel. Aici este prezentat ca 

avocatul poporului evreu care s-a luptat cu îngerul Samael, adică Satana, acuzatorul lui 

Israel.77 În Talmud scrie că Samael a fost aruncat din cer, iar în momentul aruncării, el s-a 

ținut de aripile îngerului Mihail pentru că dorea să îl ducă în căderea spirituală, dar Mihail a 

                                                        
69 Conceptul de Trinitate este incompatibil cu iudaismul: https://jewsforjudaism.org/knowledge/topics/trinity/  

Tovia Singer, “Outreach Judaism”: https://outreachjudaism.org/trinity-shema-prayer/  

ReligionFacts, “Trinity”: https://religionfacts.com/trinity   
70 Ta’anit (Talmud), 2:1.  
71 Paul Johnson, A History of the Jews (NEW YORK: HarperCollins, 1987), 144.  
72 Encyclopedia Britannica, “Moses Maimonides”: https://www.britannica.com/biography/Moses-Maimonides  
73 Maimonides (autor), Eliyahu Touge (traducător), “Yesodei haTorah - Chapter One”, ch. 1.5: 

https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/904960/jewish/Yesodei-haTorah-Chapter-One.html  
74 Aryeh Kaplan, The Real Messiah? A Jewish Response to Missionaries (New York: National Conference of 

Synagogue Youth, 1985), 33, „From Messiah to Christ”. During his lifetime, Jesus often spoke of God as ‘my 

Father in Heaven’. For the Jews, this was a common poetic expression, and one that is still used in Jewish 

prayers. For the pagan gentiles, however, it had a much more literal connotation.  
75 Tracey R. Rich, “Judaism 101” (1996-2011-2016), art. The Nature of G-d: http://www.jewfaq.org/g-d.html   
76 Maimonides, “Filosofie”, art. “God's Incorporeality”: https://www.aish.com/sp/ph/48924072.html  
77 Ludwig Blau (editor), “Jewish Encyclopedia”: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13055-samael  

https://jewsforjudaism.org/knowledge/topics/trinity/
https://outreachjudaism.org/trinity-shema-prayer/
https://religionfacts.com/trinity
https://www.britannica.com/biography/Moses-Maimonides
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/904960/jewish/Yesodei-haTorah-Chapter-One.html
http://www.jewfaq.org/g-d.html
https://www.aish.com/sp/ph/48924072.html
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13055-samael


                        

 

16 

 

fost salvat de către Dumnezeu.78 De asemenea, Mihail, când s-a luptat cu Satana pentru trupul 

lui Moise a zis: „Fie ca Domnul să te mustre!” (vezi și Iuda 1:9).79  

Rabinii nu erau de acord ca vreun înger să fie intermediarul între Dumnezeu și oameni. 

Cu toate acestea arhanghelul Mihail a ajuns să primească un anumit loc în liturghia evreiască. 

Chiar dacă rabinii au zis că nu trebuie înălțate rugăciuni către vreun înger, indiferent dacă 

acesta este Mihail sau Gabriel, ci să fie înălțate direct lui Dumnezeu,80 în vremuri străvechi 

oamenii adresau rugăciuni și către Mihail. În cartea lui Baruch, se găsește o rugăciune a lui 

Ieremia pe care o înalță lui Mihail.81 În Midraș, Mihail a intervenit de mai multe ori, începând 

cu viața patriarhilor, dar niciodată nu era menționat ca fiind divin, ci doar ca ocrotitorul 

poporului lui Dumnezeu.82 Mihail a ajuns o persoană importantă în concepția evreilor. Pentru 

unii dintre ei are funcția de Mare Preot al lui Dumnezeu și este identificat cu Melhisedec.83  

În tradiția evreiască post-exilică atât Mihail, cât și Gabriel sunt numiți „conducători 

mari”, totuși Mihail are o funcție mai înaltă decât Gabriel.84 Mihail este vice-rege a lui 

Dumnezeu, care guvernează lumea.85 Șechina (ebr.  שכינה), adică manifestarea prezenței 

divine pe Pământ,86 apărea de fiecare dată când venea „Mihail” pe Pământ, în diverse forme: 

rugul aprins, slava din Sfânta Sfintelor, stâlpul de foc și de nor etc.87 Mihail este poziționat la 

dreapta tronului lui Dumnezeu, pe când Gabriel este la stânga tronului lui Dumnezeu.88 O altă 

tradiție spune că Mihail, stă lângă Dumnezeu, ocupând primul loc, după Dumnezeu. El 

primește rugăciunile oamenilor de la îngeri și le prezintă lui Dumnezeu.89 Acceptând această 

                                                        
78 Joseph Jacobs, M. Seligsohn și Mary W. Montgomery, “Jewish Encyclopedia”, Michael: 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10779-michael#1833  
79 Midrash Deut. Rabbah, xi. 6.  
80 Yer. Ber., ix. 13a. 
81 Baruch Apocalipsa Ethiopic, ix. 5. 
82 Midrash Genesis Rabbah, xliv. 16;  

Midrash Exodus Rabbah, xviii. 5. 
83 Yal Ḥadash, „Mal'akim”, nr. 19. 
84 Ber., 4b;  

Yoma, 37a.  
85 Autor anonim, “The Book of Enoch” (editor Andy McCracken; S.O.A.S. Library at the University of London, 

2002), 69.14 și în continuare: http://scriptural-truth.com/images/BookOfEnoch.pdf  
86 E. G. White, Aî 101.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.533#543 
87 Kaufmann Kohler și Ludwig Blau (editori), “Jewish Encyclopedia”, Shekinah: 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13537-shekinah  
88 Jellinek, “Haggadat Shema' Yisrael”, l.c. v. 166;   

Targ. la Job xxv. 2;  

Autor anonim, “The Book of Enoch”, 40.9: http://scriptural-truth.com/images/BookOfEnoch.pdf  
89 Baruch, Apocalipsa Slavonic, xii. 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10779-michael#1833
http://scriptural-truth.com/images/BookOfEnoch.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.533#543
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13537-shekinah
http://scriptural-truth.com/images/BookOfEnoch.pdf
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tradiție unii evrei îl consideră pe Mihail ca fiind Meṭaṭron,90 având natură divină ca 

Dumnezeu.91 

Prima dată este întâlnită apariția arhanghelului Mihail la cei din poporul caldeean 

(babilonieni),92 sub o înfățișare de zeu protector sau un spirit (Daniel 3:25, în TM, „un fiu al 

unui zeu sau al unei ființe divine”, iar în LXX, „un înger al lui Dumnezeu”). Apoi a fost 

acceptat de către evrei ca fiind îngerul păzitor al evreilor (Daniel 12:1). În secolul II î.Hr., a 

fost scrisă pseudo-epigrafa Enoh și aici sunt prezentați mai mulți arhangheli (Mihail, Rafael 

Gabriel, și Fanuel), iar cel mai mare dintre ei este Mihail.93 În cartea Daniel este menționat 

„una dintre căpeteniile cele mai de seamă” (Daniel 10:13), adică liderul cel mai influent dintre 

conducătorii îngerilor, fiind trimisul lui Dumnezeu care a reprezentat poporul evreu. În 

tradiția Talmud-ului traduce numele Mihail ca „Cel asemănător cu Dumnezeu”, iar Rabinul 

Simeon ben Lakish (230-270 d.Hr.) a spus că denumirile îngerilor au fost preluate din exilul 

babilonian, totuși mulți comentatori moderni nu sunt de aceeași părere cu Simeon. 

Din subcapitole despre iudaism, se observă că evreii nu acceptă, nici în ziua de azi, că 

există încă o ființă divină în afară de Dumnezeu (Tatăl). Iar expresia „fiul lui Dumnezeu” era 

alocată doar ca reprezentant al lui Dumnezeu fie pentru regi, fie pentru poporul evreu, fie 

pentru îngeri, dar sub nicio formă pentru un om ca fiind divino-uman. 

Arabii, în comparație cu iudeii, credeau, după cum a considerat Omar,94 că Mihail este 

la stânga (având o poziție mai mică decât Gabriel) și Gabriel la dreapta lui Dumnezeu, 

deoarece prima dată era trimis Gabriel și apoi Mihail pentru a ajuta poporul lui Dumnezeu.  

În creștinism, majoritatea oamenilor din toate religiile de azi și din toate confesiunile 

creștine (tradiționale și protestante) îl consideră pe Mihail un înger, dar Biserica Adventistă de 

Ziua a Șaptea îl consideră divin.95 Este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, înainte de întrupare.96  

                                                        
90 Joseph Jacobs și Ludwig Blau (editori), “Jewish Encyclopedia”, Metatron:  

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10736-metatron  
91 Moses de Leon (editor), Zohar, i. 149b. 
92 Angelinspir, “Arhanghelul Mihail in diverse traditii religioase ”: http://angelinspir.ro/arhanghelul-mihail-in-

diverse-traditii-religioase-278.html  
93 Autor anonim, “The Book of Enoch”, 40.9: http://scriptural-truth.com/images/BookOfEnoch.pdf 
94 Joseph Jacobs , M. Seligsohn și Mary W. Montgomery, “Jewish Encyclopedia”, Michael, section „In Arabic 

Literature”: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10779-michael  
95 Seventh-day Adventists Aswer, Question on Doctine (Review and Herald Publishing Association, 

Washington, D.C., 1957), cap. 8 „Christ, and Michael the Archangel”. 

https://documents.adventistarchives.org/Books/QOD19570101.pdf  
96 E. G. White, HLL 99.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.337#348 

E. G. White, PR 571.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2679.2417#2437 

E. G. White, IM 173.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.800#805 

E. G. White, IM 206.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.966#972 

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10736-metatron
http://angelinspir.ro/arhanghelul-mihail-in-diverse-traditii-religioase-278.html
http://angelinspir.ro/arhanghelul-mihail-in-diverse-traditii-religioase-278.html
http://scriptural-truth.com/images/BookOfEnoch.pdf
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10779-michael
https://documents.adventistarchives.org/Books/QOD19570101.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.337#348
https://m.egwwritings.org/ro/book/2679.2417#2437
https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.800#805
https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.966#972
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1.3. Creștinismul 

De-a lungul istoriei, diverși conducători și-au asumat titluri precum „Fiul lui 

Dumnezeu”, „Fiul unui dumnezeu” sau „Fiu al cerului”.97 Împăratul Alexandru cel Mare era 

numit „Fiul lui Amon” sau „Fiul lui Zeus”, reprezentând un titlu regal. În Imperiul Roman era 

utilizat cu scop politic, dar nu avea o aplicare a vreunei credințe mitologice referitoare la o 

genealogie divină. Această expresia a fost folosită și în dreptul lui Platon, Apollonius din 

Tyana, Pythagoras reprezentând puterile neobișnuite ale lor.98 În mitologia Canaanită, regele 

purta titlul de „Fiul lui El”, iar în mitologia Mesopotamiană, zeul Enlil, care este de sex 

masculin, a lăsat o preoteasă însărcinată pentru ca să îl nască pe „Fiul Lui” și să domnească ca 

rege.99 În lumea Greco-Romană, Cezar avea titlul de „Fiul lui Dumnezeu”.100 

Ce au urmărit să transmită evangheliștii folosind expresia: „Fiul lui Dumnezeu” (ex. 

Ioan 9:35-39)? Ea este aplicată în creștinism la Isus Hristos, așa cum este scris în evangheliile 

sinoptice despre mărturisirea lui Petru (Matei 16:15-16; Marcu 8:29; Luca 9:20). 

Evangheliștii au avut în minte conceptul că „Isus era Mesia pentru că El era Fiul lui 

Dumnezeu, și nu Fiul lui Dumnezeu pentru că El era Mesia”.101 Cu alte cuvinte, Isus era 

Hristosul pentru că El era Fiul divin al Tatălui, și nu Isus, Fiul lui Dumnezeu, era un fiu (mai 

important) al lui Dumnezeu pentru că El era Mesia. 

 Ioan vorbește despre expresia „Fiul lui Dumnezeu” ca fiind trimisul lui Dumnezeu 

pentru oameni cu o misiune unică (Ioan 3:16-18; 11:27; 20:31). În cartea Evrei această 

expresie este folosită cu rolul de Mântuitor. După primul secol, teologii creștini au explicat în 

dreptul lui Isus Hristos expresia „Fiul omului” (Romani 1:3), însemnând natura umană, iar 

pentru expresia „Fiul lui Dumnezeu” (Romani 1:4), semnificând natura divină.102 Isus Hristos 

a fost născut dintr-o fecioară și Luca menționează (Luca 1:32,35) că Tatăl lui Isus este 

Dumnezeu, de aceea i se zice Isus, Fiul lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost Iosif, tatăl Său, atunci l-

ar fi chemat Isus, fiul lui Iosif.103 

 

                                                        
97 Friedrich Muller, Introduction To The Science Of Religion (Kessinger Publishing, LLC, 2004), 136. 
98 A. C. Myers, The Eerdmans Bible dictionary (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1987), 961. 
99 D. N. Freedman, The Anchor Yale Bible Dictionary, vol. 6 (New York: Doubleday, 1996), 128. 
100 D. N. Freedman, A.C. Myers and A.B. Beck, Eerdmans dictionary of the Bible (Grand Rapids, Mich.: W.B. 

Eerdmans, 2000), 1241.  
101 Catholic Encyclopedia (editor), “Son of God”, Confession of Sf. Peter: 

http://www.newadvent.org/cathen/14142b.htm  
102 A. C. Myers, The Eerdmans Bible dictionary (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1987), 962. 
103 W. A. Elwell și B. J. Beitzel, Baker Encyclopedia of the Bible (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 

1988), 1982.  

http://www.newadvent.org/cathen/14142b.htm
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CAPITOLUL 2. ISTORICUL CONCEPȚIILOR BIBLICE DESPRE NATURA 

FIULUI LUI DUMNEZEU 

2.1. Părinții Bisericești din primele patru secole 

2.1.1. Părinții Bisericești din primul secol 

În primul secol, apostolii i-au învățat pe oameni că Isus Hristos este Fiul lui 

Dumnezeu. Ei le propovăduiau oamenilor că doar prin jertfa Domnului Isus vor fi mântuiți 

(Faptele Apostolilor 2:22-41). Prin aceste afirmații au exprimat indirect că soluția păcatului 

pentru orice om nu a putut veni de la oricine, ci de la cineva care era divin. Așa că Dumnezeu 

a trimis pe Fiul Său ca să moară pentru noi și dacă noi credem în Fiul vom avea viață veșnică 

(Ioan 3:16). Cu alte cuvinte, ucenicii spuneau că Isus Hristos nu era un om oarecare, ci era 

Cineva unicat în tot universul.  

Fiul lui Dumnezeu a acceptat să se întrupeze ca să moară pentru păcatele omenirii 

(Matei 20:28). Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 2:2-3 a spus că apostazia începuse deja și 

trebuie ca înainte să revină Domnul Isus, lucrarea lui antihrist, adică a omului fărădelegii, va 

fi nimicită. Apostolul Ioan a zis că în lume s-au ridicat învățători care au susținut că Isus nu 

este de la Dumnezeu. El ne-a avertizat să ne ferim de acești oameni pentru că acesta este 

duhul lui antihrist (1 Ioan 4:1-3). Cei care nu credeau că Isus a venit în carne104 și oase erau 

doketiști.105 În primul secol era o problemă Hristologică legată de natura lui Isus: dacă avea 

sau nu avea trup ca orice om când a înviat, iar apostolii se luptau teologic cu doketiștii.106 

 Părinții bisericești din secolul I care sunt menționați în această lucrare sunt: Clement 

din Roma (35-99 d.Hr.),107 Ignație Teoforul (35-108 d.Hr.)108 și Policarp (69-155 d.Hr.).109 

                                                        
104 În limba greacă versetele din 1 Ioan 4:2 și Ioan 1:14 pentru cuvântul „trup” este folosit cuvântul grecesc sarx, 

dorind să evidențieze că Isus nu a venit pe Pământ doar cu o formă sau o aparență, ci cu un trup ca oricare om 

(format din carne și oase).  
105 Doketiștii erau aparținătorii unei mișcări gnostice creștine care au considerat că Isus nu a înviat în carne și 

oase, ci sub o aparență de om, în formă spirituală, adică un duh. În limba greacă dokéō înseamnă „a părea”, 

precizează dicționarul DLGK: O. Baban, “Dicționar al limbii grecești koine (grec – român). Termeni din Noul 

Testament”, 125: http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf  
106 Marius Mitrache, Teologia Noului Testament (2019), curs oral. 
107 Elizabeth A. Livingstone, The Oxford Dictionary of the Christian Church (editor F. L. Cross; New York: 

Oxford University Press, 2005), „St. Clement of Rome”. 
108 David Hugh Farmer, The Oxford Dictionary of the Saints (New York: Oxford University Press, 1987), 220,  

„Ignatius of Antioch”; 

Owen F. Cummings, Eucharistic Doctors: A Theological History (Paulist Press, 2005), 7.  
109 Fathers of the Church, The Apostolic Fathers (traducător Kirsopp Lake; New York: G.P. Putnam's Sons, 

1912), 280, „Polycarp of Smyrna, Ignatius of Antioch, Clement of Rome”.   

http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf
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Clement din Roma (numit și Papa Clement I) a trăit în Roma și a fost martirizat acolo. 

Tradiția spune că a fost ucenicul lui Petru, iar unii consideră că Pavel l-ar fi menționat în 

Filipeni 4:3. Singurul document, găsit în anul 1600, care pare că a fost scris de Clement din 

Roma este epistola I Clement.110 Cu toate că acesta nu a amintit nimic despre doctrina 

Dumnezeirii, formula de adresare din introducere și din încheiere este tipică apostolilor 

menționându-i pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Isus Hristos, prin care Tatăl aduce toate 

lucrurile la îndeplinire. În una din rugăciunile pe care le rostește în cuvintele epistolei cere ca 

neamurile să cunoască faptul că Dumnezeu Tatăl este singurul Dumnezeu, iar Isus Hristos 

este Fiul Său.111 Citează pasaje întregi din cap. 1 al cărții Evrei cu privire la Domnul Isus, 

recunoscându-l ca Mare Preot și afirmând că „El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea 

Fiinţei Lui” „a moștenit un nume mult mai minunat” decât al îngerilor și despre Fiul este scris 

„Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut” etc.112 În alte versete îl numește pe Isus Hristos, Fiul 

iubit al lui Dumnezeu.113 De asemenea în epistola sa, Clement afirmă că apostolii au stabilit în 

biserică episcopi și diaconi, iar membrii bisericii trebuie să se supună autorității lor. El 

folosește alternativ cuvintele episcopi și prezbiteri.114 Mai amintește în scrisoare martirajele 

lui Pavel și Petru.115 Îi ruga pe creștini să își aducă aminte de vorbele lui Isus și a considerat 

Vechiul Testament ca Scriptură și a făcut adesea referire la scrierile Vechiului Testament.116 

Unul din motivele pentru care a fost scrisă această Epistolă a fost necredința unora în 

revenirea lui Isus.117 O referință biblică amintită este 2 Petru 3, unde apostolul Petru îi 

atenționa pe creștini să nu își piardă nădejdea în revenirea Lui, ci să-L mai aștepte.  

Ignațiu Teoforul a scris mai multe scrisori adresate bisericilor din diferite zone. Au 

fost găsite mai multe variante ale scrisorilor, unele mai lungi, iar altele mai scurte. În una din 

scrisorile sale afirmă că Isus Hristos are natură divină (varianta scurtă a scrisorii), și L-a 

considerat ca fiind unicul Fiu și Cuvânt al Tatălui (varianta lungă a scrisorii).118 Deși unii 

critici consideră că varianta lungă a fost adăugată în secolul V, bazele teologiei sale pot fi 

înțelese chiar și din varianta scurtă. 

                                                        
110 Kelly, “The Oxford Dictionary of Popes” (Oxford University Press, 1985), 7: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Clement_I  
111 1 Clement 59:4: http://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html  
112 1 Clement 36.4: http://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html  
113 1 Clement 59:2-3: http://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html  
114 F. L. Cross (editor), “The Oxford Dictionary of the Christian Church” (New York: Oxford University Press, 

2005), St. Clement of Rome: https://en.wikipedia.org/wiki/First_Epistle_of_Clement#Content 
115 Sean McDowell, The Fate of the Apostles (London and New York: Routledge, 2015), 55-114. 
116 Bruce M. Metzger, Canon of the New Testament (Oxford University Press, 1987), 42-43.  
117 Stephen L. Harris, Understanding the Bible (Palo Alto: Mayfield. 1985), 363.  
118 L. Stephanie Cobb, Dying To Be Men: Gender and Language in Early Christian Martyr Texts (Columbia 

University Press, 2008), 3, „Scrisoarea către Efeseni, cap. 7.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Clement_I
http://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html
http://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html
http://www.earlychristianwritings.com/text/1clement-lightfoot.html
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Epistle_of_Clement#Content
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Despre Policarp, tradiția spune că a fost ucenicul apostolului Ioan.119 El a arătat în 

scrierile sale originea dumnezeiască a lui Isus Hristos. 

În secolul al II-lea, după moartea apostolilor, ucenicii lor au căutat să se opună 

ereziilor din interiorul și din exteriorul bisericii – folosind un limbaj polemic filosofic așa cum 

au raționat intelectualii păgâni.120 Lucrul acesta nu a fost ușor de făcut, deoarece creștinii au 

fost foarte mult persecutați. Ei s-au ascuns și au stat pe întuneric. S-au numit între ei „soră” și 

„frate”. Au luat Cina Domnului pe ascuns. Păgânii care i-au observat că s-au ascuns în locuri 

întunecoase și au consumat această „hrană” au concluzionat că ei fac orgii,121 acolo unde s-au 

întâlnit în întuneric și i-au catalogat drept canibali, deoarece au consumat carnea fiilor de 

oameni și au băut sângele lor.122 Dar adevărul este că ei au consumat „azimi” și „must” care 

simbolizează „trupul” și „sângele” lui Isus oferite la serviciul divin numit „Cina Domnului”. 

2.1.2. Părinții Bisericești din cel de-al doilea secol 

La începutul celui de-al II-lea secol au existat apologeți greci și latini. Sunt amintiți: 

Rufin, Dihim cel Orb, Lactanțiu, Teodor de Mopsuestia, Evangrie Ponticul, Marcu Ascetul, 

Sinesiu de Cirene, Nil Ascetul, Isaia Pustnicul. Au mai existat scriitori sirieni, georgieni și 

armeni. Toți creștinii care au lăsat ceva scris, după moartea apostolilor, au o valoare foarte 

mare pentru dezvoltarea bisericii și aflăm din operele lor cu ce se luptau ei.123  

Unii dintre părinții bisericești au fost martiri pentru Hristos. Printre ei sunt pomeniți: 

Iustin Martirul și Filosoful (100-160 d.Hr.),124 Irineu de Lyon (140-202 d.Hr.),125 Clement 

Alexandrinul (150-215 d.Hr.),126 Tertulian (155-240 d.Hr.),127 Origen (184-253 d.Hr.).128  

Iustin Martirul și Filosoful a considerat că prin „Logos-ul” (Cuvântul, Ioan 1:1) au fost 

create toate lucrurile și creaturile (Ioan 1:3; Coloseni 1:16-17) și tot prin El a fost realizată 

                                                        
119 Mihai Parfeni, “Contribuţia Sfântului Policarp al Smirnei la dezvoltarea teologiei creştine din primele 

secole”: https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/documentar/contributia-sfantului-policarp-al-smirnei-la-

dezvoltarea-teologiei  
120 Bert Thompson, “So Long, Eternal Universe; Hello Beginning, Hello End!”:  

https://web.archive.org/web/20051112035608/http:/www.apologeticspress.org/articles/2329  
121 Azimile și mustul reprezentând simbolic trupul și sângele Fiului lui Dumnezeu. 
122 Bart D. Ehrman, From Jesus to Constantine (The Teaching CompaNew York, 2004), audio CD.  
123 John Bertram Peterson, “The Catholic Encyclopedia” (New York: Robert Appleton CompaNew York, 1907), 

„The Apostolic Fathers”: http://www.newadvent.org/cathen/01637a.htm  
124 Rokeah, Justin Martyr and the Jews (USA: Brill, 2001), 22. 
125 Fathers of the Church, The Faith of the Early Fathers (trad. William A. Jurgens; Liturgical Press, 1979), 84.  
126 Denise Kimber Buell, Making Christians: Clement of Alexandria and the rhetoric of legitimacy (Princeton, 

N.J.: Princeton University Press, 1999), 10.  
127 Robert Audi, The Cambridge Dictionary of Philosophy (Cambridge University Press, 1999), 908. 
128 Thomas Carson și Joann Cerrito (editori), “New Catholic Encyclopedia” (ed. 2nd; Detroit: Gale, 2003): 

https://en.wikipedia.org/wiki/Origen#cite_ref-6 

https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/documentar/contributia-sfantului-policarp-al-smirnei-la-dezvoltarea-teologiei
https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/documentar/contributia-sfantului-policarp-al-smirnei-la-dezvoltarea-teologiei
https://web.archive.org/web/20051112035608/http:/www.apologeticspress.org/articles/2329
http://www.newadvent.org/cathen/01637a.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Origen#cite_ref-6
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mântuirea umanității (Ioan 3:17). Pentru el, expresia „întâiul născut” (Coloseni 1:15) însemna 

că Fiul este instrumentul Tatălui. Cu alte cuvinte, Tatăl este Creatorul, iar Fiul („Logos-ul”) 

este Instrumentul prin care au fost create. El nu a considerat că Fiul este co-etern ca Tatăl, ci a 

crezut că Fiul este subordonat Tatălui.129 Pe lângă faptul că Fiul era „Întâiul născut” al 

Tatălui, a mai crezut că era și „Unicul născut” (Ioan 1:14,18, 3:16,18) al Tatălui. A considerat 

că prima Ființă din univers care primea cea mai mare adorare era Tatăl, iar următoarea Ființă 

era Fiul. Totodată era convins că este prima putere după Tatăl. El credea că Tatăl L-a născut 

înaintea creaturilor, pentru a aduce la existență creaturile și toate lucrurile. Pentru el, „Logos-

ul” are un început înaintea de a fi creat ceva. În Enciclopedia Catolică se specifică că Iustin 

Martirul a crezut că Isus Hristos, adică Fiul a fost născut din însăși substanța Tatălui, având 

amândoi aceeaşi natură divină.130  

Irineu de Lyon a moștenit multe învățături de la Iustin Martirul despre Logos. El a fost 

un ucenic a lui Policarp, iar Policarp a fost ucenicul apostolului Ioan. Irineu a obișnuit să le 

spună oamenilor despre Fiul și despre Duhul ca fiind „mâinile lui Dumnezeu”.131 A crezut că 

Isus Hristos avea o natură divino-umană.  

Clement din Alexandria a susținut că filosofia nu vine de la grecii Platon și Pitagora, ci 

de la vechii egipteni.132 Elevii lui au fost mai mulți, printre care au fost și Alexandru din 

Ierusalim (sec. II – 251 d.Hr.)133 și Origen. El a crezut că „Logos-ul” era divin și era o 

Persoană, pe când gândirea filosofică a considerat „Logos-ul” că era divin, dar nu o persoană, 

ci un principiu filosofic. El susținea că „Logos-ul” era Hristos.134 Accentuând că doar dacă un 

om se convertește la creștinism va putea să participe în adevăratul sens al cuvântului la Logos, 

adevărul universal. Atunci problema universală nu a fost dacă „Logos-ul” era divin sau nu, 

deoarece toți oamenii au fost de acord că era divin, ci provocarea a fost de a demonstra că 

„Logos-ul” era o Persoană, adică Isus Hristos, nu un principiu universal. El a fost monoteist, 

este scris în cea de-a doua sa epistolă (II Clement). Era de acord ca femeile să participe la 

                                                        
129 Charles G. Herbermann (editor), “Catholic Encyclopedia” (New York: Robert Appleton, 1913), 7, „St. Justin 

Martyr”; secțiunea The Logos: http://www.newadvent.org/cathen/08580c.htm  
130 Charles G. Herbermann (editor), “Catholic Encyclopedia”, The Logos: 

http://www.newadvent.org/cathen/08580c.htm  
131 Lee M. McDonald și James A. Sanders (editori), The Canon Debate (Hedrickson Publishers, Inc., 2002), 368.  
132 Snezana Lawrence și Mark McCartney (editori), Mathematicians and their Gods: Interactions between 

Mathematics and Religious Beliefs (Oxford, England: Oxford University Press, 2015), 21-50, „The 

Pythagoreans: Number and Numerology”.   
133 William Smith, “Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, vol. 1” (editor Albany James 

Christie; Boston: Little, Brown and CompaNew York, 1867), 115. 
134 Miguel Herrero de Jáuregui (editor), Late Antiquity (Studies in the Recovery of Ancient Texts, 2010), 132, 

„Orphism and Christianity”.  

http://www.newadvent.org/cathen/08580c.htm
http://www.newadvent.org/cathen/08580c.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary_of_Greek_and_Roman_Biography_and_Mythology
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conducerea bisericii, oferind o listă de femei, printre care și femei grecești. Aceste învățături 

sunt scrise în lucrarea Paedagogus.135 Unii susțin că ele au fost preluate de la gnostici.136 

Tertulian a fost un apologet remarcabil al vremii sale scriind multe opere creștine. El a 

fost primul scriitor latin care a scris despre „trinitate” (latină: trinitas). Prin cuvântul 

„trinitate” nu a considerat un Dumnezeu triunghi, așa cum a fost mai târziu formulată această 

dogmă, ci doar un grup de trei Persoane, unde Dumnezeu (Tatăl) este membrul fondator.137 

Înaintea lui Tertulian, Teofil din Antiohia (care a murit în 185 d.Hr.),138 a folosit un cuvânt 

asemănător pentru „trinitate” (greacă: triada).139 Pentru el, Dumnezeu era Stăpânul 

universului, Fiul era Cuvântul, iar Duhul era Înțelepciunea lui Dumnezeu140 și Irineu din Lyon 

a susținut aceste informații.141 Termenul „trinitate” folosit de Tertulian a fost larg răspândit și 

a fost folosit la primele două Sinoade ecumenice și în Crezul de la Niceea.142 Tertulian a 

introdus pentru prima dată concepția de „trei Persoane, o singură substanță” (adică 

„consubstanțial”, în traducerea din limba engleză).143 Nașterea acestei doctrine a fost 

influențată de filosofia stoică,144 totuși, termenul de „substanță” în concepția lui a fost una 

materială, adică nu credea într-o unitate de trei Persoane formând un singur Dumnezeu, ci 

Dumnezeu (Tatăl, singura Ființă care a fost din toate punctele de vedere Dumnezeu) 

împărtășea Fiului și Duhului Sfânt substanța Sa. După ce a ajuns Tertulian montanist,145 a 

                                                        
135 Fathers of the Church, “The Paedagogus”, varianta în limba greacă: 

http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Clement%20of%20Alexandria_PG%2008-09/Paedagogus.pdf sau 

varianta tradusă în limba engleză: http://www.newadvent.org/fathers/0209.htm  
136 Ehrman, Lost Christianities (Oxford University Press, 2003), 185. 
137 Collection of authors, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (editor Edward N. Zalta; Stanford University, 

2016), „History of Trinitarian Doctrines”. 
138 Josehph Barber Lightfoot și J. R. Harmer, The Apostolic Fathers: Comprising the Epistles (genuine and 

Spurious) of Clement of Rome, the Epistles of S. Ignatius, the Epistles of S. Polycarp, the ... Epistle of Barnabas, 

the Shepherd of Herma (Andesite Press, 2015), 166, „S. Ignatius”.  
139 Theophilus of Antioch, Ad Autolycum (traducător Robert M. Grant; Oxford at the Clarendon Press, 

1970) 2.15, „Trinitas is itself a Latinization of the Greek he trias („the triad”);   

Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 10: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
140 Theophilus of Antioch, “Apologia ad Autolycum vol. II” (Forgotten Books, 2018), 1066-1070, „Book II.15”. 

Online: https://ia800105.us.archive.org/18/items/PatrologiaGraeca/Patrologia%20Graeca%20Vol.%20006.pdf  
141 Irenaeus, The Demonstration of the Apostolic Preaching  (traducător D. D. Armitage Robinson; Londra: 

Society for Promoting Christian Knowledge New York: The Macmillan Co., 1920), 5. 
142 Edgar Foster, Angelomorphic Christology and the Exegesis of Psalm 8:5 in Tertullian's Adversus Praxean: 

An Examination of Tertullian's Reluctance to Attribute Angelic Properties to the Son of God (University Press 

Of America, 2006), 42. 
143 Justo L. Gonzáles, The Story of Christianity, vol. 1 (New York: HarperCollins Publishers, 2010), 91-93.  
144 Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Stoicism”: https://plato.stanford.edu/entries/stoicism/  
145 Christine Trevett, Montanism: Gender, Authority and the New Prophecy (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1996), 2-7. 

http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Clement%20of%20Alexandria_PG%2008-09/Paedagogus.pdf
http://www.newadvent.org/fathers/0209.htm
http://adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
https://ia800105.us.archive.org/18/items/PatrologiaGraeca/Patrologia%20Graeca%20Vol.%20006.pdf
https://plato.stanford.edu/entries/stoicism/
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scris părerea lui despre cei trei membri ai „trinității”. El a fost toată viața un adept al 

subordonării între Persoanele Dumnezeirii, adică Dumnezeu (Tatăl) este mai mare decât Fiul 

și decât Duhul Sfânt, iar Fiul mai mare decât Duhul Sfânt. 

Origen a scris peste 6000 de lucrări, dar multe dintre ele au fost arse sau distruse.146 El 

a murit ca martir pentru Hristos. A crezut toată viața că Fiul lui Dumnezeu a fost Întâiul 

născut al întregii creații și S-a întrupat pe Pământ avânt un trup ca orice om.147A disprețuit 

învățătura doketistă.148 A considerat că Isus avea atât natură umană (trup uman), cât și natură 

divină („Logos-ul”), iar cele două naturi ale Sale erau în complementaritate devenind divino-

uman în trup uman. Cu alte cuvinte, Hristos era atât uman, cât și divin.149 Origen mai credea 

că moartea lui Isus pe cruce a fost un teatru al lui Dumnezeu pentru că Isus era divin și nu 

putea să moară, deoarece nu a comis nici un păcat, iar Satana nu a avut capacitatea să 

înțeleagă acest lucru. Origen a crezut în subordonarea Persoanelor divine.  

Pentru Origen, Tatăl era principiul Ființei divine, iar stăpânirea universului era una 

absolută a Tatălui. Apoi, Fiul conducea doar ființele raționale. El fiind următorul, adică al 

doilea, după Tatăl, iar Duhul Sfânt era subordonat Fiului în rang.  „Fiul este născut și mai 

presus de toate cele făcute, dar Tatăl având natură nenăscută și fiind Dăruitorul 

binecuvântărilor este nemăsurat mai presus de Fiul”.150 Origen a considerat că relația dintre 

Fiul și Tatăl nu a avut vreun început pentru că Fiul a fost „generat etern”.151 Și a mai 

considerat că Fiul avea mai puțină putere decât Tatăl, dar nu se diferențiau în ceea ce privește 

timpul. În operele sale nu se găsesc păreri ariene (Fiul creat), ci un fel de semi-arianism (Fiul 

„născut” și subordonat Tatălui, dar fără început al zilelor înainte de orice creație). Pe timpul 

respectiv această gândire nu a fost considerată greșită fiindcă avea suport în unele scrieri ale 

Părinților de dinaintea sa, care susțineau faptul că Fiul este subordonat ontologic Tatălui.152  

                                                        
146 C. A. Patrides, Journal of the History of Ideas (Universitatea din Pennsylvania Press, 1967), 467-478. 
147 Tom Greggs, Barth, Origen, and Universal Salvation: Restoring Particularity (Oxford, England: Oxford 

University Press, 2009), 61.  
148 Justo L. González, Essential Theological Terms (Westminster John Knox Press, 2005), 46-47.  
149 Ehrman, Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew (Oxford, England: 

Oxford University Press, 2005), 155;  

Vezi și Greggs, Barth, Origen, and Universal Salvation, 61-62. 
150 Philip Schaff, “Ante-Nicene Fathers vol. IV” (Michigan WM. B. Eerdmans Publishing CompaNew York 

Grand Rapids, 1885), 240: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf04.vi.v.i.html#fnf_vi.v.i-p18.1   
151 P. Schaff, “Ante-Nicene Fathers”, 246. Vezi Origen, On Christ. De Principiis, 2, „Wherefore we have always 

held that God is the Father of His only-begotten Son, who was born indeed of Him, and derives from Him what 

He is, but without aNew York beginning.”: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf04.vi.v.ii.ii.html   
152 Claudio Moreschinni și Enrico Norelli, Istoria literaturii vechi, greceşti şi latine vol. II/1 (Iaşi: Editura 

Polirom, 2004), 37. 
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2.1.3. Părinții Bisericești din cel de-al treilea secol 

În secolul al III-lea au fost mulți Părinți, însă aici vor fi amintiți doar: Plotin (204-270 

d.Hr.),153 Ciprian (210-258 d.Hr.),154 Pamfil (240-309 d.Hr.),155 Alexandru din Alexandria 

(aprox. 250-326 d.Hr.),156 Arius din Alexandria (256-336 d.Hr.),157 Eusebiu de Cezareea 

(260-339 d.Hr.),158 Eusebiu de Nicomedia (secolul III-341 d.Hr.).159  

Ciprian episcopul Cartaginei, a murit martirizat pentru credința lui în Hristos. El a 

crezut că Isus Hristos era divino-uman și în Numele Lui era mântuit orice om care a avut 

această credință. După convertire, și-a modelat gândirea și stilul în acord cu modelul de 

gândire al lui Tertulian. A acceptat doctrina Trinitariană precum o înțelegea Tertulian, adică 

Dumnezeu este mai mare ca Fiul și ca Duhul, iar Fiul este mai mare decât Duhul Sfânt. Pamfil 

a crezut ceea ce a considerat și Origen. Acesta îi copia lucrările lui și era numit „noul Origen”, 

deoarece a moștenit învățăturile teologice ale lui Origen,160 totuși nu l-a cunoscut personal 

nici el și nici Eusebiu de Cezareea pe Origen.161  

Plotin era teolog și filosof și a dezvoltat teologia creștină.162 Totuși nu a fost acceptat 

de Biserica Apuseană, deoarece a avut învățături bazate pe gândirea filosofică a lui 

Aristotel,163 iar mai târziu Toma de Aquino a preluat anumite concepte teologice de la 

Plotin.164  

                                                        
153 Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Plotinus”: https://plato.stanford.edu/entries/plotinus/  
154 Catholic Church, Liturgia horarum, The Liturgy of the Hours according to the Roman Rite, vol. IV (editorial 

International Commission on English in the Liturgy; New York: Catholic Book Publishing CompaNew York, 

1975), 1406.  
155 Pamfil din Cezareea, Apologia lui Origen (traducător Cosmin Daniel Pricop; București: Editura Herald, 

Colecția Spiritualitate Creștină, 2009), 25-123.  
156 William Smith, “Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology”, 111-112, „Alexander of 

Alexandria”: http://catholicsaints.info/saint-alexander-of-alexandria/  
157 David Torkington, Wisdom from Franciscan Italy: The Primacy of Love (UK: John Hunt Pub., 2011), 113.  
158 González, The Story of Christianity, vol. 1 (Peabody: Prince Press, 1984), 129. 
159 Catholic Encyclopedia, “Eusebiu de Nicomedia”: http://www.newadvent.org/cathen/05623b.htm  
160 Origen, “Omilii și adnotări la Geneza” (ed. bilingvă; Iași: Editura Polirom, 2006), „Pamfil din Berytus”. A 

scris „în închisoare, o lucrare compusă din cinci cărți în apărarea lui Origen (307 d.Hr.)”. 
161 Timothy D. Barnes, Constantine and Eusebius (editor Andrew Louth; ed. reprinted; Harvard University 

Press, October, 2006), 93, 95;  

vezi și Eusebius of Caesarea, The History of the Church: From Christ to Constantin (ed. revisited; Penguin 

Classics, 1990), 266.  
162 Bertrand Russell, A History of Western Philosophy (Simon and Schuster, INC. 1945), 284-285. 
163 Kenneth Cole McLeisch, Aristotle: The Great Philosophers (Abingdon: Routledge, 1999), 5.  

Collins English Dictionary, “Aristotle”: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aristotle  
164 Marie-Dominique Chenu, “Encyclopedia Britannica”, Sf. Thomas Aquinas: 

https://www.britannica.com/biography/Saint-Thomas-Aquinas  
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http://www.newadvent.org/cathen/05623b.htm
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aristotle
https://www.britannica.com/biography/Saint-Thomas-Aquinas


                        

 

26 

 

Plotin, nici de către Biserica Răsăriteană nu a fost acceptat, deoarece a crezut într-o 

subordonare literală în „Trinitate”, la fel ca Grigore de Nisa, care l-a urmat mai târziu.165  

Alexandru din Alexandria a fost arhiepiscop și nu era de acord cu învățăturile lui 

Arius. L-a anatemizat la sinodul din Alexandria în 321 d.Hr. pentru credința lui că Fiul nu este 

de o singură substanță divină ca Tatăl și pentru că nu a considerat că Fiul este co-etern cu 

Tatăl; iar câțiva ani mai târziu l-a excomunicat. 

Arius a fost preot în Baucalis166- Alexandria, Egipt.167 Nu a fost de acord cu 

Alexandru din Alexandria că Tatăl și Fiul sunt o singură esență inseparabilă, ci de o singură 

substanță separabilă și nici nu credea că Fiul este fără început. El a fost influențat de unele 

scrieri ale lui Origen.168 Prin scrierile sale, Origen a influențat foarte mult gândirea teologică, 

iar unii cred că a fost cel mai important teolog al creștinismului. Cu toate acestea, perspectiva 

lui Origen a fost una diferită față de cea a lui Arius. El a considerat că „Logos-ul” era „generat 

etern”, adică fără un început, și subordonat Tatălui, în timp ce Arius fiind de acord cu Origen 

că Fiul era subordonat Tatălui, a respins concepția că Fiul este fără început. Deși a mai preluat 

de la Origen ideea că Fiul este o Ființă divină individuală de a Tatălui, Arius a considerat că 

Fiul a fost singura Ființă existentă din Tatăl și i-a fost dată eternitatea și atributele divine de 

către Tatăl.169 

Eusebiu de Cezareea a devenit consilier al împăratului Constantin cel Mare. A fost 

omul care a ajutat la adunarea cărților Noului Testament, însă acest lucru nu s-ar fi putut 

întâmpla dacă nu ar fi folosit informațiile scrise de Origen170. Origen a oferit materialele 

scrise de el bibliotecii din Cezareea, iar Pamfil care a fost adeptul învățăturilor lui Origen, i-a 

predat informațiile ucenicului său Eusebiu de Cezareea,171 creionându-i modul de gândire a 

lui Origen.172 A luptat doctrinar împreună cu Eusebiu de Nicomedia împotriva învățăturii 

Hristologice (doctrina despre natura lui Hristos) a lui Atanasie al Alexandriei (care a 

considerat că Fiul este co-etern și co-egal cu Tatăl). Ei nu au fost de acord cu Atanasie că 

                                                        
165 Fathers of the Church, The Brill Dictionary of Gregory of New Yorkssa (editori Lucas Francisco Mateo-Seco 

și Giulio Maspero; Leiden and Boston: Brill, 2010), 103. 
166 Christopher Haas, Antiquity: Topography Alexandria in Late and Social Conflict (Ancient Society and 

History) (ed. revised; Baltimore: Universitatea Johns Hopkins Press, 2006), 269.   
167 Haas, The Arians of Alexandria, vol. 3 (Vigiliae Christianae, Brill, 1993), 234-245. 
168 Edward Moore, Origen of Alexandria (SUA: The University of Tennessee at Martin, 2005), 23.  
169 L. D. Davis, The First Seven Ecumenical Councils (325–787) (Collegeville: Liturgical Press, 1983), 52-54. 
170 C. G. Bateman, Origen's Role in the Formation of the New Testament Canon (Lap Lambert Academic 

Publishing, 2012), 12. 
171 Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History (Amazon Digital Services LLC, 2010), 7.32.4.   
172 Eusebius of Caesarea, The History of the Church from Christ to Constantine (editor Andrew Louth; ed. 

revised; Penguin, 1989), 266.  
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Persoanele divine Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt co-eterne. Cu toate acestea, Eusebiu de 

Cezareea a împărtășit ceea ce a crezut și Atanasie, că Fiul are o natură divino-umană. Toată 

viața a susținut ceea ce este numit astăzi semi-arianism (Fiul lui Dumnezeu are un început 

prin nașterea literală din Tatăl înainte de a fi creat ceva în univers). 

Eusebiu de Nicomedia este cel care l-a botezat pe Constantin cel Mare.173 Nici el nu a 

fost un adept al consubstanțialității Persoanelor divine, ci poate fi considerat un semi-arian al 

zilelor actuale.174 În perioada în care a fost episcop în Constantinopol, au existat anumite 

disensiuni între două concepții teologice cu privire la natura Fiului lui Dumnezeu. Unii 

considerau că Fiul avea „natură asemănătoare” cu a Tatălui (homoiousios, în acest capitol al 

lucrării sunt numiți „gruparea ariană” sau „arianismul”), iar alții credeau că Fiul avea „natură 

identică” cu a Tatălui (homoousios, trinitarienii tradiționali de astăzi). La data respectivă 

gruparea homoiousios era credința favorizată la curtea regală,175 iar la Consiliul de la Niceea 

din 325, Eusebiu de Nicomedia a fost liderul principal al concepției ariene, homoiousios. 

2.1.4. Părinții Bisericești din cel de-al patrulea secol 

Având în vedere că în secolul al IV-lea s-a stabilit doctrina Trinității, aici va fi 

prezentat pe scurt ceea ce au crezut Părinții Bisericești, despre această doctrină. Cei mai 

cunoscuți Părinți Bisericești din secolul al patrulea au fost: Atanasie al Alexandriei (296-373 

d.Hr.),176 Eustatie al Antiohiei (secolul IV),177 Vasile cel Mare (329-379 d.Hr.),178 Grigore de 

Nisa (335-395 d.Hr.),179 Grigore de Nazianz (329-389 d.Hr.),180 Ioan Gură de Aur (349-407 

d.Hr.),181 Augustin (354-430 d.Hr.)182 și Ieronim (347-420 d.Hr.).183 

                                                        
173 Catholic Encyclopedia (editor), “Eusebius of Nicomedia”: http://www.newadvent.org/cathen/05623b.htm  
174 H. A. Drake, Constantine and the Bishops (Johns Hopkins University Press, 2002), 395.  
175 Mark Ellingsen, Reclaiming Our Roots: An Inclusive Introduction to Church History: The Late First Century 

to the Eve of the Reformation vol. 1 (Wipf & Stock Pub, 2012), 121.   
176 Catholic Encyclopedia (editor), “St. Athanasius”: http://www.newadvent.org/cathen/02035a.htm  
177 Socrates (Scholasticus), “Ecclesiastica Historia” (editor Robert Hussey; Nabu Press, 2011), ch. XIV: 

http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf202.ii.vii.xiv.html  
178 Encyclopedia Britanica (editor), “St. Basil the Great”: https://www.britannica.com/biography/Saint-Basil-the-

Great  
179 Fathers of the Church, The Brill Dictionary of Gregory of New Yorkssa (Lucas Francisco Mateo-Seco și 

Giulio Maspero (editori); Leiden and Boston: Brill, 2010), 103. 
180 Encyclopedia Britanica (editor), “Saint Gregory of Nazianzus”:https://www.britannica.com/biography/Saint-

Gregory-of-Nazianzus  
181 John Chrysostom și Paul W. Harkins, Discourses Against Judaizing Christians (The Catholic University of 

America Press, 1999), 68. 
182 J. Wells, Longman Pronunciation Dictionary (ed. 2nd; New York: Longman, 2000), 13.  
183 Encyclopedia Britanica (editor), “St. Jerome”: https://www.britannica.com/biography/Saint-Jerome  
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Atanasie al Alexandriei a fost un elev a lui Alexandru din Alexandria și a susținut ceea 

ce a crezut Alexandru despre doctrina „Trinității” și despre „Hristologie”. 

Eustatie al Antiohiei a luptat înainte de Conciliul de la Niceea împotriva învățăturilor 

„arianismului”. El se opunea învățăturilor lui Eusebiu de Nicomedia.  

Vasile cel Mare a fost cel mai mare dintre „cei trei Cappadocieni” alături de Grigore 

de Nisa si Grigrore de Nazianz. Vasile a considerat doctrina „trinitariană” ca fiind cea corectă 

și a scris împotriva doctrinei „arianismului”. A mai scris împotriva celor care au negat 

existența Duhului Sfânt, adică le-a explicat că Duhul Sfânt este o Persoană co-eternă ca Tatăl 

și ca Fiul. 

Grigore de Nisa a crezut că „trinitatea” are o singură substanță (homoousios) în trei 

Persoane (hypostasis) în armonie cu Consiliul de la Constantinopol din 381 d.Hr.,184 că Fiul 

era născut („generat etern”) din Tatăl, iar Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și Fiul. În ceea ce 

privește „trinitatea”, a crezut că Fiul se subordonează Tatălui, iar Duhul Sfânt se 

subordonează Fiului.185 Aceste diferențieri, spune Robert Jenson, sunt între identitățile 

fiecărei Persoane din cadrul Dumnezeirii, nu între relațiile dintre cei trei divini,186 adică a 

crezut că Tatăl are prioritate ontologică (ceea ce privește existența, natura divină), Fiul are 

prioritate epistemologică (ceea ce privește cunoașterea), iar Duhul Sfânt are prioritate 

metafizică (ceea ce nu poate fi perceput prin simțuri). L-a considerat pe Dumnezeu că este 

infinit187 și din acest motiv a considerat că omul nu îl poate înțelege pe Dumnezeu.188 

Augustin a fost un teolog creștin și filosof.189 Înainte de convertire a fost maniheist,190 

apoi neoplatonist,191 iar după convertire (386 d.Hr.) a vorbit despre filosofia greacă din 

perspectivă creștină. El a fost „trinitarian” așa cum a învățat biserica la cele două Sinoade 

ecumenice192 și a scris una dintre cele mai mari lucrări din istorie despre „trinitate” în ceea ce 

privește „Logos-ul”,193 sub numele de Analogia psihologică194 a „Trinității”.195 În această 

                                                        
184 Duane H. Larson, Times of the trinity: a proposal for theistic cosmology (Peter Lang Inc., International 

Academic Publishers, 1995), 42. 
185 Robert W. Jenson, The Triune Identity: God according to the Gospel (Wipf and Stock, 2002), 167. 
186 Morwenna Ludlow, Gregory of New Yorkssa: ancient and (post)modern (Oxford University Press, 2007), 43. 
187 Fathers of the Church, The Brill Dictionary of Gregory of New Yorkssa (editori Lucas Francisco Mateo-Seco 

și Giulio Maspero; Leiden and Boston: Brill, 2010), 424. 
188 Fathers of the Church, The Brill Dictionary of Gregory of New Yorkssa, 425. 
189 Russell, A History of Western Philosophy, 10.  
190 Encyclopedia Britanica (ed.), “Manichaeism”: http://www-bcf.usc.edu/~sbriggs/Britannica/manichaeism.htm  
191 Encyclopedia Britanica (editor), “Neoplatonism”: https://www.britannica.com/topic/Neoplatonism  
192 Robert L. Wilken, The Spirit of Early Christian Thought (New Haven: Yale University Press, 2003), 291.  
193 Henry Chadwick, Sf. Augustin, Confesiuni (2008 ed.; Presa Universitatii Oxford, 1992), 130. 
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lucrare se poate observa influența lui Plotin,196 care l-a învățat pe Gaius Marius Victorinus,197 

iar acesta pe Augustin.  

Grigore de Nazianz a ajuns arhiepiscop al Constantinopolului (379-383 d.Hr.). El a 

spus că în Vechiul Testament a fost mai deslușită personalitatea Tatălui, iar a Fiului este mai 

obscură. Pe când, în Noul Testament a fost arătată Dumnezeirea Fiului. După înălțarea lui 

Isus, Duhul Sfânt locuiește printre noi și ne descoperă „trinitatea”. „Cu timpul și cu înaintări 

treptate din slavă în slavă lumina Treimii va lumina în cea mai limpede strălucire.”198  

Ioan Gură de Aur, cunoscut și sub numele de Ioan Chrysostom, a fost arhiepiscop de 

Constantinopol și i-a plăcut să studieze despre cunoașterea de Dumnezeu. Îi combătea pe 

anomieni (cei care au susținut că Fiul este divin, dar nu fără început în preexistența Sa), 

argumentând că Ființa lui Dumnezeu este incomprehensibilă (imposibil de înțeles)199 și 

incognoscibilă (imposibil de cunoscut prin rațiunea umană)200. 

Ieronim a fost preot, teolog, duhovnic și scriitor. A luptat împotriva „arianismului” și a 

„pneumotomiei”201. El a susținut învățăturile Sinoadelor ecumenice.  

Mai sunt și alți Părinți Bisericești care au dezvoltat teologia creștină și au fost niște 

apologeți remarcabili în istorie.202  

2.2. Consiliul de la Niceea – dezbaterea naturii și a funcției Fiului 

Mișcarea non-trinitariană are rădăcini adânci, cu mult timp înainte de Arius. Cuvântul 

„născut” a fost interpretat de-a lungul secolelor fie în mod literal/real, fie funcțional. Printre 

scriitorii primelor două secole erau unii Părinți care au susținut subordonarea Fiului de către 

Tatăl în mod literal, iar alții au considerat că aceasta era doar la nivel funcțional. Origen a 

considerat un fapt literal că Fiul era subordonat Tatălui și, de asemenea, că Fiul era divin. El 

și-a exprimat crezul prin afirmarea faptului că Fiul era născut din Tatăl printr-o „generare 

                                                        
196 Stanford Encyclopedia of Philosophy (editor), “Plotinus”: https://plato.stanford.edu/entries/plotinus/  
197 Stanford Encyclopedia of Philosophy (editor), “Medieval Philosophy”: 
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2010), 5, 26. 
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eternă”,203 adică Fiul se reflectă ca într-o oglindă din Tatăl.204
 Această reflecție este înțeleasă 

din punct de vedere filosofic grecesc. În secolul al III-lea, Paul de Samosata,205 episcop al 

Antiohiei între anii 260-268 d.Hr., a fost monarhist206 (o doctrină non-trinitariană) și învăța pe 

oameni adopțianismul207. Lucian al Antiohiei a fost un teolog și martir,208 iar Paul l-a 

influențat pe Lucian al Antiohiei privitor la ce teologie să promoveze. Apoi Lucian a înființat 

o școală în Antiohia și i-a avut ca studenți pe Arius și pe Eusebiu de Nicomedia.209 În această 

școală i-a îndoctrinat pe elevii săi despre nașterea Fiului lui Dumnezeu din Dumnezeu Tatăl, 

în sens denotativ.210 Lucian nu a fost de acord cu alegorizarea din școala alexandriană211 și 

nici a învățăturilor alegorizante ale lui Origen.212  

2.2.1. Disputele despre Trinitate 

În Imperiul Roman, pe timpul lui Constantin cel Mare au existat mari dispute 

teologice. El a lăsat un timp, cu gândul că poate se „liniștesc apele”, dar „apele erau din ce în 

ce mai tulburi” în Imperiul Roman. Dezbaterile pe tema „trinității” și a „hristologiei”, cum ar 

fi „monofizismul”,213 „arianismul” și alte doctrine au fost intensificate din ce în ce mai 

                                                        
203 Marinela Vlad, “Dincolo de ființă: Neoplatonismul și aporiile originii inefabile” (București: Zeta Books, 
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Appleton, 1913): https://www.newadvent.org/cathen/11589a.htm 
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207 González, Essential Theological Terms, 139. 
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209 Livingstone, „Adoptianism”.   
210 Aleksandr Aleksandrovič Vasil'ev, History of the Byzantine Empire (324-1453) vol. I (ed. 2nd eng.; 

University of Wisconsin Press, 2012), „The empire from Constantine the Great to Justinian”.  
211 Encyclopedia Britannica, Alexandrian School vol. 1 (editor Hugh Chisholm; ed. 11th; Cambridge University 

Press, 1911), 573.  
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Gruyter, 1991), 1-806. 
213 A. A. Luce, Monophysitism Past and Present a Study in Christology (CreateSpace Independent Publishing 

Platform, 2017), 1-66. 
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mult.214 Pe lângă aceste teme au mai fost și alte probleme.215 Împăratul a simțit tensiunea 

poporului și a hotărât să oprească aceste probleme teologice printr-un Sinod ecumenic la 

Niceea în anul 325 d.Hr. La Conciliu au participat împăratul Constantin și peste 250 de 

episcopi.216 Printre cei prezenți amintim pe Alexandru al Alexandriei, Eusebiu de Nicomedia, 

Eusebiu de Cezareea și pe tânărul diacon Atanasie, care a participat la Conciliu în calitate de 

asistent, deoarece nu era episcop. Atanasie a ajuns cu timpul unul dintre cei mai mari 

apologeți ai „trinității”. Eusebiu de Nicomedia, împreună cu încă 22 de episcopi, l-au susținut 

pe Arius, însă Arius nu a fost prezent la Conciliu, deoarece nu era episcop, ci prezbiter.217  

La primul Conciliu ecumenic s-a stabilit pentru prima dată Crezul Creștin, numit și 

Crezul de la Niceea. În acest Crez s-a clarificat doctrina că Isus Hristos este unul și același cu 

Tatăl, adică „Fiul era de aceeași natură (homoousios) cu Tatăl (sau Unul în esență cu Tatăl)218 

și a fost „generat etern” din aceeași substanță a Tatălui” fiind inseparabili în natură,219 iar la al 

doilea Sinod ecumenic s-a stabilit că Duhul Sfânt purcede de la amândoi (învățătura Catolică), 

formând astfel Sfânta Treime. Doctrina „trinității” timpurie (lat. trinitas, de la trinus, 

„întreită”) susține că există un singur Dumnezeu, având aceeași substanță (homoousios, 

aceeași natură identică) în trei Persoane220 (hypostasis)221 divine având funcții diferite.222 

Cuvântul „substanță” are sensul de „natură”, pe când o „Persoană” face referire la 

„identitate”, „ipostază”.223 Preotul Arius al Alexandriei a ridicat câteva probleme doctrinare 

pe care ar trebui să le învețe creștinii, zicea el. S-a discutat mult această învățătură „ariană” la 
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217 González, The Story of Christianity, 164. 
218 Warren H. Carroll,  The Building of Christendom: History of Christendom vol. II (ed. 1st; Christendom Press, 
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primul Conciliu ecumenic și s-a hotărât că „arianismul”224 este o doctrină eretică,225 ceea ce a 

dus la excomunicarea lui Arius.226 Dacă Arius urma să creadă în „trinitate”, atunci era 

acceptat și pus înapoi în funcția sa. Dar el nu a acceptat doctrina trinitariană și a murit declarat 

eretic. Împăratul Constantin, după primul Conciliu ecumenic, a dat un edict imperial în care a 

zis că dacă cineva va mai poseda vreun document a lui Arius va fi pedepsit cu moartea.227 

Acest lucru a condus la distrugerea tuturor scrierilor găsite de origine ariană. 

2.2.2. Disputa Hristologică 

Istoricul Socrate al Constantinopolului (Socrates Scholasticus) a zis că Arius a 

declanșat controversa care îi poartă numele.228 Arius a interpretat o renaștere a 

sabelianismului în predica pe care a ținut-o Alexandru din Alexandria despre co-eternitatea 

Fiului cu a Tatălui. El a condamnat-o și a zis că nu este de acord cu Alexandru pentru că 

oricine este „născut” are un început, deci doctrina lui despre co-eternitatea Fiului cu a Tatălui 

nu este validă, deci Fiul a avut un timp când nu a existat. Aceasta a fost ideea de bază a 

arienilor și prin aceasta a susținut Arius doctrina sa că Fiul a avut un început. Pe baza 

scrierilor lui Origen, care a susținut faptul că Fiul era subordonat Tatălui; așa a început Arius 

dezbaterea cu cei care au considerat că Tatăl și Fiul au aceeași substanță.229 

Terry Hill, în urma studiilor asupra istoriei doctrinei „trinității”, a observat că marea 

dispută a fost între două școli de gândire, din Siria: antiohiană și alexandrină.230 Wilkinson a 

zis că școala din Alexandria promova o educație bazată pe un transcendentalism mistic și 

folosind interpretarea alegorică a Scripturii, dar școala din Antiohia a pus accentul pe 

interpretări istorico-gramaticale a Bibliei și a respins modurile filosofice grecești de 

gândire.231 De asemenea, Wilkinson, a mai scris în capitolul următor că bisericile Siriei, care 

au avut doctrinele pure ale creștinismului, au fost îngrozite de folosirea filosofiei grecești în 
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interpretarea Bibliei și ei s-au împotrivit doctrinelor gnosticismului care apăruseră în 

programul de educație creștină a școlii bisericii din Alexandria.232  

În Enciclopedia Romano-Catolică, când vorbește despre Lucian al Antiohiei se 

exprimă cu puține informații despre viața sa. În articol, este scris că îl admiră pe Lucian 

pentru că a lăsat o amprentă profundă de-a lungul istoriei creștinismului. El s-a opus 

tendințelor de alegorizare ale școlii alexandriene, promovând o interpretare literală a Bibliei, 

care a dominat în Biserica Răsăriteană pentru foarte mult timp. Din perspectiva 

comentatorilor creștini,233 Lucian este părintele concepției numită în istorie „arianismul”.234 

În Alexandria, oameni precum Origen și Clement, recunoscuți ca Părinți ai Bisericii, 

au adoptat filosofia păgână a grecilor și au aplicat la studiul Bibliei aceleași metode de 

interpretare care au fost comune în studiul lui Homer și a diverșilor scriitori greci. Criticismul 

mai înalt s-a născut în școala alexandriană. Acesta a fost rezultatul amestecului adevărurilor 

învățate de Hristos și a filosofiei false a grecilor.235 Arius a scris mult înainte să fie 

excomunicat, dar toate lucrările sale au fost arse la porunca împăratului Constantin de către 

ortodocși.236 După ceva timp, „cărțile lui Arius au fost arse, iar urmașii/adepții lui au fost 

marcați ca dușmani ai creștinismului”.237Arius a fost anatemizat și excomunicat238 de către 

Papa Petru I al Alexandriei,239 în anul morții lui (311 d.Hr.)240. Arius nu a fost de acord cu 

doctrina teologiei creștine amestecată cu învățătura păgână greacă veche.241 

După ce a ajuns episcop de Cezareea, Eusebiu a fost chemat după anul 313 d.Hr. de 

către Arius (fiind excomunicat de către Alexandru I al Alexandriei;242 Arius a fost exclus de 

mai multe ori și reprimit de mai multe ori). Consiliul Cezareei nu a găsit vină în teologia lui 

                                                        
232 Benjamin George Wilkinson , Truth Triumphant (1944), 48, „Lucian and the church in Syria”. 
233 Cea mai notabilă excepție modernă fiind: Henry Melvill Gwatkin, Studies in Arianism (Londra, 1900). 
234 Catholic Encyclopedia, “Lucian of Antioch”: http://www.newadvent.org/cathen/09409a.htm  
235 Stephen Nelson Haskell, The Story of Daniel the Prophet (1908) (CreateSpace Independent Publishing 

Platform, 2014), 261, ch.16 „The Mystery of Iniquity”.  
236 James T. Jr. Dennison,  “Arius ‘Orthodoxos’; Athanasius ‘Politicus’: The Rehabilitation of Arius and the 

Denigration of Athanasius”: http://www.kerux.com/doc/1702A5.asp  
237 Philip Schaff, “History of the Christian Church, Volume III: Nicene and Post-Nicene Christianity. A.D. 311-

600” (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997; Electronic Bible Society, Dallas, TX, 1998), 

cuvintele „The books of Arius were burned”: https://ccel.org/ccel/schaff/hcc3/hcc3.iii.xii.iv.html 
238 Francis Lieber, The Encyclopedia Americana vol. 2 (ed. International; Danbury: Grolier Academic Reference, 

1997), 297.  
239 Catholic Truth Committee, The Catholic Encyclopedia (editor Charles Herbermann; New York: Robert 

Appleton CompaNew York, 1913), art. „St. Peter of Alexandria”.  
240 Severus of Al'Ashmunein, “History of the Patriarchs of the Coptic church of Alexandria” (Fages, 1904), 383: 

http://www.tertullian.org/fathers/severus_hermopolis_hist_alex_patr_02_part2.htm#PETER_I  
241 Walter Burkert, Greek Religion: Archaic and Classical (Harvard University Press, 1985), 2:1:4. 
242 William Smith, “Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology”, 111-112. 
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Arius.243 Fiind un om plăcut și un om bine pregătit teologic, a ajuns să se poată bucura de 

favoarea împăratului Constantin.244 Arius, deși nu a fost prezent personal, și-a prezentat crezul 

său la Consiliul de la Niceea, prin episcopii care au fost de partea sa.245 El a susținut o 

învățătură a lui Origen, care a pus bazele „arianismului” și anume că Fiul este subordonat 

Tatălui. Origen a crezut în monarhia lui Dumnezeu (Tatăl) care este cauza tuturor lucrurilor și 

a creaturilor, iar Fiul (Isus Hristos) este distinct de Dumnezeu (Tatăl), adică Ei sunt două 

Ființe separate.246 Eusebiu de Cezareea, în lucrarea sa Peri teofaneias, a scris despre 

întruparea „Logos-ului” divin împotriva învățăturii lui Atanasie.247 Pe când, Eusebiu al 

Antiohiei a fost total împotriva acestei gândiri de subordonare între Persoanele divine.248 

În anul 320 d.Hr., a fost stabilit un sinod în Alexandria unde Alexandru al Alexandriei 

l-a condamnat pe Arius de erezie. În 321 d.Hr., Arius a convocat un alt sinod în Alexandria, 

deoarece el nu și-a oprit transmiterea învățăturilor sale. La sinod, și-a prezentat învățătura sa, 

că Fiul nu este la fel de etern ca Tatăl și nici de o singură substanță (gr. homoousios) cu Tatăl, 

iar cei din sinod când au auzit ultima idee s-au îngrozit de afirmația sa și l-au anatemizat.249 În 

anul 325 d.Hr., s-a organizat primul Conciliu ecumenic la Niceea și a durat două luni. Din 

ambele părți s-a discutat pe baza Scripturii.250 Printre cei care l-au susținut pe Arius a fost 

Eusebiu de Nicomedia și Eusebiu de Cezareea.251 După aceste luni de dezbateri hristologice, 

s-a stabilit că învățătura lui Arius a fost erezie.252 Mulți au considerat că Arius a promovat 

doctrina că Fiul este o Ființă divină creată direct din Tatăl.253  

T. Hill îl citează și îl crede pe Wilkinson (care și el la rândul său îl citează pe Phillipus 

Limborch): „se îndoiește de faptul că Arius a susținut vreodată că Hristos a fost creat în loc să 

fie născut”.254 Mulți cred că la primul Conciliu ecumenic s-a discutat divinitatea lui Hristos, și 

                                                        
243 Geza Vermes, Christian Beginnings from Nazareth to Nicea (Allen Lane the Penguin Press, 2012), 228.   
244 N. Lenski, The Cambridge Companion to the Age of Constantine (ed. 1st; Cambridge Univ. Press, 2005), 59. 
245 Williston Walker, A History of the Christian Church (Edinburgh: T&T Clark, 1959), 108.  
246 J. Aulay și A. J. Campbell, The Story of the Church (Loyola Press, 2007), 102, cap. „Nicaea”. 
247 Samuel Lee, Eusebius, Bishop of Caesarea on the Theophania or Divine Manifestation of Our Lord and 

Saviour Jesus Christ (1843) (Forgotten Books, 2017), xxi–xxii.  
248 Encyclopedia Britannica (editor), Alexandrian School, 76. 
249 Aziz S. Atiya, The Coptic Encyclopedia (New York: Macmillan Publishing CompaNew York, 1991), 25.      
250 Watchtower Bible și Tract Society, God's Kingdom Rules! (Watchtower Bible and Tract Society, 1963), 477, 
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Academic, 2006), 60-72.  
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(Baker Book House, 1970), 45. 
254 Benjamin George Wilkinson , Truth Triumphant, 142, cap. „How the church was driven into the wilderness”. 
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anume dacă Hristos este Dumnezeu/divin sau nu, dar nu acesta a fost motivul întâlnirii lor, ci 

pentru a dezbate dacă Fiul era sau nu fără început ca Tatăl, adică dacă era sau nu de o 

substanță cu Tatăl.255 Arius afirma că niciunde în Biblie nu apar termeni ca „aceeași 

substanță” sau că Persoanele divine sunt în aceeași măsură eterni.256 Cei din gruparea 

alexandrină, la Conciliul din Niceea, au fost revoltați pe afirmația lui Arius, că a existat un 

anumit timp, înainte de a fi creat ceva în univers, când Fiul nu a existat. „Acest punct de 

vedere a agravat cel mai mult situația”.257 Cei ce erau prezenți în Conciliu au înțeles din 

mesajul lui Arius că Fiul are un început și e separat de Tatăl. Fiul era cea mai veche și iubită 

Ființă a lui Dumnezeu, născută din nimic, căci a fost descendentul direct, prima Producție a 

lui Dumnezeu, adică singura Ființă pe care a născut-o vreodată în existența Sa eternă, înainte 

de orice veșnicie/veac. Doar Tatăl nu are început și este atât nelimitat în puteri, cât și etern.  

După aducerea la existență, Fiul avea voință liberă ca orice om. Prin această voință 

liberă, El era în adevăratul sens al cuvântului Fiu pentru că trebuia să fie după Tatăl. Fiul a 

fost „Dumnezeu” numai prin permisiunea și puterea Tatălui.258 Deci, prin urmare, Arius a tras 

concluzia că Fiul era o Ființă finită.259  

Adepții lui Arius ca să-și argumenteze crezul lor, printre multitudinea de versete, s-au 

folosit de Proverbele 8:22-25, unde se afirmă în limba greacă (LXX) că Înțelepciunea, adică 

Fiul, a fost născut sau făcut, deci are un început;260 s-au mai folosit de Ioan 14:28 „Tatăl este 

mai mare decât mine” și de Coloseni 1:15 „întâiul născut al întregii creații”. Prin urmare, Fiul 

este subordonat Tatălui, fiindcă Tatăl e mai mare decât Fiul, deci doar Tatăl este fără început.  

Creștinii până atunci au crezut că Isus are o natură divino-umană. Atât Arius, cât și 

Alexandru au crezut că Isus are o natură divino-umană. Însă Arius nu era de acord cu 

Alexandru că Fiul lui Dumnezeu are o substanță divină inseparabilă de Dumnezeu Tatăl, ci că 

are o natură divină separată de Tatăl. Fiului i s-a dat eternitatea și atribuțiile divine, prin 

naștere divină. La primul Conciliu ecumenic, s-a adus în discuție problema înțelegerii 

expresiei „născut din Tatăl”, acest lucru este scris în Crezul de la Niceea (325 d.Hr.): „Fiul lui 

Dumnezeu ‘singurul născut’; care este din esența/natura/substanța Tatălui”.261  
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Press, 1991), 164.  
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Alexandru al Alexandriei a spus: „Noi am aflat că Fiul este imuabil, capabil de orice și 

perfect, ca și Tatăl, cu singura diferență că este ‘născut’. El este chipul exact și precis al 

Tatălui Său. Căci este clar că imaginea (chipul) cuprinde pe deplin totul prin care există 

asemănarea mai mare, așa cum ne-a învățat Domnul atunci când a spus: ‘Tatăl Meu este mai 

mare decât Mine’ ”.262 

Terry Hill observă ceea ce a scris episcopul Alexandru, spunând că diferența dintre 

Tatăl și Fiul este că Fiul este născut din Tatăl, pe când Tatăl nu este născut.263 Alexandru și-a 

continuat scrisoarea spunând:  

Și în concordanță cu aceasta, credem că Fiul a existat întotdeauna din Tatăl; căci este 

strălucirea slavei Lui și imaginea limpede a Persoanei Tatălui Său. Dar nimeni să nu 

fie determinat de cuvântul „întotdeauna” şi să-și închipuie că Fiul este nenăscut, așa 

cum cred unii care au mintea oarbă: pentru că a spune că El era, că El a fost 

întotdeauna și înainte de toate veacurile, nu este totuna cu a spune că El este 

nenăscut.264  

Arius și-a exprimat astfel convingerea: „Dar noi spunem și credem și am învățat și 

învățăm că Fiul nu este nenăscut şi că El nu își capătă substanța din nicio materie; dar prin 

propria voință și plan, El a continuat să existe înainte de timp și înainte de veacuri, ca 

Dumnezeu desăvârșit, doar născut și neschimbător și că înainte de a fi născut sau creat sau 

intenționat sau stabilit, El nu era”.265  

Episcopul Alexandru a spus, în dreptul celor care nu cred că Isus a fost născut, că ei au 

„intelectul orbit” sau altfel spus, ei sunt „deficienți în ceea ce priveşte puterea intelectuală”.266 

T. Hill consideră că dezbaterea primului Conciliu ecumenic, a fost explicarea conceptului de 

„născut din Tatăl”. Pe de-o parte, Arius și simpatizanții lui arianiștii/antiohienii au susținut 

faptul că nașterea Fiului a avut un început, fiind „născut din Dumnezeu”, neavând aceeași 

vârstă ca Tatăl; de cealaltă parte, alexandrienii (trinitarienii de azi tradiționali) au susținut 

faptul că Fiul este la fel de etern ca Tatăl, dar „născut veșnic” (în termeni filosofici).267  

                                                        
262 Teodoret, “Chapter 3. The Epistle of Alexander, Bishop of Alexandria to Alexander, Bishop of 
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T. Hill a mai observat că atât Arius, cât și Alexandru au susținut faptul că Fiul este 

Dumnezeu/divin, chiar dacă nu s-au exprimat în aceeași termeni. T. Hill nu e de acord cu 

majoritatea oamenilor care spun despre Arius că ar fi crezut că Fiul lui Dumnezeu a fost creat, 

ci născut.268 Arius a susținut că Fiul, în preexistența Sa era „neschimbător”, adică în calitate 

de Dumnezeu/divin a ales ca să nu facă vreun păcat, comparându-l pe Fiul cu îngerul Lucifer, 

care este schimbător, alegând să păcătuiască.269 

Episcopul Alexandru al Alexandriei când a vorbit despre „nașterea din Dumnezeu” a 

Fiului lui Dumnezeu a explicat-o cu Psalmul mesianic 110:3, astfel: „Și oare, nu aceste 

cuvinte: ‘Eu te-am născut din pântece înaintea dimineții’, arată în mod deplin calitatea 

naturală de Fiu prin naștere paternă a Celui al cărui sorț (parte) este nu din râvna 

comportamentului sau exercițiul în dezvoltarea morală, ci prin individualitatea naturii? De 

aici rezultă că filiația Fiului, Unicul-născut al Tatălui este incapabil să păcătuiască”.270  

O altă diferență hristologică între Alexandru și Arius: Alexandru a crezut că Isus nu 

putea să păcătuiască - după întrupare - precum orice ființă creată, pe când Arius a considerat 

că Hristos putea păcătui în orice moment, astfel Isus Hristos care era Dumnezeu/divin putea 

să își schimbe caracterul, printr-o alegere greșită din nepăcătos în păcătos. Alexandru a 

considerat această perspectivă teologică ca fiind erezie, anatemizându-i pe toți cei ce au fost 

de partea lui Arius.271  

La Conciliu utilizarea cuvântului homoousios a fost folosit de un bărbat pe nume 

Sabellius, care a crezut că există un singur Dumnezeu manifestat în trei ipostaze: Tatăl în 

Vechiul Testament (Creator), Fiul în Noul Testament până la înălțare (Răscumpărător), iar 

Duhul Sfânt în Noul Testament după înălțare până la sfârșitul lumii (prezența lui Dumnezeu 

în om).272 Dezbaterea la Conciliu a fost una furtunoasă și s-au contraargumentat pe două 

cuvinte grecești foarte asemănătoare: homoousios (aceeași substanță, adică natură identică sau 

consubstanțial)273 și homoiousios (natură asemănătoare, dar nu identică)274.275  
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Wand a spus că: „Nu se cunoaşte cine a propus această formulare (singurul născut din 

Tatăl, care este din substanța Tatălui) [și] (născut nu făcut, consubstanțial cu Tatăl), dar 

probabil fie că Hosius (el era episcopul de Cordova din sudul Spaniei), fie chiar împăratul 

însuşi îndemnat de Hosius”.276 Nu se știe cu certitudine dacă Hosius,277 care a susținut 

homoousios la Consiliul de la Niceea, a acceptat pe patul de moarte ca să fie de partea 

doctrinei care promova învățătura homoiousios, după cum a spus Atanasie.278  

Whitham a zis că acel „cuvânt [homoousios] a marcat cu siguranță diferența 

fundamentală dintre concepția catolică despre Fiul lui Dumnezeu și întreaga învățătură ariană 

(...), dar nu a fost acceptat fără o luptă”.279 Apoi a continuat spunând că „foarte mulți nu au 

acceptat acest cuvânt homoousios din diverse motive: (1) cuvântul a fost împrumutat de la 

sabellieni; (2) nu există în Scriptură; (3) „a fost gândită în mod filosofic ca să sugereze o 

singură ‘substanță’ a Tatălui și a Fiului, în care ambii se împărtășesc”.280  

Arius a fost revoltat pe folosirea cuvântului homoousios, deoarece, spunea el că „s-a 

ieșit din cadrul Bibliei, ajungându-se astfel în domeniul speculațiilor și al filosofiei”.281 La 

Niceea, după ce s-a scris Crezul, s-a specificat: „Oricine va spune că a existat o vreme când 

Fiul lui Dumnezeu nu a fost sau că înainte de a fi născut El, nu a fost sau că a fost făcut din 

lucruri care nu au fost, sau că El este de o altă substanță sau esență [din Tatăl] sau că El este o 

creatură sau este supus schimbării sau transformării, pe toți cei ce spun așa, Biserica Catolică 

și Apostolică îi anatemizează”.282 

Cei de la acest Conciliu au folosit acest termen grecesc, homoousios, pentru a 

fundamenta un pretins concept biblic pe un termen filosofic. Chiar și după 50 de ani de la 

Consiliul de la Niceea, istoria prezintă că în Imperiul Roman credința majorității creștinilor a 

fost cea a lui Lucian al Antiohiei, adică homoiousios (doctrinele de azi ariană și semi-ariană), 
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280 A. R. Whitham, The history of the Christian Church (Rivingtons, 1950), 198-199. 
281 Terry Hill, “SDA trinity”, 114: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
282 Medieval Sourcebook, “The Ecthesis of the Synod at Nice”, Nicene Creed: 

https://sourcebooks.fordham.edu/source/nicenecreed.asp  

Schaff, A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church vol. XIV (ser. 2; Charles 

Scribner's Sons, 1905), 3.   
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nu cea homoousios (doctrina trinitariană tradițională).283 Atanasie a scris (citând din lucrarea 

Cugetarea lui Arius) despre ceea ce credea Arius, că Isus, care are natură divină, poate să 

păcătuiască, adică „rămâne bun prin voința Lui liberă, în timp ce El alege”.284  

Alexandru, Atanasie, Sozomon și toți adepții concepției „unei singure substanțe” 

(homoousios) au considerat că Isus nu ar fi putut păcătui pe Pământ.285 Atanasie a declarat în 

apărarea homoousios că Fiul nu are început, ci El a avut o „generare veșnică” din Tatăl,286 din 

acest motiv El a fost întotdeauna co-egal și co-etern cu Dumnezeu (Tatăl) în toate 

privințele.287 „Derivarea veșnică” sau „reflectarea chipului” Tatălui de către Fiul sugera că 

Fiul este fără început al zilelor și co-egal cu Dumnezeu. Prin expresia „derivare veșnică” sau 

„generarea eternă”, probabil trinitarienii de atunci făceau referire la reflectarea slavei Fiului 

din partea (gr. parà, Ioan 1:14) Tatălui. Dar Arius nu era de acord cu acest lucru, ci considera 

că această „reflectare” nu excludea subordonarea ontologică a Fiului. După aceste lungi 

dezbateri s-au hotărât că Fiul este fără început al zilelor și co-egal în putere cu Tatăl. Fiul este 

născut din aceeași substanță cu Tatăl și nu e separat de esența Tatălui.288  

La acest prim Consiliu al Niceei, Eusebiu de Nicomedia, care era de acord cu 

învățătura lui Arius, a acceptat după multe dezbateri să semneze, Crezul de la Niceea, „cu 

mâna, nu cu inima”, specifică unele surse vechi.289 Arius a zis către Eusebiu de Nicomedia, 

tovarășul său antiohian: „Noi suntem persecutați pentru că am spus că Fiul are un început şi 

că Dumnezeu este fără început”.290 T. Hill susține că este de o mare importanță faptul că 

Arius nu a fost persecutat pentru convingerea: dacă Fiul este Dumnezeu/divin sau nu, ci a fost 

persecutat fiindcă a crezut că în calitate de Fiu, personalitatea Sa are un început al existenței 

ca o Persoană separată de Tatăl și putea să aleagă ca să păcătuiască cât a fost pe Pământ. 

De asemenea trebuie ținut cont și de faptul că Alexandru nu l-a acuzat pe Arius că a 

negat divinitatea lui Isus Hristos. Alexandru a considerat că Fiul, ca Persoană, era separat de 

                                                        
283 Terry Hill, “SDA trinity”, 116: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
284 Athanasius, Discourses against the Arians (Platforma Independent Publishing Platform, 1893), Discourse 1, 

ch. 2, „Extracts from the Thalia of Arius”.  
285 Terry Hill, “SDA trinity”, 136: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
286 „Derivare veșnică” sau „generare eternă”. Expresia „generare eternă” a fost folosită de catre Origen, care 

înseamnă că Fiul este „imaginea reflectată ca într-o oglindă din Dumnezeu Tatăl”. Fiul nu are vreun început. 
287 John Henry Newman (traducător and editor), Select Treatises of St. Athanasius in Controversy with the 

Arians vol. 3 (Longmans, Green and co., 1920), 51.  
288 González, The Story of Christianity, 165.  
289 Rufinus of Aquilea, The Church History of Rufinus of Aquileia vol. 10 and 11 (traducător Philip R. Amidon; 

ed. 1st; Oxford University Press, 1997), 10.5.  
290 Teodoret, Ecclesiastical History (Book I), ch. 4: http://www.newadvent.org/fathers/27021.htm 
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Tatăl, dar fără început.291 Arius negând conceptul că Fiul este co-etern (fără început) ca Tatăl, 

respingea speculațiile/teoriile/ipotezele filosofice ale lui Alexandru că Isus este „născut 

veșnic/din veșnicie” din Dumnezeu și de „o singură substanță/esență/ființă” cu Tatăl.292  

Din Crezul de la Niceea (325 d.Hr.) și cel de la Constantinopol (381 d.Hr.) se găsește 

scris că Fiul este „Unicul-născut” din Tatăl.293 Cu trecerea timpului, traducerile biblice din 

întreaga lume au folosit aceeași expresie „Singurul-născut” sau „Unicul-născut” în dreptul 

Fiului pentru termenul grecesc monogenḗs. În credința formulată ca să-l învingă pe Arius și pe 

urmașii săi la Conciliul de la Niceea (325 d.Hr.) nu s-a stabilit nimic concret. Lucrul acesta 

este specificat în unele surse ale istoriei Bisericii.294 

2.3. Mișcările non-trinitariene – interpretarea naturii și a funcției Fiului 

2.3.1. După primul Conciliu ecumenic de la Niceea 

După excluderea lui Arius de către Alexandru din Alexandria, el a mers la prietenul 

său Eusebiu de Nicomedia,295 care a fost de partea sa.296 Cu ajutorul lui Eusebiu, Arius a 

reușit să își scrie teologia sa.297 Eusebiu de Nicomedia l-a botezat pe patul de moarte pe 

Constantin cel Mare. A ajuns episcop la Constantinopol între anii 339-342 d.Hr. A încercat ca 

printr-o activitate intensă să promoveze concepția semi-ariană (din zilele de azi) înaintea 

poporului și chiar „să-l impună la curtea Imperială și în Răsărit în general”.298 Totuși cu toate 

aceste străduințe ale sale nu a reușit să introducă învățătura lui Arius în Răsărit și nici nu a 

reușit să revoce hotărârea de la Sinodul de la Niceea din anul 325 d.Hr. 

În istorie, după Arius, Eusebiu de Nicomedia a susţinut cel mai mult părerile lui Arius, 

adepții acestei mișcări fiind numiți „eusebieni”. După moartea acestuia, cei din grupul 

homoiousios s-au divizat în diverse categorii, deoarece punctele doctrinare comune au ajuns 

să fie foarte puține. Mișcarea promovată de studenții lui Lucian al Antiohiei, după excluderea 

lui Arius, a fost răspândită barbarilor care se aflau în nordul Italiei, astăzi fiind țările: Franța, 

                                                        
291 Terry Hill, “SDA trinity”, 139: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
292 Terry Hill, “SDA trinity”, 140: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
293 P. Schaff, “8. The Nicene Creed”, Creeds of Christendom, with a History and Critical notes. Volume I. The 

History of Creeds, 29: http://www.ccel.org/ccel/schaff/creeds1.iv.iii.html  
294 Terry Hill, “SDA trinity”, 147: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
295 Frances M. Young, Andrew Teal, From Nicaea to Chalcedon: A Guide to the Literature and Its Background 

(ed. 2nd; Baker Academic, 2010), 59. 
296 A. H. M. Jones, Constantine and the Conversion of Europe (University of Toronto Press, Scholarly 

Publishing Division, 1978), 121.  
297 Frances M. Young, Andrew Teal, From Nicaea to Chalcedon, 61. 
298 G. Papadopoulos, Patrologie vol. II (part. 1; Editura Bizantină, 2009), 150.  
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Germania și Elveția. Adepții lui Arius au luptat după Sinodul de la Niceea împotriva 

concepției homoousios ca existând trei Persoane divine și doar un singur Dumnezeu.299  

Cei mai pregătiți arieni cunoscuți la primul Sinod ecumenic, în afară de Arius, au fost 

Eusebiu de Nicomedia,300 Eusebiu de Emesa,301 Asterie Sofistul302 și Eusebiu de Cezareea.303 

Eusebiu de Cezareea și Eusebiu de Nicomedia erau cei mai pregătiți dintre toți 

reprezentanții mișcării luciene/ariene. Aceștia doi reprezentau învățăturile lui Lucian al 

Antiohiei la cel mai înalt nivel teologic. În lucrarea intitulată Teologia eclesiastică, despre 

ceea ce a crezut Eusebiu de Cezareea despre „Logos-ul” creștin (adică Isus Hristos, Ioan 1:1-

3,14), se poate observa că el considera „Logos-ul” având aceeaşi natură divină ca Tatăl și un 

început al existenței înainte de a fi creat ceva în univers. Eusebiu de Cezareea credea ca 

Origen că Fiul (adică „Logos-ul”) este distinct de Tatăl (Dumnezeu), precum este separată 

lumina soarelui (Fiul) de sursa sa solară (Tatăl). Prin subordonare, înțelegea că Fiul („Logos-

ul”) acționează ca instrument al lui Dumnezeu (Tatăl), Creatorul vieții.  

A crezut că între cele două Persoane divine există o subordonare. În nici una din 

lucrările sale nu L-a numit pe Fiul „Dumnezeu” (adică nu este egal cu Dumnezeu Tatăl), 

deoarece a dorit să nu lase impresia cititorilor că el este politeist304 și nici sabellianist.305 

Eusebiu de Cezareea, de-a lungul istoriei, a fost un adept „lucianist” și nu este considerat un 

părinte bisericesc (cu majusculă). Rămâne până la moarte un susținător al învățăturilor lui 

Arius, iar ucenicul său Eusebiu de Emesa a continuat să susțină învățăturile profesorului său 

Eusebiu de Cezareea.  

 

 

 

 

                                                        
299 New World Encyclopedia (editor), “Arianism”: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/arianism 
300 Catholic Encyclopedia (editor), “Eusebius of Nicomedia”: https://www.newadvent.org/cathen/05623b.htm 
301 Robert E. Winn, Eusebius of Emesa: Church and Theology in the Mid-Fourth Century (Catholic University 

of America Press, 2011), Eusebius of Emesa.   
302 CrestinOrtodox.ro (editor), “Asterie al Amasiei”: https://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/parinti-

scriitori-bisericesti/asterie-al-amasiei-81448.html  
303 Treccani, “Eusèbio di Cesarea”: http://www.treccani.it/enciclopedia/eusebio-di-cesarea/    
304 Din gr. polytheos = polys (mulți) + Theos (zeu/Dumnezeu), semnificând: „mulți zei” sau „mulți dumnezei”. 
305 William Smith, A Dictionary of Christian Biography, Literature, Sects and Doctrines (editor Henry Wace; 

London: John Murray, 1877-1887), 567, „Sabellianism”.  
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2.3.2. După al doilea Sinod ecumenic până la formarea Bisericii Adventiste  

Până la Conciliul de la Constantinopol (381 d.Hr.) şi chiar în următorii ani, nu ceea ce 

a fost stabilit la Conciliu s-a păstrat drept Crez universal în creștinism, ci ceea ce se numește 

azi semi-arianism.306 După moartea lui Constantin cel Mare care a fost botezat de Eusebiu de 

Nicomedia, la tron a urmat fiul său Constantin al II-lea,307 un simpatizant al învățăturii lui 

Arius.308 La Consiliul de la Sirmium309 s-a stabilit că Tatăl era mai mare ca Fiul din punct de 

vedere ontologic (Fiul are un început, pe când Tatăl nu are început).310 Cei de la Consiliul de 

la Sirmium au acceptat doctrina pe care o susținut-o Arius. 

Cu toate demersurile făcute pentru ca biserica să accepte ideile propovăduite de Arius, 

al doilea Sinod ecumenic din 381 d.Hr., de la Constantinopol, a declarat „arianismul” ca fiind 

erezie. Liderii religioși au reafirmat și completat Crezul de la Niceea.311 După acest Sinod, 

„arianismul” a dispărut din Estul Imperiului Roman, deoarece împăratul Roman, Teodosiu I 

(340-395 d.Hr.),312 a dat legi și a impus edicte cu amenințări și pedepse împotriva 

învățăturilor lui Arius și a susținut doctrina care este numită astăzi „Trinitate”. După acele legi 

a început să se înrădăcineze în creștinism credința consubstanțialității Persoanelor divine. 

Lucrurile nu s-au întâmplat de la o zi la alta, ci a fost nevoie să treacă ani de zile. Cei care nu 

au fost de acord cu Crezul de la Niceea au fost omorâți. Scrierile lui Arius au fost arse și 

Teodosie cel Mare a impus trinitarianismul prin „Decrete de Stat”. El a avut o contribuție 

substanțială în păstrarea credinței creștine de la Conciliul de la Constantinopol.313 

În partea de Vest a Imperiului a fost un ucenic al lui Eusebiu de Nicomedia pe nume 

Ulfilas care a făcut misiune cu goții și vandalii.314 El le-a propovăduit cu mult succes 

învățătura homoiousios și a tradus Biblia în limba goților. La aceste popoare a supraviețuit 

învățătura lui Arius cam până în secolul al VIII-lea. În interpretarea profeției din Daniel 7, 

„cele trei coarne smulse din calea cornului cel mic au fost trei regate barbare care, deși 

                                                        
306 Terry Hill, “SDA trinity”, 147: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
307 Samuel N. C. Lieu și Michael H. Dodgeon, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars AD 226-363: 

A Documentary History (Routledge, 1994). 
308 A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, 284–602: a Social, Economic and Administrative Survey 

(Baltimore: Universitatea Johns Hopkins Press, 1990), 118. 
309 Timothy D. Barnes, Athanasius and Constantius: Theology and Politics in the Constantinian Empire 

(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993), 231-232. 
310 Aeterna Press (editor), Letters of the Blessed Theodoret, Jerome and Gennadius Lives of Illustrious Men, Life 

and Works of Rufinus with Jerome's Apology Against Rufinus vol. 4 (Aeterna Press, 2015), 446. 
311 A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, 118; 

Charles Freeman, 381 A.D.: Heretics, Pagans and the Dawn of the Monotheistic State (Pimlico, 2008), Heretics. 
312 Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire (London: J.M. Dent & Sons, 1966).  
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primiseră creștinismul, el era în forma sa ariană. Este vorba de heruli, vandali și ostrogoți. 

Aceste trei puteri ariene au stăpânit asupra Romei, fiind o piedică în calea ascensiunii puterii 

episcopului de Roma”.315 „Arianismul” a mai fost predicat în Africa de Nord, Spania și 

porțiuni ale Italiei până în secolele VI-VII, însă nu fără opoziție. De exemplu, Petru cel 

Venerabil,316 în secolul al XII-lea, l-a considerat pe profetul Mohamed succesorul lui Arius și 

precursorul antihristului. 

Pe timpul Reformei Protestante,317 o mișcare poloneză care a fost considerată ariană 

sub numele de „frații polonezi”,318 au respins doctrina „trinitariană”.319 De-a lungul secolelor 

au existat mai multe denominațiuni creștine și chiar post-creștine contemporane care 

propovăduiau arianismul într-o formă sau alta.  

După marea dezamăgire din anul 1844, mișcarea millerită s-a divizat. Din această 

mișcare a apărut gruparea Studenților Biblici,320 astăzi o parte din ei poartă numele de 

Martorii lui Iehova321 și sunt deseori numiți de către oponenții322 lor ca „arieni moderni” sau 

uneori „semi-arieni”323. Martorii susțin că Fiul cunoaște deplin pe Tatăl, pe când Arius a negat 

acest fapt. Despre Duhul Sfânt, Arius a considerat la fel ca Martorii că este o „forță activă” a 

lui Dumnezeu sau o „energie” divină, nefiind o Persoană. O altă diferență este că „arienii” se 

rugau direct lui Isus, pe când Martorii se roagă Tatălui prin Isus ca Mediator.324  

O altă grupare non-trinitariană care a pornit prin secolul al XIX-lea este Biserica lui 

Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă,325 adepții ei fiind cunoscuți sub numele de 

Mormoni. Hristologia lor diferă de teologia „ariană”, considerând că Fiul este ca Tatăl de 

                                                        
315 Mișu Croitoru, “Cornul Mic (Daniel 7)”: https://misucroitor.wordpress.com/2013/05/27/cornul-mic-daniel-7   
316 Catholic Encyclopedia (ed.), “Blessed Peter of Montboissier”: http://www.newadvent.org/cathen/10525b.htm  
317 Alastair Armstrong, European Reformation: 1500-1610 (Heinemann, 2002). 
318 Phillip Hewett, Racovia: An Early Liberal Religious Community (Blackstone Editions, 2004), 20-21.  
319 Earl Morse Wilbur, “A History of Unitarianism in Transylvania, England, and America” (Boston: Beacon 

Press, 1977), ch. 39 „The Socinian Exiles in East Prussia”: http://www.pacificuu.org/wilbur/ahu/book2/39.htm  
320 Robert Crompton, Counting the Days to Armageddon (Cambridge: James Clarke & Co, 1996), 12.  
321 James A. Beckford, The Trumpet of Prophecy: A Sociological Study of Jehovah's Witnesses (Oxford: Basil 

Blackwell, 1975), 118-9, 151, 200-201.  
322 Jehovah's Witnesses, “Arianism did not exist before the 4th century, but was a development of doctrine, just 

like Creedal Trinity”: http://www.bible.ca/trinity/trinity-history-arius.htm  
323 St. Matthew, Mark și Luke, The Arian Christian Bible (CreateSpace Independent Publ. Platform, 2010), 209. 
324 Jehovah's Witnesses, “Should You Believe in the Trinity?” Awake!: 12-3: https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-

e/102013286  
325 Mormons, “History”: https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics/country/united-states  
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etern.326 Ei sunt considerați de trinitarienii tradiționali o altă formă de „arieni”, deoarece îl 

consideră pe Fiul separat de Tatăl.327  

Pe lângă ei, mai există și alte mișcări unitariene.328 Ei sunt fie „arieni”, fie „socieni” în 

hristologia lor. După marea dezamăgire a milleriților din anul 1844 când revenirea Domnului 

Isus nu a avut loc, un grup mic de oameni din mișcarea millerită s-a hotărât să continue 

studiul Bibliei, să înțeleagă ce greșeli s-au făcut în interpretările profetice și să vadă care sunt 

doctrinele adevărate. Astfel s-a format o nouă biserică, cunoscută astăzi cu numele de Biserica 

Adventistă de Ziua a Șaptea.329 

Credința pionierilor adventiști a fost non-trinitariană, deoarece „atmosfera religioasă a 

secolului al XIX-lea a fost încărcată de ostilitate sau cel puțin de suspiciuni și prejudecăți cu 

privire la doctrina Trinității” care era de origine Catolică. Oamenii aceia aveau un mod de a 

vedea lucrurile mai mult raționalist, protestant și apocaliptic. Prin acest mod de gândire au 

acceptat non-trinitarianismul ca fiind doctrina corectă despre Dumnezeire.330  

Liderii mișcării Adventiștilor de Ziua a Șaptea au fost non-trinitarieni semi-arieni:331  

 James White îl considera pe Isus egal cu Dumnezeu, dar nu era de acord cu doctrina 

dumnezeirii „trei în unul” sau „unul în trei” și nici nu era de acord cu ideea că Hristos 

era inferior Tatălui; 

 Joseph Waggoner a publicat doar opinii pur „ariene” toată viața; 

 J. M. Stephenson avea convingerea că Hristos este singurul născut literal din Tatăl; 

 Merrit E. Cornell considera că doctrina „trinității” era un rod al apostaziei, la fel de rea 

ca doctrinele „nemuririi sufletului” și a „păzirii duminicii”; 

 J. Loughborough spunea despre „trinitate” că este de origine păgână; 

 Uriah Smith considera că Fiul este născut literal din Dumnezeu; 

 Charles W. Stone l-a început a fost „arian”, apoi și-a schimbat concepția în „semi-

arian”; 

                                                        
326 Mormon Metaphics, “Are Mormons Arians?”: 

https://web.archive.org/web/20120301105222/http:/www.libertypages.com/clark/10695.html  
327 Daniel S. Tuttle, “Religious Encylopedia III” (NEW YORKC: Funk & Wagnalls, 1891), 1578, ch. 

„Mormons”: http://www.olivercowdery.com/smithhome/1880s-1890s/1891ERK.htm  
328 Jack Zavada, “What Do Unitarian Universalists Believe?”: https://www.thoughtco.com/unitarian-universalist-

beliefs-and-practices-701571  
329 E. G. White, TV 410.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.1847#1854 

E. G. White, TV 411.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.1847#1856 
330 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 35: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
331 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 37-39: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
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https://www.thoughtco.com/unitarian-universalist-beliefs-and-practices-701571
https://www.thoughtco.com/unitarian-universalist-beliefs-and-practices-701571
https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.1847#1854
https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.1847#1856
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
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 Joseph Bates susținea că doctrina „trinitariană” este nebiblică; 

 R. F. Cottrell spunea că cei care cred în doctrina „trinitariană” sunt îmbătați cu vinul 

Babilonului; 

 J. N. Andrews considera că Fiul are un început al zilelor din veșnicii (înainte de orice 

veșnicie sau înainte de orice este creat); 

 D. M. Canright a susținut că Fiul este derivat din Tatăl; 

 Allonzo Trevier Jones și Ellet J. Waggoner susțineau concepția „semi-ariană” că 

Hristos a fost născut din Tatăl „atât de departe de veacurile trecute ale eternității încât 

este dincolo de cuprinderea minții omenești”. Ellet considera că Fiul avea toate 

drepturile divine, nu pentru că le-a primit, ci pentru că a fost născut din Tatăl. 

La nivel oficial, în anul 2020, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea declară că „există 

un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, o unitate de trei Persoane existând împreună 

dintotdeauna înainte de a fi creat ceva” în univers .332 Totuși pionierii adventiști nu credeau 

așa cum crede azi Biserica mondială Adventistă de Ziua a Șaptea din secolul XXI. Prima listă 

a principalelor puncte de credință ale Adventiștilor de Ziua a Șaptea a fost scrisă și publicată 

în 1872, de James White în revista The Signs of the Times și a rămas în forma aceasta până în 

anul 1888,333 având 25 de puncte de doctrină.334 Apoi în perioada 1889-1914, Uriah Smith a 

publicat în 1889 cele 28 de puncte de doctrină, în Review & Herald, și au fost publicate aceste 

doctrine până în 1914.335 De la prima publicație din 1872 până în anul 1914,336 la nivel oficial, 

adventiștii au considerat că Tatăl este Ființa Supremă, apoi Isus Hristos (Cel preexistent) este 

Fiul literal al veșnicului Tată, iar Duhul Sfânt de după Cincizecime este Duhul Fiului, 

manifestat prin atributele Sale de: omniprezent, omniscient și omnipotent.337 Începând cu anul 

morții lui Ellen G. White (1915),338 în perioada dintre 1915-1930 nu s-a găsit nici un 

document oficial al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea unde să fie publicate principiile 

fundamentale de credință. După această perioadă de 15 ani, Biserica Adventistă a acceptat în 

formularea crezului ei termenul „Trinitate”, iar procesul de trecere de la credința non-

                                                        
332 Conferința Generală AZȘ (editor), “Dumnezeirea”: http://www.adventist.ro/index/dumnezeirea/  
333 Paul Csavdari, “Punctele fundamentale de credinta”: http://laodicea.ro/wp_laodicea/cateva-cuvinte-cu-

privire-la-punctele-fundamentale-de-credinta/  
334 Paul Csavdari, “1872”: http://laodicea.ro/wp_laodicea/1872-2/  
335 Adventist archives, “Yearbooks”, 147-151: http://documents.adventistarchives.org/Yearbooks/YB1889.pdf  
336 Adventist archives, “Yearbooks”, 294-297: http://documents.adventistarchives.org/Yearbooks/YB1914.pdf  
337 Paul Csavdari, “1889”: http://laodicea.ro/wp_laodicea/1889-2/  
338 Find a grave, “Ellen Gould Harmon White”: https://www.findagrave.com/memorial/4483  

http://www.adventist.ro/index/dumnezeirea/
http://laodicea.ro/wp_laodicea/cateva-cuvinte-cu-privire-la-punctele-fundamentale-de-credinta/
http://laodicea.ro/wp_laodicea/cateva-cuvinte-cu-privire-la-punctele-fundamentale-de-credinta/
http://laodicea.ro/wp_laodicea/1872-2/
http://documents.adventistarchives.org/Yearbooks/YB1889.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Yearbooks/YB1914.pdf
http://laodicea.ro/wp_laodicea/1889-2/
https://www.findagrave.com/memorial/4483
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trinitariană, la credința trinitariană s-a făcut cu pași mici în ani de zile. Din anul 1931 până în 

1980,339 Biserica Adventistă a publicat 22 de puncte de doctrină, iar la punctul 2 scrie: 

Că Dumnezeirea sau Trinitatea, alcătuită din Veșnicul Tată, o Fiinţă personală, 

duhovnicească, omnipotent, omniprezent, omniscient, infinit în înțelepciune şi 

dragoste; Domnul Isus Hristos, Fiul veșnicului Tată, prin care au fost făcute toate şi 

prin care va fi realizată mântuirea cetei mântuiților; Duhul Sfânt, a treia Persoană a 

Dumnezeirii, marea putere regeneratoare în lucrarea de mântuire. Matei 28:19.340 

Începând cu anul 1981 punctele de doctrină au fost modificate, extinse și publicate 

până în anul 2005 în forma celor 27 de puncte de doctrine,341 iar din 2006 până în prezent în 

Biserica Adventistă, la nivel oficial, sunt 28 de puncte fundamentale de credință.342 

                                                        
339 Adventist archives, “Yearbooks”, 377-380: http://documents.adventistarchives.org/Yearbooks/YB1931.pdf  
340 Paul Csavdari, “1931”: http://laodicea.ro/wp_laodicea/1931-2/  
341 Adventist archives, “Yearbooks” (1981), 5-8: http://documents.adventistarchives.org/Yearbooks/YB1981.pdf  
342 Adventist archives, “Yearbooks” (2006), 5-8: http://documents.adventistarchives.org/Yearbooks/YB2006.pdf  

http://documents.adventistarchives.org/Yearbooks/YB1931.pdf
http://laodicea.ro/wp_laodicea/1931-2/
http://documents.adventistarchives.org/Yearbooks/YB1981.pdf
http://documents.adventistarchives.org/Yearbooks/YB2006.pdf
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CAPITOLUL 3. CONCEPȚIA DESPRE NATURA ȘI FUNCȚIA FIULUI LUI 

DUMNEZEU ÎN BISERICA ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA 

3.1. Concepția Adventistă trinitariană comparată cu cea Adventistă semi-ariană  

Acest capitol este bazat pe scrierile lui Ellen Gould White. După marea dezamăgire, 

din 1844, un grup de milleriți au căutat să afle care a fost motivul pentru care nu a revenit Isus 

Hristos în data de 23 octombrie 1844.343 Curând au aflat că după această zi a marii 

dezamăgiri, Isus Hristos a intrat în Sanctuarul din cer, din Sfânta în Sfânta Sfintelor în calitate 

de Mare Preot pentru ca să îndeplinească ultima etapă a slujbei Sale pentru neamul 

omenesc.344 Această grupare care nu și-a pierdut credința, a continuat să studieze și a aflat 

lucruri noi, față de ceea ce se învăța în bisericile populare. Punctele doctrinare distinctive 

dintre această nouă grupare creștină și celelalte confesiuni creștine erau Sabatul, nemurirea 

sufletului condiționată, Sanctuarul și doctrina despre a doua venire a lui Isus – premileniară 

(adică Isus revine înainte de cei 1000 de ani din Apocalipsa 20:2). Fiind la început, nu aveau 

decât câteva puncte de doctrină, dar cu timpul au mai adăugat în principiile fundamentale și 

alte convingeri biblice. 

În continuarea acestui capitol, vor fi prezentate două concepții diferite despre doctrina 

Dumnezeirii și alte puncte de doctrină care au legătură cu Dumnezeirea, în cadrul Bisericii 

Adventiste de Ziua a Șaptea. Pentru a arăta diferența dintre diferitele concepte ale 

Dumnezeirii, acestea vor fi adăugate în tabele. Înaintea fiecărui tabel va fi amintit subiectul 

discuției. Aranjarea tabelelor va fi prezentată în hiasme pentru a evidenția ideea centrală a 

mesajului fiecărei concepții. După tabele vor fi detaliate motivele acestor credințe.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
343 E. G. White, TV 409.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.1847#1849 
344 E. G. White, TV 422.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.1847#1911 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.1847#1849
https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.1847#1911
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3.1.1. Înainte de Planul de Mântuire și crearea Planului de Mântuire 

Tabel 1. Hiasm: Înainte de Planul de Mântuire și crearea Planului de Mântuire 

 Trinitarienii Adventiști Semi-arienii Adventiști 

A Există un singur Dumnezeu Triun. Există un singur Dumnezeu: Tatăl. 

B Acest Dumnezeu este dragoste. Acest Dumnezeu este dragoste. 

C 
Dumnezeu se manifestat în trei Persoane 

divine. 
Sunt două Ființe divine în univers.  

D Dumnezeu este omniprezent. 
Dumnezeu este prezent peste tot prin Duhul 

Său cel Sfânt. 

E Cei trei divini sunt co-egali și co-eterni. 

Dumnezeu are un singur Fiu divin literal, 

subordonat, născut real înainte de a fi creat 

ceva în univers. 

D` 
Duhul Sfânt este o Persoană divină la fel 

ca celelalte două Persoane. 

Duhul lui Dumnezeu Îi aparține Tatălui 

sau/și Fiului în funcție de context.  

C` 
Cei trei sunt una, fără subordonare 

ontologică/natură. 

Fiul se subordonează lui Dumnezeu, totuși 

fiind una în ontologie, caracter și scop. 

B` Dragostea lor este relațională. Dragostea este manifestată până la moarte. 

A` 

Dumnezeu se manifestă funcțional ca: 

Tată, Fiu și Duh Sfânt, doar în cadrul 

Planului de Mântuire. 

Dumnezeu este Tatăl, care se manifestă atât 

literal cât și funcțional. 

3.1.1.1. Trinitarienii Adventiști 

Înainte de a fi creat ceva în univers era o Lumina foarte puternică (Ioan 1:5). Această 

foarte mare Lumină este formată din trei Lumini. Luminile acestea sunt slava a trei Persoane 

distinctive care relaționează între Ele. Această Lumină foarte puternică se numește Dumnezeu 

(1 Ioan 1:5). Dumnezeu trăiește în lumină (Daniel 2:22). Există un singur Dumnezeu care are 

o singură substanță divină și este manifestat în trei Persoane luminoase distincte. Cele trei 

Persoane sunt co-eterne și co-egale care își manifestă dragostea (1 Ioan 4:8) în relația lor 

divină.345 Dragostea se manifestă între cel puțin două persoane, iar din acest motiv nu poate fi 

limitat la o singură Persoană, adică doar la Tatăl.346 Dumnezeu a stabilit să creeze lumea cu 

tot ce este (Ioan 1:3-4) și în cazul în care cineva va produce vreo răzvrătire să existe o soluție 

                                                        
345 Uniunea de Conferințe (editor), “Dumnezeirea”: http://www.adventist.ro/index/dumnezeirea  
346 Zoltán Szallos-Farkas, Doctrina Dumnezeirii (Universitatea Adventus, 2017), curs oral. 

http://www.adventist.ro/index/dumnezeirea
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pentru eliminarea păcatului din univers.  

Soluția se numește Planul de Mântuire. „Fiecare membru al Dumnezeirii joacă un rol 

unic în Planul de Mântuirii: Tatăl ca Sursă, Fiul ca Mijlocitor și Duhul ca Actualizator”.347 

Tatăl este cel nevăzut (Coloseni 1:15), Fiul cel văzut și se subordonează Tatălui în Planul de 

Mântuire (Ioan 1:14), iar Duhul Sfânt în acest Plan se subordonează amândurora și descoperă 

natura și caracterul atât a Tatălui, cât și a Fiului (Ioan 16:13). Când auzim despre Dumnezeu, 

ne gândim la o unitate de Persoane (Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt), dar Ei sunt o singură Ființă 

(Dumnezeu). Dumnezeu este una (ebr. ’echad, „una”, cf. Deuteronomul 6:4), adică o unitate 

de trei Persoane: în natură (sunt divini), în caracter (milă și dreptate), în scop (același 

obiectiv) și în substanță (Ei sunt inseparabili). E. White subliniază că Isus este una cu Tatăl 

(Ioan 10:30) în ceea ce privește natura divină, iar evreii L-au acuzat pe Isus de hulă pentru că 

s-a făcut co-egal și co-etern (una) cu Dumnezeu. Oricare dintre aceste Persoane putea să aibă 

rolul de Tată, Fiu sau Duh Sfânt.348 Duhul lui Dumnezeu are o formă exact cum o are Tatăl și 

Fiul.349 Pe planeta Pământ, Isus a fost Lumina lumii (Ioan 1:9; 8:12; 9:5). 

3.1.1.2. Semi-arienii Adventiști 

În întreg universul este o Lumină foarte puternică (1 Ioan 1:5). Din această Lumină 

iese o altă Lumină, adică „Lumină din Lumină”. Prima Lumină este Dumnezeu – Tatăl, iar 

cea de-a doua Lumină este Fiul lui Dumnezeu.350 Tatăl este cel nevăzut de oameni (Coloseni 

1:15; 1 Timotei 1:17; 6:16), Fiul a fost văzut de oameni (înainte de întrupare – Daniel 3:25; în 

timpul întrupării – Ioan 1:14; după înălțare – Apocalipsa 2:18), Duhul Sfânt nu a fost văzut 

niciodată de nimeni, ci doar simțit (Ioan 3:8), deoarece Duhul este omniprezența, omnisciența 

și omnipotența lui Dumnezeu. Biblia afirmă că Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8), iar 

                                                        
347 Norman R. Gulley, God as Trinity (Berieng Sping, Michigan: Andrews University Press, 2011), 31; 

Despre același subiect vezi și paginile din aceeași carte: 53, 123, 134, 139, 142, 145-146. 
348 Szallos-Farkas a dat la cursul de Doctrina Dumnezeirii studenților în 2017 citatul din E. G. White, TMK 

338.4: https://m.egwwritings.org/en/book/126.2227#2231  
349 Szallos-Farkas, argumentează cu pasajul din Ezechiel 8:1-3 susținând că Duhul Sfânt are formă așa cum are 

orice ființă inteligentă, vezi Zoltán Szallos-Farkas, Dumnezeu, Scriputra și Biserica. Tratat de teologie, 

hristologie și spiritualitate (București: Editura Universitară, 2013), 134-135;  

Florin Lăiu susține că Duhul Sfânt nu are formă, iar expresia „Duhul m-a răpit și m-a dus” din Ezechiel 8:3 (cf. 

Apocalipsa 1:10, unde expresia „eram în Duhul” înseamnă „eram în viziune”) se referă la viziunea profetului nu 

la Persoana Duhului Sfânt, vezi Florin Lăiu, “1. Limbajul didactic al viziunilor profetice”: 

http://florinlaiu.com/sandbox  
350 Semi-arienii Adventiști nu sunt de acord cu expresia „Dumnezeu-Fiul”, deoarece ei nu cred că Fiul lui 

Dumnezeu este la fel de etern ca Tatăl, chiar dacă este Fiul divin al Tatălui, El având un început prin naștere 

divină și subordonat Tatălui. Un alt aspect pe care semi-arienii Adventiști îl subliniază este că expresia 

„Dumnezeu-Fiul” nu există în Biblie, ci doar expresia „Fiul lui Dumnezeu”, mergând pe ideea de Fiu născut din 

Tatăl în mod real, nu doar funcțional. 

https://m.egwwritings.org/en/book/126.2227#2231
http://florinlaiu.com/sandbox
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aceasta dragoste se manifestă prin jertfirea Fiului Său (1 Ioan 4:9). De asemenea, se susține și 

faptul că Dumnezeu, Suveranul universului, este unul singur, adică doar Tatăl, dar nu o 

unitate de Persoane. Deși este folosit cuvântul ebraic ’echad în Deuteronomul 6:4, același 

verset se poate compara cu versetele din Marcu 12:29,32, unde se găsește cuvântul grecesc 

masculin hén (unul, una), în dreptul lui Dumnezeu, semnificând relația dintre El și Tatăl (Ioan 

10:30) sau Fiul și ucenicii Săi (Ioan 17:21). În ceea ce privește natura Tatăl și Fiul sunt una în 

natură divină, iar Fiul cu ucenicii sunt una în natura umană. Fiul lui Dumnezeu este o Ființă 

divină preexistentă (Ioan 1:1; 17:3,24), care este separată de Tatăl. Cei doi sunt una în natură 

(divini), în caracter (milă și dreptate) și în scop (același obiectiv), dar nu sunt inseparabili. 

Duhul Sfânt este de natură divină și este Duhul Lor (adică al Tatălui și al Fiului). Duhul Sfânt 

este personalitatea Tatălui sau a Fiului, depinzând de context (în vechiul Testament a fost 

Duhul Fiului/Hristos – 1 Petru 1:11, în perioada cât a fost pe Pământ a fost Duhul Tatălui – 

Matei 10:20; 16:17 – fiindcă Fiul nu era omniprezent, omniscient și omnipotent, iar după 

înălțare este Isus Hristos cel proslăvit, numit Duhul lui Isus – Faptele Apostolilor 16:7). Atât 

Tatăl, cât și Fiul nu sunt prezenți în mod fizic în orice loc, ci prin Duhul Lor, adică prin 

omniprezența Lor, Ei sunt peste tot. Tatăl nu putea să se jertfească pentru omenire în locul 

Fiului, ci doar Fiul putea să se sacrifice pentru omenire, deoarece Tatăl este Dătătorul Legii 

este Cel care nu poate muri (1 Timotei 1:17; 6:16), pe când Fiul oricând putea să aleagă să 

păcătuiască și să moară. Fiul a ales să se facă păcat pentru omenire și să moară pentru a oferi 

mântuire tuturor celor care cred în El (Ioan 3:16; 2 Corinteni 5:18-19). Duhul Sfânt este 

manifestarea Tatălui și a Fiului lui Dumnezeu pe Pământ prin omniprezența, omnisciența și 

omnipotența Lor. 

3.1.2. Crearea universului  

Trinitarienii folosesc expresia „Dumnezeu – Fiul” în dreptul „Fiului lui Dumnezeu”, 

deoarece doresc să evidențieze egalitatea și eternitatea celei de-a doua Persoane a 

Dumnezeirii cu celelalte Persoane divine, iar prin expresia „Fiul lui Dumnezeu”, în dreptul 

semi-arienilor, se urmărește să se accentueze ideea nașterii literale a Fiului din Tatăl și 

subordonarea Fiului de către Tatăl. 
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Tabel 2. Hiasm: Crearea universului 

 Trinitarienii Adventiști Semi-arienii Adventiști 

A 
Dumnezeu a creat toate lucrurile și 

creaturile ce există în univers. 

Tatăl a creat prin Fiul toate lucrurile și 

creaturile ce există în univers. 

B 

Dumnezeu - Tatăl stă pe tron și guvernează 

universul, Dumnezeu - Fiul stă în mijlocul 

creaturilor Sale, iar Dumnezeu - Duhul 

Sfânt locuiește în creaturile Sale.  

Dumnezeu, adică Tatăl, stă pe tron și 

guvernează universul, Fiul lui Dumnezeu 

stă în mijlocul creaturilor Sale, iar prin 

atributul Său de omniprezent, numit 

Duhul, locuiește în creaturile Sale.  

C 
Dumnezeu își descoperă caracterul 

creaturilor Sale. 

Tatăl, prin Fiul Său literal, își revelează 

caracterul creaturilor Sale. 

D Prima creatură a fost numită Lucifer. Prima creatură a fost numită Lucifer. 

E 
Cei trei divini au stabilit împreună Legi 

clare pentru ordinea universului. 

Tatăl a stabilit Legea și Fiul a 

propovăduit-o creaturilor Sale. 

D` 
După Dumnezeu - Duhul, Lucifer a fost 

următorul în rang.  

După Fiul lui Dumnezeu, Lucifer a fost 

următorul în rang. 

C` 
Dumnezeu își face cunoscute planurile cu 

fiecare creatură a Sa. 

Tatăl, prin Fiul Său literal, își face 

cunoscut planul cu fiecare creatură a Sa. 

B` 

Dumnezeu - Tatăl are rolul de Suveranul 

universului, Dumnezeu - Fiul are rolul de  

conducător al creaturilor Sale, Dumnezeu - 

Duhul Sfânt are rolul de a-i îndruma în 

acțiuni. 

Tatăl este Suveranul universului, Fiul 

literal a fost învestit de Tatăl ca să fie 

conducătorul creaturilor Sale și prin 

Duhul Fiului le îndrumă. 

A` 
Toate au fost făcute prin Fiul Său 

funcțional. 
Toate au fost făcute prin Fiul Său literal. 

3.1.2.1. Trinitarienii Adventiști 

Cei trei divini s-au bucurat de faptul că au creat universului și au conceput Planul de 

Mântuire. Ei s-au pregătit chiar și pentru cazul în care va exista vreodată vreo răscoală.351 În 

acest cadru al Planului de Mântuire fiecare din Ei și-au asumat roluri stabile: Dumnezeu – 

Tatăl este cel care decide ce să se facă și ce să nu se facă, Dumnezeu – Fiul ascultă ca un Fiu 

ascultător de Tatăl Său, iar Dumnezeu – Duhul Sfânt locuiește în creaturi și le îndeamnă să 

                                                        
351  E. G. White, AÎ 25.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.101#105 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.101#105
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execute poruncile Tatălui. Dumnezeu – Tatăl a creat toate lucrurile prin Dumnezeu – Fiul. 

Fiul descoperă caracterul și planul Tatălui în mod verbal, exterior (din exteriorul lor), iar 

Duhul le descoperă caracterul și planul Tatălui verbal, în mod interior (din interiorul lor). 

Primul creat a fost îngerul Lucifer.352 A fost creat următorul în rang după Dumnezeu - Duhul. 

Lucifer era primul în onoare în oastea îngerească, care primea instrucțiunile Persoanelor 

divine și le transmitea îngerilor de sub conducerea lui. 

3.1.2.2. Semi-arienii Adventiști 

Tatăl (Domnul sau Iahwé/Iehova) și Fiul Său (Înțelepciunea) au lucrat la crearea 

universului (Proverbele 8:22-31) și la conceperea Planului de Mântuire, în cazul în care va 

exista vreodată vreo răscoală.353 Dumnezeu ca Ființă este doar Tatăl, fiind Suveranul 

universului este și un Tată literal al Fiului. Pe când Fiul este născut literal din Tatăl. Prin 

urmare, Fiul lui Dumnezeu este singura Ființă din tot universul care avea acces la planurile lui 

Dumnezeu, adică ale Tatălui.354 Dumnezeu Tatăl și Fiul lui Dumnezeu sunt două Ființe și 

Persoane distincte, având amândouă Ființe natură divină. În consecință, atât Tatăl, cât și Fiul 

au următoarele atribute divine: omnipotență, omnisciență și omniprezență, nemurire și trăiesc 

prin Sine Însuși (nedepinzând de cineva să le dea viață) și sunt izvor de viață. În Biblie, 

omniprezența Persoanelor divine este numită: fie Duhul lui Dumnezeu (care îi aparține 

Tatălui), fie Duhul lui Hristos (care îi aparține Fiului, care vine din Tatăl), fie Duhul sau fie 

Duhul Său cel Sfânt prescurtat Duhul Sfânt (adică Duhul adevărului, Ioan 16:15). Se afirmă 

că Duhul Sfânt este o descriere/personalitate, nu un nume al unei Persoane, aceasta descriind 

natura oricărui Duh divin, fie al Tatălui, fie al Fiului. Planul de Mântuire a fost conceput și 

dus la îndeplinire doar de Tatăl și de Fiul.355 În cadrul acestui Plan, singurul Său Fiu născut 

din Dumnezeu urma să-Și asume mai multe roluri (de conducător, de profet, de mijlocitor, de 

jertfă etc.) prin care s-a putut pune capăt marii controverse și sufletele puteau să fie salvate, 

chiar dacă au trecut prin experiența păcatului.356 Primul creat a fost îngerul Lucifer. În Cer, 

                                                        
352 Lucifer înseamnă „luceafărul dimineții” sau „purtător de lumină”;  

vezi E. G. White, Aî 28.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.121#129 

E. G. White, Aî 28.5: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.121#130 
353 E. G. White, Aî  25.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.101#105 
354 E. G. White, PP 34.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#61 

E. G. White, PP 36.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#71 

E. G. White, TV 493.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.2222#2227 

E. G. White, Aî 43.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.213#214 
355 E. G. White, TV 493.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.2222#2227 

E. G. White, ST December 23, 1897, par. 2: https://m.egwwritings.org/en/book/820.14799#14803  

E. G. White, Ms 40, 1891, par. 17: https://m.egwwritings.org/en/book/14057.5073001#5073028    
356 O femeie poate avea mai multe roluri: de soție, de salariată, de mamă, de diaconeasă (în biserică). 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.121#129
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.121#130
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.101#105
https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#61
https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#71
https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.2222#2227
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.213#214
https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.2222#2227
https://m.egwwritings.org/en/book/820.14799#14803
https://m.egwwritings.org/en/book/14057.5073001#5073028


                        

 

53 

 

primele trei poziții ierarhice erau ocupate de Tatăl, Fiul și Lucifer.357 Lucifer primea primul 

planurile de la Fiul lui Dumnezeu pentru fiecare ființă și era însărcinat să transmită mai 

departe învățăturile lui Dumnezeu ființelor de sub conducerea sa, până când a fost îndepărtat 

din acea poziție.358  

3.1.3. Complotul lui Satana 

Tabel 3. Hiasm: Complotul lui Satana 

 Trinitarienii Adventiști Semi-arienii Adventiști 

A În Cer era armonie perfectă. În Cer era armonie perfectă. 

B 

Dumnezeu – Fiul fiind co-egal cu 

Dumnezeu – Tatăl, nu trebuia învestit să 

primească cea mai mare slavă în afara 

cadrului Planului de Mântuire, după Tatăl.  

Dumnezeu l-a învestit pe Fiu Său să fie 

egal cu El și să primească cea mai mare 

slavă, după Tatăl.  

C 
Lucifer s-a răsculat împotriva guvernării 

lui Dumnezeu.  

Lucifer nu a fost de acord cu această 

învestire a Fiului lui Dumnezeu de Tatăl. 

D 
Voia să facă și el parte din sfaturile 

Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. 

Voia să facă și el parte din sfaturile 

Tatălui și Fiului. 

E 
Lucifer s-a răzvrătit împotriva lui 

Dumnezeu – Fiul și apoi împotriva Tatălui. 

Lucifer s-a răzvrătit mai întâi împotriva 

Fiului, apoi împotriva Tatălui. 

D` 

Nemulțumirea sa a împărtășit-o îngerilor 

de sub conducerea lui, într-o lumină în care 

să îl înalțe pe el la statutul de Dumnezeu. 

Nemulțumirea sa a spus-o îngerilor de 

sub conducerea lui, într-o lumină în care 

să îl înalțe pe el la statutul de Dumnezeu. 

C` 
Lucifer se hotărăște să devină vrăjmașul 

Dumnezeului Triun. 

Lucifer se hotărăște să devină vrăjmașul 

Fiului lui Dumnezeu, apoi Tatălui. 

B` 

Dumnezeu – Fiul avea autoritate de la 

Dumnezeu – Tatăl, dar pentru că Fiul părea 

că seamănă foarte mult cu Lucifer, Lucifer 

a considerat că nu este cu nimic mai prejos 

decât Dumnezeu – Fiul. 

Fiul lui Dumnezeu avea autoritate de la 

Dumnezeu Tatăl, dar fiindcă Fiul semăna 

foarte mult cu Lucifer, Lucifer a 

considerat că nu este cu nimic mai prejos 

decât Fiul lui Dumnezeu. 

A` Lucifer a stricat armonia cerului.  Lucifer a stricat armonia cerului.  

 

                                                        
357 E. G. White, Aî 27.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.121#122 

E. G. White, Aî 28.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.121#128 
358 E. G. White, Aî 28.5: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.121#130 

E. G. White, Aî 40.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.188#196 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.121#122
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.121#128
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.121#130
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.188#196
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3.1.3.1. Trinitarienii Adventiști 

Dumnezeu era mulțumit și fericit că toate lucrurile funcționează armonios după voia 

Sa.359 În cadrul Planului de Mântuire, Dumnezeu – Tatăl l-a învestit pe Dumnezeu – Fiul să 

primească cea mai mare slavă datorită rangului stabilit de Tatăl. Dar primul înger creat, adică 

Lucifer, nu a fost mulțumit cu rangul pe care îl avea și dorea să facă parte și el din sfatul 

Persoanelor Celor trei divini. Dorea și el să primească la fel de multă slavă ca Dumnezeu – 

Fiul.360 Se tot întreba și era nemulțumit de ce Dumnezeu – Fiul avea acces la planurile lui 

Dumnezeu – Tatăl361 și a lui Dumnezeu – Duhului Sfânt, iar el nu avea. Lucifer se considera 

egal cu Dumnezeu – Fiul și el voia să facă parte din sfaturile lui Dumnezeu (Isaia 14:13-14). 

Se întreba cu ce era mai bun Dumnezeu – Fiul decât el și de ce a fost Fiul învestit ca să 

stăpânească cu mai multă putere decât el. S-a întrebat de ce Fiul este un favorit în ceruri 

înainte de el. Într-o altă ocazie s-a întrebat dacă erau hainele sale luminoase și frumoase sau 

nu. Dar pentru că nu i s-a acceptat să i se ofere la fel de multă slavă și lui precum a primit 

Dumnezeu – Fiul, atunci s-a hotărât să se răzvrătească, mai întâi, pe ascuns împotriva lui 

Dumnezeu – Fiul, iar după un timp s-a revoltat în mod deschis.362  

Lucrul acesta s-a manifestat prima dată prin exprimarea nemulțumirii sale către îngerii 

de sub conducerea sa.363 După ce a văzut că este susținut de către îngerii de sub stăpânirea lui, 

s-a hotărât să spună în întregul univers nemulțumirea lui.364 Unii din îngerii care nu au 

acceptat ideile lui Lucifer au fost acuzați că sunt niște îngeri care nu vor să fie de partea 

binelui universului.365 După un timp, după ce și-a câștigat mulți adepți, se hotărăște în mod 

deschis răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. 366 Lucifer pentru că vedea că seamănă foarte 

mult cu Fiul.367 El și-a cerut dreptul de a lua parte la sfaturile Dumnezeirii, susținând că nu 

este cu nimic mai prejos decât Fiul.368 Tatăl nu i-a acceptat cererea, iar el apoi nu s-a mai 

                                                        
359 E. G. White, Aî 28.6: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.131#132 
360 E. G. White, Aî 33.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#159 
361 Szallos-Farkas, Doctrina Dumnezeirii (Universitatea Adventus, 2017), curs oral: „În scrierile lui E. White nu 

este amintit Duhul Sfânt ca făcând parte din sfaturile lui Dumnezeu la crearea Planului de Mântuire și a 

deciziilor din sfaturile Dumnezeirii, totuși lucrul acesta nu înseamnă că nu a fost acolo prezentă Persoana 

Duhului Sfânt. E. White în context a vorbit despre Tatăl, Fiul și îngerii, din acest motiv Duhul Sfânt nu este 

amintit. 
362 E. G. White, Aî 33.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#160 
363 E. G. White, Aî 37.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.179#182 
364 E. G. White, Aî 36.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.164#174 
365 E. G. White, Aî 36.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.164#173 
366 E. G. White, Aî 43.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.213#214 
367 E. G. White, Aî 26.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.115#116 

Marvin Moore, Închiderea harului (traducător Ștefan Bărbuceanu; Pantelimon: Viață și Sănătate, 2018), 47. 
368 E. G. White, IM 18.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.35#39 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.131#132
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#159
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#160
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.179#182
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.164#174
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.164#173
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.213#214
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.115#116
https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.35#39
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închinat Fiului, la cererea Tatălui și a ajuns din Lucifer în Satana,369 făcând război în cer. 

Ulterior Satana a fost alungat din Cer și armonia cerului a fost restaurată.370  

3.1.3.2. Semi-arienii Adventiști 

Persoanele divine se bucurau de armonia perfectă a universului.371 Toate lucrurile au 

mers conform voii lui Dumnezeu. Tatăl L-a învestit pe singurul Său Fiul născut să primească 

cea mai mare slavă din partea îngerilor, după Tatăl.372 În rang, după Fiul lui Dumnezeu, a 

urmat Lucifer în onoare.373 Dar el nu a fost mulțumit cu slava pe care o primea, a primit o 

slavă mai mică decât a Fiului lui Dumnezeu. Această slavă cuprindea faptul că acolo unde era 

prezența Fiului să fie luate în seamă cuvintele Lui ca poruncile Tatălui.374 Lucifer s-a 

considerat cel puțin egal cu Fiul și voia să fie deopotrivă cu Tatăl (Isaia 14:13-14).375 Se 

întreba: „Cu ce este mai bun Fiul decât el?”. Voia să primească cel puțin la fel de multă slavă 

ca Fiul.376 Îngerii se închinau cu bucurie Fiului, dar Lucifer se închina doar formal, deoarece 

în inima lui era un conflict între dreptate, credincioșie și adevăr și se lupta cu gelozia și 

invidia, față de Fiul.377 Lucifer, o creatură, pretindea să i se permită să facă parte în discuțiile 

sau sfaturile divine.378 Pentru că nu i s-a îngăduit să facă parte din „sfatul păcii” (Zaharia 

6:13), adică al Tatălui și al Fiului, s-a răzvrătit împotriva Fiului, manifestându-și 

nemulțumirea mai întâi îngerilor de sub conducerea lui transmițându-le o atitudine de 

nemulțumire,379 iar apoi îngerilor din întregul univers.380  

Lucifer a dorit onorurile care i se cuveneau doar singurului Fiu al lui Dumnezeu.381 

Prin mijloace viclene, el a semănat în mintea îngerilor ideea că Fiul și-a asumat locul care i se 

cuvenea lui.382 Dar unii îngeri nu au acceptat ideile lui Lucifer argumentând că el nu a primit 

                                                        
369 Vrăjmaș în limba ebraică înseamnă Satana. Lucifer s-a făcut vrăjmașul Persoanelor divine, în mod special 

celei de-a doua Persoane divine. 

E. G. White, PP 40.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#88 
370 E. G. White, IM 19.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.35#43 
371 E. G. White, Aî 28.6: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.131#132 
372 E. G. White, Aî 32.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156 
373 E. G. White, IM 13.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.17#18 
374 E. G. White, Aî 32.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156 
375 E. G. White, Aî 43.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.213#214 
376 E. G. White, Aî 33.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#160 
377 E. G. White, Aî 33.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#159 
378 E. G. White, Aî 33.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#160 
379 E. G. White, Aî 34.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.164#165 
380 E. G. White, Aî 36.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.164#174 
381 E. G. White, Aî 34.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.164#166 

E. G. White, Aî 38.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.188#189 
382 E. G. White, Aî 34.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.164#167 

E. G. White, Aî 37.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.179#181 
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mai puțină slavă decât i se cuvenea înainte de această învestire a Fiului și i-au argumentat că 

Fiul exista înaintea oricărui înger și mereu a stat la dreapta lui Dumnezeu Tatăl.383 Îngerii care 

erau de partea Fiului au fost acuzați de Lucifer că ei nu sunt de acord cu o mai bună 

conducere în univers.384 Îngerii cei buni „îl găsesc pe Tatăl discutând cu preaiubitul Său Fiu 

pentru a hotărî mijloacele prin care, avându-se în vedere binele îngerilor credincioși, 

autoritatea asumată de Satana putea fi înăbușită pentru totdeauna”.385 Îngerii înșelați de 

Lucifer au avut posibilitatea de a se pocăi de nemulțumirea lor și în urma căinței să își 

recapete încrederea din partea Tatălui și a Fiului Său divin.386 După ce a câștigat aproape 

jumătate dintre îngeri, a prins curaj, s-a hotărât să ceară acceptarea dorinței sale de a lua parte 

la sfatul Dumnezeirii și de a primi la fel de multă slavă așa cum primea Fiul lui Dumnezeu.387 

Dar Tatăl nu a acceptat pretențiile lui Lucifer și atunci Lucifer s-a răzvrătit în mod deschis să 

nu i se mai închine Fiului.388 Motivul pentru care Lucifer s-a răzvrătit împotriva Fiului lui 

Dumnezeu a fost faptul că deși Fiul avea un început și el [Lucifer] avea un început, totuși Fiul 

lui Dumnezeu primea mai multă slavă decât el și era primit în sfatul Tatălui. Diferența dintre 

Fiul lui Dumnezeu și un alt fiu al lui Dumnezeu este faptul că Fiul lui Dumnezeu este născut 

din Tatăl, pe când un oarecare fiu (chiar cel mai aproape înger care stă în prezența lui 

Dumnezeu) este o creatură, nu Creator (Ioan 1:3; Coloseni 1:15-17).389 Lucifer nu voia să 

accepte diferența dintre născut din Dumnezeu și creat de Fiul lui Dumnezeu. Se poate observa 

în scrierile lui E. White și din istoria religiilor că Lucifer nu s-a răzvrătit împotriva Tatălui de 

la început, ci împotriva Fiului.390 Lucifer, l-a început, a acceptat să i se închine Tatălui și 

                                                        
383 E. G. White, Aî 35.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.164#170 

E. G. White, PP 38.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#79 
384 E. G. White, Aî 36.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.164#173 
385 E. G. White, Aî 41.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.202#204 
386 E. G. White, Aî 42.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.207#209 

E. G. White, PP 41.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#91 
387 E. G. White, IM 18.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.35#39 
388 E. G. White, PP 43.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.213#214 
389 E. G. White, ST May 30, 1895, par. 3: https://m.egwwritings.org/ro/book/820.12885#12891  
390 Pentru a vedea istoria religiilor păgâne citește din această lucrare Revizia literaturii – Popoarele păgâne. 

Pentru a vedea istoria răzvrătirii citește capitolul 1 din “Patriarhi și Profeți”: 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#54 

citește și capitolul 1 din “Istoria Mântuirii”: https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.17#17 și din același capitol 

secțiunea  „Război din cer”: https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.35#35 

citește și capitolul 29 din “Tragedia Veacurilor”: https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.2222#2222 

citește și capitolul 3 cu toate secțiunile din “Adevărul despre îngeri”: 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.90#90  

citește și capitolul 4 cu toate secțiunile din “Adevărul despre îngeri”: 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.139#139  
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Fiului, dar după ce Fiul a fost înălțat într-o poziție mai presus decât el, nu a mai acceptat să i 

se închine Fiului pentru că se considera cel puțin egal cu Fiul.391 Chiar dacă Fiul lui 

Dumnezeu semăna la înfățișare ca îngerii lui Dumnezeu și enorm de frumos ca el,392 totuși 

Lucifer era un fiu creat,393 nu un fiu născut din Tatăl cum era Fiul lui Dumnezeu.394 Lucifer 

nu a acceptat lucrul acesta, ci dorința de a fi ca Dumnezeu l-a făcut să ajungă din Lucifer în 

Satana; astfel s-a stricat armonia cerului.395 După căderea lui Lucifer, îngerul Gabriel a fost 

pus în poziția următoare, în rang, după Fiul lui Dumnezeu,396 iar Satana a fost alungat din cer. 

3.1.4. Crearea omului  

Tabel 4. Hiasm: Crearea omului 

 Trinitarienii Adventiști Semi-arienii Adventiști 

A 
Dumnezeul Triun a creat omenirea, după 

chipul lui Dumnezeu. 

Dumnezeu Tatăl, prin Fiul Său, a creat 

omenirea după chipul Lor. 

B 
Dumnezeul Triun a avut o relație intimă 

cu oamenii. 

Dumnezeu Tatăl și Fiul Său au avut o 

relație intimă cu oamenii. 

C 
Dumnezeul Triun i-a făcut desăvârșiți în 

caracter.  

Dumnezeu Tatăl, prin Fiul Său, i-a creat 

desăvârșiți în caracter.  

D Dumnezeul Triun i-a căsătorit pe oameni. 
Dumnezeu Tatăl, prin Fiul, i-a căsătorit pe 

oameni. 

E 
Comuniunea apropiată din Trinitate 

reflectă relațiile familiale. 

Comuniunea apropiată dintre Tatăl și Fiul 

reflectă relațiile familiale. 

D` Dumnezeul Triun i-a făcut să fie una. 
Dumnezeu Tatăl, prin Fiul, i-a făcut să fie 

una. 

C` 

Dumnezeul Triun i-a creat pe oameni și 

le-a spus scopul pentru care să existe pe 

Pământ. 

Dumnezeu Tatăl, prin Fiul Său, i-a creat 

pe oameni și le-a spus scopul pentru care 

să existe pe Pământ. 

                                                        

citește și capitolul 5 primele două secțiuni din “Adevărul despre îngeri”: 
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B` Dumnezeul Triun i-a învățat pe oameni. 
Dumnezeu Tatăl, prin Fiul Său, i-a învățat 

pe oameni. 

A` 
Dumnezeul Triun i-a creat pe oameni: 

parte bărbătească și parte femeiască. 

Tatăl, prin Fiul Său, i-a creat pe oameni: 

parte bărbătească și parte femeiască. 

3.1.4.1. Trinitarienii Adventiști 

După complotul lui Satana din cer, Dumnezeu a creat planeta Pământ, iar Dumnezeu – 

Duhul Sfânt mișca/plutea/plana deasupra apelor (Geneza 1:2), apoi Dumnezeu – Tatăl a creat 

prin Dumnezeu – Fiul tot ce este pe el și apoi l-a creat și pe om (omenirea), după chipul, 

adică397 asemănarea lui Dumnezeu (Geneza 1:26; Coloseni 1:16). Înfățișarea omului era atât 

exterioară, cât și în caracter cu Dumnezeu.398 El i-a făcut să fie o parte bărbătească, cu 

caracteristici specifice masculine și o parte femeiască, cu caracteristici specifice feminine 

(Geneza 1:27). Oamenii erau făcuți desăvârșiți în caracter.399 Domnul și-a luat timp, după ce 

i-a creat, ca să aibă o relație personală cu fiecare, comunicând cu ei față în față. După un timp, 

Domnul Dumnezeu a adus-o pe femeie (ebr. ișa) la bărbat (ebr. iș) și i-a unit formând prima 

familie (Geneza 2:22,24). Astfel a fost oficiată prima căsătorie.400 Ei au ajuns prin această 

căsătorie să reflecte relația intimă a Persoanele din cadrul Trinității. Prin această căsătorie 

Dumnezeu a dorit să reflecte relația care se află între Persoanele Dumnezeirii. Cu alte cuvinte, 

nicio altă creatură de pe Pământ nu putea să intre în cercul familiei, al celor doi oameni. Tot 

așa, nicio altă creatură din întreg universul nu are acces să intre în Conciliile lui Dumnezeu. 

Domnul le-a dat un scop nobil amândurora pe Pământ pentru a arăta că Dumnezeu lucrează 

totul altruist pentru ca să fie armonie în cer. El i-a învățat pe oameni cum să își dezvolte 

talanții pe care i-a primit fiecare (Geneza 2:15).401 Cei doi umani au ajuns să fie una în natură, 

caracter și scop la fel cum sunt Persoanele divine.402  

3.1.4.2. Semi-arienii Adventiști 

Când Satana s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu (Tatăl) și a Fiului Său, Persoanele 

divine nu au fost luate prin surprindere de o astfel de răzvrătire,403 deoarece Tatăl și Fiul, 

                                                        
397 În textul ebraic nu apare conjuncția „și”, evreii foloseau cuvinte de întărire pentru a explica ceva. Expresia 

„pământul era pustiu și gol” trebuie tradusă cu „pământul era pustiu, [adică] gol”. Asemenea situații se pot găsi 

frecvent în cartea Psalmii (ex. Psalmii 15:1), unde a doua afirmație are menirea de întărire a primei afirmații.  
398 E. G. White, PP 45.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.103#111 
399 E. G. White, PP 49.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.103#131  
400 E. G. White, PP 46.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.103#116 
401 E. G. White, PP 46.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.103#117 
402 E. G. White, PP 34.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#61 
403 E. G. White, Aî 24.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.101#102 
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înainte de a fi creat ceva, au avut pregătită soluția pentru problema păcatului care urma să fie 

în univers și au creat Planul de Mântuire.404 După ce l-a învestit Tatăl pe Fiul Său cu 

autoritate supremă, urma să creeze planeta Pământ.405 Dar Lucifer a fost gelos pe Fiul,406 

pentru că a crezut Fiul este un favort în Cer.407 Tatăl, prin Fiul, a creat Pământul (Geneza 1:1; 

Proverbele 8:22-30; Ioan 1:3; Coloseni 1:15-17; Evrei 1:2). Duhul lui Dumnezeu, adică 

omniprezența lui Fiului era deasupra apelor (Geneza 1:2; Proverbele 8:31).408 După aceea a 

creat omenirea, mai întâi pe bărbat (ebr. iș), apoi pe femeie (ebr. ișa) (Geneza 1:27; 

2:7,18,22,23). Tatăl și Fiul Său aveau o relație foarte apropiată cu amândoi oamenii, iar după 

un timp Tatăl, prin Fiul Său, i-a unit prin actul căsătoriei (Geneza 2:24-25).409  

După ce au fost căsătoriți, ei erau una în natură, în caracter și scop, totuși erau două 

persoane separate independente una de cealaltă, cu atribute specifice: masculine pentru bărbat, 

respectiv feminine pentru femeie.410 Prin această unitate în diversitatea sarcinilor, Dumnezeu 

a urmărit să evidențieze faptul că Tatăl are niște sarcini specifice în univers, iar Fiul are alte 

lucruri specifice în univers (de ex. numai Fiul putea muri pentru oamenii păcătoși).411 

Amândoi divini au același scop comun de a-I mântui pe oameni și de a-i ajuta să trăiască după 

voia lui Dumnezeu (Ioan 3:16). În cadrul familiei omenești, părinții lucrează împreună pentru 

creșterea și educarea copiilor pentru cer. În cadrul Planului de Mântuire, Persoanele divine 

lucrează împreună pentru creșterea, educarea și salvarea omenirii din păcat. Atât în cadrul 

familiei pământești, cât și în cadrul familiei Dumnezeiești există o subordonare pentru 

armonia și dezvoltarea familiei (1 Corinteni 11:3).  

După cum există două categorii umane (bărbați și femei), tot așa există două Persoane 

divine (Tatăl și Fiul). Modul în care au fost create cele două persoane umane este o ilustrare a 

existenței și relației care există între Tatăl și Fiul. Întâi a fost creat bărbatul, iar femeia a fost 

formată ulterior dintr-o coastă a sa (din substanța bărbatului), indicând astfel ideea că Fiul este 

din Tatăl, adică născut sau provenit din substanța Tatălui. Persoanele divine au făcut familia 

umană pentru a arăta că doar părinții au dreptul să ia parte la conciliile intime ale familiei, 

apoi ei își expun gândurile copiilor. Tot așa Tatăl și Fiul se sfătuiesc împreună și apoi le spun 

                                                        
404 E. G. White, Aî 25.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.101#105 
405 E. G. White, Aî 32.4:  https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156  
406 E. G. White, Aî 33.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#159  
407 E. G. White, Aî 33.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#160  
408 E. G. White, Ed 134.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2029.639#675  
409 E. G. White, PP 46.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.103#116 
410 E. G. White, PP 34.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#61 

E. G. White, DV 422.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2690.2260#2280  
411 E. G. White, PP 63.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.203#205 
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copiilor creați (îngeri, oameni sau alte creaturi inteligente) care sunt planurile Lor.412 Nici 

chiar părinții copiilor nu trebuie să se interpună în noua familie (Geneza 2:24), ei fiind 

suficient de maturi pentru a-și forma noua intimitate și administrare a vieții.  

Până aici au fost prezentate bazele concepțiilor Trinitariene și Semi-ariene. În 

continuare vor fi arătate părțile practice și implicațiile fiecărei concepții în cadrul Planului de 

Mântuire. 

3.1.5. Rugăciunea 

Tabel 5. Hiasm: Rugăciunea 

 Trinitarienii Adventiști Semi-arienii Adventiști 

A Se roagă Dumnezeului Triun. Se roagă lui Dumnezeu. 

B 
Rugăciunea poate fi făcută în Numele Tatălui, 

al Fiului şi al Duhului Sfânt. 

Rugăciunea este adresată numai 

Tatălui în Numele lui Isus Hristos.  

A` Dumnezeu este unul, adică Sfânta Treime. Dumnezeu este unul, adică Tatăl. 

3.1.5.1. Trinitarienii Adventiști 

Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și din acest motiv rugăciunea poate fi 

adresată tuturor Persoanelor divine. Ei sunt „din veșnicii” (înainte de a exista ceva creat în 

univers, Proverbele 8:23) și nu există subordonare decât funcțională în cadrul Planului de 

Mântuire. Chiar dacă nu există nici o rugăciune în Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului 

Duh în Biblie, totuși în Matei 28:19 găsim formula de botez în Numele celor trei Persoane. Se 

admite ca rugăciunea să fie făcută Tatălui, în Numele Fiului. Alții se roagă Tatălui, în Numele 

Fiului și al Duhului Sfânt. Când se zice: „Coboară Duhule Sfânt în mijlocul nostru”, se referă 

la reprezentantul Fiului care este Dumnezeu – Duhul Sfânt,413 adică cea de-a treia Persoană a 

Dumnezeirii. Toate aceste modele de rugăciuni sunt acceptate de Trinitarieni.  

3.1.5.2. Semi-arienii Adventiști 

Dumnezeu este doar Tatăl și rugăciunea în Biblie este doar în Numele lui Isus Hristos 

(Ioan 16:23). În continuare va fi prezentat un exemplu pentru a înțelege că rugăciunea este 

adresată întotdeauna Tatălui, în Numele Fiului Său. Un om care a lucrat la firma A, iar acum 

dorește să se angajeze la firma B poate să primească o scrisoare de recomandare de la firma A 

pentru firma B. Recomandarea nu se face în numele firmei A și B pentru firma B pentru că nu 

                                                        
412 E. G. White, Aî 59.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.307#310  
413 Uniunea de Conferințe (ed.), „Dumnezeu Duhul Sfânt”: http://www.adventist.ro/index/dumnezeu-duhul-sfant  
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este logic, ci firma B așteaptă recomandarea doar de la firma A. Dacă pe recomandarea 

respectivă scrie de la firma A și C (o altă firmă) pentru firma B, s-ar putea ca firma B să nu 

accepte o astfel de recomandare pentru că mai există o firmă (C) care firma B poate nu o 

acceptă. În altă ordine de idei, nu se pot înălța rugăciuni Tatălui, în Numele Tatălui (și al 

Fiului) sau în Numele Tatălui (și al Fiului și al Duhului Sfânt) pentru că este confuzie. Din 

acest motiv rugăciunile se înalță doar Tatălui în Numele lui Isus. Totuși există unii care 

comunică direct cu Fiul lui Dumnezeu, fără un Mijlocitor, pentru că Isus Hristos este o Ființă 

divină și „singurul Mijlocitor între Dumnezeu și oameni” (1 Timotei  2:5). Prin rugăciunea 

directă, ei văd rugăciunea ca pe o comunicare dintre doi prieteni, adică una foarte strânsă (1 

Ioan 1:3). Când este amintit Duhul Sfânt, în rugăciuni, nu este chemat ca o Persoană distinctă 

de Tatăl și de Fiul, ci se referă la omniprezența Fiului la locul de rugăciune (Matei 18:20). Cel 

ce locuiește în om este Duhul Sfânt, adică omniprezența Fiului în om (Coloseni 1:27; Galateni 

2:20; 4:6). Duhul mijlocește cu suspine negrăite (Romani 8:26), dar Duhul nu este o Persoană 

distinctă de Tatăl și de Fiul, deoarece există „un singur Mijlocitor” (1 Timotei  2:5), ci 

Hristos, prin omniprezența Sa, mijlocește cu suspine negrăite (Apocalipsa 3:20). Un alt aspect 

despre minunile făcute de apostoli, când se rugau ca să aibă putere pentru ca să facă minuni, 

apostolii făceau minuni în Numele lui Isus Hristos (Faptele Apostolilor 3:6), nu în Numele 

Sfintei Treimi. Toate lucrurile trebuie făcute în Numele lui Isus (Coloseni 3:17). 

3.1.6. Fiul Omului  

Tabel 6. Hiasm: Fiul Omului 

 Trinitarienii Adventiști Semi-arienii Adventiști 

A Fiul Omului este reprezentatul omenirii. Fiul Omului este reprezentatul omenirii. 

B Fiul Omului este Dumnezeu – Fiul. Fiul Omului este Fiul lui Dumnezeu. 

A` 
Dumnezeu – Fiul este Mijlocitor înaintea 

lui Dumnezeu - Tatăl. 

Fiul lui Dumnezeu este Mijlocitor înaintea 

Tatălui. 

3.1.6.1. Trinitarienii Adventiști și 3.1.6.2. Semi-arienii Adventiști 

Adventiștii consideră că expresia „Fiul Omului” arată că Isus Hristos este 

reprezentatul oamenilor înaintea lui Dumnezeu (Tatăl) pe Pământ. Prin această expresie 

folosită de Domnul Isus la persoana a treia singular, nu înseamnă că „Fiul Omului” este o 

Persoană distinctă de „Fiul lui Dumnezeu”, ci este Însuși „Dumnezeu – Fiul” funcțional, 

pentru Trinitarieni și Însuși „Fiul lui Dumnezeu” literal, pentru Semi-arieni. Această expresie 
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presupune faptul că El a luat asupra Sa natura umană, ceea ce îi oferă dreptul de a fi 

reprezentantul și Mijlocitorul omenirii înaintea Tatălui. 

3.1.7. Mângâietorul  

Tabel 7. Hiasm: Mângâietorul 

 Trinitarienii Adventiști Semi-arienii Adventiști 

A 

Dumnezeu – Fiul le cere ucenicilor să-L 

iubească pe El Însuși și să-I asculte 

poruncile Sale. 

Fiul lui Dumnezeu le cere ucenicilor să-

L iubească pe El Însuși și să-I asculte 

poruncile Sale. 

B 

Mângâietorul, adică Duhul adevărului sau 

Dumnezeu – Duhul Sfânt este o Persoană 

divină distinctă de Dumnezeu – Tatăl și 

Dumnezeu – Fiul. 

Mângâietorul, adică Duhul adevărului nu 

este o altă Persoană divină distinctă de 

Tatăl și Fiul, ci este Însuși Isus Hristos 

cel proslăvit, este omniprezența Fiului. 

A` 
Duhul adevărului este cunoscut de ucenici. 

Lumea nu-L vede pentru că nu-L cunoaște. 

Duhul adevărului este cunoscut de 

ucenici pentru că este Însuși Isus Hristos. 

3.1.7.1. Trinitarienii Adventiști 

Mângâietorul este Dumnezeu – Duhul Sfânt, cea de-a treia Persoană a Dumnezeirii, 

deoarece în Ioan 14:16 este scris că Tatăl „va da un alt Mângâietor”, deci nu este cea de-a 

doua Persoană a Dumnezeirii, ci a treia. Cuvântul „alt” – állon – are semnificația de „altul” 

(Ioan 14:16), dar nu diferit (hetéros). Pe când dacă era hetéros, însemna „altul”, dar diferit. Se 

ajunge la concluzia că Duhul adevărului (Ioan 14:17), adică Duhul Sfânt, deși este o altă 

Persoană distinctă de Fiul, nu este o creatură, ci cea de-a treia Persoană a Dumnezeirii care 

este înlocuitorul lui Isus pe Pământ și care S-a manifestat ucenicilor la Cincizecime și 

urmăritoarelor generații de credincioși de-a lungul secolelor.414 În cadrul Planului de Mântuire 

Dumnezeu – Duhul Sfânt se subordonează celorlalte Persoane divine. 

3.1.7.2. Semi-arienii Adventiști 

Mângâietorul este Duhul adevărului, adică Duhul Fiului lui Dumnezeu.415 

Mângâietorul înseamnă în greacă paraklētos, iar acest cuvânt este folosit doar de Ioan în 

                                                        
414 Szallos-Farkas, Dumnezeu, Scriputra și Biserica. Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate (București, 

Editura Universitară, 2013), 114. 
415 E. G. White, Lt 66, 1894, par. 18: https://m.egwwritings.org/en/book/6785.1#24 

E. G. White, Ms 24, 1898 (scris pe February 22, 1898), par. 21: https://m.egwwritings.org/en/book/4974.1#26 

E. J. Waggoner, “The Present Truth” (August 24, 1899), 533.13: 

https://m.egwwritings.org/en/book/12433.4794#4846  
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Evanghelia sa (Ioan 14:16,26; 15:26; 16:7) şi în prima epistola a sa (1 Ioan 2:1), în aceste 

locuri cu referire la Hristos, adică la Fiul lui Dumnezeu.  

Un alt aspect este contextul din Ioan 14:15-31, unde se află un hiasm (versetele 16-18) 

și Isus vrea să sublinieze că atât expresia „Fiul Omului” cât și expresia „Mângâietorul” nu 

sunt Persoane distincte față de El, ci Hristos folosește aceste expresii la persoana a treia 

singular dorind să exprime anumite roluri în cadrul Planului de Mântuire pe care le are ca Fiu 

al lui Dumnezeu. În versetul 20, ultima parte nu spune că Altcineva este în noi, ci Isus spune 

că El Însuși este în noi (Ioan 14:18,20). Apostolul Pavel, de asemenea, spune că cel ce este în 

om este Duhul lui Hristos (Romani 8:9-10; Galateni 2:20; 4:6 etc.). Lucrul acesta se poate 

observa în versetele din Ioan 14:15 și Ioan 14:18 (până la Ioan 14:21), deoarece aceste versete 

vorbesc despre Isus. Motivul pentru care lumea nu poate primi Duhul adevărului este faptul că 

lumea nu-l cunoaște și nu-l vede, deci nu are o relație cu Hristos, însă ucenicii Îl cunosc 

pentru că Mângâietorul este Însuși Isus, care le promite că nu-i va lăsa orfani ci va veni la ei. 

Dacă ucenicii Îl cunosc pe Duhul adevărului, atunci se înțelege clar că nu e vorba 

despre o altă Persoană divină, ci este vorba despre Duhul lui Isus, adică omniprezența lui 

Hristos în viața lor, când Îl va trimite Tatăl (Ioan 14:26). Cuvântul grecesc állon are 

semnificația de „altul” (nu diferit, gr. hetéros) de același fel, adică într-o altă formă sau slujbă. 

Pentru a înțelege mai bine la ce se referă termenul grecesc állon vor fi atașate două pasaje 

biblice pentru a se observa însemnătatea acestui cuvânt. În 1 Samuel 10:6, Saul, înainte să fie 

împărat, a fost schimbat „într-un alt om”,416 adică a primit alte sarcini de la Dumnezeu, cu alte 

cuvinte a fost pus de la funcția de „văcar” la „împărat”. În 1 Samuel 10:9, „Dumnezeu i-a dat 

o inimă nouă”, adică o inimă ascultătoare pentru o misiune nouă, de a fi regele poporului 

evreu. Un alt exemplu, în 2 Corinteni 11:4 apare expresia „un alt Isus” (apare termenul állon), 

adică diferit în natură, spune lexiconul BDAG.417 Cuvântul állon utilizat de apostolul Pavel, 

în dreptul lui Isus, face referire la erezia gnostică a nicolaiților pe care Fiul lui Dumnezeu a 

urât-o (Apocalipsa 2:15), promovând o altă învățătură despre cum era Isus. Pe la sfârșitul 

secolului I, evanghelistul Ioan spune că Isus nu a fost un duh (fantomă), ci Hristos a trăit și a 

murit în carne și oase (Ioan 1:14; 20:25,27). 

În Ioan 14:16, termenul állon semnifică în context că Isus care e divin, va locui în 

ucenicii Săi prin omniprezența Sa (Duhul adevărului sau numit și Duhul lui Hristos). Ucenicii 

                                                        
416 LXX/Septuaginta folosește termenul grecesc állon. 
417 W. Arndt, F. W. Danker, W. Bauer, A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian 

literature (ed. 3; Chicago: University of Chicago Press, 2000), 47. 
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cunosc că Duhul adevărului este omniprezența lui Hristos (Ioan 14:17; Galateni 4:6), nu o altă 

Persoană divină.  

3.1.8. Moartea Mântuitorului 

Tabel 8. Hiasm: Moartea Mântuitorului 

 Trinitarienii Adventiști Semi-arienii Adventiști 

A 
Dumnezeu – Fiul are însăși viața originală 

și este nemuritor prin Sine Însuși. 

Fiul lui Dumnezeu a primit prin naștere 

din Tatăl existența prin Sine Însuși și 

astfel este nemuritor. 

B 
Dumnezeu – Fiul a murit în trup în mod 

inexplicabil având o natură divino-umană.  

Fiul lui Dumnezeu a murit în mod deplin 

(ca întreg, natura divino-umană) în trupul 

uman. 

A

` 

Fiind de o substanță/natură cu Dumnezeu 

– Tatăl, Dumnezeu – Fiul nu putea muri. 

Pentru un timp, în mormânt, Fiul lui 

Dumnezeu nu a mai existat ca entitate 

conștientă. 

3.1.8.1. Trinitarienii Adventiști 

Prin jertfa celei de-a doua Persoane a Dumnezeirii, Dumnezeu – Fiul, a rezolvat 

problema păcatului murind în locul omului păcătos. Hristos avea o natură divino-umană 

(100% divin și 100% om). Marea taină este că Isus a murit pe cruce într-un mod inexplicabil. 

Natura umană a murit, dar natura divină nu a murit, deoarece doar în natura divină putea rupe 

legăturile morții.418 Nu a murit ca un martir, ci a fost o moarte mântuitoare pentru omenire 

(Faptele Apostolilor 5:31), fiindcă era Unic în tot universul.  

3.1.8.2. Semi-arienii Adventiști 

Fiul prin întrupare a putut să moară. La cruce Fiul Și-a dat „duhul”, adică viața și a 

murit (Matei 27:50; Marcu 15:39; Luca 23:46; Ioan 19:30). Isus a primit viață din nou la 

înviere prin slava Tatălui (Romani 6:4; Galateni 1:1). Se înțelege din Biblie (Filipeni 2:6-8) și 

din scrierile lui E. White că doar prin întrupare Fiul lui Dumnezeu a putut muri.419 Orice om 

care moare intră în neființă, dându-și duhul și așteaptă învierea în mod inconștient, ca un 

somn, cât timp stă în mormânt. Isus a murit ca orice om - de prima moarte din punct de vedere 

                                                        
418 E. G. White, Ms 131, 1897, par. 1: https://m.egwwritings.org/en/book/14062.6083001#6083006 

E. G. White, SAa 148.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1502#1503 
419 E. G. White, 4M 121.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2665.582#598  

https://m.egwwritings.org/en/book/14062.6083001#6083006
https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1502#1503
https://m.egwwritings.org/ro/book/2665.582#598
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fizic și a murit de moartea a doua din punct de vedere spiritual în locul oamenilor (Apocalipsa 

20:14; 21:8). Isus nu a murit ca un martir, ci moartea Sa a fost o moarte substitutivă, adică a 

murit în locul omului, ca omul să fie salvat de vina pedepsei călcării Legii. Hristos ar fi stat 

veșnic în mormânt dacă nu-L l-ar fi înviat Tatăl, deoarece Isus S-a golit de atributele divine 

(omnipotența, omnisciența și omniprezența, nemurirea) cât timp a fost pe Pământ.420 Isus a 

trăi ca orice om și nu S-a înviat singur, ci Tatăl L-a înviat (Galateni 1:1). Hristos S-a supus 

până la „moarte de cruce” (Filipeni 2:8). Isus a renunțat la drepturile divine pentru a trăi ca 

orice om (Filipeni 2:6-7). Isus are o natură divino-umană. Expresia „natura divină nu a murit” 

face referire la posibilitatea Fiului lui Dumnezeu că s-ar fi putut învia singur,421 dar Isus prin 

renunțarea la atributele divine, a trăit ca un rob și a murit ca orice muritor de moartea fizică și 

a murit de moartea a doua care trebuiau să o suporte oamenii care s-au întors la Dumnezeu.422 

Fiul a așteptat să fie înviat de către Tatăl (Galateni 1:1). Oamenii pocăiți care au murit în 

Hristos așteaptă ziua în care vor fi înviați de Isus (Ioan 6:44; 1 Tesaloniceni 4:16).  

3.1.9. Învierea lui Isus  

Tabel 9. Hiasm: Învierea lui Isus 

 Trinitarienii Adventiști Semi-arienii Adventiști 

A Dumnezeu L-a înviat pe Isus. Dumnezeu L-a înviat pe Isus. 

B 
Prin Dumnezeu – Duhul Sfânt, 

Dumnezeu-Fiul a fost înviat. 

Prin Duhul Tatălui, Fiul lui Dumnezeu a 

fost înviat. 

A` 
Dumnezeu – Duhul Sfânt a fost Persoana 

care L-a înviat pe Isus. 

Tatăl a fost Persoana care L-a înviat pe 

Isus. 

3.1.9.1. Trinitarienii Adventiști 

Învierea este o minune. Nimeni nu poate să înțeleagă moartea, dar nici învierea Fiului 

pentru că depășesc înțelegerea umană. Se știe că Dumnezeu L-a înviat pe Isus (Faptele 

Apostolilor 2:24),423 mai exact prin Dumnezeu – Duhul Sfânt (1 Petru 3:18, expresia „în duh” 

                                                        
420 Allen Stump, “Criza Omega în Adventism”, 99: http://adventpioneers.org/wp-content/uploads/2018/03/criza-

omega-in-adventism.pdf 
421 E. G. White, SAa 148.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1502#1503  
422 E. G. White, SAa 154.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1550#1554 

E. G. White, SAa 168.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1668#1669 
423 E. G. White, FA 59.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2013.213#224 

http://adventpioneers.org/wp-content/uploads/2018/03/criza-omega-in-adventism.pdf
http://adventpioneers.org/wp-content/uploads/2018/03/criza-omega-in-adventism.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1502#1503
https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1550#1554
https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1668#1669
https://m.egwwritings.org/ro/book/2013.213#224
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se poate traduce și „prin Duhul”,424 adică prin Duhul Sfânt, cea de-a treia Persoană a 

Dumnezeirii). 

3.1.9.2. Semi-arienii Adventiști 

Învierea a fost o minune, Isus fiindcă a renunțat la atributele divine a murit ca orice 

om, dar jertfa Sa a fost una mântuitoare pentru că are o natură divino-umană. Învierea a fost 

realizată de către Dumnezeu, adică de către Tatăl (Galateni 1:1; Efeseni 1:17-20),425 prin 

Duhul (1 Petru 3:18), adică prin omnipotența sau slava Tatălui (Romani 6:4).   

3.1.10. Porunca botezului în Numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt 

Tabel 10. Hiasm: Porunca botezului în Numele Lui 

 Trinitarienii Adventiști Semi-arienii Adventiști 

A Botezul se face într-un singur Nume. Botezul se face într-un singur Nume. 

B 
Botezul se face în Numele Tatălui, al 

Fiului și al Duhului Sfânt. 

Botezul se face în Numele Tatălui, al 

Fiului și al Duhului Sfânt.  

A` 

Dumnezeu este singurul căruia trebuie să 

ne închinăm. Toate cele 3 Persoane 

primesc închinare. 

Dumnezeu este singurul căruia trebuie să 

ne închinăm. Fiul poate primi închinare, 

ca Tatăl. Fiul trimite închinarea noastră 

Tatălui. Duhului Sfânt nu i se oferă 

închinare deoarece nu este Ființă ca Tatăl 

și ca Fiul lui Dumnezeu. 

3.1.10.1. Trinitarienii Adventiști 

Textul din Matei 28:19 prezintă formula botezului creștin: în Numele Tatălui, al Fiului 

și al Duhului Sfânt. În Biblia Andrews, la comentariul acestui verset se specifică faptul că 

pronumele „Lui” este la persoana I singular și se poate traduce „în Numele unic al...”.426 

Acest lucrul înseamnă că există o singură Ființă, dar trei Persoane divine. 

3.1.10.2. Semi-arienii Adventiști 

Formula de botez spusă de Isus este în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. 

Unii cred că este mai înțelept pentru a nu mai exista confuzie doctrinară, să se practice 

                                                        
424 Nu este un dativ locativ „în”, ci un dativ instrumental „prin”. Prin intermediul unei Persoane se realizează 

învierea. 
425 E. G. White, FA 387.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2013.1669#1689 
426 Biblia Dumitru Cornilescu cu comentarii Andrews, Matei 28:19, 1350 - comentarii la expresia „în Numele”.  

https://m.egwwritings.org/ro/book/2013.1669#1689
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formula de botez „în Numele lui Isus Hristos”, așa cum apare în cartea Faptele Apostolilor 

(2:38; 8:16; 10:48; 19:5; 22:16). Ellen White a scris că formula de botez rostită de Isus (Matei 

28:19) este formula folosită de Pavel.427 Iar acești ucenici au fost astfel botezați în Numele lui 

Isus.428 Botezul este simbolul morții și învierii lui Isus în viața credinciosului (Romani 6:3-4) 

și intrarea în Trupul lui Hristos (1 Corinteni 12:27), numită Biserică (Coloseni 1:24).  

3.1.11. Înălțarea Fiului 

Tabel 11. Hiasm: Înălțarea Fiului 

 Trinitarienii Adventiști Semi-arienii Adventiști 

A 
Dumnezeu – Fiul a fost înălțat la porunca 

lui Dumnezeu - Tatăl. 

Fiul lui Dumnezeu a fost înălțat la 

porunca Tatălui. 

B 
Dumnezeu – Fiul a fost înălțat la dreapta 

lui Dumnezeu – Tatăl. 

Fiul lui Dumnezeu a fost înălțat la 

dreapta Tatălui. 

A` 
Acum Dumnezeu - Fiul mijlocește la 

dreapta lui Dumnezeu – Tatăl.  

Acum Fiul lui Dumnezeu mijlocește la 

dreapta Tatălui. 

3.1.11.1. Trinitarienii Adventiști și 3.1.11.2. Semi-arienii Adventiști 

Domnul Isus a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu (Romani 8:34), adică la dreapta 

Tatălui, ca să mijlocească pentru omenire (Evrei 7:25).429 

3.1.12. A doua venire – nici Fiul nu știe, ci numai Tatăl 

Tabel 12. Hiasm: A doua venire - nici Fiul nu știe, ci numai Tatăl 

 Trinitarienii Adventiști Semi-arienii Adventiști 

A Dumnezeu – Fiul este Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu este divin. 

B 
Dumnezeu – Fiul nu a fost împuternicit 

să spună când va reveni. 

Fiul lui Dumnezeu nu le face cunoscut 

oamenilor ceasul când va reveni. 

A` 
În cer, Dumnezeu – Fiul știe când va 

reveni. 

În cer, Fiul lui Dumnezeu știe ceasul 

revenirii deoarece este omniscient. 

                                                        
427 E. G. White, FA 282.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2013.1228#1236  
428 E. G. White, FA 283.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2013.1228#1239  
429 E. G. White, DV 424.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2690.2298#2300 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2013.1228#1236
https://m.egwwritings.org/ro/book/2013.1228#1239
https://m.egwwritings.org/ro/book/2690.2298#2300
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3.1.12.1. Trinitarienii Adventiști și 3.1.12.2. Semi-arienii Adventiști 

Atât timp cât a fost pe Pământ, Hristos nu a fost autorizat să dezvăluie ceasul revenirii 

Sale. El s-a dezbrăcat de atributele divine pentru a împlini Planul de Mântuire (Filipeni 2:6-7). 

Acum, în cer, cunoaște ziua și ceasul când va reveni pe Pământ. 

Prezentul capitol și-a îndeplinit scopul de a arăta diferitele concepte teologice despre 

Dumnezeire dintre adventiștii Trinitarieni și adventiștii Semi-arieni. 
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CAPITOLUL 4. INTERPRETĂRI DIFERITE ALE BISERICII ADVENTISTE 

DE ZIUA A ȘAPTEA - INTERPRETAREA TRINITARIANĂ COMPARATĂ 

CU CEA NON-TRINITARIANĂ 

În acest capitol vor fi prezentate interpretările textuale conform concepțiilor 

Trinitariene și Semi-ariene în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. De asemenea, vor 

fi menționate versetele și explicațiile fiecăruia în dreptul expresiei „Fiul lui Dumnezeu”. 

Trinitarienii consideră că nașterea din Dumnezeu este funcțională, Fiul fiind subordonat lui 

Dumnezeu (Tatăl) doar în cadrul Planului de Mântuire, pe când Semi-arienii consideră că Fiul 

este născut literal din Dumnezeu și este subordonat Tatălui din momentul în care a fost născut 

(adus la existență) în mod real din Tatăl. De subliniat ideea faptului că în Noul Testament nu 

apare expresia „Dumnezeu-Fiul”, ci doar „Fiul lui Dumnezeu”. 

4.1. Vechiul Testament 

4.1.1. Vechiul Testament canonic 

În Vechiul Testament canonic, în traducerea Cornilescu, nu există expresia „Fiul lui 

Dumnezeu”, ci doar „ca un fiu al omului” (Daniel 7:13) sau „Fiul omului”, folosită ca 

expresie în dreptul lui Isus Hristos din Noul Testament. Nici în Textul Masoretic (TM), nici în 

Textul Septuaginta (LXX) nu se găsește expresia „Fiul lui Dumnezeu”, ci doar dacă se 

folosește interpretarea creștină (2 Corinteni 3:14). În ambele concepte adventiste expresia 

„Îngerul Domnului”, poate fi tradusă și cu „Trimisul Domnului” când se face referire la Fiul 

lui Dumnezeu. Expresiile din Vechiul Testament care apar în dreptul celei de-a doua Persoane 

a Dumnezeirii sunt următoarele: „Îngerul Domnului”, „Mesia”, „Mihail”, „Eu sunt” și oricare 

altă expresie face referire la aceeași Persoana, iar în Noul Testament, este cunoscut sub 

denumirea expresiei „Fiul lui Dumnezeu”. Fiul este trimis de către Tatăl (Ioan 3:16). 

4.1.1.1. Psalmii 2:12 

Psalmul 2 este un psalm mesianic. În versetele 1-3, conducătorii lumii acesteia se 

răscoală împotriva Domnului (ebr. Iahwé, adică Tatălui) și împotriva Unsului Său (adică 

Fiului). În ultimul verset, începând cu primele cuvinte din TM, expresia nășequ bar se poate 

traduce literal: „Săruta-ți Fiul!”(KJV). Folosirea cuvântului „sărut” sugerează obiceiul 

oriental de a respecta persoanele de rang superior (1 Samuel 10:1), iar psalmistul îi îndeamnă 

pe cei răzvrătiți față de Mesia, să-I recunoască statutul de Împărat ca să se supună conducerii 
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Sale (Ioan 5:23).430 În ultimul verset, LXX oferă varianta de traducere: „Luați învățătura” 

(vezi traducerea Ortodoxă la acest verset), fără a preciza ceva de „Fiul” sau „Unsul” (gr. 

Hristos). Această învățătură trebuie luată de la „Domnul” (ebr. Iahwé, gr. Kyrios). Scribii care 

au tradus textul din limba ebraică în limba greacă au eliminat cuvântul „Fiu” pentru că ei 

considerau că „Domnul Dumnezeu este un singur Domn” (Deuteronomul 6:4).  

Evreii post-exilului babilonian, nu au dorit să mai ajungă în robie. Au înțeles că din 

cauza închinării lor la mai mulți zei au ajuns să fie robi în alte țări. Pentru ca nicio generație 

să nu mai ajungă în sclavie, trebuia „corectat”/„interpretat” textul ebraic, din perspectiva lor, 

pentru ca să nu cumva să fie vreo generație de urmași care să creadă că există mai multe 

Persoane divine. Ei au considerat că Regele lor este doar Iahwé, iar unsul Său este numai o 

persoană umană care doar se supune voinței Lui și atât. Acest psalm este în primul rând, 

aplicat în dreptul lui David, uns ca rege, iar în al doilea rând cu referire la „Fiul lui 

Dumnezeu”, deoarece absența articolului se potrivește în întregime cu interpretarea 

mesianică.431  

La ce se referă cuvântul „Fiul” în acest verset?  

4.1.1.1.1. Trinitarienii Adventiști 

În sens hristologic, împărații Pământului, din secolul I, au trebuit să se supună Unsului 

lui Dumnezeu. Statutul de rege avea, atât în vechile religii păgâne, cât și în Israel, numele de 

„fiul lui Dumnezeu” (Psalmii 2:7; 2 Samuel 7:14). Acești împărați răi sunt chemați să-L 

„sărute pe Fiul”, căci sărutările au fost un semn de omagiu și supunere (1 Samuel 10:1; 1 

Împărăţi 19:18; Osea 13:2; Iov 31:27), pentru ca El să nu se mânie.432  

Cuvântul „Fiul” nu este literal, ci are sensul de uns ca Rege. Traducerea Cornilescu 

exprimă prin expresia „Dați cinste Fiului” ideea de acceptarea autorității Fiului.433 

4.1.1.1.2. Semi-arienii Adventiști 

Duhul Sfânt nu este menționat deloc în acest Psalm fiindcă El nu există ca o Persoană 

ca Tatăl și ca Fiul. Acest psalm este citat în Noul Testament (Faptele Apostolilor 13:33; Evrei 

1:5), unde se vorbește despre înviere. Această înviere a fost direct făcută de Tatăl (Galateni 1:1). 

                                                        
430 Francis D. Nichol (editor), The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 3 (Review and Herald 

Publishing Association, 1978; 2002), 634. Psalmii 2:12: https://mybible.ro/vdc/psalmii/2/comentariu 
431 John Peter Lange et al, A commentary on the Holy Scriptures: Psalms (Bellingham, WA: Logos Research 

Systems, Inc., 2008), 58.  
432 P. C. Craigie, Word Biblical Commentary: Psalms 1-50 vol. 19 (Dallas: Word, Incorporated, 2002), 67. 
433 Robert Jamieson, A. R. Fausset și David Brown, A commentary, critical and explanatory, on the Old and 

New Testaments (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc., 1997), Ps. 2:12. 

https://mybible.ro/vdc/psalmii/2/comentariu
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Prima naștere a „Fiului lui Dumnezeu” a fost înainte de a fi creat ceva în univers, a doua 

naștere a fost întruparea în Betleem, iar a treia naștere a fost la învierea Sa. Cuvântul 

„naștere” înseamnă „adus la existență”. Cei răi se predau „Fiului lui Dumnezeu”, se bucurau 

în prezența Lui și Îl sărutau într-un act de supunere, însemnând că răzvrătirea s-a încheiat.434  

În dreptul lui David, statutul de „fiu” (versetul 7) este folosit în contextul ungerii ca 

rege al lui Israel, dar în dreptul „Fiului lui Dumnezeu” are dublă conotație: (1) este înviat de 

Tatăl (Faptele Apostolilor 13:33), aceasta este a treia naștere din Dumnezeu și (2) este uns ca 

Rege al universului nu doar de drept în calitate de moștenitor al cerului, ci și de fapt (adică pe 

merit), dovedind prin exemplul Său de pe Pământ că trebuie să stea pe tron alături de Tatăl 

(Apocalipsa 3:21). 

4.1.1.2. Psalmii 110:3 

Psalmul 110 (din TM, 109 din LXX) este un psalm mesianic,435 unde este prezentată 

învestirea lui Mesia de către Iahwé, adică de Dumnezeu (Tatăl). TM diferă oarecum de LXX, 

deoarece unele cuvinte sunt citite diferit. „Versiunile recente ale Bibliei traduc versetul 3 în 

mod diferit și adaugă renunțarea la incertitudini cu privire la semnificația sa”.436 Acest psalm 

mesianic a fost tradus și explicat lingvistic de profesorul de limbi biblice al Vechiului 

Testament, Florin Lăiu.437 Psalmii sunt în general poezii, iar dumnealui oferă la versetul 3 

următoarea formă de traducere a strofei:438 

A Ta este jertfirea şi domnia:  

în ziua vitejiei Tale,  

în strălucire sfântă apărut, 

din sânul aurorei,439 

ca roua Te-am născut! 

 Fără a fi pus în strofă, atunci ar fi: „A Ta este jertfirea și domnia: în ziua vitejiei Tale, 

în strălucire sfântă (ai) apărut, din sânul aurorei, ca roua Te-am născut!” 

Versetul 3 este ca o paranteză a întregului Psalm 110 pentru că prezintă originea lui 

Mesia. În primul vers (3a) scrie că jertfirea lui Mesia este de bună voie, iar o altă posibilă 

                                                        
434 Donald Williams și L. J. Ogilvie, The Preacher’s Commentary Series: Psalms 1-72, vol. 13 (Nashville, 

Tennessee: Thomas Nelson Inc., 1986), 37. 
435 James Luther Mays, Psalms (Louisville: John Knox Press, 1994), 353. 
436 James Luther Mays, Psalms (Louisville: John Knox Press, 1994), 353. 
437 Lăiu, „110, Psalm al lui David”: https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html 
438 Pe lângă traducere, el (Lăiu) oferă fiecărui vers explicații lingvistice.  
439 Zori poate însemna: „dis de dimineață”, „auroră”, conform DEX ’09: https://dexonline.ro/definitie/zori  

https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html
https://dexonline.ro/definitie/zori
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traducere ar indica jertfirea și domnia lui Mesia. Această domnie reprezintă că este de 

neam ales, de sânge regesc, arătând descendența lui Mesia.440 În versul al II-lea (3b), Lăiu 

acceptă și traducerea cuvântului „nașterii” în locul cuvântul  „vitejiei”, deoarece există un 

paralelism cu ultimul vers al versetului 3 (3e).441 La cel de-al III-lea vers (3c) oferă și o altă 

posibilă traducere: „pe munţii sfinţi”, sugerând un loc special pus deoparte, unde Mesia are 

acces, dar nicio creatură nu poate ajunge în acel loc.442 În versul al IV-lea (3d), acel termen 

„sânul” poate însemna și „pântec”, iar LXX a tradus acest vers „înainte de luceafăr”.443 În cel 

de-al V-lea vers (3e), apare expresia „Te-am născut” ca în LXX. Nu a folosit expresia 

„tineretul Tău” ca în traducerea Cornilescu sau o altă traducere asemănătoare, deoarece la 

război nu au trebuit să fie oameni care să aibă o vârstă mai mică de 20 de ani (Numeri 1:3). A 

folosit varianta din LXX pentru că această citire se găsește în texte: grecești, patristice și în 

Vulgata, iar Barthelemy oferă traducerea celui de-al V-lea vers (3e): „ieşi ca roua – Eu Te-

am născut!”, observând relația tematică cu Psalmii 2:7 („astăzi Te-am născut”).444 Cuvântul 

„roua” poate să însemne vastitatea armatei (2 Samuel 17:11,12) sau prospețime și vigoare 

(Psalmii 133:3; Osea 13:5).445 În ceea ce privește întregul verset 3, Părinții Bisericești au 

folosit acest argument pentru a spune că „Fiul” este „născut din Dumnezeu”.446 În Noul 

Testament, găsim multe referințe din acest Psalm 110 când vorbește despre Hristos că este uns 

ca Mare Preot „după rânduiala lui Melhisedec” (Evrei 5:6; cf. Psalmii 110:4). Acest verset 3 

nu se găsește în Noul Testament. În Evrei 5:5 se găsesc cuvintele din Psalmii 2:7 „Tu eşti Fiul 

Meu, astăzi Te-am născut.”, unde „Fiul” este uns. Totuși, în Evrei 5:5, apare expresia: „Te-am 

născut” la fel ca în ultima parte a Psalmii 110:3.  

Se poate observa un hiasm al acestui verset. Primul și cel de-al V-lea vers vorbesc 

despre descendența lui Mesia că este născut din Iahwé (Iehova). Versurile II și IV arată 

timpul în care a avut loc această naștere. Versul al III-lea „în strălucire sfântă” sau folosind 

                                                        
440 Lăiu, vezi comentariul la versetul 3a: https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html 
441 Lăiu, vezi comentariul la versetul 3b: https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html 
442 Lăiu, vezi comentariul la versetul 3c; se poate adăuga „ai”, înainte de cuvântul „apărut” pentru a oferi o 

claritate gramaticală mai bună a versului: https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html 
443 Lăiu, vezi comentariul la versetul 3d: https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html 
444 Lăiu, vezi comentariul la versetul 3e: https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html 
445 Francis D. Nichol (editor), The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 3, 880. Psalmii 110:3: 

https://mybible.ro/vdc/psalmii/110/comentariu  
446 Lăiu, „110, Psalm al lui David”, comentariile articolului: https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-

al-lui-david.html 

Vezi și Colecție de autori, Septuaginta 4, Tomul I. Psalmii, Odele, Proverbele, Ecleziastul, Cântarea Cântărilor 

(editor Francisca Băltăceanu; București: Colegiul Noua Europă Polirom, 2006), 276. 

Vezi din această lucrare și secțiunea 2.2.2. Disputa Hristologică. 

https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html
https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html
https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html
https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html
https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html
https://mybible.ro/vdc/psalmii/110/comentariu
https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html
https://tornafratre.blogspot.com/2008/06/110-psalm-al-lui-david.html
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traducerea „pe munții sfinți”, ambele variante evidențiază faptul că această naștere a avut loc 

într-un loc strălucitor, adică într-un loc sfânt.  

Ce reprezintă această „naștere”? 

4.1.1.2.1. Trinitarienii Adventiști 

Unsul lui Dumnezeu, în cadrul Planului de Mântuire este singura Persoană care poate 

să fie Rege și Mare Preot pentru poporul lui Dumnezeu. În versetul acesta se găsește expresia 

„Te-am născut” ca în Psalmii 2:7, unde se vorbește tot despre învestire/ungere. Ungerea 

aceasta din Psalmii 2:7 este în primul rând, aplicată în dreptul lui David ca rege, iar în al 

doilea rând, în dreptul lui Mesia care este uns ca Rege al poporului lui Dumnezeu, prin înviere 

(Faptele Apostolilor 13:33). În versetul 4 se vorbește despre statutul de Rege și Mare Preot ca 

Melhisedec, în dreptul lui Isus. Hristos a fost uns ca Rege și Mare Preot, după înălțare (Evrei 

5:5-6). Se poate observa că versetul 3 este în armonie cu Evrei 5:5, iar versetul 4 este în 

armonie cu Evrei 5:6. 

Acest verset este cuprins într-un Psalm mesianic. Contextul Psalmului și a versetului 

nu prezintă nașterea din Dumnezeu literală, deoarece Mesia este învestit ca Rege și Preot în 

felul lui Melhisedec (versetul 4; compară cu Evrei 5:6). 

4.1.1.2.2. Semi-arienii Adventiști 

Versetul acesta prezintă în toate versurile că Unsul (ebr. Messiah, gr. Hristos), adică 

„Fiul lui Dumnezeu”, este născut literal. Acesta având descendență divină (versetul 3a, 3f), 

timpul nașterii literale a fost înainte de Lucifer (3b, 3d),447 iar locul nașterii este la Tatăl, 

adică în locul cel mai înalt al întregului univers. Acolo se află cea mai mare strălucire din 

univers fiindcă este prezența lui Dumnezeu (3c).  

Învestirea sau ungerea pe care a primit-o „Fiul lui Dumnezeu” în felul lui Melhisedec 

(versetul 4) a avut loc la înviere pentru că de atunci a fost acceptată jertfa Sa și slujba de Mare 

Preot. Acest verset 3 poate fi pus într-o paranteză a Psalmului 110, deoarece evidențiază 

explicarea originii Unsului. Cu alte cuvinte, în acest verset nu este vorba despre ungerea Sa ca 

Rege și Mare Preot. Acest verset al studiului nu trebuie pus în comparație cu versetul din 

Psalmii 2:7, fiindcă nu este aceeași temă. Evanghelistul Luca a scris că Psalmii 2:7 se referă la 

                                                        
447 Pentru versetul 3d s-a folosit expresia din LXX „înainte de luceafăr”, iar LEH LXX Lexicon explică că se 

poate traduce în loc de „luceafăr” cu „Lucifer”, ἑωσφόρος (heōsfóros). Vezi lexiconul Johan Lust, Erik Eynikel 

și Katrin Hauspie, A Greek-English Lexicon of the Septuagint (ed. rev.; Deutsche: Bibelgesellschaft Stuttgart, 

2003), ἑωσφόρος.  
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învierea Unsului (Faptele Apostolilor 13:33). Dar în Psalmii 110:3 se vorbește despre 

originea Unsului. 

În acest verset vorbește Dumnezeu Tatăl despre Fiul lui Dumnezeu. Acest verset s-ar 

putea traduce astfel: „A Ta este jertfirea și descendența, în ziua nașterii Tale, în stălucire 

sfântă ai apărut, înainte de Lucifer, ai ieşit ca un beleluș nou-născut – Eu Te-am născut”. 

În acest verset „nașterea” reprezintă aducerea la existență de către Tatăl înaintea de 

aducerea la existență a lui Lucifer. 

4.1.1.3. Proverbele 8:24 

Capitolul 8 din Proverbele vorbește despre Înțelepciune. Înțelepciunea (versetul 1) 

vorbește (versetele 4-36), are ca locuință mintea (versetul 12), a fost de față la creațiunea 

Pământului (versetul 27), era meșterul lucrării lui Iahwé (versetul 30). Cine nu ascultă de 

Înțelepciune își vatămă sufletul și iubește moartea (versetul 36). Ellen White specifică faptul 

că Înțelepciunea Îl personifică pe „Fiul lui Dumnezeu”,448 adică pe Domnul Isus Hristos (1 

Corinteni 1:24,30; 2:7). Înțelepciunea era „din veșnicii”. Expresia „din veșnicii” (traducerea 

românească din ebraică) înseamnă „înainte de orice început” (Proverbele 8:23). Expresia „din 

veșnicii” în limba greacă a Septuagintei și a Noului Testament este tradusă cu expresia 

„înainte de veșnicii” (Proverbele 8:23 - LXX; Psalmii 54:20 - LXX; 73:12 - LXX; 1 Corinteni 

2:7; 2 Timotei 1:9; Tit 1:2; Iuda 1:25). Discuția contradictorie este referitoare la verbul 

„născut” (ebr. chuwl, grupa Po`lal, timpul perfect, versetul 24).449  

În ce sens este „născută” Înțelepciunea? 

4.1.1.3.1. Trinitarienii Adventiști 

Cuvântul „născut” este folosit în sens metaforic, susține lexiconul Abridged BDB.450 

Lăiu a specificat: „acesta este un poem ebraic. Înţelepciunea este personificată poetic, ca şi în 

Proverbe 1:20; 9:1-6 etc.”.451 Înțelepciunea nu se „naște” literal, ci se dobândește de la cineva 

superior prin ascultare. Sensul nemetaforic ar fi „Existam când nu erau adâncuri...”. Contextul 

vorbește că Înțelepciunea era înainte de crearea Pământului. Înțelepciunea era fără început al 

zilelor cu Domnul (ebr. Iahwé). Lăiu a mai scris:  

                                                        
448 E. G. White, PP 34.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#61  
449 Bible Hub, „2342. chuwl”: https://biblehub.com/hebrew/2342.htm  
450 Richard Whitaker et al, The Abridged Brown-Driver-Briggs Hebrew-English Lexicon of the Old Testament: 

from A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament by Francis Brown, S.R. Driver and Charles Briggs, 

based on the lexicon of Wilhelm Gesenius (Oak Harbor WA: Logos Research Systems Inc., 1997), chuwl. 
451 Florin Lăiu (autor), „Trinitatea în lumina revelației” (2007), 59-60: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#61
https://biblehub.com/hebrew/2342.htm
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
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Toate aceste referiri la originea înţelepciunii, subliniate prin repetarea metaforei 

naşterii nu vor să spună că înţelepciunea este o fiinţă sau persoană care a fost făcută de 

Dumnezeu, ci că înţelepciunea este esenţială, pentru că chiar lumea a fost făcută prin 

ea. Dar logica metaforei nu trebuie forţată mai departe, ca şi cum am putea vorbi de un 

timp în care înţelepciunea nu a existat, când Dumnezeu a fost, o veşnicie în trecut, fără 

înţelepciune. Dumnezeu este mai mare decât înţelepciunea Lui? Dacă ducem logica 

până la capăt, orice este din colo şi mai presus de înţelepciunea lui Dumnezeu, se 

poate defini ca nebunie curată… dacă extrapolăm această logică la persoana Sa 

preexistentă şi spunem că Dumnezeu L-a făcut/născut înainte de toate şi I-a dat „viaţa 

în Sine”, aceasta nu mai are sens, deoarece viaţa în Sine înseamnă necreată, 

nederivată, ci eternă şi autonomă. Dacă El Şi-ar fi primit nemurirea de la Dumnezeu, 

ca Fiu preexistent, ar fi un fel de înger, nu Dumnezeu, iar nemurirea Sa ar fi doar o 

nemurire a viitorului, nu izvor veşnic al vieţii „în Sine”. 

Gerhard Pfandl a explicat astfel: 

(1) Contextul ne vorbeşte despre înţelepciune, şi nu despre Isus. Personificarea 

înţelepciunii este o figură de stil întâlnită şi în alte părţi ale Scripturii. În Psalmii 

85:10-13, ni se spune că „bunătatea şi credincioşia” se întâlnesc, „dreptatea şi pacea” 

se sărută şi „credincioşia răsare din pământ”. În Psalmii 96:12, „câmpia” tresaltă de 

bucurie şi „toţi copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului”. (Vezi şi 1 

Cronici 16:33; Isaia 52:9; Apocalipsa 20:13-14.) Acest tip de limbaj alegoric nu 

trebuie interpretat literal. „Personificarea este un procedeu literar şi poetic care ajută la 

crearea atmosferei şi la însufleţirea ideilor abstracte şi a lucrurilor fără viaţă, 

înfăţişându-le ca şi cum ar fi fiinţe umane.”  

(2) Atributul divin al înţelepciunii se personifică într-o femeie încă de la începutul 

capitolului 1: „Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe” (Proverbele 1:20). 

În capitolul 3, ni se spune „ea este mai de preţ decât mărgăritarele” şi „toate cărările ei 

sunt nişte cărări paşnice” (Proverbele 3:15,17). În capitolul 7, ea este numită „soră” 

(Proverbele 7:4), iar în capitolul 8, înţelepciunea are ca locuinţă mintea, o altă 

personificare (Proverbele 8:12). Înţelepciunea personificată este, de asemenea, 

subiectul din Proverbele 9:1-5. Pentru a aplica aceste pasaje la Isus, este nevoie de o 

metodă alegorică de interpretare a Bibliei, care ne conduce la puncte de vedere 

incompatibile cu alte pasaje biblice. Acest tip de hermeneutică a fost cea care a condus 

la respingerea metodei alegorice de interpretare de către reformatori. Trebuie observat, 

de asemenea, că niciun verset din acest pasaj nu este citat în Noul Testament.  

(3) Proverbe 8:22-31 conţine imagini poetice care trebuie interpretate cu atenţie. Prima 

expresie din versetul 22 poate fi tradusă: „Domnul m-a făcut” (KJV, NIV); „Domnul 

m-a creat” (RSV, NEB) sau „Domnul m-a născut” (NAB). Sensul de bază al verbului 

qanah este „a achiziţiona, a dobândi” şi de aici „a poseda”, însă sunt posibile şi 

celelalte două traduceri. Pe lângă qanah, alte două cuvinte se referă tot la originea 

înţelepciunii: nasak „a fi aşezat” (Proverbele 8:23) şi chil „a fi născut” (8:24-25). 

Ideea principală din acest pasaj este mereu aceeaşi, şi anume că înţelepciunea era cu 

Dumnezeu înainte de începerea creaţiei. Ideea subliniată nu este că ea a fost creată, 

născută, sau că Dumnezeu o avea cu El. Ideea centrală nu este modul în care a apărut, 

ci mai degrabă vechimea ei şi faptul că există de dinainte de creația lui Dumnezeu. Dat 

fiind faptul că avem aici un limbaj poetic şi metaforic, el nu ar trebui întrebuințat 

pentru a susține anumite lucruri referitoare la presupusa origine a lui Hristos.  
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(4) Uneori, Ellen White a aplicat omiletic la Hristos Proverbe, capitolul 8, însă ea a 

folosit textul pentru a susține preexistența Sa veșnică. Înainte de a cita Proverbe, 

capitolul 8, ea spune: „Hristos era Dumnezeu în esență şi în cel mai înalt sens. El era 

Dumnezeu din veşnicie, Dumnezeu mai presus de toate lucrurile, binecuvântat în 

veci”452.453 

„Nașterea” din acest verset se referă la vechimea înțelepciunii lui Dumnezeu care este 

înainte de creație, nu la „Dumnezeu – Fiul”. 

4.1.1.3.2. Semi-arienii Adventiști 

Cuvântul „născut” nu este metaforic, având în vedere că se află în aceeași formă scrisă 

ca în Psalmii 51:5 și în Proverbele 8:25 semnificând „adus la viață/existență”. În Iov 15:7 este 

același verb, la aceeași grupă și la același timp, diferind doar persoana gramaticală. Cuvântul 

„născut” din Proverbele 8:24-25 are sens literal pentru că, atât versetul din Psalmii 51:5, cât și 

cel din Iov 15:7, respectă grupa și timpul verbului și susțin nașterea literală, conform 

lexiconul GHCLOT.454 „Fiul lui Dumnezeu” sau Înțelepciunea a fost „născută” literal din 

Dumnezeu, confirmă lexiconul NIDOTTE.455 Acest termen este utilizat cel mai des pentru a 

descrie durerile care dau naștere (Psalmii 29:9, Isaia 26:17-18, 51:2), dar poate implica și 

lucrarea de creație a lui Dumnezeu (Ieremia 32:18; Psalmii 90:2; Proverbele 8:24-25), 

prezintă lexiconul WSOTDICT.456 

E. White afirmă în cartea Patriahi și Profeți că Dumnezeu Tatăl nu a fost singur când 

a creat toate lucrurile din univers, ci împreună cu Fiul Său „care putea aprecia planurile Sale 

și putea fi părtaș bucuriei Sale de a da fericire ființelor create de El”, fiindcă doar Fiul a fost la 

început cu Dumnezeu (Ioan 1:1). Apoi continuă: „Hristos, Cuvântul, singurul Fiu (în 

originalul din engleză: „the only begotten of God”, singurul născut din Dumnezeu) al lui 

Dumnezeu era una cu veșnicul Tată — una în natură, în caracter și în scop – singura Ființă 

care putea intra în toate sfaturile și planurile lui Dumnezeu” (Zaharia 6:13), iar oamenii 

plăcuți lui Dumnezeu „îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, 

Domn al păcii” (Isaia 9:6), deoarece „obârșia Lui se suie până în vremuri străvechi, până în 

zilele veșniciei” (Mica 5:2). Declarația următoare este fără echivoc în privința modului în care 

                                                        
452 E. G. White, SAa 120.6: https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1272#1274 
453 Gerhard Pfandl (autor), „Trinitatea în lumina revelației” (2007), 165-166: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
454 Friedrich Wilhelm Gesenius și Samuel Priedeaux Tregelles, Gesenius’ Hebrew and Chaldee lexicon to the 

Old Testament Scriptures (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2003), 256. 
455 Willem VanGemeren, New international dictionary of Old Testament theology & exegesis vol. 2 (Grand 

Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1998), 116. 
456 Warren Baker și Eugene Carpenter, The complete word study dictionary: Old Testament (Chattanooga, TN: 

AMG Publishers, 2003), 320. 

https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1272#1274
http://adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
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E. White a înțeles pasajul din Proverbe 8: „Fiul lui Dumnezeu, El Însuși, declară despre Sine: 

‘Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui. Eu am fost așezată din veșnicie...’ ”. Fiul a 

fost născut sau adus la existență de către Domnul (ebr. Iehova sau Iahwé), unde Domnul a fost 

proiectantul, iar Înțelepciunea, adică Fiul lui Dumnezeu, a fost meșterul creației (Proverbele 

8:22-30).457  

E. White a vorbit despre faptul că Fiul este singura Ființă divină din univers (Ioan 1:1) 

care „putea intra în toate sfaturile și planurile lui Dumnezeu”, iar apoi a menționat că este 

recunoscut de oameni că este Cel care va fi părintele lor veșnic (Isaia 9:6), având originea 

nașterii Sale înainte de întrupare, înainte de a fi ceva creat în univers (Mica 5:2; vezi și 

argumentarea Semi-arienilor de la Psalmii 110:3 din această lucrare și mai vezi Zaharia 6:13, 

unde „sfatul de pace” sau „desăvârșita unire” înseamnă Planul de Mântuire și este realizat 

doar de Ei doi: Tatăl și Fiul). După toate acestea, în finalul paragrafului, a scris despre faptul 

că „Înțelepciunea”,458 care îl reprezintă pe Fiul lui Dumnezeu – Isus Hristos (1 Corinteni 

1:30), este adusă la existență de către Iehova (adică din Dumnezeu Tatăl) și prin această 

Înțelepciune s-au realizat toate lucrurile în univers (Ioan 1:3; Coloseni 1:16-17). 

Deci, Fiul lui Dumnezeu este „născut” sau „adus la existență” din Tatăl. 

4.1.1.4. Proverbele 30:4 

Textul acesta face parte din contextul primelor 4 versete. În primele 3 versete, Agur 

recunoaște că el e neștiutor de multe lucruri (varianta TM) sau specifică că doar Dumnezeu 

este Cel ce știe toate lucrurile (varianta LXX). În versetul 4, Agur adresează câteva întrebări, 

probabil lui Itiel și Ucal (varianta TM, Proverbele 30:1):  

I. Cine s-a suit la ceruri şi cine s-a coborât din ele?  

II. Cine a adunat vântul în pumnii lui?  

III. Cine a strâns apele în haina lui?  

IV. Cine a hotărât toate marginile pământului?  

V. Cum se numește el şi cum îl cheamă pe fiul său?  

VI. Știi tu lucrul acesta?   

Răspunsul întrebarea I este „nimeni”, dar alții au încercat să spună că răspunsul corect 

este Isus Hristos (Ioan 3:13; Efeseni 3:6). La întrebările II-IV răspunsul ar fi tot Isus Hristos 

(Iov 38; compară cu Ioan 1:3; Coloseni 1:16). Referitor la acest raționament, ca răspunsurile 

                                                        
457 E. G. White, PP 34.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#61  

E. G. White, PP 34.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#62 
458 Înțelepciunea este personificată cu Fiul lui Dumnezeu. În limba română „înțelepciunea” este la genul feminin. 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#61
https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#62
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să fie „Fiul lui Dumnezeu”, atunci la întrebarea a V-a, cine ar fi fiul lui Isus Hristos? 

Răspunsul este că „Fiul” nu are niciun fiu. Dacă la toate întrebările răspunsul ar fi „nu știu”, 

atunci nu s-a elucidat misterul despre „fiul său”. Dacă la întrebarea a V-a, „fiul” este cel 

menționat în Proverbele capitolele 1-8, atunci răspunsul la prima întrebare nu ar fi acest „fiu”, 

deoarece el nu s-a suit la cer.459 Dacă se încearcă să se răspundă mai întâi la întrebarea a V-a 

spunând că numele lui este „Dumnezeu”, iar fiul său este „Fiul lui Dumnezeu”, asta ar 

însemna că Dumnezeu s-a suit la Cer și nu s-a coborât, un astfel de răspuns este eronat, 

deoarece Tatăl nu a venit niciodată pe Pământ ca să se poată înălța la cer.  

LXX vine cu o modificare a textului, spunând în loc de „fiul său” propune „copiii săi”. 

Dacă copiii săi sunt „copiii lui Israel”,460 atunci cine este tatăl lui Israel? Dacă se spune că 

răspunsul la prima întrebare este „Iacov”, atunci Iacov nu s-a suit (înălțat) la cer, ci doar a 

primit un vis în care îngerii lui Dumnezeu s-au suit și s-au coborât pe scară (Geneza 28:12). În 

visul lui Iacov, îngerii s-au suit și s-au coborât, primind răspuns la prima întrebare, dar la 

următoarele întrebări nu poate fi răspunsul „îngerii lui Dumnezeu”, pentru că ei nu au creat 

nimic pe Pământ și nici nu au copiii. Dacă s-ar oferi ca răspuns „Fiul lui Dumnezeu” la 

primele 4 întrebări, atunci la întrebarea a V-a „care sunt copiii Săi?”, nu poate fi ca răspuns 

„evreii”, pentru că ei nu au luat parte la crearea Pământului.  

Cine este „fiul” din întrebarea a V-a? 

4.1.1.4.1. Trinitarienii Adventiști 

Vor fi prezentate 3 răspunsuri:  

(1) Acest verset nu poate să indice că „fiul” este „Fiul lui Dumnezeu”, deoarece în 

contextul primelor 4 versete este vorba despre oameni. Răspunsul la primele patru întrebări 

ale versetului 4 este „nici un om” sau „nimeni”, iar la întrebarea a V-a ar putea fi întrebarea: 

„care este numele acelui om?” și răspunsul ar fi „nu există un asemenea om”. La următoarea 

întrebare: „care este numele fiului acelui om sau a copiilor săi?”, Pfeiffer spune că nu își are 

rostul o astfel de întrebare.461 Totuși, întrebarea există în text și cere un răspuns, iar acesta este 

legat de contextul de atunci. Agur era un om care trăia în Orient și acolo oamenii în 

majoritatea caselor au avut cel puțin un copil. Copilul era cel care ducea mai departe numele 

și învățăturile părintelui său. Răspunsul la întrebarea a V-a este: „nu există un asemenea om 

                                                        
459 David A. Hubbard și L. J. Ogilvie, The Preacher’s Commentary Series: Proverbs vol. 15 (Nashville, 

Tennessee: Thomas Nelson Inc., 1989), 471. 
460 H. D. M. Spence-Jones, The Pulpit Commentary: Proverbs (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 

2004), 572. 
461 Charles F. Pfeiffer, The Wycliffe Bible commentary: Old Testament (Chicago: Moody Press, 1962), Pr. 30:4. 
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pentru că nici un fiu de pe Pământ nu poate să spună că vreun strămoș de-al lui s-a suit la Cer 

și a văzut cine a fost cel care a creat lucrurile de pe Pământ”.462  

(2) O altă variantă de răspuns la întrebarea V-a, numele lui este Iahwé, adică Domnul, 

iar numele „fiului său” (TM) este „Israel” (Exodul 4:22) sau „copiii lui Israel” (LXX, Exodul 

3:10). Rabinii evrei interpretează că este vorba despre poporul Israel.463 În Baruch 3:37 se 

confirmă interpretarea rabinică. În Noul Testament, Isus Hristos întruchipează Israelul tipic.464  

(3) Răspunsul la prima întrebare este „niciun om”, afară de Fiul Omului care s-a 

coborât din Cer (Ioan 3:13),465 pentru ca să ni-L descopere pe Tatăl (Ioan 1:18; Matei 

11:27).466 Prin El au fost create toate lucrurile (Romani 11:36; 1 Corinteni 8:6; Coloseni 1:15-

17). La întrebarea a V-a, dacă numele Său este „Fiul Omului” sau „Fiul lui Dumnezeu”, 

atunci numele copiilor Săi ar trebui să fie fiii Săi creați înainte de întemeierea Pământului, 

adică „îngerii” care au fost de față la crearea Pământului (Iov 38:6-7).467 În acest caz, acești fii 

nu au natură divină, deci nu ar putea să fie fiii divini ai „Fiului Omului”. Un alt aspect, dacă 

ar fi răspunsul „Fiul Omului”, atunci nu corespunde cu prima întrebare, fiindcă Fiul a coborât 

din cer, nu a urcat la Cer pentru facerea Pământului, iar apoi Fiul a urcat în cer, nu a coborât 

înapoi pe Pământ.  

În concluzie, la întrebarea V-a răspunsul este „nici un om”, deoarece contextul 

discuției nu cade pe numele Persoanelor divine, ci pe cele umane. 

4.1.1.4.2. Semi-arienii Adventiști 

Răspunsul la întrebarea a V-a: „Eu sunt cel ce sunt” (adică Iehova, Exodul 3:14),468 

referindu-se la „Tatăl”, iar fiul său este „Fiul Lui”, care îi poartă Numele de Iehova (Exodul 

23:21; Ioan 8:58).469 La cea dintâi întrebare răspunsul este „nimeni” sau „niciun om”, iar la 

întrebările II-IV răspunsul este „Dumnezeu Tatăl”. Mergând pe acest raționament, la 

                                                        
462 Don C. Fleming, Concise Bible commentary (Chattanooga, Tenn.: AMG Publishers., 1994), 230. 
463 Rabbi's comments, The Midrash on Proverbs vol. 27 (traducător Burton L. Visotzky; annotated edition; Yale 

Judaica Series; Yale University Press, 1992), 118. 
464 Bruce K. Waltke, The Book of Proverbs. Chapters 15-31 (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing 

Co., 2005), 474. 
465 Jon Courson, Jon Courson’s application commentary: Psalms-Malachi vol. 2 (Nashville, TN: Thomas 

Nelson, 2006), 258. 
466 Francis D. Nichol (editor), The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 3, 1050. Proverbele 30:4: 

https://mybible.ro/vdc/proverbe/30/comentariu  
467 Raymond Edward Brown, Joseph A. Fitzmyer and Roland Edmund Murphy, The Jerome Biblical 

commentary vol. 1 (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1996), 505; 

E. G. White, Aî 25.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.107#109 
468 Matthew Henry, Matthew Henry’s commentary on the whole Bible: complete and unabridged in one volume 

(Peabody: Hendrickson, 1996), Pr. 30:1–6. 
469 E. G. White, ST May 3, 1899, par. 18: https://m.egwwritings.org/en/book/820.15824#15844 

https://mybible.ro/vdc/proverbe/30/comentariu
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.107#109
https://m.egwwritings.org/en/book/820.15824#15844
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întrebarea V-a, „numele Său” primește răspunsul „Dumnezeu”, iar în dreptul „fiului său” este 

„Fiul lui Dumnezeu”.470  

Dacă nu ar fi fost pusă prima întrebare, atunci celelalte întrebări ar primi răspunsul 

„Iehova”, reprezentându-L pe Tatăl, iar numele Fiului Său (din întrebarea V-a) este Fiul lui 

Dumnezeu care îi poartă numele Tatălui de Iehova. Deci, răspunsul la întrebarea V-a este 

„nici un om”.  

4.1.1.5. Isaia 7:14; 9:6 

Textele din Isaia 7:14 și 9:6 vorbesc despre Emanuel, adică Dumnezeu cu noi (Isaia 

8:10; Matei 1:23) și despre un „Fiu”. Aceste versete se referă la Domnul Isus Hristos care este 

Dumnezeu manifestat în trup uman (Ioan 1:14; 20:28).471 În ambele concepte adventiste acest 

verset se referă la nașterea din fecioara Maria, nu la nașterea din Dumnezeu înainte de a fi 

creat ceva în univers.  

Ce se înțelege prin expresia „Dumnezeu cu noi”? 

4.1.1.5.1. Trinitarienii Adventiști 

Prin aceste versete, se profetizează despre Isus care este Dumnezeu în carne și oase 

(Ioan 14:8-9; Ioan 10:30), fiind fără început (1 Timotei 1:17), cea de-a doua Persoană a 

Dumnezeirii. În Isaia 9:6,472 expresiile „Dumnezeu tare” și „Părintele veșniciilor” în dreptul 

lui Mesia „subliniază divinitatea Sa absolută”.473  

Lăiu a spus: denumirile „divine pe care Isaia le dă lui Mesia, şi pe care nici cel mai 

crâncen unitarianism rabinic nu le-au putut înlătura sau modifica: ’Abi‘ad (Părinte veşnic / 

Părintele veşniciei)”. Apoi explică printr-un tabel acest lucru:474  

Tabel 13 – Cele patru nume din profeţie sunt aranjate într-o ordine chiastică (simetrică, în 

oglindă): 

1. Péle-yo‘ēţ   2. ’Ēl-ghibbôr 

Sfătuitor (/Strateg) Minune Dumnezeu Viteaz (/Erou) 

3. ’Abi‘ad   4. Sar-şālôm 

Părinte-Veşnic Comandant al Păcii 

                                                        
470 Roy E. Gingrich, The Book of Proverbs vol. 2 (Memphis, TN.: Riverside Printing, 2002), 46. 
471 E. G. White, HLL 23.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2#27 
472 În TM (Textul Masoretic) este Isaia 9:5. 
473 Lăiu, „Triunitatea – lecţii istorice şi teologice”: http://florinlaiu.com/triunitatea/   
474 Florin Lăiu (autor), „Trinitatea în lumina revelației” (Colecție de articole, editori Teodor Huţanu, Florin Lăiu, 

Lucian Floricel; București: Editura „Viață și Sănătate”, 2007), 63: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2#27
http://florinlaiu.com/triunitatea/
http://adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf


  

81 
 

În continuare Lăiu explică:  

Se poate observa cum primul şi ultimul nume se referă la rolul lui Isus în marea luptă, 

iar cele două nume din mijloc (2-3) subliniază divinitatea Sa absolută. El-Ghibbor este 

un nume divin care se găseşte numai la Isaia, şi care numeşte pe „Iahwé, Sfântul lui 

Israel” (vezi şi 10:20-21, în ebraică El-Ghibbor). Nu cunosc un Dumnezeu mai mare. 

Ca şi construcţie lingvistică, acest nume este comparabil cu El-Elion, El-Şaddai, El-

Ro’ii, El-Olām (Geneza 21:33), El-Qannā’ (Exod 34:14) etc.475 

Expresia „Dumnezeu cu noi” se referă la Dumnezeu – Fiul, care nu are început și este 

Dumnezeu co-egal și co-etern cu celelalte două Persoane divine. 

4.1.1.5.2. Semi-arienii Adventiști 

Aceste texte vorbesc despre Isus că este divin, dar nu în sensul că Fiul lui Dumnezeu 

nu are început, deoarece singurul care nu are început este doar Tatăl (1 Timotei 1:17; 6:14-

16). În limba ebraică termenul ’elohim uneori se referă la calitate, adică la o singură ființă 

(divină, adică Dumnezeu – Geneza 7:1 sau angelică, adică Satana - 1 Samuel 28:13), alteori 

se referă la cantitate, adică la mai multe ființe (zeități păgâne – Geneza 35:4 sau îngeri – 

Psalmii 8:5 compară cu Evrei 2:9) semnificând că termenul ebraic ’elohim înseamnă una sau 

mai multe ființe supranaturale sau superioară omului în natură. Termenul ebraic ’elohim sau 

forma prescurtată El este echivalent cu termenul grecesc Theos sau cu termenul românesc 

tradus de obicei cu Dumnezeu (depinzând de context).  

În aceste versete din Isaia, „Fiul” este Dumnezeu, subliniind natura divină, nu 

existența Sa divină ca fiind fără început, pentru că „Fiul” are un început prin naștere înainte de 

orice creație. Fiul are o natură superioară omului, mai exact are o natură divină, astfel Fiul 

este Dumnezeu (Ioan 20:28) care are un început din Tatăl în preexistența Sa. Fiul recunoaște 

că Tatăl este mai mare sau superior Lui (Ioan 14:28). Cu alte cuvinte, acest Tată este 

Dumnezeu Tatăl (Ioan 20:17; Efeseni 1:3; Apocalipsa 3:5).  

Expresia „Părintele veșniciei” (Isaia 9:6), nu face referire la faptul că este „născător al 

timpului” după cum zice Florin Lăiu,476 ci se referă la faptul că Adam este părintele nostru 

prin creație, iar Fiul lui Dumnezeu este al doilea Adam, în sensul acesta este Părintele nostru 

veșnic prin răscumpărare pentru toată veșnicia. Termenul „veșnicie” înseamnă că are un 

început și uneori are sau nu sfârșit. Satana cu îngerii răi și oamenii răzvrătiți împotriva lui 

Dumnezeu lui vor arde veșnic, adică vor arde până dispar. În acest caz veșnicia lor este cât 

timp trăiesc. În cazul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, îngerii cei buni și oamenii mântuiți 

                                                        
475 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației”, 64: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
476 Florin Lăiu, “Triunitatea – lecţii istorice şi teologice”: http://florinlaiu.com/triunitatea/   

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://florinlaiu.com/triunitatea/
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vor exista veșnic fiindcă nu vor dispărea niciodată. Fiul lui Dumnezeu este înainte de orice 

veșnicie (Ioan 1:3; Coloseni 1:15-17; 2 Timotei 1:9). 

Heimat spune că expresia „îl vor numi”: „Părintele veșniciilor”, nu înseamnă că Fiul 

este Dumnezeu Tatăl, deoarece copiii îl numesc pe Fiul lui Dumnezeu: „Părintele veșniciilor”. 

Nu Tatăl îl numește Părinte, nici Fiul nu se proclamă Părinte (Isaia 9:6), ci copiii spun că este 

Părintele lor. Un alt argument cu care vine Hemait este faptul că în dreptul Fiului stă scris: 

„Iată-Mă, Eu şi copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu!” (Evrei 2:13 a doua parte) și evidențiază 

că Fiul este ca un Părinte pentru copiii lui Dumnezeu, pe care i-a dat Dumnezeu.477 

Expresia „Dumnezeu cu noi” înseamnă că doar o singură Ființă divină care este 

singurul mijlocitor dintre Tatăl și oameni este Fiul lui Dumnezeu. Doar El putea să se 

întrupeze și să reflecte caracterul Tatălui și să moară pentru oamenii păcătoși ca să îi salveze 

din robia păcatului.  

4.1.1.6. Isaia 63:9 

Îngerul, din acest verset este Îngerul Domnului din Exodul 23:20-21. Amândouă 

concepții Adventiste afirmă că acest „Înger”, „Mesager” sau „Trimisul Domnului” este 

Mihael din Vechiul Testament, iar în Noul Testament este Isus Hristos.478 Totuși LXX, 

susţine că este „un înger” sau doar „un trimis” al lui Dumnezeu, ci este Domnul Însuși. Acest 

Domn în lumina Noului Testament este Domnul Isus (1 Corinteni 10:1-4), nu Dumnezeu 

Tatăl.  

Cele două concepte Adventiste susțin că acest Înger, Trimis sau Domn nu are 

natură angelică, ci divină. 

4.1.1.7. Daniel 3:25 

În Daniel 3 este prezentat un episod din viața lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. 

Acest rege, a ridicat o statuie înaltă și toți cei care erau în valea Dura au primit porunca să se 

închine chipului cioplit. Când s-a dat semnalul ca toți să se închine acestui idol, trei evrei nu 

s-au închinat. Acești tineri au fost amenințați cu moartea în cuptorul de foc, încălzit de șapte 

ori, dacă nu se vor închina chipului turnat. Dar ei au refuzat, iar regele a poruncit să fie 

aruncați în cuptor. Împăratul a văzut patru oameni în cuptor, nu trei. Regele a spus că a văzut 

chipul celui de-al patrulea că seamănă „cu al unui fiu de dumnezei” (Cornilescu), „cu al unui 

                                                        
477 Florin Heimat, “Adevarul despre Dumnezeu”, Ce este cu Isaia 9:6: http://florin.heimat.eu/trinitate.htm  
478 E. G. White, IM 142.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.651#653 

E. G. White, PP 311.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.1308#1364  

http://florin.heimat.eu/trinitate.htm
https://m.egwwritings.org/ro/book/2002.651#653
https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.1308#1364
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fiu de zei” (NTR06), „ca a unui fiu de dumnezei” (GBV), „ca a Fiului lui Dumnezeu” (KJV, 

Fidela), „cu un înger a lui Dumnezeu” (LXX, versetul 91).479  

Cine este cea de-a patra persoană pe care a văzut-o regele Nebucadnețar? 

4.1.1.7.1. Trinitarienii Adventiști 

Comentariile Biblice AZȘ susțin:  

Seamănă cu al unui fiu de dumnezei. Comentatorii interpretează în mod diferit 

exclamaţia lui Nebucadneţar înmărmurit de vederea celei de-a patra persoane din 

cuptorul cu foc. Învăţaţii iudei au identificat-o întotdeauna cu un simplu înger. 

Concepţia aceasta este reflectată de LXX, care traduce expresia prin asemenea unui 

înger al lui Dumnezeu. Comentatorii creştini timpurii (Hipolit, Chrysostom şi alţii), pe 

de altă parte, vedeau în acest al patrulea personaj a doua Persoană a Dumnezeirii. 

Majoritatea creştinilor conservatori susţin această concepţie, deşi comentatorii critici 

moderni au părăsit-o acum, după cum se poate vedea din unele traduceri mai moderne, 

care zic: Asemenea cu un fiu de dumnezei. Problema este de gramatică şi interpretare 

aramaică. Aramaicul ’elohim, dumnezei, este pluralul de la ’elah, „dumnezeu”. În 

unele cazuri în care se foloseşte ’elohim, se face referire la dumnezeii păgâni (cap. 

2:11,47; 5:4,23). Totuşi mai sunt două pasaje în afară de cel în discuţie unde ’elohim 

poate fi interpretat ca referindu-se la adevăratul Dumnezeu al lui Daniel (cap. 5:11,14). 

Deci traducerea „Dumnezeu” pentru ’elohim este îndreptăţită dacă poate fi stabilit că 

Nebucadneţar folosea termenul ca un nume propriu. Gramatical sunt corecte ambele 

traduceri: „ca Fiul lui Dumnezeu şi ca un fiu de dumnezei”. Contextul arată că 

Nebucadneţar recunoştea superioritatea Prea Înaltului Dumnezeu (vezi cap. 

3:26,28,29; 4:2). În declaraţiile acestea împăratul nu se referea la dumnezei în general, 

ci la Dumnezeu în particular. Pentru motivul acesta tâlcuitorii conservatori preferă 

traducerea în care este identificat Fiul lui Dumnezeu, iar din punct de vedere lingvistic 

preferinţa lor poate fi apărată.480 

În concluzie, împăratul l-a văzut pe Dumnezeu – Fiul, deoarece Fiu este doar în cadrul 

planului de Mântuire. 

4.1.1.7.2. Semi-arienii Adventiști 

Scribii Septuagintei (LXX) au tradus „un înger al lui Dumnezeu” (sau „un trimis al lui 

Dumnezeu”). Textul de bază al Vechiului Testament este Textul Masoretic (TM) pentru că și 

Isus Hristos a considerat scrierile Vechiului Testament din ebraică (și aramaică) că sunt cele 

mai bune texte, deoarece oferă o mai mare autoritate în comparație cu Textul Septuaginta. 

                                                        
479 Septuaginta (LXX) are mai multe versete în acest capitol, deoarece au introdus rugăciunea sau „cântarea celor 

trei tineri” care se aflau în cuptorul încins de șapte ori. Cântarea celor trei tineri se poate citi online în limba 

română. Biblia Ortodoxă, “Cântarea celor trei tineri”: https://www.bibliaortodoxa.ro/vechiul-

testament/1/3%20tineri  
480 Francis D. Nichol (editor), The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 4, 785. “Daniel 3:25”: 

https://mybible.ro/vdc/daniel/3/comentariu 

https://www.bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/1/3%20tineri
https://www.bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/1/3%20tineri
https://mybible.ro/vdc/daniel/3/comentariu
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Într-o altă ordine de idei, atunci când a spus Isus o afirmație din Vechiul Testament, El a făcut 

apel la textul ebraic, nu la cel din LXX.481  

În contextul capitolului, Nebucadnețar când a vorbit cu sfetnicii săi, a explicat la 

nivelul înțelegerii lui că a văzut un fiu divin. Singurul fiu care este divin este Fiul lui 

Dumnezeu, iar prin acest verset este evidențiat statutul Său de „Fiu al lui Dumnezeu” literal, 

nu doar de „un trimis al lui Dumnezeu” sau de „cel de-al doilea Membru al Trinității”. 

Referirea la „fiu” care apare atât în acest verset, cât și la expresia „ca un fiu al omului”, din 

aceeași carte Daniel (Daniel 7:13), este o dovadă în plus că Dumnezeu are un Fiu divin literal.  

E. White comentează acest verset spunând că cei trei tineri credincioși L-au 

reprezentat cu cinste pe Dumnezeu prin viața și caracterele lor. Ei i-au prezentat principiile 

dreptății lui Dumnezeu, căruia I se închinau, iar împăratul a recunoscut că cea de-a patra ființă 

din cuptorul încins a fost „Fiul lui Dumnezeu”, răscumpărătorul evreilor cel așteptat.482 

În concluzie, împăratul l-a văzut pe Fiul real al lui Dumnezeu. Dacă se merge pe 

interpretarea că este Trimisul lui Dumnezeu atunci ar fi voievodul Mihail ocrotitorul copiilor 

lui Dumnezeu din Vechiul Testament (Daniel 12:1) sau Isus din Noul Testament (Ioan 17:3). 

4.1.1.8. Daniel 12:1 

Cuvântul „Mihail” (ebr. Mîkaểl) înseamnă în ebraică mi („cine”), ka („ca”), el (forma 

prescurtată de la ’elohim, „Dumnezeu”) și nu este un nume propriu (cum este scris în LXX), 

ci este o întrebare ebraică „Cine este ca Dumnezeu?”.483 În tradiția Talmud-ului traducerea 

cuvântul „Mihail” este „Cel asemănător cu Dumnezeu”, referindu-se la regii evreilor. Înainte 

de cuvântul „Mihail” uneori este termenul „arhanghel” (adică „conducătorul îngerilor”, Iuda 

1:9).484 „Mihail” nu este doar un oarecare conducător al îngerilor (Apocalipsa 12:7), ci este și 

„ocrotitorul poporului Său” (Daniel 10:21; 12:1).485 „Mihail” („Cine este ca Dumnezeu?”) 

este Isus Hristos din Noul Testament.486  

                                                        
481 Zaharia 13:17 „Lovește pe cel ce păstorește” (TM), „Bate-i pe păstori” (LXX), „Voi bate păstorul” (Matei 

26:31). Ordinea poruncilor din Matei 19:18 „Să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire 

mincinoasă”, iar în LXX în Deuteronomul 5 apare sub o altă ordine, pe când în TM în Deuteronomul 5 este 

ordinea poruncilor pe care a enumerat-o Isus în Matei 19:18. 
482 E. G. White, PR 509.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2679.2138#2167 
483 J. Keathley Hampton III, Studies in Revelation (NET Bible Press January 16, 2013), 209. 
484 Lăiu, “Nemurirea sufletului şi învierea (4)”: http://florinlaiu.com/nemurirea-sufletului-i-invierea-4/   
485 Lăiu, “Nemurirea sufletului şi învierea (5)”: http://florinlaiu.com/nemurirea-sufletului-i-invierea-5/  
486 E. G. White, HLL 99.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.337#348 

E. G. White, PP 761.5: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.3612#3643  

E. G. White, “Viața lui Iisus”, 261.1 (nu este cartea Hristos lumina lumii, ci materialul este din materialul sub 

titlul englez: “Spirit of Prophecy vol. 2” 2SP 330.1): https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.1243#1272    

https://m.egwwritings.org/ro/book/2679.2138#2167
http://florinlaiu.com/nemurirea-sufletului-i-invierea-4/
http://florinlaiu.com/nemurirea-sufletului-i-invierea-5/
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.337#348
https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.3612#3643
https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.1243#1272
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Numele Mihail apare în Biblie numai în pasajele apocaliptice (Daniel 10:13,21; 12:1; 

Iuda 9; Apocalips 12:7). Mai mult, el este folosit numai în împrejurările când Domnul 

Hristos este în conflict direct cu Satana. Denumirea ebraică însemnând Cine este ca 

Dumnezeu? Este concomitent o întrebare şi o provocare. Având în vedere faptul că 

răzvrătirea lui Satana este în esenţă o încercare de a se instala pe tronul lui Dumnezeu 

şi a fi ca Cel Prea Înalt (Isaia 14:14), numele Mihail este un nume cât se poate de 

potrivit pentru Acela care a pornit să îndreptăţească caracterul lui Dumnezeu şi să 

respingă pretențiile lui Satana.487  

Ce înseamnă că „Mihail” este „ca Dumnezeu”?   

4.1.1.8.1. Trinitarienii Adventiști 

Mihail nu este altcineva decât Însuşi Domnul Isus Hristos.488 Prin comparația „ca 

Dumnezeu” se înțelege că „Dumnezeu – Fiul” are toate atributele divine, fiind co-etern și co-

egal cu celelalte Persoane ale Dumnezeirii. 

4.1.1.8.2. Semi-arienii Adventiști 

Editorii asociației Ellen G. White® Estate au scris o compilație din mai multe scrieri 

ale lui E. G. White despre Marea Luptă dintre Mihail (Fiul lui Dumnezeu) și Balaur (Satana), 

într-o carte intitulată Adevărul despre îngeri, unde în capitolele 3 și 4 este prezentat felul cum 

Dumnezeu și singurul Său Fiu născut au creat tot ce este în univers. Duhul Sfânt nu este 

menționat deloc în nicio etapă a creației și nici în răzvrătire, deoarece Duhul este 

omnipotența, omnisciența și omniprezența lui Dumnezeu. Singurii care au participat la crearea 

și la împlinirea actului Planului de Mântuire, au fost doar Tatăl și Fiul (Proverbe 8:27-31).489  

Comparația „ca Dumnezeu” semnifică faptul că „Fiul lui Dumnezeu” are natură 

divină, moștenind toate atributele divine pe care Le-a primit prin nașterea din Dumnezeu (în 

preexistența Sa), dar asta nu înseamnă că Fiul este co-etern așa cum este Dumnezeu Tatăl, 

deoarece a avut un început prin naștere din Tatăl înainte de a fi creați îngerii și a fost învestit 

cu putere de a fi egal cu Dumnezeu în întregul univers.490 Cu alte cuvinte, „Fiul lui 

                                                        
487 Francis D. Nichol (editor), The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 4, 860. “Daniel 10:13”: 

https://mybible.ro/vdc/daniel/10/comentariu 
488 E. G. White, “Scrieri Timpurii” (sau “Experiențe și viziuni”, 1882), 164.2:   

https://m.egwwritings.org/ro/book/2691.842#853 

Compară cu E. G. White, HLL 421.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.1986#1997 
489 E. G. White, Aî capitolul 3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.90#90 citește tot capitolul 3. 

E. G. White, Aî capitolul 4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.139#139 citește tot capitolul 4. 

Poți să mai citești E. G. White, Aî capitolul 5 următoarele două secțiuni: 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.221#222 și https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.228#228. 

E. G. White, PP capitolul 1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#54  

E. G. White, TV capitolul 29: https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.2222#2222  
490 E. G. White, Aî 32.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156  

https://mybible.ro/vdc/daniel/10/comentariu
https://m.egwwritings.org/ro/book/2691.842#853
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.1986#1997
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.90#90
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.139#139
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.221#222
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.228#228
https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#54
https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.2222#2222
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156
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Dumnezeu” este asemănător (homoiousios), nu identic (homoousios) cu Dumnezeu Tatăl. Ei 

doi divini sunt două Ființe individuale cu personalități distincte.491 Ellen White redă această 

idee când spune că „Ei erau doi, cu toate acestea erau aproape identici; doi în individualitate, 

însă una în duh, inimă și caracter”.492 Talmud-ul traduce bine termenul „Mihail” însemnând 

„Cel asemănător cu Dumnezeu”, nu „Cel identic cu Dumnezeu”. 

Deci, Mihail este divin ca Tatăl, dar nu este identic cu Dumnezeu, ci doar asemănător. 

4.1.1.9. Mica 5:2 

Acesta este unul din versetele profetice despre nașterea lui Hristos. Acest verset 

specifică locul unde a fost născut Isus. Ambele concepte adventiste susţin că Isus Hristos este 

preexistent „din veșnicie” (Mica 5:2),493 înainte de a fi ceva creat în univers, deoarece prin El 

au fost făcute toate lucrurile (Ioan 1:3; Romani 11:36; 1 Corinteni 8:6; Coloseni 1:16; Evrei 

1:2).494 Discuția acestui verset din traducerea Cornilescu este referitoare la cuvântul „obârșie” 

(ebr. mowtsa'ah)495 care, conform Dicționarului explicativ românesc (DEX), înseamnă: „(1) 

Punct de plecare, început, origine; (2) Locul unde s-a născut cineva; familia, neamul din care 

se trage cineva; origine (socială); (3) Locul de unde începe să se formeze albia unui râu; izvor. 

(4) Culme, muchie, vârf”.496  

Care este semnificația cuvântului „obârșie” din acest verset? 

4.1.1.9.1. Trinitarienii Adventiști 

Cuvântul din limba ebraică mowtsa'ah este explicat de lexiconul WSOTDICT că se 

referă la originea din Betleem, Efrata.497 Se preferă sensul utilizat în LXX (gr. hai éxodoi) 

„plecări” sau „ieșiri”. În loc de traducerea „și a cărui obârșie se suie” se propune traducerea 

„și plecările/ieșirile Lui de la început” (LXX) sau „și merge înainte de [orice] 

formare/început” (TM). Cuvântul ebraic motsa'ah în acest verset urmărește să scoată în 

evidență că Isus Hristos nu există doar de la nașterea prin Maria, ci El era înainte de a fi făcut 

universul (Ioan 17:5; Evrei 1:2). Isus Hristos trăiește prin Sine Însuși.498 El nu a avut vreun 

început, deoarece este veșnic ca celelalte Persoane ale Trinității. „În loc de maşa’oth, RSV 

                                                        
491 E. G. White, 8M 268.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#1452 
492 E. G. White, Yi December 16, 1897, par. 5: https://m.egwwritings.org/en/book/469.2708#2716 
493 E. G. White, HLL 469.6: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2192#2233  
494 E. G. White, HLL 70.2 https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.214#225 
495 Bible Hub, “4161 mowtsa'ah”: https://biblehub.com/hebrew/4161.htm   
496 DEX '09, “obârșie”: https://dexonline.ro/definitie/ob%C3%A2r%C8%99ie   
497 Warren Baker and Eugene Carpenter, The complete word study dictionary: Old Testament, 584. 
498 E. G. White, HLL 469.6: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2192#2233 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#1452
https://m.egwwritings.org/en/book/469.2708#2716
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2192#2233
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.214#225
https://biblehub.com/hebrew/4161.htm
https://dexonline.ro/definitie/ob%C3%A2r%C8%99ie
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2192#2233
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zice originea. Acesta este unicul loc în versiunea aceasta unde maşa’oth, sau forma lui 

masculină corespunzătoare maşa’, este tradus în felul acesta. Dacă origine este interpretat ca 

şi cum ar fi fost un timp când Hristos nu a existat, atunci această traducere este eronată”.499 

Termenul „obârșie” în acest text se referă la faptul că Dumnezeu - Fiul, nu este doar de 

la Betleem, ci exista înaintea de a fi create veacurile. 

4.1.1.9.2. Semi-arienii Adventiști 

Originea Sa este anterioară nașterii în Betleem, precizează lexiconul GHCLOT.500 Iar 

dicționarul NASHAG traduce cu „înainte” sau „merge mai departe”, sugerând existența lui 

Mesia înainte de formarea vreunui început (ebr. miqqedem).501 Cuvântul „obârșie” s-a preferat 

în multe traduceri pentru că acest cuvânt ebraic mowtsa'ah specifică ieșirea Sa, adică din 

substanța Tatălui, având origine divină, iar descendența Sa familială este din sânul Tatălui, 

susține dicționarul Strong.502  

 E. White a scris în diverse locuri că Fiul are obârșia din Tatăl exprimate prin diverse 

expresii precum: „rupt din sânul Tatălui”,503 „singurul născut al lui Dumnezeu”.504  

 Traducerea ultimei părți a textului (în armonie cu Textul Masoretic și Septuaginta) ar 

putea fi redat astfel: „… obârșia/ieșirea Lui exista înainte de orice început, adică înainte 

de zilele vreunei veșnicii”.  

 Acest termen „obârșie” înseamnă „început al existenței”. Fiul lui Dumnezeu are un 

început în preexistența Sa, înainte de a fi creat ceva în univers. 

                                                        
499 Francis D. Nichol (editor), The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 4, 1025. “Mica 5:2”: 

https://mybible.ro/vdc/mica/5/comentariu 
500 F. W. Gesenius, Gesenius’ Hebrew and Chaldee lexicon to the Old Testament Scriptures, 458.  
501 R. L. Thomas, New American Standard Hebrew-Aramaic and Greek dictionaries (ed. updated; Anaheim: 

Foundation Publications Inc., 1998), miqqedem. 
502 James Strong, The new Strong’s dictionary of Hebrew and Greek words (Nashville: Thomas Nelson, 1997), 

mowtsa'ah. “4163”: https://biblehub.com/hebrew/4163.htm 
503 E. G. White, RH July 9, 1895, par. 13: https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339 
504 E. G. White, PP 34.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#61  

E. G. White, LT 256, 1906, par. 8: https://m.egwwritings.org/en/book/14071.8736001#8736014 

https://mybible.ro/vdc/mica/5/comentariu
https://biblehub.com/hebrew/4163.htm
https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339
https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#61
https://m.egwwritings.org/en/book/14071.8736001#8736014
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4.1.2. Vechiul Testament necanonic 

În cărțile apocrife ale Vechiului Testament se găsesc două versete în Cartea 

înțelepciunea lui Solomon 2:18505 și în Isus, fiul lui Sirah 4:10506 care fac referire la expresia 

„Fiul lui Dumnezeu”.  

4.1.2.1. Înțelepciunea lui Solomon 2:18 

În Cartea înțelepciunii lui Solomon507 2:18, poate fi vorba despre „Fiul lui Dumnezeu” 

în textul: „Căci dacă dreptul este fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra şi-l va 

scoate din mâna potrivnicilor săi.”?  

Ce înseamnă expresia grecească „υἱὸς θεοῦ” (huios Theou)? 

4.1.2.1.1. Trinitarienii Adventiști 

În contextul în care a fost scris acest verset 18, trebuie să se țină cont de fundalul 

istoric în care evreii nu considerau că Dumnezeu are un Fiul divin, ci are doar copiii creați 

(îngeri și oameni). Contextul vorbește despre oamenii credincioși care suferă pentru 

Dumnezeu. Ar trebui tradus versetul 18 astfel: „Căci dacă este un fiu drept al lui Dumnezeu, 

el să ia parte la ale Lui și-L va scăpa (pentru Sine) din mâna potrivnicilor Săi.”. Versetul 13 

folosește cuvântul grecesc paida („copil”), care poate fi tradus atât ca fii, cât și ca fiice. Din 

acest motiv, conform contextului, trebuie tradusă ultima parte a versetului, astfel „se numește: 

un copil al Domnului”. Un alt amănunt, în versetul 16 cuvintele „se laudă că are pe 

Dumnezeu drept Tată”, nu se referă că acest om este Isus Hristos, ci face referire la orice om 

care vrea să asculte de Dumnezeu, are drept Tată pe Dumnezeu. Evreii de pe timpul lui Isus 

au spus că au drept Tată pe Dumnezeu (Ioan 8:41),508 iar Domnul Hristos a zis că cel ce 

ascultă și face voia lui Dumnezeu are drept Tată pe Dumnezeu (Ioan 8:42; Matei 16:17).  

În contextul acestui capitol 2, nu este vorba despre suferințele „Fiului lui Dumnezeu”, 

ci despre suferințele oricărui om credincios al lui Dumnezeu (de ex. Ieremia, Pavel etc.). 

4.1.2.1.2. Semi-arienii Adventiști 

În contextul capitolului este vorba despre orice om credincios după voia lui 

Dumnezeu, totuși poate fi vorba și despre „Fiul divin al lui Dumnezeu”, deoarece și El a 

                                                        
505 Înțeleptul Solomon, “Înțelepciunea lui Solomon”, versetul 2:18: 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=74&cap=2  
506 Ecclesiastul Isus, “Isus, fiul lui Sirah”, versetul 4:10: http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=72&cap=4, 

în originalul grecesc este versetul 10, dar în traducerea oferită de Biserica Ortodoxă se află la versetul 11. 
507 Înțeleptul Solomon, “Înțelepciunea lui Solomon”: http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=74&cap=2 
508 E. G. White, HLL 207.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.873#909 

http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=74&cap=2
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=72&cap=4
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=74&cap=2
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.873#909
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murit, dar nu ca un martir, ci pentru a-I mântui pe oameni din păcat (1 Petru 2:24). În acest 

verset 18, se poate traduce expresia huios Theou cu „Fiul lui Dumnezeu”, fiindcă ambele 

cuvinte evidențiază calitatea („Fiul”), nu cifra/cantitatea („un fiu al unui divin” sau „un fiul al 

lui Dumnezeu”). Un alt aspect se cunoaște din Evanghelii că Isus Hristos a fost deseori scăpat 

de Dumnezeu din mâna oponenților Săi (Luca 4:28-30).509 În versetul 13 este utilizat termenul 

grecesc paida („copil”), care este un substantiv comun singular și în contextul capitolului, 

care este un capitol mesianic, trebuie tradusă expresia grecească paida kyrou cu „Fiul 

Domnului”, pentru că este folosit cuvântul „Fiu” în versetul 18, iar Isus Hristos era acel „Fiu” 

(Isaia 9:6-7; compară cu Luca 1:32). Un alt amănunt pentru care trebuie tradus cu „Fiul 

Domnului” este prezentată calitatea („Fiul”), nu cifra/cantitatea („un copil”). La versetul 16 se 

utilizează expresia „are pe Dumnezeu drept Tată”, referindu-se la Fiul lui Dumnezeu că are 

drept Tată pe Dumnezeu (Ioan 1:18; 8:38,54). Această carte apocrifă are multe învățături bune 

pentru viața spirituală, dar are și unele erezii doctrinare. Dacă autorul acestei pseudo epigrafe 

a fost inspirat când a scris acest al doilea capitol, nu știm. Dacă s-ar admite că a fost inspirat 

când a scris capitolul 2, atunci a scris despre Isus Hristos, fără să știe (1 Petru 1:11). Acest 

lucru este posibil, deoarece și Daniel a scris cartea sa și nu a știut să explice tot ceea ce a scris, 

dar la vremea sfârșitului cartea lui este înțeleasă, deoarece cunoștința oamenilor va crește 

(Daniel 12:4). Trebuie să se țină cont și de faptul că apostolii au folosit anumite versete din 

Vechiul Testament care s-au împlinit în Noul Testament în Persoana Fiului lui Dumnezeu 

(Isaia 7:14 cf. Matei 1:21-23; Osea 11:1 cf. Matei 2:14-15; Zaharia 11:12; cf. Matei 26:14-15 etc.).  

În concluzie, (1) este vorba despre oricare om credincios lui Dumnezeu și (2) poate fi 

vorba și despre „Fiul divin al lui Dumnezeu”, deoarece Fiul lui Dumnezeu a fost credincios 

Tatălui până la moarte, iar după înviere continuă să se supună Tatălui de bună voie. 

4.1.2.2. Isus, fiul lui Sirah 4:10 

Apocrifa Isus, fiul lui Sirah510 este o carte cu multă învățătura spirituală urmărind să îi 

ofere o îndrumare cât mai mare cititorului pentru a se înțelepți, de a scăpa de suferință și de a 

scăpa de cursele lui Satana, dar are și unele erezii doctrinare. În textul din 4:10 „Şi vei fi ca fiu 

al Celui Preaînalt şi El te va iubi mai mult decât mama ta.”, apare expresia „υἱὸς ὑψίστου” 

(huios hypsistou).  

Se referă această expresie la „Fiul Celui Preaînalt”, adică la „Fiul lui Dumnezeu”? 

                                                        
509 E. G. White, SA3 87.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/13853.816#824 
510 Ecclesiastul Isus, “Isus, fiul lui Sirah”, versetul 4:10: http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=72&cap=4, 

în originalul grecesc este versetul 10, dar în traducerea oferită de Biserica Ortodoxă se află la versetul 11. 

https://m.egwwritings.org/ro/book/13853.816#824
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=72&cap=4
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4.1.2.2.1. Trinitarienii Adventiști 

Evreul Isus, fiul lui Sirah, credea că Dumnezeu este o singură Persoană, doar Tatăl. Nu 

avea concepția creștină Trinitariană de Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Duh Sfânt. Când a scris acest 

capitol, autorul nu s-a gândit că Dumnezeu are un Fiu divin, ci așa cum apare în literatura 

evreiască, fiii oamenilor care trăiesc pe Pământ trebuie să fie umani.  

Expresia huios hypsistou în context nu se referă la „Fiul Celui Preaînalt”, ci la „un fiu 

al Celui Preaînalt” care face dreptate și-i ajută pe cei în nevoie, precum Iov (Iov 29:11-17).  

4.1.2.2.2. Semi-arienii Adventiști 

În contextul capitolului 4 este vorba despre omul drept și milostiv. Dacă omul 

credincios al lui Dumnezeu face și continuă toată viața să împlinească poruncile Sale, atunci 

va fi ca „Fiul Celui Preaînalt”, adică va asculta de poruncile Celui Preaînalt așa cum a ascultat 

Isus Hristos, adică „Fiul lui Dumnezeu”. Este corect să se traducă cu „Fiul Celui Preaînalt” 

scoțând în evidență calitatea de „Fiu”, deoarece este susținut de versetul 11, unde vorbește 

despre „Înțelepciunea” care se știe că este Isus Hristos, adică „Fiul lui Dumnezeu” 

(Proverbele 8:12, 22-31; 1 Corinteni 1:24,30; 2:7). „Înțelepciunea”, din versetul 11, înalță pe 

cei ce Îl ascultă (1 Împărați 3:28; 4:34), iar în Noul Testament este Hristos care îi înalță pe cei 

care îl ascultă (Luca 10:16). În versetele 11-19, „Înțelepciunea” este o Persoană, adică este 

„Fiul lui Dumnezeu”, nu o metaforă, nu un raționament și nici un principiu cosmic cum 

pretindeau filosofii greci. Nu se știe dacă Isus, fiul lui Sirah a fost sau nu inspirat când a scris 

aceste versete din capitolul 4, dar se știe că oamenii din Vechiul Testament care L-au căutat și 

au vrut să știe mai multe despre Unsul Tatălui (adică „Fiul divin al lui Dumnezeu”), atunci El 

li S-a descoperit (1 Petru 1:11).  

 În concluzie, în primul rând este vorba despre oricare om credincios al lui Dumnezeu, 

iar în sensul mesianic poate fi vorba și despre „Fiul Celui Preaînalt”, deoarece Fiul divin real 

lui Dumnezeu cât era pe Pământ a dat dovadă că este drept și milostiv. 

4.2. Noul Testament 

În Noul Testament sunt multe referințe despre expresia „Fiul lui Dumnezeu”, 

exprimate de: Dumnezeu Tatăl (Matei 3:17; 17:5), Fiul (Luca 22:70; Ioan 10:36), un înger 

(Luca 1:35), Satana (Matei 4:3,6), demonii (Marcu 3:11; 5:7), ucenicii (Matei 14:33), Petru 

(Matei 16:16), Ioan (Ioan 20:31; 1 Ioan 5:10), Marcu (Marcu 1:1), Andrei (Ioan 1:41), 

Natanael (Ioan 1:49), Ioan Botezătorul (Ioan 1:34), Marta (Ioan 11:27), Pavel (Faptele 

Apostolilor 9:20; Galateni 2:20; Evrei 4:14; 6:6; 7:3), mulțimile (Matei 14:33), iudeii (Ioan 
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19:7), famenul etiopian (Faptele Apostolilor 8:37), trecătorii (Matei 27:40), marele preot 

(Matei 26:63,64), preoții cei mai de seamă (Matei 27:43; Luca 22:70) și sutașul roman (Matei 

27:54; Marcu 15:39; Luca 23:47).  

Ce au înțeles toate aceste ființe inteligente prin expresia „Fiul lui Dumnezeu”?  

În continuare vor fi examinate anumite versete biblice pentru a se observa diferitele 

modalități de interpretare din cele două perspective ale Trinitarienilor și Semi-arienilor. 

4.2.1. Pilda vierilor – Matei 21:38; Marcu 12:6-7; Luca 20:13-14 

Pilda vierilor, rostită de Domnul Isus este una din parabolele care a fost relatată spre 

finalul vieții Sale, înainte de a muri. Aceste cuvinte din parabolă sunt adresate direct 

oamenilor cu funcții religioase. Domnul a urmărit să îi trezească spiritual pe acei lideri 

spirituali folosind pilde care erau apropiate de realitate.  

Ce se poate înțelege prin cuvintele „fiul” și „moștenitorul” din parabola vierilor (Matei 

21:33-46; Marcu 12:1-12; Luca 20:9-19)? 

4.2.1.1. Trinitarienii Adventiști 

Liderii religioși au înțeles că parabola făcea referire la ei și la Isus (Unsul cel așteptat, 

Matei 26:63). Această pildă vorbește despre „fiul” și „moștenitorul” în dreptul Fiului ca 

moștenitor, unde Dumnezeu – Fiul și-a asumat rolul de „Fiu” în cadrul Planului de Mântuire. 

4.2.1.2. Semi-arienii Adventiști 

Prin această pildă, Domnul Isus, evidențiază faptul că El nu este orice profet, ci este 

Fiul moștenitor al stăpânului viei din parabolă, adică Isus Hristos este Fiul literal al lui 

Dumnezeu și singurul moștenitor al Tatălui (Evrei 1:1-4). Într-o altă ocazie Isus și Petru au 

trebuit să plătească darea pentru Templu, iar Isus îl întreabă pe Petru: „‘Ce crezi, Simone? 

Împăraţii Pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiii lor sau de la străini?’ Petru I-a 

răspuns: ‘De la străini’. Şi Isus i-a zis: ‘Aşadar, fiii sunt scutiți’ ” (Matei 17:25-26). Într-o 

ocazie când Isus era copil, Luca relatează o situație din viața Sa: „Când L-au văzut părinții 

Lui, au rămas înmărmuriți; şi mama Lui I-a zis: ‘Fiule, pentru ce Te-ai purtat aşa cu noi? Iată 

că tatăl Tău şi eu Te-am căutat cu îngrijorare.’ El le-a zis: ‘De ce M-aţi căutat? Oare nu știați 

că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?’ ” (Luca 2:48-49). Prin aceste exemple biblice, Isus 

spune că El este Fiul lui Dumnezeu literal, deoarece Templul/Casa este a Tatălui Său, iar El în 

calitate de Fiu sau de Moștenitor este scutit de plată și El se simte bine în Casa Tatălui Său.  
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Isus este Fiul real și Moștenitorul de drept al poporului lui Dumnezeu, deoarece doar 

El este divin, în afară de Tatăl Său care L-a trimis la „vieri”. 

4.2.2. Isus va fi chemat Fiul lui Dumnezeu – Luca 1:35 

Din punct de vedere cronologic, prima dată când apare în traducerea Cornilescu 

expresia „Fiul lui Dumnezeu” este spusă de un înger la vestirea nașterii Domnului Isus.  

Ce se înțelege prin cuvintele „va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”?  

4.2.2.1. Trinitarienii Adventiști 

Despre nașterea lui Isus Hristos se găsesc informații doar în Matei 1:18-25; 2:1-23 și 

Luca 1:26-38. Comparând textele, se poate observa, că Luca folosește o interpretare creștină 

în dreptul lui Isus, la profeția din Isaia, asupra expresiei „Dumnezeu cu noi” (Matei 1:23). Cu 

alte cuvinte, Isus era Dumnezeu, în aceeași măsură de veșnic precum Dumnezeu – Tatăl și cu 

Dumnezeu – Duhul Sfânt, și a venit să se manifeste în trup omenesc (Ioan 1:14). Isus Hristos 

este chemat să fie „Fiul lui Dumnezeu” (Luca 1:35), iar rolul de „Fiul al lui Dumnezeu” și L-a 

însușit doar în cadrul Planului de Mântuire pentru a fi Împărat (Matei 2:2,4,6,8,15; Luca 23:2-

3; Ioan 18:33,36,37; 19:19) și Mare Preot (Evrei 4:14) pentru poporul lui Dumnezeu. În 

capitolul 2 din Matei, înțelepții păgâni/cititorii în stele/magii (Matei 2:9,13) vin să I se închine 

noului Împărat care s-a născut, ei nu au folosit expresia „Fiul lui Dumnezeu”. De aici se poate 

concluziona că magii au așteptat pe Împăratul profetizat care urma să cârmuiască pe Israel 

(Numeri 24:17), nu așteptau pe „Fiul lui Dumnezeu” literal, ci doar funcțional.  

Pentru păgâni expresia „fiul cerului” a însemnat împăratul poporului respectiv. „Fiul 

lui Dumnezeu” este modelul perfect cum trebuie să trăiască fiii lui Dumnezeu. Există mai 

multe expresii în Noul Testament adresate lui Isus Hristos: Fiul Dumnezeului celui viu (Matei 

16:16), Fiul omului (Matei 26:63,64), Fiul Celui binecuvântat (Marcu 14:61), Împăratul lui 

Israel (Marcu 15:32), Fiul celui Preaînalt (Luca 1:32), Isus - fiul lui David (Luca 20:41; Ioan 

7:42), Alesul lui Dumnezeu (Luca 23:35), Mântuitorul lumii (Ioan 4:42) sau Sfântul lui 

Dumnezeu (Ioan 6:69). Aceste expresii sunt sinonime cu expresia „Fiul lui Dumnezeu”, 

precizând funcția Sa în cadrul Planului de Mântuire. De exemplu, o dată ia rolul de 

reprezentant al omenirii prin expresia „Fiul omului”, alteori ia funcția de reprezentat al cerului 

„Sfântul lui Dumnezeu” sau „Alesul lui Dumnezeu”, apoi este reprezentatul salvator al 

omenirii „Mântuitorul lumii”, iar în alte ocazii ia rolul de reprezentat ca Împărat al lumii 

„Împăratul lui Israel”.  
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Comentariile Biblice AZȘ susțin că „aici îngerul Gabriel afirmă adevărata divinitate a 

lui Isus Hristos, dar leagă acea dumnezeire de adevărata Lui natură omenească. Fiul Mariei 

urma să fie Fiul lui Dumnezeu datorită faptului că zămislirea urma să aibă loc prin mijlocirea 

umbririi puterii Celui Prea Înalt”, iar „puterea Celui Prea Înalt, este paralelă cu Duhul Sfânt. 

Dar acest lucru nu înseamnă, totuşi, că Duhul Sfânt este doar exprimarea puterii divine, ci că 

El este persoana prin care este exercitată puterea divină. Cuvintele îngerului erau exprimate în 

stil poetic ebraic, în care este ritm al ideilor şi nu ritm şi metru”.511  

Gulley a scris că Fiul este un titlu:  

Titlul „Fiul lui Dumnezeu” este dat lui Hristos pentru că El a fost dispus să devină om. 

Hristos este pe deplin Dumnezeu, fiind auto-existent așa cum declară pasajele „Eu 

sunt”. El nu era dependent de Tatăl sau de Duhul Sfânt pentru existența Sa eternă 

divină. El a coexistat cu ei din eternitate. El a rămas Dumnezeu de-a lungul întregului 

proces în trup uman și s-a născut Dumnezeu-Omul. Divinitatea Sa nu s-a schimbat; ci 

mai degrabă, El a fost Dumnezeu de-a lungul vieții Sale în trup de om. El este 

Dumnezeu azi și pentru totdeauna.512 

Deci, prin aceste expresii sunt evidențiate rolurile: că Isus este uman și în calitatea 

statutului Său, Isus este Hristosul (Faptele Apostolilor 17:3). Contextul din Luca 1, despre 

nașterea lui Isus, în ceea ce privește expresia „Fiul lui Dumnezeu” se referă funcțional la 

„Fiu”, dar literal se referă la statutul de „Împărat al lui Israel”, nu la „Fiul” literal al Tatălui.  

4.2.2.2. Semi-arienii Adventiști 

Expresia „Dumnezeu cu noi” (Matei 1:23) este luată din profeția lui Isaia (Isaia 7:14) 

și în contextul nașterii lui Hristos, Isus urma să fie născut cu scopul de a fi Mântuitorul lumii 

(Matei 1:21), dar și Împăratul lumii (Luca 1:32-33). Domnul Isus a zis că toată Scriptura 

vorbește despre El (Ioan 5:39). „Fiul lui Dumnezeu” a fost trimis de Dumnezeu de mai multe 

ori de-a lungul istoriei Vechiului Testament (Geneza 18:3-4; Exodul 3:2; 23:20 etc.), iar în 

Noul Testament este trimis să trăiască în calitate de om (Ioan 1:14; 3:16). E. White a spus că 

Isus era „Fiul lui Dumnezeu” și înainte de întrupare, iar după întrupare, Isus „a câștigat într-un 

sens nou titlul de Fiul lui Dumnezeu”.513 Cu alte cuvinte, Isus în preexistența Sa era „Fiul lui 

Dumnezeu”, având doar o natură (cea divină), iar de la întrupare, într-un sens nou a primit 

titlul de Fiul lui Dumnezeu (Luca 1:35), având o natură divino-umană.514  

                                                        
511 Francis D. Nichol (editor), The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 5, 683. “Luca 1:35”: 

https://mybible.ro/vdc/luca/1/comentariu 
512 Norman R. Gulley, Systematic theology - creation, Christ, salvation (Berieng Sping, Michigan: Andrews 

University Press, 2012), 426. 
513 E. G. White, SAa 109.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1170#1172 
514 E. G. White, GA 242.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2703.1462#1467 

E. G. White, Ms 141, 1901, par. 10: https://m.egwwritings.org/en/book/14066.8252001#8252015 

https://mybible.ro/vdc/luca/1/comentariu
https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1170#1172
https://m.egwwritings.org/ro/book/2703.1462#1467
https://m.egwwritings.org/en/book/14066.8252001#8252015
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Deci, expresia „Fiul lui Dumnezeu” este atât funcțională, cât și literală, deoarece Isus 

Hristos este atât Împăratul lui Israel cât și singurul Fiu real născut divin al Tatălui.  

4.2.3. Genealogia lui Isus – Luca 3:38 

În cartea neamului lui Isus Hristos (Luca 3:23-38), Luca spune că la vârsta de 30 de 

ani Isus a început să învețe pe popor „și era, cum se credea, fiul lui...” (Luca 3:23), enumerând 

genealogia Lui, până la momentul când spune că a fost „fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu” 

(Luca 3:38).  

În ce sens este considerat Isus „fiul lui Set, fiul lui Adam, Fiul lui Dumnezeu”? 

4.2.3.1. Trinitarienii Adventiști 

Sensul folosit în acest verset este unul funcțional, deoarece Isus a venit în lume pe o 

linie genealogică prin nașterea biologică „fiul lui Set”, prin „fiul lui Adam”, iar în cadrul 

Planului de Mântuire și-a asumat rolul de „Fiul lui Dumnezeu”, reprezentantul omenirii între 

Cer și Pământ. Adam nu a fost născut, ci creat și i s-a dat titlul de „fiu al lui Dumnezeu”, 

adică monarhul Pământului.515 Al doilea Adam, adică Isus, a reușit să reprezinte cu cinste pe 

Dumnezeu pe Pământ (1 Corinteni 15:22-24). Deși Luca a scris în dreptul lui Isus că este fiul 

lui Iosif, totuși nu Iosif este tatăl Său adevărat, ci Tatăl ceresc. Lăiu a zis că (1) „El este Fiu al 

lui Dumnezeu, în calitate de Fiu al lui Adam (fiu al omului), ca orice om”; (2) „El este Fiu al 

lui Dumnezeu, ca titlu mesianic. După cum împărații popoarelor păgâne erau considerați fii ai 

zeilor lor naționali, şi astfel aveau monarhie ‘de drept divin’, tot astfel fiecare reprezentant al 

dinastiei davidice”; (3) „El este Fiu al lui Dumnezeu referitor la natura Sa divină, ceea ce s-a 

dovedit definitiv prin învierea Sa (Romani 1:4)”; (4) „El este Fiu al lui Dumnezeu în sens 

metaforic, întrucât Şi-a asumat voluntar rolul de supus”.516 

Lăiu a mai spus legat pre-existența lui Dumnezeu - Fiul:  

Melhisedec, care a fost doar un tip al lui Hristos, trebuie să fi avut un început al 

zilelor, chiar dacă faptul în sine nu a fost menţionat în Scripturi. Dar „Fiul” lui 

Dumnezeu, ca Realitate în care tipul S-a împlinit, nu are început al zilelor (Evrei 7:3), 

deşi ca om are genealogie şi istorie. El nu doar era înainte de Avraam, ci El Este 

înainte de Avraam (Ioan 8:24,58). Deşi Fiu, născut în Betleem, El este „din zilele 

veşniciei” (Mica 5:2), ba chiar Tată Veşnic/Părintele veşniciei, născător al timpului 

                                                        

E. G. White, 9M 68.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2672.358#363  
515 E. G. White, Aî 58.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.294#305 
516 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 66-67: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2672.358#363
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.294#305
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
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(Isaia 9:6). Taţii noştri sunt dinainte de noi, totuşi au un început, în timp ce Isus este 

Părinte veşnic.517 

Cuvintele „fiul lui Dumnezeu” (Luca 3:28) sunt folosite în cadrul Planului de 

Mântuire, unde Isus și-a luat rolul de „Fiu al lui Dumnezeu” pentru ființele create. 

4.2.3.2. Semi-arienii Adventiști 

Având în vedere că genealogia prezentată de Luca merge până la Adam și chiar până 

la Dumnezeu (Tatăl) se poate concluziona că se are în vedere evidențierea originii lui Hristos, 

atât din punct de vedere al naturii umane, cât și din punct de vedere al naturii divine. După 

cum s-a menționat anterior, Isus Hristos era Fiul lui Dumnezeu înainte de întrupare, dar prin 

luarea naturii umane a devenit într-un sens nou Fiul lui Dumnezeu. Cu toate acestea E. White 

clarifică faptul că Isus este „Fiul lui Dumnezeu” literal/real, deoarece „îngerii sunt fii ai lui 

Dumnezeu, așa cum a fost Adam prin creație (Iov 38:7; Luca 3:38), credincioșii pocăiți sunt 

fiii lui Dumnezeu prin adopție (Romani 8:14,15), dar Hristos este Fiul lui Dumnezeu prin 

naștere”.518  

Luca face referire la Fiul real al lui Dumnezeu, nu la titlul de Monarhul Pământului. 

4.2.4. Toate lucrurile – Luca 10:22 

Evanghelistul Luca, a scris despre faptul că Isus a susținut că a primit toate lucrurile în 

mâinile Lui de la Tatăl și El îl descoperă pe Tatăl oricui vrea.  

În ce sens a primit Fiul toate lucrurile din partea Tatălui? 

4.2.4.1. Trinitarienii Adventiști 

Înainte de aplicarea Planului de Mântuire, Dumnezeu – Fiul avea toate atributele 

divine, nedepinzând deloc de celelalte Persoane Dumnezeiești. În cadrul Planului de 

Mântuire, fiecare dintre Persoanele divine și-au însușit câte un rol. Dumnezeu – Fiul cât a fost 

pe Pământ nu a folosit pentru Sine atributele divine în propriul Său beneficiu pentru că a vrut 

ca să trăiască ca orice om și să demonstreze ființelor din univers că oricine este în dependență 

totală de Tatăl nu va păcătui, astfel acuzațiile Satanei fiind dovedite nejustificate. 

 

                                                        
517 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 51-52: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
518 E. G. White, ST May 30, 1895, par. 3: https://m.egwwritings.org/ro/book/820.12885#12891  

Vezi și Ellet Joseph Waggoner, “Christ and His Righteousness” (1890), 12.1: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1290.26#38 

Vezi și Ellet Joseph Waggoner, “The Present Truth” (July 18, 1895), 452.1: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1519.4643#4712 

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/820.12885#12891
https://m.egwwritings.org/en/book/1290.26#38
https://m.egwwritings.org/en/book/1519.4643#4712
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Comentariile biblice AZȘ, spun:  

Aici Hristos se referă la însărcinarea Lui divină de a fi reprezentant al Tatălui pentru 

salvarea acestei lumi, aşa cum arată restul acestui verset. De la căderea omului în păcat 

„orice comuniune între Cer şi neamul omenesc apostaziat a fost prin Hristos”.519 

„Toate lucrurile” privitoare la mântuirea acestei lumi I-au fost încredinţate Lui. Hristos 

a fost „trimis” de Tatăl şi a „venit” pe acest Pământ pentru a împlini voia Lui divină 

pentru omenirea căzută (vezi Ioan 4:34). După ce a împlinit cu succes misiunea Sa, 

Hristos a primit „toată puterea” (Matei 28:18) de a „mântui în chip desăvârşit” pe toţi 

aceia care vin la El în credinţă (vezi Evrei 7:25).520  

În concluzie, expresia „toată puterea Mi-a fost dată” se referă la Isus, cât timp a locuit 

pe Pământ, în comparație cu oamenii care nu au primit „toată puterea” din partea Tatălui.  

4.2.4.2. Semi-arienii Adventiști 

Nicăieri în Scriptură sau în scrierile lui Ellen White, nu apare vreo informație că în 

cadrul Planului de Mântuire, Persoanele divine și-au asumat roluri. Totdeauna Tatăl a fost 

Tată („Cel îmbătrânit de zile” sau „Cel Preaînalt”, Daniel 7:13; Luca 1:35), iar Fiul a fost Fiu 

(„ca Fiul lui Dumnezeu” – Biblia Fidela - sau „ca un fiu al omului”, Daniel 3:25; 7:13; Evrei 

1). În afară de versetul din Luca 10:22, Matei subliniază că toată puterea i-a fost dată Fiului 

atât în Cer, cât și pe Pământ (Matei 28:18). Această putere o avea și înainte să fie întrupat, 

deoarece în Cer, Fiul a fost învestit ca acolo unde este prezența Fiului să fie acceptată ca 

prezența Tatălui și orice vorbă care o spune Fiul să fie ca și cum a spus-o Tatăl.521 

În concluzie, în primul rând pe Pământ, Fiul a primit toată puterea din partea Tatălui, 

deoarece era credincios legământului și pentru faptul că avea o misiune specială. În al doilea 

rând, Fiul a primit această putere în Cer în fața îngerilor de a fi egal cu Dumnezeu în 

autoritate, dar Lucifer nu a fost mulțumit de această învestire a Fiului divin și de atunci a 

început încetul cu încetul răzvrătirea lui Satana împotriva Fiului real al lui Dumnezeu. 

4.2.5. Dumnezeu – Ioan 1:1 

În prologul cărții Evangheliei după Ioan, apostolul caută să explice că „Logos-ul” nu 

este un „principiu”, o „ordine cosmică” sau o „rațiune cosmică” cum au crezut filosofii 

greci,522 ci este o Persoană (Ioan 1:1,14). Adventiștii consideră că „Logos-ul” este Isus Hristos 

preexistent. Controversa adventistă dintre Trinitarieni și Semi-arieni se învârte în jurul 

                                                        
519 E. G. White, PP 366.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.1593#1608 
520 Francis D. Nichol (editor), The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 5, 388. “Matei 11:27”: 

https://mybible.ro/vdc/matei/11/comentariu 
521 E. G. White, Aî 32.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156 
522 Robert Scott, An Intermediate Greek–English Lexicon (editor Henry George Liddell; Martino Fine Books, 

2013), cuvântul: „logos”. 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.1593#1608
https://mybible.ro/vdc/matei/11/comentariu
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156
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faptului că atât Tatăl, cât și Fiul sunt numiți „Dumnezeu”.523 Trinitarienii adventiști consideră 

că înainte de întocmirea Planului de Mântuire, Persoanele divine nu aveau funcții, iar pentru 

aplicarea acestui Plan fiecare și-a asumat câte un rol (Tată, Fiu și Duh Sfânt). Pe când, 

pionierii adventiști, care erau Semi-arieni, au susținut că există un singur Dumnezeu infinit, 

Cel nevăzut, care a născut un Fiu, iar prin Fiul Său a făcut toate lucrurile și toate creaturile 

(Ioan 1:3; Coloseni 1:15-17). Trinitarienii susțin că a doua Persoană a Dumnezeirii (care este 

co-eternă și co-egală cu celelalte două Persoane ale Trinității) și-a asumat, în cadrul Planului 

de Mântuire funcția de „Fiu al lui Dumnezeu”. Pe când, Semi-arienii susțin că Fiul lui 

Dumnezeu era întotdeauna un Fiu, singura Ființă din univers care a fost concepută/născut de 

Dumnezeu Tatăl. Cât despre Duhul Sfânt, nu este o Persoană ca Tatăl și ca Fiul, ci este Duhul 

Tatălui sau al Fiului, depinzând de contextul pasajului Scripturii. Care dintre cele două 

concepte oferă adevărul? Cântărind greutatea dovezilor și comparând cu grijă Scriptură cu 

Scriptură (Isaia 28:10),524 se va cunoaște răspunsul corect.  

Cuvântul („Logos-ul”)525 este „Fiul lui Dumnezeu” cu adevărat sau doar și-a asumat 

un rol în cadrul Planului de Mântuire? 

4.2.5.1. Trinitarienii Adventiști 

Woodrow Whidden spune despre cea de-a doua Persoană divină astfel: „Departe de a 

sugera că Tatăl a generat sau a născut pe Fiul ca un semi-Dumnezeu derivat sau creat”.526 Cu 

alte cuvinte, dacă „Fiul lui Dumnezeu” nu ar fi co-egal și co-etern cu Dumnezeu – Tatăl și cu 

Dumnezeu – Duhul Sfânt, atunci ar fi un „semi-Dumnezeu”, un „Dumnezeu mai mic” sau un 

„Dumnezeu inferior” negând divinitatea completă a lui Isus Hristos. Anterior celor relatate, 

W. Whidden vorbește despre faptul că termenii „Tatăl”, „Fiul” și „Duhul Sfânt”, trebuie 

înțeleși în sens metaforic, dacă s-ar accepta tot ce scrie în Biblie ca fiind literal, atunci Isus 

este o viță de vie, iar Tatăl este vierul (Ioan 15:1).527 Dacă dorește cineva să literalizeze 

termenul „Tată”, atunci să fie Duhul Sfânt mama Tatălui?528  

Expresia „Hristos” sau „Fiul lui Dumnezeu” pentru evrei însemna ca și pentru păgâni: 

„Împăratul lui Israel”. Niște păgâni înțelepți au venit la împăratul Irod și au întrebat: „Unde 

este Împăratul de curând născut al iudeilor” (Matei 2:2). Irod s-a tulburat de cele auzise și a 

                                                        
523 Terry Hill, “The Begotten Series”, 94: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf   
524 E. G. White, EV 122.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2706.629#647 
525 Baban, “Dicționar al limbii grecești koine”, 260: http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf   
526 Woodrow Whidden, The Trinity (Review & Herald Pub. Assn., 2002), 97. 
527 W. Whidden, The Trinity, 94. 
528 W. Whidden, The Trinity, 94. 

https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/2706.629#647
http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf
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chemat pe cărturari să știe unde are să se nască „Hristosul” (Matei 2:3-4). La naștere îngerul i-

a zis Mariei: „Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, și Împărăția Lui nu va avea sfârșit.” 

(Luca 1:33), transmițându-i ideea că acest Împărat după naștere „va fi chemat Fiul lui 

Dumnezeu” (Luca 1:35).  

Isus când s-a născut era „Dumnezeu cu noi” (Matei 1:20,23) și a fost numit: „Fiul lui 

Dumnezeu” (Luca 1:35), adică „Împăratul iudeilor”. Mulțimea de ucenici i-au zis: 

„Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului!” (Luca 19:38). Pârâșii l-au 

acuzat că „El este Hristosul, Împăratul” (Luca 23:2). La judecată, Pilat l-a întrebat: „Eşti Tu 

Împăratul iudeilor?” și El răspunde: „Da, sunt.” (Matei 27:11; Marcu 15:2,9,12; Luca 23:3; 1 

Timotei 6:13). Soldații își băteau joc, zicând: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” (Matei 27:29; 

Marcu 15:18). Ostașii îl batjocoreau: „Dacă ești Tu Împăratul iudeilor, mântuiește-Te pe Tine 

Însuți!” (Luca 23:37). Pe cruce, pe tăblița care era deasupra capului Său i-a fost pusă vina: 

„Împăratul iudeilor.” (Matei 27:37; Marcu 15:26; Luca 23:38).  

Batjocoritorii care erau lângă crucea Lui, au spus: „Dacă este Hristosul, Împăratul lui 

Israel, să Se coboare acum de pe cruce şi vom crede în El!” („Împăratul lui Israel”, Matei 

27:42, Marcu 15:32; compară cu „Fiul lui Dumnezeu”, Matei 27:43). Tâlharul pocăit i-a zis: 

„Doamne, adu-Ți aminte de mine când vei veni în Împărăția Ta!” (Luca 23:42). Atât Matei, 

Marcu, cât și Luca pun semnul egal între „Hristos” și „Împărat”. Dacă cineva crede că Matei, 

Marcu și Luca vorbesc despre tema „Împărăția cerurilor” sau „Împărăția lui Dumnezeu”, iar 

acest „Împărat” este „Hristosul”, poate fi acceptat acest lucru. În Evanghelia după Ioan, Isus 

se proclamă că este „Fiul lui Dumnezeu”. Pentru Ioan expresiile „Fiul lui Dumnezeu”, 

„Hristos” și „Împăratul iudeilor” sunt sinonime. Natanael înțelegea că „Fiul lui Dumnezeu” 

înseamnă „Împăratul iudeilor”, zicând: „Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul 

lui Israel!” (Ioan 1:49). Natanael folosește limbajul cultural evreiesc de a spune o afirmație, 

iar a doua afirmație explica prima afirmație (Psalmii 3:1; 5:1; 15:1; Iov 23:3-5 etc.).  

Isus știa că oamenii doreau să Îl facă Împărat (Ioan 6:15). O gloată mare a venit cu 

ramuri de finic și a zis: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui 

Israel!” (Ioan 12:13). Din nou se poate observa în vorbirea evreiască că prima afirmație este 

explicată cu a doua afirmație „Cel ce vine în Numele Domnului” este „Împăratul lui Israel”. 

Profetul Zaharia, profetizează despre Împărat că va merge pe un măgar care nu a mai fost 

nimeni călare (Zaharia 9:9), iar acest Împărat este Isus (Ioan 12:15). Pilat l-a întrebat pe Isus: 

„Eşti Tu Împăratul iudeilor?” (Ioan 18:33), iar El i-a răspuns: „Împărăţia Mea nu este din 

lumea aceasta” (Ioan 18:36). Pilat îi zice: „Atunci, un Împărat tot eşti!” (Ioan 18:37), iar Isus 

îi răspunde: „Da. Eu sunt Împărat.” (Ioan 18:37). Pilat cere aprobarea oamenilor dacă vor să-L 
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elibereze pe „Împăratul iudeilor” (Ioan 18:38). Ostașii după ce l-au îmbrăcat ca Împărat în 

mod batjocoritor, I-au zis: „Plecăciune, Împăratul iudeilor!” (Ioan 19:3). Iudeii i-au spus lui 

Pilat: „Oricine se face pe sine Împărat este împotriva Cezarului” (Ioan 19:12). Pilat a zis 

iudeilor: „Iată Împăratul vostru!” (Ioan 19:14). Pilat i-a întrebat pe iudei: „Să răstignesc pe 

Împăratul vostru?”, iar iudeii i-au zis că au ca împărat pe Cezar, nu pe Isus (Ioan 19:15). Pilat 

a scris pe o tăbliță pe cruce, deasupra capului lui Isus, vina pentru care a fost răstignit: „Isus 

din Nazaret, Împăratul iudeilor” (Ioan 19:19). Dar iudeii au cerut să modifice tăblița astfel: 

„Nu scrie: ‘Împăratul iudeilor’, ci scrie că El a zis: ‘Eu sunt Împăratul iudeilor’” (Ioan 19:21).  

În toate cele 4 Evanghelii, vina lui Isus nu a fost „Fiul lui Dumnezeu”, ci „Împăratul 

iudeilor” (Matei 27:37; Marcu 15:26; Luca 23:38; Ioan 19:19). Cuvintele Tatălui de la botez 

„Acesta este Fiul Meu” trebuie înțelese așa cum le pricepeau evreii. Tatăl s-a coborât la 

nivelul lor de înțelegere, spunându-le indirect că Împăratul pe care ei îl așteptau, era Fiu al 

Său (ca Solomon, 2 Samuel 7:14). Prin cuvintele „Fiul lui Dumnezeu”, evreii înțelegeau 

„Împăratul iudeilor”, iar prin expresia „Fiul omului”, evreii înțelegeau că înseamnă 

reprezentatul omenirii.  

Gerhard Pfandl a spus despre Ioan 1:1, astfel:  

Expresia introductivă „la început” (nearticulat) ne trimite la începutul timpului. Din 

moment ce Cuvântul era „la început”, atunci El Însuşi era fără început, ceea ce 

exprimat în alte cuvinte ar însemna că El era veşnic. „Cuvântul era cu Dumnezeu” ne 

spune că acest Cuvânt este o persoană sau o personalitate distinctă. Cuvântul nu era 

„în” (en) Dumnezeu, ci „cu” (pros) Dumnezeu. Întrucât Tatăl şi Duhul Sfânt sunt 

Dumnezeu, cuvântul „Dumnezeu” Îi include, probabil, pe ceilalţi doi Membri ai 

Trinităţii. „Şi Cuvântul era Dumnezeu” sau literal „şi Dumnezeu era Cuvântul”. 

Cuvântul nu era o emanaţie a lui Dumnezeu, ci Dumnezeu cu adevărat. În timp ce 

versetul 1 nu ne spune cine este Cuvântul, versetul 14 Îl identifică foarte clar ca fiind 

Hristos. „O afirmaţie mai categorică şi mai neechivocă a divinităţii absolute a 

Domnului Isus Hristos este imposibil de conceput”.529 

În altă parte a explicat mai detaliat Pfandl, astfel: 

(1) Termenul nearticulat Theos este frecvent folosit şi în dreptul Tatălui, chiar în 

acelaşi capitol (vezi Ioan 1:6,13,18; Luca 2:14; Faptele Apostolilor 5:39; 1 

Tesaloniceni 2:5; 1 Ioan 4:12 şi 2 Ioan 9).  

(2) Şi Isus este Dumnezeul – Evrei 1:8-9; Ioan 20:28. Cu alte cuvinte, folosirea 

termenului Dumnezeu – articulat sau nu – nu poate să ne ajute să facem o distincţie 

între Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Tatăl este Theos şi ho Theos şi la 

fel este şi Fiul.  

(3) Deseori, în greceşte, absenţa articolului denotă o calitate specială şi nu ar trebui să 

fie tradusă cu articolul nehotărât „un”.  

                                                        
529 Gerhard Pfandl (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 158: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
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(4) Dacă Ioan ar fi folosit articolul hotărât de fiecare dată împreună cu Theos, ar fi 

declarat astfel că există o singură persoană divină. Tatăl ar fi Fiul. Ioan 1:1 ne spune: 

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu ho Theos şi Cuvântul era Theos.” Dacă 

Ioan ar fi folosit doar ho Theos, textul ar fi fost astfel: „La început era Cuvântul şi 

Cuvântul era cu ho Theos şi Cuvântul era ho Theos.” Potrivit cu Ioan 1:14, Cuvântul 

este Isus. Prin urmare, dacă înlocuim „Cuvântul” cu „Isus”, obţinem fraza: „La început 

era Isus şi Isus era cu ho Theos şi Isus era ho Theos.” Ho Theos se referă clar la Tatăl. 

Textul modificat ar fi acesta: „La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Tatăl şi 

Cuvântul era Tatăl.” Acest lucru este greşit din punct de vedere teologic. Referindu-se 

la cele două persoane ale Dumnezeirii, Ioan nu a avut altă alternativă decât aceea de a 

folosi o dată ho Theos, iar a doua oară Theos. Aşadar, absenţa articolului în al doilea 

caz nu poate fi folosită drept argument împotriva egalităţii dintre Tatăl şi Fiul.530 

În concluzie, expresia „Fiul lui Dumnezeu” este spusă în sens metaforic de toți evreii, 

iar sensul literal înseamnă „Împăratul iudeilor”, după cum a exclamat Natanael: „Rabbi, Tu 

eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!”.  

4.2.5.2. Semi-arienii Adventiști 

În a doua propoziție a versetului „și Cuvântul era cu Dumnezeu” în dreptul lui 

„Dumnezeu” ar trebui tradus cu „Dumnezeu(l)”, deoarece în limba greacă este pus un articol 

înaintea acestui termen „Dumnezeu”. Ioan are un motiv clar pentru care preferă să scrie 

„Dumnezeu(l)”, deoarece în ultima propoziție a versetului „și Cuvântul era Dumnezeu” nu 

folosește articolul hotărât în dreptul lui Dumnezeu. Florin Lăiu spune că ultima propoziție se 

poate traduce: „Cuvântul era ființă divină”,531 adică Cuvântul avea natura divină.532 Ioan face 

distincție între Ființa lui Dumnezeu (Tatăl), adică „Dumnezeu(l)” și Ființa divină (Fiul lui 

Dumnezeu). Prin această distincție el nu lasă mintea cititorului să facă vreo confuzie despre 

identitatea Cuvântului ca fiind Ființa lui Dumnezeu(l), ci este Dumnezeu în natură. Cu alte 

cuvinte, „Logos-ul” (Fiul) nu este Dumnezeu(l) Tată, ci o altă Ființă divină pe lângă 

Dumnezeu (Tatăl).  

T. Hill spune că pentru a înțelege acest verset (Ioan 1:1), trebuie ca oamenii să 

înțeleagă ce a însemnat pentru Ioan lucrul acesta. Dumnezeu nu poate fi două Ființe, totuși la 

prima citire asta se înțelege. Un alt lucru de menționat este faptul că Ioan nu menționează pe 

Duhul Sfânt. Un alt aspect, are legătură cu majoritatea traducerilor,533 care amintesc că 

                                                        
530 Gerhard Pfandl (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 168: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
531 Literal s-ar traduce: „și Cuvântul era (un) divin” sau „și Cuvântul era (o) ființă divină”.  
532 Florin Lăiu, “Este Isus Hristos Dumnezeu”, postarea 433: http://florinlaiu.com/forums/topic/este-isus-hristos-

dumnezeu/#post-433 
533 Majoritatea traducerilor engleze, chiar și cele române. 

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://florinlaiu.com/forums/topic/este-isus-hristos-dumnezeu/#post-433
http://florinlaiu.com/forums/topic/este-isus-hristos-dumnezeu/#post-433
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propoziția „Și Cuvântul era Dumnezeu” nu are articolul pus în dreptul lui Dumnezeu, acesta 

fiind furnizat.534  

Se poate observa că Ioan diferențiază Ființa lui „Dumnezeu” (Tatăl) de Ființa 

„Cuvânt” (Fiul lui Dumnezeu). T. Hill crede că această Evanghelie după Ioan a fost scrisă 

pentru a combate ereziile de la sfârșitul primului secolul și arătând generațiilor următoare că 

„Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 20:31).535 Despre Hristos se spune că este 

imaginea sau reflecția Dumnezeului nevăzut (Coloseni 1:15). Cuvântul sau Fiul lui Dumnezeu 

este oglindirea slavei lui Dumnezeu, chiar imaginea expresă a Tatălui (Evrei 1:3), Hristos este 

singurul Fiu născut al Dumnezeului celui viu.536 

După cum se poate observa E. White face diferența dintre „singurul Fiu născut” și 

„Dumnezeul cel viu”. Atât Ioan, cât și Pavel fac diferența dintre Dumnezeu (Tatăl), Cel 

nevăzut și Fiul lui Dumnezeu (Isus Hristos), care este o altă Ființă care seamănă foarte mult 

cu Tatăl.537 Termenul grecesc ὑπόστασις (hypostasis) înseamnă „natură”, „substanță” sau 

„esență”.538 Acest termen este folosit în Evrei 1:3, în dreptul Fiului, pentru a exprima că este 

de natură divină. Fiul nu este Dumnezeul Preaînalt, ci reflecția Tatălui, cu alte cuvinte este 

singurul Său Fiu născut. E. White spune că Fiul lui Dumnezeu nu este un fiu creat ca îngerii 

sau un fiu adoptat ca păcătoșii iertați, ci este „un Fiu născut [eng. begotten] în chipul/imaginea 

expresă a Persoanei Tatălui”, deoarece în El a locuit toată plinătatea Dumnezeirii în trup uman 

(Coloseni 1:19).539 Cei care cred că această „naștere” nu a însemnat pentru E. White o naștere 

literală, ci doar o naștere funcțională, adică ungere sau învestire, trebuie să țină seama că ea 

după 6 săptămâni, a scris: „Tatăl cel veșnic, cel care nu putea fi schimbat, L-a dat pe singurul 

Său Fiu născut, rupt din sânul Său, Cel care a fost făcut [eng. made] în imaginea expresă a 

Persoanei Sale și L-a trimis jos pe Pământ pentru a descoperi cât de mult iubea omenirea”.540 

Se poate observa că Tatăl este numit „Cel veșnic” și „Cel care nu se schimbă”, însă despre 

Fiul lui Dumnezeu scrie că este „singurul Său Fiu născut” și apoi detaliază că este „rupt din 

                                                        
534 În original propoziția a doua este καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν (ho lógos hén pròs tòn Theón) care s-ar 

traduce cu: „Și Cuvântul era spre/cu Dumnezeu(l).” Ioan menționează DumnezeuL, nu Dumnezeu. DumnezeuL 

fiind Tatăl (Ioan 1:18; 3:18; 1 Ioan 4:9).  
535 Filosofii greci au considerat că „Logos-ul” este o „ordine cosmică”, o „rațiune cosmică” sau chiar un 

„principiu”, dar nu o Persoană;  

Vezi și Robert Scott, An Intermediate Greek–English Lexicon (editor Henry George Liddell; Martino Fine 

Books, 2013), cuvântul: „logos”. 
536 E. G. White, Yi June 28, 1894, par. 9: https://m.egwwritings.org/en/book/469.1501#1512 
537 Terry Hill, “The Begotten Series”, 95: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf  
538 Baban, “Dicționar al limbii grecești koine”, 436: http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf  
539 E. G. White, ST May 30, 1895, par. 3: https://m.egwwritings.org/ro/book/820.12885#12891 
540 E. G. White, RH July 9, 1895, par. 13: https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339  

https://m.egwwritings.org/en/book/469.1501#1512
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/820.12885#12891
https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339
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sânul Său” și este „imaginea expresă a Persoanei Lui”. Un alt aspect, din acest articol, pe care 

ea l-a subliniat este că Fiul „a fost făcut [eng. made] în imaginea expresă a Persoanei Sale”. 

Cu doar 6 săptămâni înainte ea spusese o idee similară: „un Fiu născut [eng. begotten] în 

chipul/imaginea expresă a Persoanei Tatălui”. Punând în paralel cele două afirmații se poate 

concluziona că în mintea ei, cuvântul „născut” în dreptul Fiului lui Dumnezeu era sinonim cu 

termenul „făcut”, dar nu era sinonim cu termenul „creat”. Astfel ea face distincție între 

personalitatea fără început a Tatălui și personalitatea Fiului, care a avut un început 

demonstrând că este „Dumnezeu în natură și în cel mai înalt sens”.541  

La întrebarea lui Isus „Cine credeți voi că sunt?”, Petru răspunde că e „Hristosul, Fiul 

Dumnezeului celui viu” (Matei 16:15-16). Într-o altă ocazie, după episodul cu hrănirea celor 

5000 de bărbați, Petru a răspuns: „Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu” (Ioan 6:69). Tatăl 

a fost Cel care i-a descoperit lui Petru că Isus este Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu 

(Matei 16:17). Petru „a fost învățat de Dumnezeu” ce a trebuit să spună despre Isus Hristos.542  

Isus nu era Dumnezeul infinit, ci Fiul Dumnezeului infinit.543 Evreii, chiar și marele 

preot, au înțeles pretențiile lui Isus de a fi acceptat în calitate de „Fiu al lui Dumnezeu” (Matei 

26:63).544 În următoarea zi cei mai importanți oameni religioși l-au întrebat dacă El este 

„Hristosul”, iar El le-a zis că dacă le va spune nu vor crede și tot nu Îi vor da drumul (Luca 

22:67,68). Apoi ei au întrebat altfel: „Eşti Tu dar Fiul lui Dumnezeu”, iar Isus le-a răspuns: 

„da, sunt” (Luca 22.70). Evreii au fost martori că Isus a spus „din gura Lui” (Luca 22:71), 

înaintea sinedriului, că El este „Fiul lui Dumnezeu”, iar acești evrei au mai auzit „din gura 

Lui” aceste afirmații literale, nu figurative, care sunt relatate în Ioan, capitolele 5-10, și în alte 

părți ale Evangheliilor.545 Evreii când l-au dat pe mâna lui Pilat au spus că trebuie să moară, 

deoarece S-a făcut pe Sine „Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 19:7).  

Dacă evreii ar fi considerat această afirmație a fi „Fiul lui Dumnezeu’” într-un sens 

comun, ei nu l-ar fi condamnat pe Isus la moarte. Ei au înțeles că nu s-a referit la modul 

general, ca orice evreu, că e Fiul lui Dumnezeu și nici chiar că s-a referit doar la pretenția că 

este Împăratul lui Israel. „Ei știau că pretenția Lui este literală. De aceea au spus că ar trebui 

să moară.”546 Cât despre expresia „Dumnezeu este Tatăl Său” (Ioan 5:18), E. White folosește 
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Vezi și E. G. White, RH April 5, 1906, par. 6: https://m.egwwritings.org/en/book/821.26594#26604 
542 E. G. White, HLL 412.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.1935#1950 
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o versiune revizuită a Scripturii folosind cuvintele „Dumnezeu este propriul Său Tată”.547 Prin 

aceste cuvinte, ea dorește să evidențieze că este atât divin, cât și Fiul lui Dumnezeu în cel mai 

înalt sens.548 În 1901, E. White a scris că evreii „L-au acuzat pe Isus de blasfemie/hulă, 

arătând că ei au înțeles că Hristos L-a pretins pe Dumnezeu ca Tată al Său în cel mai înalt 

sens”.549  

Isus îl întreabă pe orbul din naștere dacă crede în Fiul lui Dumnezeu, iar el i-a răspuns 

printr-o întrebare „Şi cine este, Doamne, ca să cred în El?”, apoi Domnul Isus i-a zis că L-a 

văzut și Cel care vorbește cu El, este Acela, iar după aceea, omul care fusese orb a crezut în 

El și I s-a închinat (Ioan 9:35-38). Această declarație personală a lui Isus accentuează ideea că 

este Fiul lui Dumnezeu literal, nu doar Mesia pe care îl așteptau evreii. O altă situație a fost în 

Betania, când a fost Lazăr bolnav și le-a spus că „boala aceasta nu e spre moarte”, ci „ca Fiul 

lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea” (Ioan 11:4). Isus subliniază subordonarea față de Tatăl, 

identitatea Sa de Fiu al lui Dumnezeu și relația lui cu Tatăl.550 Un alt caz în care Isus a 

evidențiat că El este „Fiu” a fost în seara aceea când s-a întâlnit cu Nicodim spunându-i că 

Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu (Ioan 3:16-18).551  

În continuare vor fi prezentate declarațiile vrăjmașilor angelici (Satana și demonii) ai 

Lui Isus. Când a fost în pustie, Satana încerca să-L facă să se îndoiască și Îl ispitea cu 

următoarele cuvinte: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu...” (Matei 4:3,6), dar Isus nu și-a 

demonstrat divinitatea, că este Fiul lui Dumnezeu, ci a crezut mărturia Tatălui de la botez: 

„Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea” (Matei 3:17). Divinitatea Sa a 

fost dovedită prin relația Tată divin – Fiu divin, numită și filiație divină. Dacă ar fi acceptat 

ispitelor vrăjmașului, de fapt El s-ar fi îndoit de identitatea Sa. 

E. White a scris că dacă Isus ar fi făcut vreo minune în acele zile de post, atunci Planul 

Mântuirii ar fi fost rupt/zădărnicit. În ceea ce privește divinitatea Sa, Fiul nu a dovedit-o prin 

vreo minune, ci prin relația Sa cu Tatăl, fiindcă a crezut cuvintele Tatălui de la botez când 

Tatăl a exclamat: „Acesta este Fiul Meu preaiubit”.552 De aici se înțelege că Tatăl a afirmat la 

botezul lui Hristos că Isus era Fiul Său real, nu funcțional. E. White nicăieri în scrierile Sale 

nu afirmă că expresia „Fiul lui Dumnezeu” este un rol sau o funcție (a lui Dumnezeu – Fiul) 
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în cadrul Planului de Mântuire, ci ea de fiecare dată vorbește în dreptul Fiului lui Dumnezeu 

că este literal/real și are un început fiindcă este născut literal din Dumnezeu în preexistența 

Sa.553 De asemenea, nu trebuie uitat faptul că în altă ocazie ea folosește termenul „făcut” în 

dreptul Fiului lui Dumnezeu.554 Tot ea spune că Satana a primit dovada divinității lui Isus prin 

încrederea în Tatăl, dar Satana nu se aștepta la aceste cuvinte: „Pleacă, Satano, căci este scris: 

‘Să te închini Domnului, Dumnezeului tău, și numai Lui să-I slujești’ ”.555  

În Vechiul Testament erau unși în slujbe specifice doar profeții (1 Împărați 19:16), 

preoții (Exodul 40:15; Leviticul 6:22) și împărații (1 Împărați 1:39; 19:16). Satana știa că Fiul 

lui Dumnezeu avea 3 funcții/slujbe: de profet (ca Moise), de Mare Preot (ca Aaron) și de 

Împărat (ca David). Profeții, marii preoți și împărații care sunt un tip pentru Isus Hristos au 

avut cel mult două din aceste funcții. Satana a știut lucrul acest și la prima ispită în pustie l-a 

ispitit în calitate de Profet al lui Dumnezeu (Matei 4:3), dar Isus nu a făcut nici o minune 

pentru a-i demonstra lui Satana că este profet, ci a trăit ca orice profet bazându-se pe 

încrederea că Tatăl Îi va purta de grijă (Matei 4:4). La cea de-a doua ispită, Isus a fost dus pe 

streașina Templului pentru a fi ispitit în calitate de Mare Preot (Matei 4:6), dar Isus a răspuns 

că nici chiar marele preot nu trebuie să îl ispitească pe Dumnezeu cu vreo încumetare (Matei 

6:7). La ultima ispită din cele trei, Fiul lui Dumnezeu a fost dus de Satana pe un munte foarte 

înalt unde i-a arătat lumea peste care a fost el, până atunci, stăpân și i-a cerut închinare (Matei 

4:9), dar Isus, în calitate de împărat nu a acceptat să se închine lui Satana, deoarece oamenii 

trebuie să I se închine lui Dumnezeu. În calitate de Împărat al împăraților și în calitate de Fiu 

divin al Tatălui, a exclamat: „Pleacă, Satano, căci este scris: ‘Domnului Dumnezeului tău să te 

închini şi numai Lui să-I slujești’ ” (Matei 4:10). În calitate de împărat este un model pentru 

orice împărat/conducător pământesc să nu accepte închinarea Diavolului, ci să rămână la ce 

„este scris” (Luca 4:4; 1 Corinteni 4:6), deoarece Dumnezeu este Cel care smerește și Cel care 

înalță (1 Samuel 2:7). Apostolul Ioan, în legătură cu aceste 3 categorii de ispite, a scris: „Nu 

iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în 

el. Căci tot ce este în lume: (1) pofta firii pământeşti, (2) pofta ochilor şi (3) lăudăroşia vieţii 

[mândria], nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec, dar cine face voia lui 

Dumnezeu rămâne în veac” (1 Ioan 2:15-17). 

De-a lungul istoriei planetei Pământ, Satana a căutat să doboare, în primul rând, pe 

conducătorii/regii evrei (Saul, David etc.) pentru că aceștia au avut cea mai mare influență în 
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554 E. G. White, RH July 9, 1895, par. 13: https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339  
555 E. G. White, ST April 11, 1900, par. 4: https://m.egwwritings.org/pl/book/820.16619#16626 

https://m.egwwritings.org/ro/book/820.12885#12891
https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339
https://m.egwwritings.org/pl/book/820.16619#16626


  

105 
 

poporul iudeilor. Din cuvintele lui Satana pentru expresia „Fiul lui Dumnezeu”, se înțelege că 

nu s-a referit doar la calitatea de „Împărat al iudeilor” (Matei 27:37; Marcu 15:26; Luca 

23:38; Ioan 19:19), așa cum se așteptau evreii, ci Satana l-a ispitit în toate funcțiile pe care le 

are Fiul lui Dumnezeu (Profet, Mare Preot și Împărat). Pentru Satana cuvintele „Fiul lui 

Dumnezeu” nu sunt funcționale, ci literale. Demonii au mărturisit că Isus este „Hristosul, Fiul 

lui Dumnezeu” (Luca 4:41; Matei 8:29; Marcu 3:11; 5:7). T. Hill consideră că acești demoni, 

care altă dată I se închinau Lui cu bucurie, au recunoscut chiar și după ce S-a întrupat că 

Hristosul este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat, nu funcțional.556 

Ioan Botezătorul îl identifică pe Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu (Ioan 1:29-34). El a 

auzit mărturia Tatălui despre Fiul Său: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc 

plăcerea” (Matei 3:17). Filip L-a identificat pe Isus ca fiind Mesia, dar, mult mai mult decât 

Filip, Natanael vede în Persoana lui Isus pe Fiul lui Dumnezeu.557 Prin expresia „Fiul lui 

Dumnezeu”, E. White nu a considerat că aceasta era un sens figurativ pentru cuvântul 

Hristos.558 Marta a înțeles că Isus că era Cel Uns (adică Hristosul), dar și „Fiul lui Dumnezeu” 

(Ioan 11:27), iar un alt caz a fost când, ucenicii, l-au văzut pe Isus foarte liniștit umblând pe 

marea învolburată, și au exclamat: „Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu!” (Matei 14:33), 

arătând că Isus nu este doar Hristosul, ci și Fiul adevărat al lui Dumnezeu.559  

Când a fost pe cruce, oamenii răi L-au batjocorit pe Isus Hristos pentru că S-a făcut pe 

Sine „Fiul lui Dumnezeu” (Matei 27:40) și că Și-a pus încrederea în Dumnezeu Tatăl (Matei 

27:43). Acești evrei au înțeles că Isus S-a făcut pe Sine Fiul literal sau Fiul lui Dumnezeu cu 

adevărat, nu doar că Și-a asumat un rol.560 Păgânul sutaș a zis cu glas tare în auzul tuturor 

celor prezenți mărturia lui de credință: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!” 

(Matei 27:54), recunoscând prin această declarație chipul Fiului lui Dumnezeu.561  

Evanghelistul Marcu începe cu cuvintele: „Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul 

lui Dumnezeu” (Marcu 1:1). Marcu, la fel ca Ioan, nu prezintă nașterea Mântuitorului, ci 

începe direct identificându-L pe Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu.562 Tatăl face de două ori 

mărturisirea că Isus este Fiul Său (Matei 3:17; 17:5).563 Despre pruncul Isus, E. White a spus 

că era „încă Fiul divin al lui Dumnezeu”.564 Cu alte cuvinte, ea nu zice că Isus era „Fiu” din 
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momentul întrupării, ci ea întreabă cum este posibil ca Pruncul să fie „încă Fiul lui 

Dumnezeu?”.565 Iar în 1905, ea afirmă că în momentul întrupării „a câștigat într-un sens nou 

titlul de Fiul lui Dumnezeu”.566  

Isus a folosit uneori pilde pentru a transmite figurativ adevăruri despre Tatăl, despre 

Sine, despre ucenici (Ioan 6:51; 10:7; 15:5) și lucrul acesta este ușor de înțeles din context. 

Uneori Isus vorbește deslușit și alteori vorbește în pilde, iar în cazul profețiilor, unele cuvinte 

au un sens simbolic.567 De asemenea, E. White a menționat că există învățători care „învață că 

Scripturile au un înțeles mistic, ascuns, spiritual și care nu iese la iveală în limbajul folosit în 

ea”.568 În mod normal, Biblia trebuie înțeleasă literal, cu excepția cazurilor când se utilizează 

vreo figură de stil sau un simbol, iar dacă oamenii ar lua Scriptura așa cum este scrisă, n-ar 

mai exista vreun învățător fals, încurcându-le mințile celor care îi ascultă.569 Declarațiile lui 

Isus că El este Fiul lui Dumnezeu nu sunt spuse în sens figurat, deoarece evreii ar fi înțeles că 

vorbește metaforic, ci ei au înțeles că El le-a vorbit într-un sens literal că este Fiul lui 

Dumnezeu (Matei 26:63-65; Ioan 5:18; 10:36).570  

Satana și demonii când s-au adresat lui Isus cu cuvintele „Fiul lui Dumnezeu”, ei nu s-

au referit la relația Tată-Fiu, ci la statutul Său de Fiu al lui Dumnezeu.571 E. White, în 1904, a 

scris: „Dumnezeu este Tatăl lui Hristos; Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Lui Hristos I s-a dat 

o poziție proslăvită. El a fost făcut egal cu Tatăl. Toate gândurile lui Dumnezeu sunt 

descoperite Fiului Său”.572 Pentru E. White, mereu Tatăl a fost Dumnezeul infinit, iar Fiul a 

fost Fiul Dumnezeului infinit.573  

În 1893, în dreptul Fiului lui Dumnezeu scrie că este „singurul Fiu născut al 

Dumnezeului infinit”.574 După ce a scris în anul 1898 cartea Hristos lumina lumii, în 1899 

întreabă: „Nu era El Fiul Dumnezeului infinit?”.575 Sunt multe alte dovezi și referințe în 
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Biblie unde scrie că Isus este Fiul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 9:20; Romani 1:4; 2 

Corinteni 1:19; Galateni 2:20; Efeseni 4:13; Evrei 4:14; 6:6; 7:3, 10:29 și Apocalipsa 2:18).576  

Apostolul Ioan întreabă: „Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus 

este Fiul lui Dumnezeu?” (1 Ioan 5:5). Conform Cuvântului lui Dumnezeu, aceasta este 

credința care învinge.577 În versetele ulterioare, Ioan a precizat că cine nu crede în Fiul lui 

Dumnezeu, îl face pe Dumnezeu mincinos pentru că nu crede mărturisirea lui Dumnezeu 

despre Fiul Său (1 Ioan 5:10-11).578  

Etiopianul a spus că Isus (Salvatorul) Hristos (Unsul) este „Fiul lui Dumnezeu” 

(Faptele Apostolilor 8:37).579 Ellen White, după 10 ani de la scrierea cărții Hristos lumina 

lumii, în 1908, a scris că „a fost o luptă, chiar și pentru Suveranul universului, să renunțe la 

Fiul Său ca să moară pentru rasa vinovată”.580 Mulți evrei l-au recunoscut pe Isus Hristos ca 

fiind „Împăratul iudeilor”, iar demonii L-au recunoscut ca fiind „Împăratul cerului”, „Prințul 

cerului” sau „Moștenitorul cerului”. Orice prinț este moștenitor și are un tată care i-a dat viață. 

Tot așa Isus Hristos (Fiul lui Dumnezeu) în preexistența Sa, a fost Prințul universului, 

Moștenitorul divin care a fost făcut/născut din Tatăl. 

Deci, Isus este cu adevărat (literal/real) Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu(l) este cu 

adevărat (literal) Tatăl Său.581 

4.2.6. Monogenoũs – Ioan 1:14 

În cadrul bisericii Adventiste, dezbaterea teologică despre Hristos se află în jurul 

înțelegerii cuvântului grecesc monogenḗs (Luca 9:38) dacă este sau nu „născut” Fiul din 

Dumnezeu.582 Termenul μονογενής (monogenḗs) este înțeles de unii teologi că înseamnă 

„unul de același fel”, „fără pereche”, „incomparabil”,583 iar alți teologi consideră că are 

                                                        
576 T. Hill, “The Begotten Series”, 124: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 
577 T. Hill, “The Begotten Series”, 125: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 
578 T. Hill, “The Begotten Series”, 125: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 
579 T. Hill, “The Begotten Series”, 125: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 
580 E. G. White, ST November 4, 1908, par. 3: https://m.egwwritings.org/ro/book/820.20519#20526 

vezi și E. G. White, PP 63.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.203#206 
581 T. Hill, “The Begotten Series”, 124: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 
582 T. Hill, “The Begotten Series”, 56: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 
583 Dicționarul TBD: W. A. Elwell și P. W. Comfort, Tyndale Bible dictionary (Wheaton Illinois: Tyndale House 

Publishers, 2001), 978;  

Dicționarul NUBD: M. F. Unger et al. The new Unger’s Bible dictionary (ed. updated; Chicago: Moody Press, 

1988), ONLY BEGOTTEN;  

Dicționarul TDNT: G. Kittel, Theological Dictionary of the New Testament vol. 4 (editor G. Friedrich; traducător 

G. W. Bromiley; ed. electronic; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964), 741. 

https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/820.20519#20526
https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.203#206
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
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semnificația de „singurul născut” din acea familie.584 Este utilizat în Noul Testament (Luca 

7:12; 8:42; 9:38) și în dreptul altor persoane, unde are sensul de „singurul descendent”. Unii 

comentatori, consideră că în cazul lui Hristos (Ioan 1:14, 18, 3:16, 18, 1 Ioan 4:9), este 

accentuată calitatea de „Unicul” Fiu al lui Dumnezeu, fiind „Unic” în lume, având o natură 

divino-umană.585 Asta înseamnă că Isus Hristos nu are egal, este unic, incomparabil și 

singurul capabil să dezvăluie pe deplin pe Dumnezeu.586 Acest cuvânt se găsește cu sensul de 

„singurul” sau „singurul copil” în LXX. În LXX Judecători 11:34; Psalmii 21:21 (TM, 22:21; 

Cornilescu, 22:20); 24:16 (TM, 25:16); 34:17 (TM, 35:17), iar în scrierea apocrifă Tobit 3:15; 

6:11 este tradus cu „preaiubit”.587 În Evrei 11:17, Isaac este „singurul” fiu al lui Avraam în 

sensul de „preaiubit” sau „drag” (LXX, Geneza 22:2,12,16).  

„Fiul lui Dumnezeu” este doar „Unicul de același fel cu Dumnezeu” sau „Singurul Fiu 

născut al lui Dumnezeu” în tot universul? 

4.2.6.1. Trinitarienii Adventiști 

Termenul literal pentru „singurul născut” este μονογέννητος (mongénnētos). Termenul 

monogenḗs înseamnă „unicat”,588 „unul de același fel” sau „fără pereche”,589 deoarece 

termenului genḗs nu are ca rădăcină gennáô (a naște), ci génos (gen).590 Acest cuvânt este 

compus din mónos (singur, doar, solitar)591 și génos (familie, descendent, un fel)592 de la 

genḗs (a devenit ființă)593. Termenul genḗs se deosebește de gennáō (a naște, a zămisli sau a 

crea)594. Substantivul din gennáō este génnēma (rezultatul nașterii)595. Utilizarea expresiei 

                                                        
584 Edward Robinson, “A greek and English lexicon of the New Testament” (New York, Harper & Bros., 1850), 

527, „Monogenés”: https://archive.org/details/agreekandenglis00robigoog/page/n544  

Brooke Foss Westcott, Fenton John Anthony Hort și W. J. Hickie, Greek-English Lexicon to the New Testament 

(New York, Macmillan Co., 1957), 123.  
585 Adventistlaymen, “UNIQUELY BEGOTTEN GOD”: 

https://www.adventistlaymen.com/Correspondence/UNIQUELY_BEGOTTEN_GOD.html 
586 J. Moulton și G. Milligan, The vocabulary of the Greek Testament (London: Hodder and Stoughton, 1930), 

416.  
587 Robert Scott, A Greek-English Lexicon vol. 2 (editor Henry G. Liddell; Oxford Clarendon Press, 1951), 1144. 
588 Bible Hub, “3439 monogenés”: https://biblehub.com/greek/3439.htm  

Sau Strong, The new Strong’s dictionary of Hebrew and Greek words (Nashville: Thomas Nelson, 1997), 19. 
589 Zoltán Szallos-Farkas, Dumnezeu, Scriptura și Biserica: tratat de teologie, hristologie și spiritualitate 

(București: Editura Universitară, 2013), 128;    

Moulton, The Vocabulary of the Greek New Testament (London: Hodder and Stoughton, 1930), 416-417. 
590 Norman R. Gulley, Systematic theology - creation, Christ, salvation, 426. 
591 Bible Hub, “3441 monos”: https://biblehub.com/greek/3441.htm  
592 Bible Hub, “1085 genos: https://biblehub.com/greek/1085.htm 
593 Bible Hub, “1096 ginomai”: https://biblehub.com/greek/1096.htm 
594 Bible Hub, “1080 gennaó”: https://biblehub.com/greek/1080.htm 
595 Bible Hub, “1081 gennéma”: https://biblehub.com/greek/1081.htm  

https://archive.org/details/agreekandenglis00robigoog/page/n544
https://www.adventistlaymen.com/Correspondence/UNIQUELY_BEGOTTEN_GOD.html
https://biblehub.com/greek/3439.htm
https://biblehub.com/greek/3441.htm
https://biblehub.com/greek/1085.htm
https://biblehub.com/greek/1096.htm
https://biblehub.com/greek/1080.htm
https://biblehub.com/greek/1081.htm
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„singurul născut” nu este o traducere fericită. În dreptul lui Isus, trebuie să fie tradus cu 

„unicul Fiu”, cu accentul pus pe unicitatea Sa în cadrul Planului de Mântuire, asumându-și 

rolul de „Fiu”. Deci, nu ar trebui tradus cu „Fiul Unic-născut” al lui Dumnezeu. Această 

expresie „Singurul născut” se găsește în traducerea Vulgata latină (tradusă în secolul al V-

lea), influențând natura Domnului Isus. Lăiu a scris: „versiunea Cornilescu folosită de noi, 

termenul a fost tradus corect cu referire la Iisus în Ioan 1:18; 3:16; 3:18 ş.a.m.d.: singurul Fiu. 

Așadar, textul nu spune altceva, decât că slava lui Isus din Nazaret era slava singurului Fiu al 

lui Dumnezeu: adică a unicului moștenitor, Marele Messía, veșnicul ‘Fiu’ al lui Dumnezeu, 

imaginea Dumnezeului nevăzut”,596 iar în ceea ce privește textul din Ioan 1:14, Lăiu a spus că 

„‘singurul născut din Tată’ este o traducere greșită, în loc de ‘Singurul Fiu la Tatăl’. De aici şi 

expresia credală ‘născut, iar nu făcut’, un compromis realizat de Biserica veche, un joc de 

cuvinte care nu spune nimic, şi provine dintr-o imaginație de sorginte necreștină. De exemplu, 

la greci: nașterea Athenei din capul lui Zeus; la creștinii gnostici: emanații de entități eterne 

/eoni din Dumnezeu, Logosul fiind o asemenea emanație”.597 În altă parte, el a scris: 

A insista că fiu trebuie să aibă neapărat un sens fizic este mai puțin decât înțelepciune. 

În cazul lui Dumnezeu, care nu este nici femeie, nici bărbat, ci mai presus de orice 

comparație – şi despre care nici Biblia şi nici rațiunea sănătoasă nu ne învață că s-ar 

putea diviza pe Sine –, a insista asupra „nașterii” din Tatăl într-un sens ontologic ar 

însemna o blocare a minții în absurd. Poate Dumnezeu să producă în vreun fel pe 

Cineva asemenea Lui? Este posibil așa ceva? Chiar faptul că ființa produsă are un 

început, arată că aceasta nu poate fi Dumnezeu – Ființa fără început și fără sfârșit.598 

Traducerea Vulgata a fost și ea influențată de scrierile Părinților începând cu secolul al 

II-lea, utilizând expresia „născut din Dumnezeu”. Mai întâi, a început Origen să folosească 

această expresie de „născut din Dumnezeu” și acesta a învățat pe oameni că unicitatea lui 

Hristos a fost prin naștere, adică generat de către Tatăl. Origen a explicat nașterea prin prisma 

concepției filosofice grecești.599 Din istorie, se poate observa în crezul Conciliului de la 

Niceea (325 d.Hr.) că acest Crez a afirmat despre Fiul lui Dumnezeu ca fiind „născut din 

Tatăl”, din substanța Tatălui, „Unic-născut”, iar nu făcut, dintr-o substanță cu Tatăl.600 

                                                        
596 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 68: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
597 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 52: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf  
598 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 67: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
599 S. Zodhiates, The complete word study dictionary: New Testament (ed. electronic;  Chattanooga, TN: AMG 

Publishers. 2000), monogenḗs.  
600 Ortodoxwiki, “Crezul”: https://ro.orthodoxwiki.org/Crezul 

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
https://ro.orthodoxwiki.org/Crezul
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Crezul acesta a combătut erezia că Fiul lui Dumnezeu a fost prima ființă creată. Dar 

ridică o altă problemă „nașterea din Dumnezeu” care duce la ceea ce teologii numesc doctrina 

„generării veșnice a Fiului” care este o doctrină nebiblică, ci filosofică greacă. Prin această 

„derivare veșnică” din Tatăl s-a urmărit să se explice că Fiul era veșnic cu Tatăl, „explicând 

misterul Trinității”.601 Probabil că unul din motivele pentru care s-a propus la Crezul de la 

Niceea că Fiul este de aceeași substanță cu Tatăl a fost preluat din Ioan 1:18 („Unicul 

Dumnezeu, Cel care este în sânul Tatălui”602). Hristos deși a fost pe Pământ, El a fost 

întotdeauna „inseparat” de Tatăl, deoarece tot timpul a fost „în sânul Tatălui” pe Pământ. În 

Ioan 1:14 („o slavă ca a Unicului din partea Tatălui”), nu înseamnă că Unicul este ieșit din 

Tatăl, ci slava pe care o avea Isus era din partea Tatălui.603  

Pfandl a explicat astfel:  

(1) Cuvântul monogenḗs înseamnă „singurul, numai unul de felul său, unicul”. Este 

întâlnit de nouă ori în Noul Testament. De trei ori în Luca (7:12; 8:42; 9:38), unde face 

referire la un copil singur la părinți; de cinci ori în scrierile lui Ioan (Ioan 1:14,18; 

3:16,18; 1 Ioan 4:9), unde desemnează relația lui Isus cu Dumnezeu și o dată în Evrei 

11:17, unde Isaac este numit fiul monogenés al lui Avraam. Isaac nu era singurul fiu al 

lui Avraam, însă era un fiu unic, singurul fiu al făgăduinței. Se accentuează nu 

nașterea, ci unicitatea fiului. De aceea, trebuie preferată traducerea „singurul” sau 

„unicul”. Traducerea „singurul născut” e posibil să-şi fi avut originea la primii Părinți 

Bisericești şi se găsește în Vulgata. Aceasta din urmă a influențat, la rândul ei, 

traducerile ulterioare.  

(2) Termenul obișnuit pentru a naște este gennaó, care se găsește în Evrei 1:5 şi care 

face referire probabil la învierea sau la întruparea lui Hristos.  

(3) În LXX, termenul monogenḗs este traducerea cuvântului ebraic yāchīd care 

înseamnă „singurul, unicul” sau „iubitul” (compară cu Marcu 1:11, în legătură cu 

botezul lui Hristos).  

(4) Nu este clar dacă monogenés se referă doar la Domnul întrupat şi înviat sau şi la Domnul 
preexistent. Este interesant să notăm că nici în Ioan 1:1-14, nici în 8:58 şi nici în capitolul 17, 

Ioan nu folosește cuvântul „Fiu” pentru a se referi la Domnul preexistent.604 

                                                        
601 Encilopedia BEB: W. A. Elwell și B. J. Beitzel, Baker encyclopedia of the Bible, 1590-1591.  
602 Literal s-ar traduce „înspre sânul Tatălui”, nu „în sânul Tatălui”, iar Lexiconul ANLEX sugerează 

interpretarea „în strânsă legătură cu Tatăl” sau „aproape de Tatăl”, vezi Barbara Friberg, Neva F. Mille și 

Timothy Friberg, Analytical Lexicon of the Greek New Testament vol. 4 (Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 

2000), 234; 

Critical apparatus, Nestle-Aland 27th Edition Greek New Testament (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 

1993), 248, unde la „Ioan 1:18”, specifică că este o înlocuire într-o parte a tradiției. Cele mai vechi manuscrise 

P75, א, B folosesc expresia monogenḗs Theos „Unicul Dumnezeu”. Din secolul V se găsesc manuscrise care 

folosesc expresia „Unicul Fiu” (manuscrisele A, C3 etc.). 
603 Expresia grecească parà Patros nu înseamnă „din Tatăl”, ci „din partea Tatălui”. Pentru traducerea „din 

Tatăl” trebuia să fie folosită prepoziția grecească ek (din interior), nu parà (din partea cuiva). 
604 Gerhard Pfandl (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 169: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
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În cadrul Planului de Mântuire, a doua Persoană a Dumnezeirii și-a asumat rolul de 

Fiu pentru mântuirea oamenilor. Lăiu a scris despre rolul Domnului Isus din cadrul Planului 

de Mântuire astfel: 

În realitate, Fiul este o denumire figurată (ca şi Tatăl, Fratele, Mielul, Duhul) din 

limbajul nostru pământesc limitat, pentru a indica atât egalitatea, comuniunea în iubire 

şi putere, a celor două Persoane, precum şi rolul de subordonat pe care Hristos Şi l-a 

asumat voluntar, înainte de a fi lumea. El va păstra acest rol chiar şi după încheierea 

marelui conflict din univers, ca exemplu divin, suveran, că supunerea faţă de 

Dumnezeu este o onoare, nu o înjosire. După înviere şi după înălţare, Isus încă Îl 

numeşte pe Tatăl, Dumnezeul Lui, închinându-I-Se astfel. Iisus a fost şi va rămâne 

exemplul suprem pentru tot universul, nu numai pentru pământeni. Dar aceasta nu 

reduce cu nimic divinitatea Sa absolută. Scriptura vede în această relaţie paradoxală de 

egalitate şi subordonare simultană, un model al familiei creştine.605  

Prin urmare, Dumnezeu – Fiul este „Unic” în tot universul, doar El are o natură 

divino-umană, iar cuvântul „născut” este înțeles funcțional în dreptul „Fiului lui Dumnezeu”. 

4.2.6.2. Semi-arienii Adventiști 

Terry Hill consideră că Ioan a afirmat că scopul Evangheliei pe care a scris-o este, în 

primul rând, pentru a combate ereziile de la sfârșitul secolului I. Ioan prin această Evanghelie 

a căutat să demonstreze că Isus este Fiul lui Dumnezeu (Ioan 20:31). Ioan este singurul autor 

al Bibliei care a folosit în dreptul lui Isus Hristos cuvântul compus monogenḗs.606 Termenul 

monos este prefixul pe care îl folosim, în general, pentru a înțelege că se referă la „doar unul” 

(monocrom – o singură culoare). Verbul ginomai poate fi tradus cu: eu vin, eu devin, eu fac și 

eu împlinesc. Orice verb este o parte a discursului care exprimă „acțiunea” sau „rezultatele 

acțiunii” întâmplate.  

Combinarea cuvântului mónos cu verbul ginomai ar rezulta cuvântul compus 

monogenḗs și are ca înțeles „Singurul venit să îndeplinească”607 sau, „Singurul care a fost 

adus să împlinească” (s-a întâmplat)608 sau „Singurul care a luat ființă”609, fiind în armonie cu 

Concordanța exhaustivă a lui Strong: singurul-născut, adică unicul/sigurul (născut, copil).610 

Termenul monogenḗs este un adjectiv, care descrie.611  

                                                        
605 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 53: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
606 T. Hill, “The Begotten Series”, 56: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 
607 „The only one that has come to pass”. 
608 „The only one who has been brought to pass” (has happened). 
609 „The only one to come into being”. 
610 Strong, Concordanța exhaustivă a lui Strong, Din mónos și ginomai: singurul născut, adică singur – doar 

(născut, copil), vezi Bible Hub, “3439 monogenés”: https://biblehub.com/greek/3439.htm 
611 T. Hill, “The Begotten Series”, 58: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
https://biblehub.com/greek/3439.htm
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
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Pentru Hristos termenul sugerează „singurul care a fost adus la îndeplinire” de 

Dumnezeu. Persoanele divine au o personalitate separată. Fiul lui Dumnezeu este 

personalitatea manifestată vizibilă a lui Dumnezeu Însuși. Cu alte cuvinte, Fiul este 

Dumnezeu născut.612 În relatările din Luca, unde este utilizat cuvântul compus monogenḗs, se 

pune accent pe relația dintre părinte-copil și acel copil este singurul la părinți.  

Isaac a fost promis de Dumnezeu lui Avraam (Evrei 11:17), în acest sens a fost Isaac 

„incomparabil” sau „singurul” fiul a lui Avraam (Geneza 22:2,12,16). De remarcat este faptul 

că Dumnezeu l-a descris pe Isaac ca „singurul”, ca „singurul fiu”.613 Cuvântul ebraic  יד ָיחִׁ

(yachid), folosit în cazul lui Isaac în Geneza 22, tradus cu „singurul”, vine din rădăcina 

ebraică yachad și semnifică „a fi (sau a deveni) unul”. Echivalentul termenului yachid în 

Evrei 11:17 este cuvântul grec compus monogenḗs care are sensul de „unul de un fel” sau 

„unicat”, dar și de „preaiubit”.614 Septuaginta a aplicat, în dreptul lui Isaac, traducerea „drag” 

sau „foarte iubit”.  

În literatura extra biblică, Josephus Flavius folosește termenul monogenḗs pentru a 

transmite faptul că în acea familie există doar un singur copil.615 Iar în cartea lui Tobit (3:15; 

6:11) este menționat ca fiind copilul „preaiubit”. În dreptul lui Hristos, termenul monogenḗs 

nu se rezumă doar la sensul de „preaiubit” de Dumnezeu, deoarece Ioan ar fi putut folosi 

cuvântul grecesc agapetos (dragoste divină) sau alt cuvânt care să sublinieze că este „drag” 

sau „foarte iubit”.616  

Ceilalți evangheliști folosesc în dreptul Fiului că este „preaiubit”, nu „unicul”. (Matei 

3:17; Marcu 1:11; Luca 3:22). În concluzia studiului său, T. Hill spune că acest termen „nu 

transmite actul normal de naștere” dintre un bărbat și o femeie, ci subliniază ideea că acel 

copil „unic” a fost deja adus la îndeplinire într-un alt mod.617 Unicitatea lui Isaac, în cadrul 

întregii familii ai lui Avraam, este de „incomparat”, de aici se deduce că a fost „foarte 

iubit”.618 Niciodată nu este aplicat cuvântul monogenḗs în dreptul Tatălui și nici în dreptul 

                                                        
612 T. Hill, “The Begotten Series”, 59: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 
613 T. Hill, “The Begotten Series”, 70: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 
614 T. Hill, “The Begotten Series”, 74: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 
615 Flavius Josephus “The Antiquities of the Jews”, 91, 143, 315, 1146: 

http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0037-

0103,_Flavius_Josephus,_The_Antiquities_Of_The_Jews,_EN.pdf    
616 T. Hill, “The Begotten Series”, 77: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 
617 T. Hill, “The Begotten Series”, 77: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf  

„Într-un alt mod”, înseamnă că nu a fost adus la viață prin voia vreunei creaturi, ci prin făgăduința Tatălui pentru 

a îndeplini planul Său; iar în cazul lui Isus, expresia „într-un alt mod” denotă faptul că a fost întrupat prin puterea 

Celui Preaînalt (Luca 1:35), adică prin puterea Tatălui. 
618 T. Hill, “The Begotten Series”, 77: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 

https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0037-0103,_Flavius_Josephus,_The_Antiquities_Of_The_Jews,_EN.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0037-0103,_Flavius_Josephus,_The_Antiquities_Of_The_Jews,_EN.pdf
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
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Duhului Sfânt. Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu Îl numește Fiul Său în 

toate Scripturile. Când i-a vorbit Isus lui Nicodim, nu i-a spus că Tatăl a trimis în lume pe 

„Unicul de același fel”, ci pe „Unicul Fiu (născut)” să moară (Ioan 3:16,18).  

Dacă se analizează lingvistic și literal versetele unde este folosit termenul monogenḗs, 

atunci se poate observa ceea ce a urmărit autorul Ioan să transmită, dacă Fiul lui Dumnezeu 

este literal/real sau nu. În manuscrisele grecești ale scrierilor lui Ioan, găsim scris în: 

(1) Ioan 1:14 „noi am văzut cu admirație slava Lui, Unicului născut a primit slavă din 

partea Tatălui”; 

(2) Ioan 1:18 „Unicul Fiu născut, Cel care este în(spre) sânul Tatălui”;619  

(3) Ioan 3:16 „că a dat pe Fiul [Lui] cel Unic născut”;620  

(4) Ioan 3:18 „în Numele Unicului Fiu născut al lui Dumnezeu”;621 

(5) 1 Ioan 4:9 „pe Fiul Lui cel Unic născut L-a trimis Dumnezeu”.622 

În dreptul lui Isus Hristos, există o trecere de la o ambiguitate „a Unicului născut 

[divin]” (Ioan 1:14) la o lămurire clară că este „Fiul cel Unic născut [divin]” al lui Dumnezeu 

(Ioan 3:18; 1 Ioan 4:9). În dicționarul TDN este scris despre termenul monogenḗs, astfel:  

Cuvântul mono- nu indică originea, ci natura provenienței. Așadar, monogenḗs 

înseamnă „Unicul descendent”, cineva care nu are frați sau surori. Acest lucru ne dă 

sentimentul de a fi născut. Referirea este la singurul copil al părinților, în primul rând 

în legătură cu aceștia. Un înțeles mai larg, fără a face referire la derivarea în sensul de 

„unic”, „de neegalat”, „incomparabil“, deși nu ar trebui să confunde referirile la clasă 

sau specii și la gen/fel.623 

                                                        
619 Literal s-ar traduce „înspre sânul Tatălui”, nu „în sânul Tatălui” (pentru mai multe detalii vezi nota 602); 

Traducerea „Unicul Fiu născut” în context este mai bună decât „Unicul Dumnezeu născut” (după cum specifică 

cele mai vechi manuscrise P66, א*, B), deoarece face distincție între Persoanele divine și oferă o mai clară 

înțelegere. Dacă se folosește expresia „singurul Dumnezeu” ca în Noul Testament (E.D.C.R.; București: 

S.B.I.R., 2019), la Ioan 1:18, asta ar însemna că Dumnezeu (Dumnezeirea: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt) are un 

Tată, ceea ce nu este în armonie cu întreaga Biblie. Totuși, dacă se acceptă expresia „singurul Dumnezeu” atunci 

ar trebui să se specifice: Unicul Dumnezeu „întrupat” sau „născut” sau „Eu sunt” (Exodul 3:14);  

E. G. White a spus că singurul Său Fiul născut a fost „rupt din sânul” Tatălui. Prin aceste cuvinte, ea sugerează 

ideea că Fiul este născut din Tatăl, vezi E. G. White, RH July 9, 1895, par. 13: 

https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339  
620 Critical apparatus, NA 27th, 248, la „Ioan 3:16”, specifică că o parte a tradiției este o inserție a cuvântului 

„Lui” după cuvântul „Fiul” (P63, 2א, A ), dar cele mai vechi manuscrise nu au această inserție (P66, P75, א*, B, 

Ws), chiar și cu această inserție nu afectează înțelesul;  

Un studiu îndetaliat despre variantele celor două tradiții din mai multe perspective, inclusiv și adventiste, vezi: 

Jesse M. Boyd, “The glory as of the only begotten of the Father: a defense of `John 1:18` as found in the 

authorized King James Bible” (Wake Forest, North Carolina, 1998): 

https://static1.squarespace.com/static/58e5201546c3c428d6cf07d2/t/58f41d3c197aea2f027f9117/149239327886

8/John1.18.pdf 
621 În loc de „Dumnezeu” literal s-ar traduce cu „Dumnezeul”, specificându-L pe Tatăl, ca în Ioan 1:1b. 
622 În loc de „Dumnezeu” literal s-ar traduce cu „Dumnezeul”, specificându-L pe Tatăl, ca în Ioan 1:1b. 
623 Dicționarul TDNT: G. Kittel, 738. 

https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339
https://static1.squarespace.com/static/58e5201546c3c428d6cf07d2/t/58f41d3c197aea2f027f9117/1492393278868/John1.18.pdf
https://static1.squarespace.com/static/58e5201546c3c428d6cf07d2/t/58f41d3c197aea2f027f9117/1492393278868/John1.18.pdf
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Apoi în același dicționar precizează că în privința lui Isus este vorba despre relația 

Tatălui cu a Fiului „Unic-născut”: „În textele din Ioan 1:14,18; 3:16,18; 1 Ioan 4:9, termenul 

monogenḗs înseamnă mai mult decât ‘unicitatea’ sau ‘incomparabilitatea’ lui Isus. În Ioan, 

monogenḗs înseamnă originea lui Isus. El este monogenḗs ca fiind ‘singurul-născut’ ”.624 

În prolog, Cuvântul („Logos-ul”) este prezentat în dreptul Ființei lui Isus că El este 

Hristosul, Unicul născut al lui Dumnezeu (Ioan 1:14), iar în epilog, Ioan specifică cine este 

Unicul născut: „Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 20:31). Termenul génos 

transmite ideea de origine sau naștere, deoarece înseamnă: rudenie, seminție, urmaș, neam. 

Acest cuvânt génos este tradus prin „neam” în 1 Petru 2:9. Acesta a fost unul din motive 

pentru care Vulgata traduce cu Unigenitus („Unicul-născut”).  

T. Hill a întrebat pe nativul grec Harry E. Foundalis,625 care este relația dintre verbul 

grecesc ginomai și termenul grecesc monogenḗs. Foundalis i-a răspuns că termenul 

monogenḗs este compus din prefixul móno și sufixul genēs. De unde, móno înseamnă 

„singur”, „numai” (ex. monocromatic), iar sufixul genēs este „născut”, „conceput”. Prefixul 

genēs constă din două părți morfologice: rădăcina gen și terminația ēs. Această terminație ēs 

convertește termenul monogen-ēs într-un adjectiv masculin sau feminin, caz nominativ, 

singular. În ceea ce privește rădăcina gen, ea provine din rădăcina aoristă ginomai (greaca 

koine; în greaca clasică este gignomai). Acest cuvânt ginomai înseamnă „eu devin” (eng. I 

become) și „eu sunt născut la/să” (eng. I am born to).  

Un exemplu de utilizare în propoziție ar fi: Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες 

δύο,... (transliterat: Dareiou kai Parysatidos gignontai paides duo) care înseamnă: „Doi copii 

sunt născuți de Darius și Parysatis,...”. Fiecare verb grecesc în aorist are două forme: forma 

prezentă (progresivă) și forma aoristică (instantanee). Ele formează timpurile la orice mod. 

Forma prezentă este utilizată la timpurile prezente, imperfecte și perfecte, pe când forma 

aoristică este folosită la timpurile trecute (punctiforme) și viitoare. În cazul verbului ginomai 

rădăcina de formă prezentă este gin, iar pentru forma aoristică este gen. Construcția verbului 

ginomai la persoana I singular trecut punctiform (gr. aorist 2; nu are forma de aorist 1), vor 

trebui adăugate trei elemente: augumentul aorist: e (ἐ: un prefix obligatoriu utilizat la 

timpurile trecute) + rădăcina: gen + terminația aoristului 2: omēn = ἐγενόμην (egenomēn) care 

semnifică „eu am devenit” (eng. I become) sau „eu m-am născut” (eng. I was born).  

                                                        
624 Dicționarul TDNT: G. Kittel, 741.  
625 Harry E. Foundalis (este un nativ grec și doctor în filozofie) acceptă contracost să ofere explicații lingvistice 

în limba greacă koine și clasică. Harry E. Foundalis, “Ask A Greek!”: http://www.foundalis.com/lan/grkask.htm  

Terry Hill l-a întrebat pe Foundalis pe data de 24 Martie 2018 care este semnificația cuvântului monogenḗs. 

http://www.foundalis.com/lan/grkask.htm
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Rădăcina aoristului gen a fost preluată în latină și în alte limbi (ex. engleză), toate sunt 

asociate cu „generație” sau „naștere”. Iată câteva exemple care sunt enumerate: generare (ca 

în creație), geneză (origine, venire în existență, naștere), genă (renaștere biologică), gen 

(sexual: masculin sau feminin), progenitor (un strămoș direct). În toate cazurile, fără nicio 

excepție, sufixul –genēs (din monogenḗs) duce la semnificația „născut”, „conceput”. Pentru a 

observa acest lucru sunt prezentate câteva exemple:  

- homogenḗs (ὁμογενής): din aceeași rasă sau familie, astăzi se aplică oamenilor (ex. 

români) care s-au născut în străinătate, dar aparțin poporului din care sunt părinții 

(România); 

- heterogenḗs (ἑτερογενής): opusul lui homogenḗs;  

- eugenḗs (εὐγενής): născut din strămoși nobili;  

- endogenḗs (ἐνδογενής): cineva sau ceva care a fost generat din interiorul (cuiva sau ceva), 

unde (endo) este un întreg mai mare, endogen, inerent, intrinsec; 

- engenḗs (ἐγγενής): similar cu endogenḗs, înseamnă „intrinsec”, se poate vorbi despre o 

cauză intrinsecă;  

- thnisigenḗs (θνησιγενής): copilul se naște cu probleme de sănătate și nu poate evita 

moartea, iar în sens metaforic, o notă muzicală se prăbușește curând după ce a fost făcută;  

- prōtogenḗs (ρπωτογενής): născut inițial, entitatea sau cauza inițial născută;  

- diogenḗs (διογενής): născut sau ieșit din Zeus (latină „Deus”, română „Dumnezeu”), acest 

adjectiv a fost folosit ca un titlu măgulitor pentru regi și prinți; 

- gēgenḗs (γηγενής): născut în țară (ge-, γῆ = pământ, teren), nativ din teren.  

Lista adjectivelor poate continua. În cazul adjectivului μονογενής (monogenḗs): născut 

ca fiu sau fiică unică, lipsit de frați.626 În greaca modernă, expresia το γένος μου (și în greaca 

veche: τὸ ἐμὸν γένος) înseamnă „rudenia mea”. Termenul γένος (génos) înseamnă (preluat 

din Dicționarul American Heritage): o clasă, un grup sau un tip cu atribute comune. Dar 

acesta nu este sensul cuvântului genos din greacă, aceasta este baza neînțelegerii. Un γένος 

(génos), pe lângă genul/sexul gramatical, nu este doar o clasă/grup/gen, ci un set de oameni 

care împărtășesc multe gene. Noțiunea de naștere este intrinsecă în génos sau inseparabilă 

de génos.627  

T. Hill întreabă pe cititori, în cazul în care termenul monogenḗs nu include nașterea 

sau conceperea (unii vor să fie grecescul μονογέννητος mongénnētos pentru „singurul 

                                                        
626 T. Hill, “Is Christ God?”, 14-17: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Is_Christ_God.pdf  
627 T. Hill, “Is Christ God?”, 17-18: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Is_Christ_God.pdf 

https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Is_Christ_God.pdf
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Godhead/Is_Christ_God.pdf
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născut”), atunci în ce sens este unic, de un tip sau fel? Un copil uman, în ce sens este 

monogenḗs (de un fel sau tip)? Ar fi umanitatea, prietenia, rasa, culoarea? Mergând pe acest 

raționament ar necesita ca toți ceilalți oameni sau toți ceilalți din acea familie, rasă sau 

culoare ca a sa să fi dispărut („nu există altfel/altul de acest fel/gen”). Prin urmare, explicația 

aceasta (unic, unul de un fel/gen/tip) nu poate fi o înțelegere satisfăcătoare a termenului 

monogenḗs.628  

În concluzie, termenul monogenḗs în dreptul Fiului lui Dumnezeu reprezintă atât 

„unicitatea” în cadrul Planului lui Dumnezeu de salvare a omenirii, cât și relația de Tată cu 

singurul Fiu literal/real născut din Tatăl. 

4.2.7. Subordonarea Fiul – Ioan 14:28 

Isus Hristos când a fost pe Pământ a spus că „Tatăl este mai mare” decât El. Cuvântul 

din limba greacă μείζων (meizōn, „mai mare”) este gradul comparativ al cuvântului µέγας 

(mégas, „mare”) care înseamnă „mai mare”, „mai lung”, „mai în vârstă”, „mai abundent”, 

„mai puternic”, „de rang mai înalt”, „mai important”.629  

În ce sens Fiul este subordonat Tatălui? În ce sens Tatăl e mai mare ca Fiul? 

4.2.7.1. Trinitarienii Adventiști 

Isus este Dumnezeu. Toate Persoanele divine sunt fără început al zilelor și egale în 

puteri. Isus Hristos a spus aceste cuvinte: „Tatăl este mai mare decât Mine” cât a fost pe 

Pământ (Marcu 13:32; Filipeni 2:6; 1 Corinteni 15:27). Isus fiind co-egal și co-etern cu 

celelalte Persoane divine a spus: „Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10:30). Isus le sugera evreilor 

că este deopotrivă ca Dumnezeu Tatăl (Ioan 5:18,32).630 Lăiu a zis în ceea ce privește 

subordonarea lui Dumnezeu - Fiul: „Nu ca natură sau ca demnitate divină, ci ca poziție în 

planul lui Dumnezeu, despre care știm atât de puțin. Ellen White afirmă, de asemenea, ambii 

termeni ai acestui paradox: ‘Fiul lui Dumnezeu era în autoritate imediat după marele 

Legiuitor’.631 Și totuși, Fiul era „la fel de mare ca și Tatăl pe tronul Cerului”632.633 

                                                        
628 T. Hill, “Is Christ God?”, 18: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Is_Christ_God.pdf 
629 O. Baban, “Dicționar al limbii grecești koine”, 268: http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf  
630 E. G. White, ST November 27, 1893, par. 5: https://m.egwwritings.org/en/book/820.11893#11901 
631 E. G. White, RH December 17, 1872, par. 1: https://m.egwwritings.org/ro/book/821.1331#1335 
632 E. G. White, SA3 68.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/13853.620#625  
633 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 53: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 

https://theprophetstillspeaks.co.uk/Godhead/Is_Christ_God.pdf
http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf
https://m.egwwritings.org/en/book/820.11893#11901
https://m.egwwritings.org/ro/book/821.1331#1335
https://m.egwwritings.org/ro/book/13853.620#625
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
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El s-a supus Tatălui (Ioan 8:40) în cadrul Planului de Mântuire.634 A se înțelege faptul 

că Fiul era subordonat Tatălui doar în realizarea Planului Mântuirii. 

4.2.7.2. Semi-arienii Adventiști 

Tatăl este „mai mare” ca Fiul la importanță, la rang și la vârstă. Fiul lui Dumnezeu S-a 

supus voii Tatălui din momentul când a fost conceput sau „născut din Dumnezeu” și continuă 

să se supună de bună voie Tatălui (1 Corinteni 15:28). Este adevărat că Isus este Dumnezeu, 

dar nu „mai important” ca Dumnezeu Tatăl care este Dătătorul Legii și Suveranul universului. 

În Hristos locuiește toată plinătatea Dumnezeirii (Coloseni 2:9), dar această plinătatea a 

Dumnezeirii a primit-o, prin naștere din „Cel îmbătrânit de zile” pentru că așa a vrut Tatăl 

(Coloseni 1:19). Dumnezeu este „mai mare” decât Fiul Său, chiar dacă toate lucrurile îi sunt 

supuse după înălțare, Fiul acceptă să se supună Tatălui și după ce stă la dreapta lui Dumnezeu, 

pentru ca Tatăl să fie „totul în toți” prin Duhul Său (1 Corinteni 15:27-28).  

Fiul a fost, este și va fi mereu supus de bună voie Tatălui, nu doar până la eliminarea 

păcatului din univers, ci pentru eternitate. Supunerea Sa este una bazată pe iubire și încredere 

în Tatăl Său ceresc. Tot așa trebuie să se supună și ființele umane voii Tatălui ceresc pentru a 

putea face voia Sa și pentru a fi fericită toată lumea care ascultă de Dumnezeu. 

4.2.8. Prepozițiile grecești: parà, ek și apo 

În Biserica Adventistă sunt unii membri care consideră că anumite versete din Biblie 

susțin faptul că Fiul lui Dumnezeu este născut literal „din” Dumnezeu. În limba română sunt 

traduse prepozițiile grecești parà, ek și apo cu prepoziția „de la”, iar în limba engleză este 

tradus cu „from”. Din cauza traducerilor care lasă loc de interpretat, apar discuții care nu își 

au rostul dacă ar fi fost traduse corect prepozițiile grecești parà, ek și apo. Aceste prepoziții 

au sensuri apropiate, dar fiecare are câte o semnificație proprie. 

4.2.8.1. Prepoziția parà – Ioan 17:8 

Prepoziția parà înseamnă „din partea cuiva” și evidențiază misiunea acelei ființe.635 În 

foarte multe locuri apare prepoziția parà urmat de cuvântul „Tatăl” sau „Dumnezeu”. Expresii 

                                                        
634 J. H. Bernard, A critical and exegetical commentary on the Gospel according to St. John vol. 2 (editor A. H. 

McNeile; New York: C. Scribner’ Sons, 1929), 555.  
635 Baban, “Dicționar al limbii grecești koine”, 314: http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf  

O. Baban, “Introducere în Limba Greacă (koine) a Noului Testament”, 82, 84: 

http://www.obinfonet.ro/docs/gk/resgk/greaca_book-2009.pdf 

L. G. Ionescu, Dicționar grec-român: Dicționarul studentului. Limba greacă - koine (Târgu Lăpuș: Galaxia 

Gutenberg, 2011), 336;  

Szallos-Farkas, Curs de limba greacă a Noului Testament, 36. 

http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf
http://www.obinfonet.ro/docs/gk/resgk/greaca_book-2009.pdf
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ca parà tou Patrós (Ioan 10:18; 15:15; 16:28), parà Patrós (Ioan 1:14), parà tou Theou  

(Luca 1:37; Ioan 6:46; 16:27) și parà Theou (Ioan 9:16,33; 2 Petru 1:17) sunt traduse în limba 

română cu prepoziția „de la”. O traducere exactă, în armonie cu contextul în care au fost 

scrise versetele, ar fi traducerea „din partea cuiva”.636 Există câteva locuri în Scriptură unde se 

menționează „ieșirea de la Tatăl” (ex. Ioan 8:42; 16:27,28,30; 17:8).  

La ce s-a referit Ioan când a scris că Isus a „ieșit de la Tatăl”?  

4.2.8.1.1. Trinitarienii Adventiști 

Morris a considerat că se referă la origine Sa că e divin și la misiune Sa. Fiul era cu 

Tatăl împreună în cer, iar la timpul profetizat a fost trimis de Tatăl pentru a-I realiza scopul.637 

Isus a zis că a plecat din Cer „am venit de la Tatăl” (Ioan 3:16-17), iar prin întruparea și viața 

Sa de ascultare în umilință pe Pământ a intrat în lume (Ioan 1:10,11,14), apoi duce la sfârșit 

lucrarea pentru care S-a pregătit să plece din lume (Ioan 14:19) și s-a întors la Tatăl Său (Ioan 

capitolele 14-17).638 Omanson a spus despre Ioan 16:28, cuvintele ἐξῆλθον παρὰ του πατρός 

(exēlthon parà tou Patrós, „am ieșit de la Tatăl”){manuscrisul C}. Pentru unii oameni aceste 

cuvinte sunt omise accidental. În acest verset, ucenicii au crezut două aspecte: (1) Isus a venit 

din partea Tatălui și (2) a intrat în lume.  

În puține manuscrise în locul prepoziției παρα (para, „de la”, „din partea cuiva”) este 

citit cu prepoziția ἐκ (ek, „din”, „de la”). În acest context, nu există nicio diferență reală dintre 

cele două prepoziții.639 Este mult mai clar contextul în care apare expresia parà decât ek. Unii 

folosesc ek în context în legătură cu verbul compus ἐξῆλθον (exēlthon, „am ieșit”).640 

Lexiconul BDAG susține că acest verset denotă o persoană indicând faptul că ceva sau cineva 

provine de lângă acea persoană și este trimisă undeva cu un scop.641 Pink, în studiul său, a 

                                                        
636 Baban, “Dicționar al limbii grecești koine”, 314: http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf  

O. Baban, “Introducere în Limba Greacă (koine) a Noului Testament”, 82, 84: 

http://www.obinfonet.ro/docs/gk/resgk/greaca_book-2009.pdf 

L. G. Ionescu, Dicționar grec-român: Dicționarul studentului. Limba greacă - koine (Târgu Lăpuș: Galaxia 

Gutenberg, 2011), 336;  

Szallos-Farkas, Curs de limba greacă a Noului Testament, 36.  
637 L. Morris, The Gospel According to John (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1995), 367. 
638 D. A. Carson, The Gospel according to John (Leicester, England, Grand Rapids, Mich.: Inter-Varsity Press; 

W. B. Eerdmans, 1991), 547-548. 
639 Raymond E. Brown, The Evangelical According to John (xiii-xxi)(Seria: Ancora Yale Bible (AYB); Yale 

University Press, 1970), 625. 
640 R. L. Omanson și B. M. Metzger, A Textual Guide to the Greek New Testament: an adaptation of Bruce M. 

Metzger’s Textual commentary for the needs of translators (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2006), Jn. 

16:28.  
641 W. Arndt, F. W. Danker și W. Bauer, A Greek-English lexicon of the New Testament and other early 

Christian literature (ed. 3rd; Chicago: University of Chicago Press, 2000), 756. 

http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf
http://www.obinfonet.ro/docs/gk/resgk/greaca_book-2009.pdf
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scris despre versetele 27-28 următoarele: (1) Hristosul nu este un om trimis de Tatăl ca Ioan 

Botezătorul, ci El a ieșit de la Tatăl, adică din locul ceresc cu o misiune din partea Tatălui. 

Actul lui Isus a fost unul voluntar; (2) Isus a venit în lume cu scopul să le fie Mântuitor;      

(3) După ce a murit și a înviat pentru ei, Hristos s-a întors la Tatăl. Toată această misiune a lui 

Isus a făcut ca oamenii să beneficieze de lucrările Sale răscumpărătoare. I-a ajutat pe apostoli 

să se încreadă în El și după înălțare.642  

Traducerea Cornilescu folosește prepoziția „de la”, dar nu accentuează trimiterea 

Fiului de către Tatăl, ci doar că Unsul a ieșit din locul unde locuiește Dumnezeu. Traducerea 

corectă ar fi „din partea Lui” a prepoziției parà. Un alt argument, că în acest verset este vorba 

despre trimitere, se poate observa din Ioan 16:27, unde Isus zice că este trimis din partea 

Tatălui. Nici în versetul 28 și nici în contextul apropiat nu se vorbește despre nașterea Fiului 

lui Dumnezeu literală din Tatăl, ci este vorba despre trimiterea cu o misiune specială pe care 

i-a încredințat-o Tatăl Fiului Său pe Pământ. Hristos este trimis din partea Tatălui și este 

Apostolul (sau Trimisul) lui Dumnezeu pentru omenire (Evrei 3:1).643  

Verbele „a ieșit” și „a trimis” semnifică lucrarea pământească a lui Isus.644 Ucenicii au 

știut că Isus este trimis din Cer din partea lui Dumnezeu și au cunoscut că Hristos este „Pâinea 

din cer” și „Lumina lumii”, „Apa care izvorăște veșnic” și „Învierea și Viața”. I s-a dat 

numele: „Eu sunt”: Iahwé, Domnul Însuși!645 

În Ioan 1:6, Ioan Botezătorul este trimis din partea lui Dumnezeu cu misiunea de 

premergător al lui Hristos. În Ioan 5:41,44 și în Ioan 1:14 este vorba despre slava care este 

dată din partea lui Dumnezeu. Oriunde se găsește prepoziția parà are sensul de trimitere „din 

partea cuiva”. Pentru cuvântul din limba greacă ἐξῆλθον (exēlthon) se traduce în limba 

română, în mod normal, cu „am ieșit”,646 dar în unele situații se traduce puțin diferit, având 

sensul de „plecat” sau „trimis” sau folosit cu alte sensuri asemănătoare (vezi Marcu 14:16; 2 

Corinteni 2:13; Filipeni 4:15; 2 Ioan 1:7; 3 Ioan 1:7). În context nu se vorbește despre 

nașterea din Dumnezeu, ci trimiterea Fiului din partea Tatălui. Isus a fost trimis ca și Ioan 

Botezătorul cu o misiune din partea lui Dumnezeu (Ioan 1:6). Ioan Botezătorul nu a venit de 

                                                        
642 A. W. Pink, Exposition of the Gospel of John (Swengel, Pa.: Bible truth depot, 1945), 895-898. 
643 A. T. Robertson, Word Pictures in the New Testament (Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997), Jn 17:8.  
644 B. M. Newman și E. Nida, A handbook on the Gospel of John (New York: United Bible Societies, 1993), 531. 
645 R. L. Fredrikson și L. J. Ogilvie, The Preacher’s Commentary Series: John 17 (Nashville, Tennessee: 

Thomas Nelson Inc., 1985), 247. 
646 Baban, “Dicționar al limbii grecești koine”, 61: http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf   

Baban, “Introducere în Limba Greacă (koine) a Noului Testament”, 54: 

http://www.obinfonet.ro/docs/gk/resgk/greaca_book-2009.pdf   

Szallos-Farkas, Curs de limba greacă a Noului Testament, 52.    

http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf
http://www.obinfonet.ro/docs/gk/resgk/greaca_book-2009.pdf
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la Dumnezeu (adică din cer), ci misiunea Sa era una cerească, adică era trimis din partea lui 

Dumnezeu (gr. parà Theou). Atât versetul Ioan 17:8 (care se termină cu verbul „trimis”), cât 

și întregul capitol, evidențiază nu ieșirea literală din Dumnezeu, ci trimiterea Fiului din partea 

lui Dumnezeu.  

În concluzie, Evanghelia după Ioan are ca temă principală trimiterea Fiului de către 

Tatăl cu un scop misionar, de a arăta caracterul Tatălui și de a-i mântui pe oameni, iar Isus i-a 

învățat pe cei ce L-au auzit că El este Mesia sau Hristosul cel așteptat de veacuri.  

4.2.8.1.2. Semi-arienii Adventiști 

Prepoziția parà subliniază ideea trimiterii Fiului din partea Tatălui, dar cuvântul 

ἐξῆλθον (exēlthon, „am ieșit”) în Ioan 16:28, evidențiază ieșirea din Tatăl care este atât 

literală, cât și funcțională în dreptul Fiului. Iar în codexurile cele mai timpurii B și C*,647 

apare expresia ek tou Patròs în loc de expresia parà tou Patròs, subliniind ideea că Isus este 

Fiul lui Dumnezeu ieșit literal „din” Dumnezeu, adică născut din Tatăl, nu doar trimis de El.  

4.2.8.2. Prepoziția ek– Ioan 8:42 

Prepoziția ek înseamnă „din interior” sau „din sursă”.648 În Noul Testament există 

multe referințe, unde apare prepoziția ek lângă termenul „Dumnezeu” sau „Tatăl”.  

Ce trebuie să se înțeleagă prin cuvintele: „Am ieșit și vin din Dumnezeu”? 

4.2.8.2.1. Trinitarienii Adventiști 

Prepoziția ek alături de Persoana lui Dumnezeu Tatăl ar însemna următoarele:  

1. ἐκ τοῦ θεοῦ (ek tou Theou) în Ioan 7:17; 8:42; 8:47 (este vorba despre ascultare); Romani 

2:29 (laudă); 1 Corinteni 2:12 (atitudine); 11:12 (sursa e Dumnezeu); 2 Corinteni 3:5 

(pricepere); 5:18 (nașterea din nou); 1 Ioan 3:9-10; 4:1-4,6-7; 5:1,4,18-19 (ascultare); 3 

Ioan 1:11 (ascultare); Apocalipsa 11:11 (adus la viață);  

2. ἐκ θεοῦ (ek Theou) în Ioan 1:13 (nașterea din nou); Faptele Apostolilor 5:39 (mișcarea 

creștină); 1 Corinteni 7:7 (dar/cadou); 2 Corinteni 2:17 (vorbire curată); 5:1 (construcție); 

Filipeni 3:9 (neprihănirea);  

                                                        
647 Atât în cele mai vechi codexuri (B, C*), cât și în altele mai târzii (L, ψ, 33 pc) se folosește prepoziția ek și nu 

prepoziția parà. 
648 Baban, “Dicționar al limbii grecești koine”, 139: http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf   

O. Baban, “Introducere în Limba Greacă (koine) a Noului Testament”, 81-83: 

http://www.obinfonet.ro/docs/gk/resgk/greaca_book-2009.pdf    

L. G. Ionescu, Dicționar grec-român, 53;  

Szallos-Farkas, Curs de limba greacă a Noului Testament, 36. 

http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf
http://www.obinfonet.ro/docs/gk/resgk/greaca_book-2009.pdf


  

121 
 

3. ἐκ τοῦ πατρὸs (ek tou Patròs) în Ioan 6:65; 8:44 (ascultare); 10:32 (lucrări); 1 Ioan 2:16 

(ascultare); 

4. în cazul lui Isus, ἐκ τοῦ ἐμοῦ (ek tou Emou) în Ioan 16:14-15 (Duhul Sfânt). 

După cum s-a putut observa în analiza versetelor din Noul Testament, apostolul Ioan 

folosește adesea prepoziția ek lângă cuvântul Dumnezeu pentru a transmite ascultarea. Pasajul 

din Ioan 8:30-47 vorbește despre ascultare de Dumnezeu. În contextul versetelor 42-44, este 

pusă în opoziție ascultarea de Tatăl (versetul 42) și ascultarea față de tatăl minciunii (versetul 

44). Expresia ek tou Patròs („din Tatăl”, versetul 44), nu semnifică ieșirea din Diavol a 

iudeilor neascultători de cuvintele Sale, ci sugerează ascultarea de Satana.  

Expresia ek tou Theou („din Dumnezeu”, versetul 42) nu referă la nașterea în 

preexistența Sa, ci la nașterea din Maria care nu este o naștere biologică datorată curviei 

(Fariseii l-au acuzat pe Isus ca a fost născut „din curvie”, versetul 41). Expresia „din 

Dumnezeu” nu se referă la faptul că oamenii ascultători au ieșit din Dumnezeu, ci înseamnă 

că sursa ascultării lor este Dumnezeu (versetul 47). În contextul discuției despre ascultarea de 

Dumnezeu, Fiul a întrebat cine îl poate dovedi că are [vreun] păcat (versetul 46). Cu alte 

cuvinte, El întreabă cine ar putea să îi demonstreze că El nu a ascultat de Dumnezeu. Isus 

recunoaște că nu El este sursa ascultării, ci Dumnezeu Tatăl. Lucrul acesta este dovedit prin 

folosirea prepoziției apo, sugerând că nu de la El Însuși spune aceste învățături, ci le primește 

de la Tatăl.  

În ceea ce privește cuvântul din limba greacă ἐξῆλθον (exēlthon) se traduce în limba 

română, fie în mod obișnuit cu „am ieșit”, fie cu „plecat” sau „trimis” (vezi Marcu 14:16; 2 

Corinteni 2:13; Filipeni 4:15; 2 Ioan 1:7; 3 Ioan 1:7). Pentru expresia ἐξῆλθον ἐκ (exēlthon ek, 

„ieșit din”, Ioan 4:30) se sugerează plecarea dintr-un loc, iar în Ioan 8:42, Isus a plecat din 

locul unde este Dumnezeu, adică din Cer și a venit pe Pământ pentru că a fost trimis de Tatăl. 

Aceeași expresie se găsește și în Ioan 16:28, în unele manuscrise.649 Indiferent dacă este 

adăugată prepoziția ek sau parà nu afectează sensul propoziției.650 Unele manuscrise probabil 

au pus ek în context pentru a face legătură cu exēlthon.651 În Ioan 16:28 este vorba despre 

                                                        
649 Critical apparatus, NA 27th, 304, la „Ioan 16:28”, specifică că prepoziția parà este, într-o parte a tradiției, 

înlocuită cu ek (B, C*, L, ψ, 33, pc). 
650 R. L. Omanson and B. M. Metzger, A Textual Guide to the Greek New Testament: an adaptation of Bruce M. 

Metzger’s Textual commentary for the needs of translators, Jn. 16:28.  
651 R. L. Omanson and B. M. Metzger, A Textual Guide to the Greek New Testament: an adaptation of Bruce M. 

Metzger’s Textual commentary for the needs of translators, Jn. 16:28. 
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plecarea Lui Isus din Cer și venirea Sa în lume, cu scopul de a arăta caracterul lui Dumnezeu 

oamenilor și de a-i salva din păcat.652  

Comentariile Biblice Adventiste de Ziua a Șaptea argumentează pentru cuvintele „am 

ieșit” [„am venit”, KJV], arătând indirect marile acte ale credinței creștine: preexistența lui 

Isus Hristos („Eu am ieşit de la Tatăl”), întruparea împreună cu evenimentele însoțitoare („Eu 

am venit în lume”) și în cele din urmă înălțarea („Mă duc la Tatăl”).653 Prepoziția parà 

folosită de Isus din Ioan 16:27, trebuie să fie utilizată și în versetul 28 (nu prepoziția ek,), 

deoarece majoritatea manuscriselor, chiar și cele mai timpurii (א, A) o folosesc. Un alt 

argument este că Isus a folosit aceeași prepoziție parà, în vorbirea Lui, când a vorbit despre 

misiunea Sa (Ioan 7:29; 17:8). 

În concluzie, expresia „din Dumnezeu” se referă la ascultarea de Dumnezeu. 

4.2.8.2.2. Semi-arienii Adventiști 

În contextul din Ioan 8:30-47 este vorba despre ascultare. E. White a scris că iudeii s-

au îndepărtat de ascultarea de Dumnezeu și au refuzat ascultarea Fiului Său.654 În altă parte, 

ea a scris că iudeii l-au acuzat pe Isus că a ieșit din curvie (Ioan 8:41), adică în mod nelegitim, 

subliniind întruparea Sa, dar Isus le-a răspuns că „a ieșit și a venit din Dumnezeu”, adică în 

mod legitim pe Pământ și cu o misiune din partea Tatălui.655  

Ellen White a afirmat despre termenul „una” pe care îl folosește Isus (Ioan 10:30) în 

discuția dintre El și iudei, că transmite ideea că El este divin. Cu alte cuvinte, ea utilizează 

cuvântul „una” (gr. hén) în dreptul lui Isus și cu sens ontologic, în afară de cel relațional.656 Și 

ea a observat că discuțiile din Ioan capitolele 5-10 sunt dezbateri teologice despre natura 

Domnului Isus și misiunea Sa. Așa cum a folosit termenul „una” (gr. hén) cu două sensuri, tot 

așa se folosește și prepoziția „din” (gr. ek) cuprinzând atât ontologia cât și misiunea Sa. 

Astfel, cuvintele „Eu am ieșit şi vin de la Dumnezeu”, subliniază nu doar plecarea din Cer și 

venirea pe Pământ cu scopul de a-i salva pe oameni din robia păcatelor lor, ci se accentuează, 

în dreptul lui Fiului lui Dumnezeu, și ieșirea literală din Dumnezeu Tatăl (ek tou Theou).  

T. Hill a observat că în contextul scris din Ioan 8, continuarea dezbaterii preexistenței 

lui Isus a fost cea legată de Numele lui Dumnezeu – Iahwé („Eu Sunt”, Ioan 8:57-59). Isus a 

                                                        
652 A. W. Pink, Exposition of the Gospel of John, 895-898. 
653 Francis D. Nichol (editor), The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 5, 1049. “Ioan 16:28”: 

https://mybible.ro/vdc/ioan/16/comentariu  
654 E. G. White, ST October 23, 1879, art. A, par. 17: https://m.egwwritings.org/en/book/820.1883#1903 
655 E. G. White, HLL 467.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2192#2218 
656 E. G. White, ST November 27, 1893, par. 5: https://m.egwwritings.org/en/book/820.11893#11901  

https://mybible.ro/vdc/ioan/16/comentariu
https://m.egwwritings.org/en/book/820.1883#1903
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2192#2218
https://m.egwwritings.org/en/book/820.11893#11901
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folosit marele nume „Eu Sunt” (din ebraică se poate traduce cu „Eu sunt Cel ce exist prin Sine 

Însuși”, Exodul 3:14), deoarece Tatăl are pus Numele Său în Fiul (Exodul 23:20-21).657 E. 

White vorbind despre Isus, spune că folosea Numele lui Dumnezeu, dat lui Moise, pentru a 

exprima ideea prezenței veșnice al Dumnezeu. Isus era Cel care trăia prin Sine Însuși (precum 

Tatăl), înainte de a fi ceva creat în univers (Mica 5:2).658  

Ellet Waggoner susține că Isus a ieșit (născut, adică adus la existență, Mica 5:2 din 

KJV/Biblia Fidela) din Tatăl, înainte de întrupare și înainte de crearea îngerilor, iar acest 

proces nu le este făcut cunoscut oamenilor și deci nu pot ei ști cum a avut loc nașterea Fiului 

din Tatăl.659 Fiul a ieșit din sânul Tatălui (Ioan 8:42; 1:18; Mica 5:2).660 El a mai scris în altă 

ocazie că în context, versetul se referă la ascultarea de Dumnezeu.661 Joseph Bates a scris 

despre preexistența literală a Fiului că este Fiu înainte de întrupare.662 Smith a spus că printr-

un anumit impuls sau proces divin, nu prin creație, cunoscut numai Omniscienței (Tatălui), și 

posibil numai Atotputerniciei (Sale), a apărut Fiul lui Dumnezeu.663 

În ceea ce privește Ioan 16:28, Gangel a spus că există patru doctrine importante din 

punct de vedere Hristologic: originea, întruparea, răstignirea și înălțarea.664 Probabil când a 

zis „originea” s-a referit la natura divină a lui Isus. Fiind Fiu și ieșit din Dumnezeu se înțelege 

că este născut literal de Dumnezeu. 

Deci, cuvintele „Eu am ieșit şi vin de la Dumnezeu” au o dublă semnificație „ieșirea 

din Dumnezeu” și anume: (1) originea Sa este divină și a fost ieșit/născut din Dumnezeu și (2) 

ieșirea/plecarea Sa este din partea Tatălui, având o misiune specială. Versetul 42 evidențiază 

atât originea Sa că a ieșit din Dumnezeu cât și misiunea Sa venind în lume.  

4.2.8.3. Prepoziția apo – Ioan 16:30 

Prepoziția apo înseamnă „din exterior”, „din afara sursei”, „de”, „de la”.665 În Noul 

Testament, prepoziția apo are multe semnificații în funcție de context, de cine vorbește și 

                                                        
657 T. Hill, “Is Christ God?”, 43-44: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Is_Christ_God.pdf  
658 E. G. White, HLL 469.5-6: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2192#2232 
659 Ellet Joseph Waggoner, “Christ and His Righteousness” (1890), 9.1: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1290.20#25  
660 Ellet Joseph Waggoner, “Christ and His Righteousness” (1890), 21.2: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1290.66#75  
661 Ellet Joseph Waggoner, “The Signs of the Times, vol. 13“ (February 24, 1887), 123.1: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1540.548#604 
662 Joseph Bates, “[Bates’ Pamphlet #1] The Opening Heavens” (Press of Benjamin Lindsey, 1846), 18.2: 

https://m.egwwritings.org/en/book/972.55#81  
663 Uriah Smith, “Looking Unto Jesus” (Review and Herald, Chicago, 1898), 10.1: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1317.37#38 
664 K. O. Gangel, John 4 (Nashville, TN: Broadman & Holman Publishers, 2000), 304. 
665 Baban, “Dicționar al limbii grecești koine”, 61: http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf   

https://theprophetstillspeaks.co.uk/Godhead/Is_Christ_God.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2192#2232
https://m.egwwritings.org/en/book/1290.20#25
https://m.egwwritings.org/en/book/1290.66#75
https://m.egwwritings.org/en/book/1540.548#604
https://m.egwwritings.org/en/book/972.55#81
https://m.egwwritings.org/en/book/1317.37#38
http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf
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dacă este pus în comparație cu altă prepoziție. În Ioan 16:30, prepoziția apo este lângă 

cuvântul „Dumnezeu” (apo Theou).  

Ce vrea să transmită Ioan prin cuvintele „credem că ai ieşit de la Dumnezeu”?  

4.2.8.3.1. Trinitarienii Adventiști 

Prin această prepoziție apo, Ioan a vrut să evidențieze că ucenicii au înțeles că 

Dumnezeu – Fiul, înainte de întrupare, a acceptat „să se îndepărteze de” sau „să părăsească” 

locul ceresc (ceva neclar pentru ei) pentru lumea vizibilă (ceva clar pentru ucenici). Aceeași 

prepoziție este folosită atât în cazul lui Nicodim (Ioan 3:2), cât și de apostolul Ioan (Ioan 

13:3) cu aceeași semnificație ca în Ioan 16:30. Lexiconul BDAG pentru versetele din Ioan 

3:2; 13:3 și 16:30, susține că prepoziția apo are conotația de origine sau sursă care sunt în 

relație cu verbele în mișcare precum ἔρχεσθαι (érchesthai, „vine”).666 Ioan vrea să evidențieze 

că ucenicii nu au știut unde se află acel loc al tronului lui Dumnezeu, adică ei nu au știut cum 

este în cer, dar ei au fost siguri că Isus este Hristosul (Matei 16:16,20) venit de la tronul lui 

Dumnezeu.667 

În concluzie, această prepoziție apo se referă la faptul că ucenicii nu au știut unde se 

află tronul lui Dumnezeu, ci au știut că Dumnezeu se află în Cer într-un loc nevăzut de ei. 

4.2.8.3.2. Semi-arienii Adventiști 

Cu toate că ucenicii nu au știut unde este Dumnezeu Tatăl (Ioan 14:8) sau locul de 

unde a venit Isus, totuși ei au avut certitudinea că El este Hristosul (Luca 9:20) care trebuia să 

vină. Prepoziția apo are diverse sensuri: un loc general, un loc neînțeles de oameni, un loc 

neclar, un loc nevăzut de oameni. După cum a scris Ellen White că numeralul hén în dreptul 

lui Isus s-a aplicat atât ontologic cât și relațional,668 tot așa și prepoziția apo, în dreptul lui 

Isus, cuprinde ontologia și misiunea Sa. Expresia „credem că ai ieşit de la Dumnezeu” are 

dublă semnificație și anume: (1) nașterea din Dumnezeu (ucenicii folosind propoziția apo, 

adică ei nu au înțeles cum Isus a ieșit din Tatăl, dar au acceptat prin credință aducerea la 

existență din Tatăl) și (2) plecarea Fiului din cer, locul unde este Dumnezeu (neînțeleasă de 

ucenici, adică Cerul unde oamenii nu au acces să ajungă să vadă locul unde este Tatăl).   

                                                        

O. Baban, “Introducere în Limba Greacă (koine) a Noului Testament”, 81-3: 

http://www.obinfonet.ro/docs/gk/resgk/greaca_book-2009.pdf   

Szallos-Farkas, Curs de limba greacă a Noului Testament, 36;  

L. G. Ionescu, Dicționar grec-român, 21.   
666 W. Arndt, F. W. Danker și W. Bauer, A Greek-English lexicon of the New Testament and other early 

Christian literature, 105. 
667 A. W. Pink, Exposition of the Gospel of John (Swengel, Pa.: Bible truth depot, 1945), 898. 
668 E. G. White, ST November 27, 1893, par. 5: https://m.egwwritings.org/en/book/820.11893#11901 

http://www.obinfonet.ro/docs/gk/resgk/greaca_book-2009.pdf
https://m.egwwritings.org/en/book/820.11893#11901
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Celelalte locuri unde apare grupul de cuvinte apo Theou (Ioan 3:2; 13:3; 16:30) sunt 

folosite din perspectiva oamenilor că nu știu cum a avut loc nașterea din Dumnezeu și nici nu 

știu cum arată locul de unde a plecat Fiul lui Dumnezeu din cer. 

4.2.9. Isus Dumnezeu – Ioan 20:28 

Toma declară după învierea lui Hristos că Isus este Domnul lui și Dumnezeul lui (Ioan 

20:28). Pe când Petru îi zice lui Isus: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu” (Matei 

16:16). Biblia zice că există un singur Dumnezeu și un singur Domn (1 Corinteni 8:6).  

Cum se armonizează cuvintele „Fiul lui Dumnezeu” și „Dumnezeu” în dreptul lui Isus?  

4.2.9.1. Trinitarienii Adventiști 

Domnul Isus, adică Dumnezeu – Fiul este co-etern și co-egal cu Persoanele divine. 

Toma nu a greșit când a spus că Isus este „Dumnezeu”. Și afirmația lui Petru este valabilă în 

cadrul Planului de Mântuire, unde una dintre Persoanele divine a ales să aibă funcția de 

„Dumnezeu – Fiul”. Un alt aspect, dacă capitolul 21 este o adăugare ulterioară a Evangheliei 

după Ioan, cum cred unii, atunci această Evanghelie se termină cu versetul din 20:31. 

Expresia „Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1,18) este în prologul Evangheliei după Ioan 

scoțând în evidență că Isus este Dumnezeu co-etern și co-egal ca celelalte Persoane ale 

Dumnezeirii, iar expresia „Dumnezeul meu” (Ioan 20:28) este în epilogul Evangheliei scrisă 

de Ioan, scoțând în evidență că Hristos este în aceeași măsură etern și egal cu Persoanele 

divine.669 În Tit 2:13 se subliniază Dumnezeirea lui Hristos ca „mare Dumnezeu și 

Mântuitor”. Lăiu a zis că „traducerea New World, a Martorilor lui Iehova, a falsificat în acest 

caz sensul textului (‘arătarea marelui nostru Dumnezeu şi a Mântuitorului Isus Hristos’), 

stricând sintaxa intenționată de autor, pentru a evita concluzia că Isus ar fi ‘Marele nostru 

Dumnezeu’ ”.670 Acest verset poate fi conectat și cu altele asemănătoare precum Romani 9:5, 

unde scrie că „Hristos care, mai presus de toate, este Dumnezeu binecuvântat în veci”; 1 

Corinteni 10:4 unde se afirmă că „... Stânca era Hristos” și Moise a zis: „El [Dumnezeul lui 

Israel/Iahwé] este Stânca!” (Deuteronomul 32:4). 

Isus a declarat „Eu cu Tatăl una suntem” (Ioan 10:30), arătând atât relația Sa cu Tatăl, 

cât și Dumnezeirea Sa. Isus a spus că dacă cineva îl iubește și păzește cuvintele Lui, atunci și 

Tatăl îl iubește pe acel om, iar Ei vor veni la acel om iubitor și Ei vor locui cu el (Ioan 14:23). 

Prin aceste cuvinte Isus evidențiază egalitatea Sa cu Tatăl și inseparabilitatea Lor.  

                                                        
669 L. Morris, The Gospel According to John (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1995), 753. 
670 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 57: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf


  

126 
 

Pfandl a zis că „aceasta este singura menţiune, în Evanghelii, în care cineva Îi spune 

lui Hristos ‘Dumnezeul Meu’ (ho Theos mou)”, apoi continuă: „această Evanghelie, spune 

Ioan, este scrisă pentru a-i convinge pe oameni să imite ceea ce a făcut Toma, când L-a numit 

pe Isus ‘Domnul Meu şi Dumnezeul Meu’ ”.671 

Lăiu susține că „În Exodul 3, Persoana Divină care Se descopere lui Moise este numită 

mai întâi Solul Domnului, apoi Dumnezeu şi Iahwé, ‘Eu sunt Cel ce Sunt’. Această Persoană 

nu poate fi alta decât Domnul Hristos, Cel care este una cu Tatăl. Iar Ioan arată că Isus este 

Iahwé, Acela a Cărui slavă a văzut-o Isaia în capitolul 6 (compară cu Ioan 12:37-43). Aceasta 

arată că Tatăl şi Fiul poartă acelaşi Nume, care este de un asemenea sens încât numai 

Dumnezeul absolut Îl poate purta”.672  

Prin urmare, Ioan evidențiază că Isus Hristos este Dumnezeu co-etern și co-egal cu 

celelalte Persoane ale Dumnezeirii, iar titlul de „Fiul lui Dumnezeu” este aplicat doar în 

cadrul Planului de Mântuire. 

4.2.9.2. Semi-arienii Adventiști 

Toma după înviere, recunoaște că Isus Hristos este Domnul lui și Dumnezeul lui. Tatăl 

este vizibil prin Hristos (Ioan 14:8-11), pentru aceia care cred în El.673 La sfârșitul 

Evangheliei, Ioan explică că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. În următorul tabel este 

pus în paralel prologul și epilogul cărții Evangheliei după Ioan.  

Tabel 14. Paralelism biblic – Evanghelia după Ioan 

Prolog Epilog 

1:1 – Cuvântul era „Dumnezeu/divin” 
20:28 – Toma a afirmat că Isus e 

„Dumnezeul/divinul” lui 

1:18 – „Fiul” L-a făcut cunoscut pe 

Dumnezeu (Tatăl) 

20:31 – Ioan a scris că Isus este Hristosul, 

„Fiul” lui Dumnezeu (Tatăl) 

Acest tabel arată paralelismul dintre Ioan 1:1 și 20:28, respectiv 1:18 și 20:31. Ioan a 

urmărit să sublinieze că acel Dumnezeu întrupat (Ioan 1:14,18) este, de fapt, Fiul lui 

Dumnezeu (Ioan 20:31). Ioan a prezentat că Isus, deși era Dumnezeu, se considera subordonat 

lui Dumnezeu Tatăl, declarând Dumnezeul Meu și Tatăl Meu (Ioan 20:17). Isus nu este 

                                                        
671 Gerhard Pfandl (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 159: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
672 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 52: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
673 E. Haenchen, R. W. Funk și U. Busse, John: a commentary on the Gospel of John (Philadelphia: Fortress 

Press, 1984), 211.  

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
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Legiuitorul suprem și Dumnezeul nemuritor (1 Timotei 1:17), ci Dumnezeul (sau divinul) 

care a murit pentru păcătoși și care a respectat Legea (Luca 23:46).  

În Tit 2:13, expresia „marelui Dumnezeu” nu este de aplicat în dreptul lui Isus Hristos, 

deoarece versetul ar putea fi tradus din greacă: „aparența slavei a marelui Dumnezeu [Tatăl] 

și a Mântuitorului nostru, Isus Hristos”, deoarece acest verset are sens cu ceea ce a spus Isus 

că slava este a Tatălui (Matei 16:27), iar Fiul este Mântuitorul poporului Său (Danie 12:1; 

Faptele Apostolilor 5:31). Evangheliștii evidențiază un alt aspect despre identitatea Persoanei 

Fiului lui Dumnezeu care este pusă în contrast cu identitatea Persoanei Dumnezeului Tată 

(Matei 26:63; Marcu 15:34; Ioan 8:54; 20:17; Faptele Apostolilor 5:30), și anume că 

Dumnezeu este Tatăl, iar Fiul lui Dumnezeu este Isus Hristos. Dacă Isus (Fiul) ar fi marele 

Dumnezeu, atunci Tatăl nu ar fi mai mare ca Fiul. Pentru a înțelege mai bine textul din Tit 

2:13 se poate citi și explica înțelesul textului „… prin dreptatea Dumnezeului nostru şi a 

Mântuitorului Iisus Hristos…” (2 Petru 1:1 din Biblia Ortodoxă), unde Petru precizează că 

Dumnezeu este Tatăl (2 Petru 1:17), iar Mântuitorul este Isus Hristos, adică Fiul (2 Petru 

1:14,16). Un alt argument că după conjuncția „și” ar trebui pusă litera „a” pentru că este 

aceeași sintaxă cu versetul următor, adică versetul 2: „Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin 

cunoașterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!”.  

În Romani 9:5 este scris în traducerea Cornilescu că Hristos a ieșit trupește din 

genealogia patriarhilor „care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în 

veci”, dar în limba greacă termenul „Dumnezeu” nu este articulat (nerefererindu-se la Tatăl ca 

în Ioan 1:1 propoziția a doua „Dumnezeul”), ci cuvântul „Dumnezeu” fiind nearticulat se 

poate traduce: un divin, o Ființă divină sau un Dumnezeu „…binecuvântat în veci”. În Ioan 

1:1 propoziția a treia din originalul grecesc se poate traduce: „și Cuvântul era o Ființă 

divină”, deoarece este nearticulat termenul grecesc Theos care este echivalent cu termenul 

’elohim din limba ebraică care poate însemna „Dumnezeu Tatăl”, „o ființă divină (Fiul) ”, 

„dumnezei păgâni (idoli)”, uneori „înger (bun sau rău)” sau „îngeri (buni sau răi)”, depinzând 

de context.674 Termenul „Cuvântul” (Ioan 1:1) este Fiul lui Dumnezeu, nu Dumnezeu Tatăl, 

care s-a întrupat (Ioan 1:14) și acum este la dreapta lui Dumnezeu (Marcu 16:19). În Romani 

9:5, Hristos nu este Dumnezeul Tată și nici co-etern cu Tatăl, ci Pavel subliniază faptul că 

Fiul este o Ființă divină care este binecuvântat în veci. Isus este singurul Fiu divin născut în 

preexistența Sa din Tatăl, înainte de a fi ceva creat în univers. Din aceste versete se poate 

                                                        
674 Pentru un studiu aprofundat despre natura divină a Fiului, vezi în lucrare, secțiunile: 4.2.5. Dumnezeu – Ioan 

1:1; 4.1.1.5. Isaia 7:14; 9:6; 4.1.1.8. Daniel 12:1 și 4.2.13. Dumnezeirea Fiului – Evrei 1.  
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înțelege faptul că atât Petru cât și Pavel fac diferența dintre Dumnezeu(l) care este Tatăl și 

Mântuitorul care este Isus Hristos, adică Fiul Tatălui, care are un început din Tatăl.675  

Dacă s-ar aplica regula lui Granville Sharp,676 la traducerea versetul din Tit 2:13, 

atunci ar trebui să se traducă „arătarea marelui Dumnezeu, adică Mântuitorul nostru, Isus 

Hristos”. Dacă se folosește această variantă de traducere asta nu înseamnă că Isus Hristos este 

co-egal și co-etern cu Dumnezeu Tatăl, deoarece aici se subliniază divinitatea lui Isus Hristos 

că este divinul (Logos-ul sau Cuvântul din Ioan 1:1,14) întrupat (adică Mântuitorul nostru). 

Dacă ar fi fost două Ființe divine puse în acest verset, atunci s-ar fi diferențiat Ființa Tatălui 

de Ființa Fiului (Matei 26:63; Marcu 15:34; Ioan 8:54; 20:17; Faptele Apostolilor 5:30 etc.), 

dar pentru că este doar Isus menționat se face comparația dintre oameni și Isus (care are o 

natură divino-umană). Expresia „marelui Dumnezeu” are sensul de „puternicului Dumnezeu” 

care poate să-i elibereze pe oameni din robia păcatului și să le ofere viață veșnică (Ioan 8:36).   

Ellen White a afirmat despre Fiul: „Domnul Isus Hristos, singurul Fiu născut al 

Tatălui, este cu adevărat Dumnezeu în infinitate, dar nu în personalitate”.677 În altă parte a 

scris: „Scripturile arată în mod lămurit legătura dintre Dumnezeu și Hristos și înfățișează cât 

se poate de limpede personalitatea și individualitatea fiecăruia”.678 Fiul este Dumnezeu în 

ceea ce priveşte natura divină, există mai înainte de orice este creat în univers, din acest motiv 

este Dumnezeu în infinitate, dar nu este Dumnezeul Tatăl care l-a adus la existență pe 

singurul Fiu divin născut al Tatălui înainte de a fi ceva creat în univers, deoarece Tatăl prin 

Fiul a creat toate lucrurile din univers, inclusiv timpul (Proverbele 8:22-31; Coloseni 1:15-17; 

Evrei 1:2).  

Isus când a afirmat că este una cu Tatăl (Ioan 10:30), S-a referit la relația Sa cu Tatăl, 

care este inseparată, este o relație ideală, este o relație între divini,679 nu se referă la 

inseparabilitatea lor ca Persoane și nici ca substanță. Dacă Persoanele Dumnezeiești ar fi 

inseparabile, atunci adjectivul grecesc ἕν (hén) care înseamnă „unu” sau „una” nu ar trebui 

aplicat și în cazul ucenicilor lui Isus (Ioan 17:11,22).680 În Ioan 14:23, Isus locuiește împreună 

cu Tatăl în inima credincioșilor, nu fizic, ci prin omniprezența Duhului Lor, numit Duhul 

Sfânt. Tatăl și Fiul sunt Persoane separate, dar Ei sunt uniți prin Duhul Lor. Prin Duhul lui 

Dumnezeu sunt una și cu ucenicii. E. White a spus că unitatea care există între El și ucenici se 

                                                        
675 Pentru un studiu aprofundat despre nașterea literală a Fiului din Tatăl, vezi în lucrare, secțiunile: 4.1.1.2. 
Psalmii 110:3; 4.1.1.3. Proverbele 8:24; 4.1.1.9. Mica 5:2 și 4.2.6. Monogenoũs – Ioan 1:14.    
676 Szallos-Farkas, Curs de limba greacă a Noului Testament (București: Editura Universitară, 2010), 112. 
677 E. G. White, Ms 116, 1905, par. 19: https://m.egwwritings.org/en/book/14070.10633001#10633025  
678 E. G. White, 8M 268.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#1452  
679 E. G. White, ST November 27, 1893, par. 5: https://m.egwwritings.org/en/book/820.11893#11901 
680 O. Baban, “Dicționar al limbii grecești koine”, 137: http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf  

https://m.egwwritings.org/en/book/14070.10633001#10633025
https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#1452
https://m.egwwritings.org/en/book/820.11893#11901
http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf
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află în scopuri, în gândire, în caracter, dar nu în persoane, deoarece fiecare își păstrează 

individualitatea, în acest fel Dumnezeu Tatăl și Fiul sunt una.681  

În contextul învierii lui Isus se zvonea faptul că Isus nu a înviat în carne și oase, ci 

doar „în duh”. Ucenicii i-au dat de mâncare lui Isus, iar El a mâncat înaintea lor miere și pește 

(Luca 24:42-43). După 8 zile Toma nedumerit voia să-L atingă să fie sigur dacă Isus Hristos 

are același trup care a murit pe cruce sau doar este un duh. După ce îl atinge pe Isus și se 

convinge că Isus a murit în carne și oase (Ioan 20:24-27), atunci Toma a făcut declarația: 

„Domnul meu și Dumnezeul meu” (Ioan 20:28). Din contextul discuției, Tatăl nu este amintit, 

iar expresia „Dumnezeul meu”, ar putea fi tradus cu „divinul meu”, pentru ca să nu se 

producă confuzie că Isus Hristos este „Dumnezeu – Tatăl” sau un alt doilea Dumnezeu 

denumit „Dumnezeu – Fiul”. Isus Hristos este Dumnezeu în ceea ce privește natura umană 

fiindcă a moștenit din Tatăl natura divină când a fost adus la existență din Tatăl în 

preexistența Sa (Psalmii 110:3; Proverbele 8:22-25),682 precum Eva este adusă la existență 

dintr-o coastă a lui Adam moștenind toate atributele umane ale lui Adam. Isus este Dumnezeu 

nu în ceea ce privește statutul pe care îl are doar Dumnezeu Tatăl de Suveranul Universului, 

care nu are nici un început. Eva este om, deși ea nu este omul din care a ieșit, adică Eva are o 

natură umană, dar nu este ea bărbatul/omul Adam.  

Toma a zis „Dumnezeul meu” în dreptul lui Isus, iar din contextul discuției ar trebui 

înțeles faptul că Toma s-a raportat la Isus ca la o Ființă divină și nu a considerat că Isus este 

Tatăl și nici că Fiul ar fi un alt Dumnezeu co-etern și co-egal pe lângă „Dumnezeu – Tatăl”, 

denumit „Dumnezeu – Fiul”. Fiul este Dumnezeu, atunci când în context nu este vorba despre 

Tatăl, deoarece când este Tatăl și Fiul în context, atunci Tatăl este Dumnezeu, iar Isus Hristos 

este Fiul lui Dumnezeu (Matei 26:63; Marcu 15:34; Ioan 8:54 etc.). Dar când în context nu 

este vorba despre Tatăl, atunci acel Dumnezeu este Fiul, deoarece se face raportul dintre 

oameni și Fiul, nu se face raportul la Tatăl (înainte de întrupare: Exodul 3:2,4 --- vezi și alte 

texte unde este vorba despre „Îngerul Domnului”: Geneza 16:7,9,10,11,13-14; Judecători 

13:3,6,8-11,13,15-23; 1 Cronici 21:16-20 etc. --- compară cu Ioan 10:33,36 etc., totuși există 

și situații când cuvântul „Dumnezeu” nu este aplicat Fiului când se raportează la oameni, ci 

doar Tatălui, Exodul 20:1-3). Însuși Fiul îl declară pe Tatăl Său: Dumnezeul Său (înainte de 

înviere: Ioan 5:18; după înviere: 20:17; după înălțare: Apocalipsa 3:2,5,12). 

Deci Isus este Dumnezeu în ceea ce privește natura divină, dar Fiul nu este El 

Suveranul universului, Dătătorul Legii, Dumnezeul Cel nevăzut, ci El este singurul Fiu născut 

                                                        
681 E. G. White, DV 422.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2690.2260#2280 
682 Vezi, la Semi-arienii Adventiști, la secțiunile : 4.1.1.2. Psalmii 110:3 și 4.1.1.3. Proverbele 8:24. 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2690.2260#2280
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real al lui Dumnezeu, adică divinul Cel întrupat – Mântuitorul oamenilor, iar când în context 

se raportează la oameni Isus este Dumnezeu pentru acei oameni. 

4.2.10. Ekénosen – Filipeni 2:6-8 

Odată cu venirea Sa pe Pământ, Isus Hristos a avut o natură divino-umană. Apostolul 

Pavel a scris că Isus s-a golit pe Sine Însuși și S-a făcut asemenea oamenilor (Filipeni 2:6-8). 

Cuvântul din greacă μορφὴ (morfḕ) cuprinde atât sensul de schimbarea înfățișării exterioare 

(formă fizică), cât și atributele acelei naturi.683 În ce sens S-a „dezbrăcat” pe Sine Însuși ca să 

se asemene cu oamenii? Și-a folosit El vreodată atributele Sale divine de la nașterea din Maria 

până la învierea Sa? Acesta este punctul mult dezbătut. Este problema „kenozei” (golirea).  

Și-a folosit vreodată Fiul lui Dumnezeu pe Pământ atributele Sale de omniprezență, 

omnipotență și omnisciență?  

Tabel 15. Atributele divine ale „Fiului lui Dumnezeu” 

 Atribute divine Concepția Trinitarienilor Concepția Semi-arienilor 

(A) Omniprezent Da, prin duhul Său. Nu, deoarece a fost limitat de trup. 

(B) Omnipotent Da, Isus a făcut minunile. Nu, Tatăl a făcut minunile prin Isus. 

(C) Omniscient 
Da, Isus a știut viitorul și 

trecutul oamenilor. 

Nu, Tatăl i-a descoperit viitorul și 

trecutul oamenilor. 

4.2.10.1. Trinitarienii Adventiști 

Max Hatton spune că Isus era (A) omniprezent, (B) omnipotent și (C) omniscient.684 

Dumnezeu – Fiul are toate atributele divine pentru că este una cu Dumnezeu – Tatăl (Ioan 

10:30) și Își folosea divinitatea pe Pământ când era voia Tatălui.685 Isus s-a îmbrăcat în 

umanitate, iar la moartea Sa, natura umană a murit, dar natura divină nu a murit fiindcă era 

imposibil.686 Hristos și-a păstrat atributele divine și le-a folosit în anumite ocazii speciale, 

arătând divinitatea Sa.687  

(A) Datorită omniprezenței Sale, Isus era atât pe Pământ, cât și în Cer (Ioan 3:13),688 

Isus este oriunde se adună 2 sau 3 în Numele Lui (Matei 18:20). A știut când slujbașul 

                                                        
683 Bible Hub, “3444 morphé”: https://biblehub.com/greek/3444.htm 
684 Max Hatton, “The Trinity Doctrine. For Seventh-day Adventists”, 23: 

http://thetrinitydoctrine.com/__SYSTEM/library/php/force_download.php?the_file=/Documents/The%20Trinity

%20Doctrine%20for%20Seventh-day%20Adventists.pdf 
685 Max Hatton, “The Trinity Doctrine. For Seventh-day Adventists”, 24 (link-ul la nota 684). 
686 Max Hatton, “The Trinity Doctrine. For Seventh-day Adventists”, 28 (link-ul la nota 684). 
687 Max Hatton, “The Trinity Doctrine. For Seventh-day Adventists”, 24 (link-ul la nota 684). 
688 Expresia „care este în cer” nu se găsește în cele mai vechi manuscrise (א*, B, P66, P75), dar apare după sec. V. 

https://biblehub.com/greek/3444.htm
http://thetrinitydoctrine.com/__SYSTEM/library/php/force_download.php?the_file=/Documents/The%20Trinity%20Doctrine%20for%20Seventh-day%20Adventists.pdf
http://thetrinitydoctrine.com/__SYSTEM/library/php/force_download.php?the_file=/Documents/The%20Trinity%20Doctrine%20for%20Seventh-day%20Adventists.pdf
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împărătesc din Capernaum a plecat de acasă pentru a-i cere lui Isus să îi vindece fiul (Ioan 

4:46-53).689 A știut de durerea surorilor muribundului Lazăr,690 Isus a știu de Natanael că este 

sub smochin, iar Natanael i-a recunoscut divinitatea (Ioan 1:47-51).691  

(B) El nu a folosit niciodată atributele Sale divine pentru confortul sau beneficiul Său 

Personal, ci doar în interesul altora.692 Un exemplu ar fi atunci când Și-a folosit omnipotența, 

mergând pe mare sau un alt exemplu când a potolit furtuna (Matei 8:26-27).693 Fiind Cel care 

a creat și Cel care susține totul prin puterea Sa (Evrei 1:3; Coloseni 1:17).  

(C) Femeia samariteană a fost uluită că Isus a știu tot trecutul ei (Ioan 4:29). Petru i-a 

zis lui Hristos că El pe toate le știe (Ioan 21:17). El a știut că Ierusalimul va fi distrus.694 Isus 

și-a folosit atributul divin de omniscient.695 Craddock spune că textul din Matei 24:36 trebuie 

înțeles astfel despre ceasul revenirii Mântuitorului:   

„Nimeni nu le dezvăluie (divulgă oamenilor), nici îngerii care sunt în ceruri, nici Fiul, 

ci doar Tatăl”. Aceasta este fără îndoială interpretarea corectă. Că Dumnezeu, Cel 

Îmbătrânit de zile știe, Biblia arată în mod clar; Fiul știe, nu poate exista niciun dubiu; 

dar nimeni, nici Fiul, nici îngerii nu au fost autorizați să le facă oamenilor cunoscut 

acest timp cu precizie hotărâtă.696 

James White a spus că niciun om sau vreun înger, nici chiar Fiul nu vor face cunoscut 

timpul, ziua și ora revenirii Mântuitorului, ci doar Tatăl. Termenul „știe” (Matei 24:36) 

trebuie înțeles așa cum l-a folosit Pavel (1 Corinteni 2:2).697 

Pfandl a explicat textul din Filipeni 2:6, astfel: 

Morphé, „formă” sau „înfăţişare”, ne descrie natura adevărată a unui lucru, esența lui. 

El „se referă nu la o formă schimbătoare, ci la o anumită formă de care depinde 

identitatea şi statutul.” Morphé contrastează cu schema (Filipeni 2:8) care, de 

asemenea, înseamnă „formă”, dar cu referire la înfățișarea superficială și nu la esență. 

Substantivul harpagmos apare doar aici, în Noul Testament; verbul corespunzător 

înseamnă „a răpi, a apuca”. În greaca vorbită, acest substantiv înseamnă „ceva de 

apucat”. Contextul ne arată clar faptul că Isus nu a poftit, adică nu a încercat să fure 

„egalitatea cu Dumnezeu”, ci dimpotrivă, că El nu a încercat să-Şi păstreze egalitatea 

cu Dumnezeu pe care o deținea în Sine. Cu alte cuvinte, El nu a încercat să-şi reţină cu 

forţa egalitatea cu Dumnezeu, ci „a tratat-o ca pe o ocazie de a renunța la orice avantaj 

                                                        
689 Max Hatton, “The Trinity Doctrine. For Seventh-day Adventists”, 24 (link-ul la nota 684). 

Vezi și E. G. White, HLL 198.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.849#858  
690 Max Hatton, “The Trinity Doctrine. For Seventh-day Adventists”, 25 (link-ul la nota 684). 

Vezi și E. G. White, HLL 528.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2489#2512  
691 Max Hatton, “The Trinity Doctrine. For Seventh-day Adventists”, 25 (link-ul la nota 684). 
692 Max Hatton, “The Trinity Doctrine. For Seventh-day Adventists”, 26 (link-ul la nota 684). 
693 Max Hatton, “The Trinity Doctrine. For Seventh-day Adventists”, 23 (link-ul la nota 684). 
694 E. G. White, MS 30, 1890, par. 21: https://m.egwwritings.org/en/book/14056.4972001#4972026 
695 Max Hatton, “The Trinity Doctrine. For Seventh-day Adventists”, 25 (link-ul la nota 684). 
696 T. H. Craddock, Australian Signs of the Times (July 6, 1908), „The Time of Christ's Coming, Is It Known?”. 
697 James White, “Advent Review, and Sabbath Herald vol. 10” (editor Uriah Smith; no. 26; October 29, 1857), 

202.20: https://m.egwwritings.org/en/book/1693.7283#7351 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.849#858
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2489#2512
https://m.egwwritings.org/en/book/14056.4972001#4972026
https://m.egwwritings.org/en/book/1693.7283#7351
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sau privilegiu de care S-a bucurat până atunci, ca pe o oportunitate de a Se jertfi pe 

Sine de bunăvoie şi fără rezervă.” Aceasta este semnificația expresiei „ci S-a dezbrăcat 

pe Sine Însuşi”. El era egal cu Dumnezeu în Sine Însuşi; iar Cel ce este egal cu 

Dumnezeu trebuie să fie Dumnezeu. Prin urmare, Filipeni 2:5-7 „este un pasaj care ne 

cere să îl înțelegem astfel: că Isus era divin în cel mai deplin sens al cuvântului”.698 

Isus era Dumnezeu cu toate atributele Sale disponibile în timp ce era pe Pământ.699 

În concluzie, doar Dumnezeu este (A), (B) și (C), iar Isus Hristos avea aceste 

atributele ale divinității și le-a folosit doar pentru binele semenilor, nu pentru binele Său. 

4.2.10.2. Semi-arienii Adventiști 

Prin termenul kénōsis se înțelege „golire” sau „renunțare” la atributele divine. Isus cât 

a fost pe Pământ a trăit în calitate de om, nu de divin. El a trăit fără să-și folosească atributele 

divine. Prin această golire de atribute divine, a ajuns să depindă întru totul de Dumnezeu Tatăl 

ca orice om. Dacă Hristos Și-ar fi folosit puterile Sale divine, chiar și pentru binele celorlalți, 

atunci oricare om s-ar putea plânge că nu poate să folosească nici măcar un atribut divin.700 

Fiul lui Dumnezeu nu ar fi ajuns niciodată să se îmbrace în umanitate dacă vreodată 

vreun înger nu se răzvrătea în a I se închina. Lucifer a căutat să fie pe poziție egală cu 

Dumnezeu, voia puterea lui Dumnezeu, dar nu voia să aibă caracterul Tatălui,701 pe când Fiul 

lui Dumnezeu voia să aibă permanent caracterul lui Dumnezeu. Dovada aceasta a fost văzută 

de oameni cât timp a trăit pe Pământ, și anume că Fiul a renunțat la poziția Sa din cer, 

îmbrăcându-se în umanitate și ajungând mai prejos decât îngerii pentru a arăta lumii că pentru 

El contează caracterul lui Dumnezeu, nu poziția de a fi egal cu Dumnezeu.702 Isus Hristos a 

renunțat de bună voie la aceste prerogative divine ale Sale când a fost pe Pământ și a biruit 

așa cum are posibilitatea orice om ca să biruiască ispitele ca El, printr-o dependență totală de 

Tatăl Ceresc.  

Hristos nu doar că a devenit Mântuitorul nostru, dar și exemplul nostru.703 El făcea 

toate lucrările doar prin Duhul Sfânt (adică prin puterea Tatălui, Ioan 5:17-19,30; 8:28; 

14:10).704 Ellen White a scris că „Hristos nu a făcut minuni în Numele Său”,705 ci permanent 

                                                        
698 Gerhard Pfandl (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 160: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
699 Max Hatton, “The Trinity Doctrine. For Seventh-day Adventists”, 25 (link-ul la nota 684).  
700 Terry Hill, “SDA trinity”, 295: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
701 E. G. White, HLL 435.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2043#2063 
702 E. G. White, HLL 436.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2043#2066 
703 Terry Hill, “SDA trinity”, 312: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
704 Terry Hill, “SDA trinity”, 313: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
705 E. G. White, 5BC 1124.1: https://m.egwwritings.org/en/book/94.573#584  

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://theprophetstillspeaks.co.uk/dethis/SDAtrinityhistory.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2043#2063
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2043#2066
http://theprophetstillspeaks.co.uk/dethis/SDAtrinityhistory.pdf
http://theprophetstillspeaks.co.uk/dethis/SDAtrinityhistory.pdf
https://m.egwwritings.org/en/book/94.573#584
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era dependent de Dumnezeu și cerând putere și înțelepciunde de la Sursa vieții.706 Isus a trăit 

și a dus luptele ca om – în numele omului, iar dacă nu era îmbrăcat în trup uman nu putea să 

fie exemplul nostru și nu putea ceda ispitei ca orice om, dar El nu a cedat vreunei ispite 

deoarece El a vrut ca să fie ajutorul și Mântuitorul oamenilor.707 El a biruit cu puterea pe care 

I-a dat-o Dumnezeu așa cum poate birui fiecare om.708 Isus avea credința în iubirea și purtarea 

de grijă oferită de Dumnezeu și se sprijinea pe credința şi pe puterea venită din partea lui 

Dumnezeu.709  

Domnul Isus a biruit pe Satana cu „este scris”, folosindu-se de Cuvântul lui Dumnezeu 

pentru a birui orice ispită, tot așa poate birui și fiecare om cum a biruit Hristos.710 Cât de greu 

îi este omului să reziste ispitelor firii pământești, totuși mai greu i-a fost lui Hristos să nu-și 

folosească atributele divine, depinzând doar de Dumnezeu.711 De la întrupare Fiul lui 

Dumnezeu a învățat pe genunchii mamei voia lui Dumnezeu, iar în copilărie nu a învățat în 

școlile rabinilor, ci Dumnezeu a fost izvorul învățăturilor Lui.712 Isus, înainte să moară, nu a 

știut ce se va întâmpla după ce va muri și a fost asaltat de îndoială fiindcă nu știa dacă va ieși 

biruitor și dacă Tatăl îi accepta jertfa Sa.713 T. Hill spune că deși Fiul lui Dumnezeu avea 

posibilitatea să își folosească atributele divine, totuși El a renunțat, cât a fost pe Pământ, la 

aceste drepturi divine: (A), (B) și (C).714  

Satana prin diverse ispite voia să-L facă pe Isus să păcătuiască, Isus fiind expus 

ispitelor Diavolului, i-au fost puse în pericol atributele Sale.715 Întrupat fiind, Hristos a avut 

atributele divine, cât timp rămânea credincios și fidel devotamentului Său, dar dacă păcătuia 

pierdea aceste atribute Dumnezeiești.716 Mântuitorul nu și-a folosit atributele divine 

folosindu-Se de dreptul Său de Fiul al lui Dumnezeu, ci le-a obținut prin credința în Tatăl, 

prin Duhul Tatălui.717 El avea o putere infinită doar pentru că era supus în totalitate voinței 

Tatălui Său.718 

                                                        
706 E. G. White, RH November 8, 1887, par. 6: https://m.egwwritings.org/en/book/821.8454#8463  
707 E. G. White, RH February 18, 1890, par. 6: https://m.egwwritings.org/en/book/821.10231#10241 
708 E. G. White, HLL 24.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2#31 
709 E. G. White, HLL 336.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.1554#1572 
710 E. G. White, ST April 10, 1893, par. 2: https://m.egwwritings.org/ro/book/820.11529#11534 
711 E. G. White, RH April 1, 1875, par. 2: https://m.egwwritings.org/ro/book/821.2091#2098 
712 E. G. White, HLL 70.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.214#224 
713 E. G. White, 2M 209.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2040.801#844 
714 Terry Hill, “SDA trinity”, 337: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
715 E. G. White, Lt 5, 1900, par. 5: https://m.egwwritings.org/en/book/14065.9128001#9128011   
716 E. G. White, ST May 10, 1899, par. 11: https://m.egwwritings.org/en/book/820.15847#15860 
717 Terry Hill, “SDA trinity”, 341: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
718 E. G. White, SA3 75.8: https://m.egwwritings.org/ro/book/13853.700#705 

https://m.egwwritings.org/en/book/821.8454#8463
https://m.egwwritings.org/en/book/821.10231#10241
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2#31
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.1554#1572
https://m.egwwritings.org/ro/book/820.11529#11534
https://m.egwwritings.org/ro/book/821.2091#2098
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.214#224
https://m.egwwritings.org/ro/book/2040.801#844
http://theprophetstillspeaks.co.uk/dethis/SDAtrinityhistory.pdf
https://m.egwwritings.org/en/book/14065.9128001#9128011
https://m.egwwritings.org/en/book/820.15847#15860
http://theprophetstillspeaks.co.uk/dethis/SDAtrinityhistory.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/13853.700#705
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(A) Fiind limitat de trupul omenesc, El nu a putut fi peste tot.719 Isus a știut că a fost 

trădat de Iuda,720 deoarece a fost ascultător de Dumnezeu. Asta nu a însemnat că El a folosit 

acest atribut de omniprezent independent de voința Tatălui.721 Cu alte cuvinte, Isus a avut, 

după cum afirmă E. White, putere infinită pentru că mereu era supus voinței Tatălui.722 

(B) Când a fost evenimentul furtunii de pe marea învolburată, Isus a fost liniștit pentru 

că a avut încredere în Tatăl că îi poartă de grijă și prin puterea Tatălui a potolit furtuna, nu 

prin puterea Sa divină.723 Atâta timp cât Isus a fost pe Pământ, ca înlocuitor și garant al 

omenirii, cel de-al doilea Adam (1 Corinteni 15:45), tot timpul vieții s-a supus singurului 

Dumnezeu adevărat. Prin lucrul acesta, El a arătat, nu ce poate face El ca Dumnezeu, ci ceea 

ce poate să facă Tatăl prin acei copii ai Săi care sunt părtași ai naturii divine, adică cei care se 

încred în puterea Lui (Faptele Apostolilor 3:6-7).724 Atât Isus, cât și ucenicii au făcut minuni 

prin Duhul Sfânt.725 De asemenea, E. White a scris că „minunile lui Hristos pentru cei 

suferinzi și întristați au fost făcute de puterea lui Dumnezeu, prin slujirea îngerilor”.726 Dacă 

se admite faptul că Isus și-a folosit puterea divină de Fiu al lui Dumnezeu (ex. potolirea 

furtunii), atunci nu ar fi nicio mângâiere pentru vreun om, deoarece oamenii nu au această 

putere în mod normal, pe când dacă se acceptă învățătura că Isus nu și-a folosit acest drept în 

mod divin, ci a depins de Tatăl săvârșind minunile, atunci Hristos este exemplul nostru de 

credință.727 Mereu conlucra cu Tatăl, El nu a lucrat independent de Tatăl, ci prin credință și 

rugăciune a săvârșit minunile, a specificat E. White.728 Dovada divinității Sale a constat în 

legătura Sa cu Tatăl, nu în minunile pe care Le-a săvârșit.729 

(C) Isus nu și-a folosit omnisciența ca atribut personal divin, ci Tatăl i-a descoperit, 

așa cum le-a descoperit-o și profeților (E. White în viziuni sau lui Elisei, 2 Împărați 5:26).  

Există manuscrisul lui Sfephanus NT (ediția 1550 și 1894), care a fost folosit în 

traducerea KJV (King James Version), în care nu este specificat deloc Fiul în Matei 24:36. În 

aceste ediții ale manuscrisului nu se găsește Fiul/Mielul nici la sigilarea din Apocalipsa 14:1.  

 Pe lângă manuscrisul grecesc al lui Sfephanus mai sunt și ale manuscrise care nu 

                                                        
719 E. G. White, HLL 669.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.3175#3210 
720 E. G. White, HLL 645.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.3079#3098 
721 Terry Hill, “SDA trinity”, 350: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
722 E. G. White, SA3 75.8: https://m.egwwritings.org/ro/book/13853.700#705 
723 E. G. White, HLL 336.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.1554#1572 
724 E. G. White, Lt 128, 1896, par. 26: https://m.egwwritings.org/en/book/5546.1#32  
725 Terry Hill, “SDA trinity”, 344: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
726 E. G. White, HLL 143.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.517#591 
727 Terry Hill, “SDA trinity”, 345: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
728 E. G. White, HLL 536.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2489#2549 
729 E. G. White, HLL 119.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.433#461 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.3175#3210
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.3079#3098
http://theprophetstillspeaks.co.uk/dethis/SDAtrinityhistory.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/13853.700#705
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.1554#1572
https://m.egwwritings.org/en/book/5546.1#32
http://theprophetstillspeaks.co.uk/dethis/SDAtrinityhistory.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.517#591
http://theprophetstillspeaks.co.uk/dethis/SDAtrinityhistory.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2489#2549
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.433#461
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folosesc cuvintele „nici Fiul”: Byzantine (RP 1995), Alford Greek NT (1871), Greek 

Orthodox Church NT, Griesbach 1796 – 2nd edition, TBS NT Text și Tregelles Greek NT. 

Cele mai vechi manuscrise din secolele IV și V conțin totuși cuvintele „nici Fiul”.730 Din 

acest motiv s-a ales ca să se folosească varianta textului incluzând cuvintele „nici Fiul”. 

T. Hill a observat că versetul „despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu știe nimeni: 

nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl” (Matei 24:36). Trebuie citit „despre ziua 

aceea şi despre ceasul acela, nimeni nu face cunoscut: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci 

numai Tatăl”. J. White a spus că „aceasta este citirea corectă”,731 a acestui verset.732 E. White 

este de acord cu această idee, spunând că Hristos „nu le poate spune ziua sau ceasul celei de a 

doua veniri. Dacă ar fi fost liber să le descopere lucrul acesta, de ce trebuia să-i mai îndemne 

să păstreze o atitudine de continuă așteptare?”.733 Înainte de întrupare toate gândurile Tatălui, 

au fost descoperite Fiului. Atât Tatăl, cât și Fiul cunoșteau data revenirii lui Isus, fiindcă 

Dumnezeu și Fiul Său cunosc sfârșitul de la început. Însă când era pe Pământ, Isus depindea 

total de Tatăl, a trăit ca orice om, neștiind decât ceea ce îi descoperea Tatăl. Fiul nu știa cât a 

fost pe Pământ data revenirii Sale. După înălțare, după ce Tatăl i-a dat înapoi atributele 

divine, știe data revenirii Sale, fiindcă este divin. 

În concluzie, prin relația de Tată – Fiu, Hristos a dovedit divinitatea și nu Și-a folosit 

drepturile divine de (A), (B) și (C) cât timp a fost pe Pământ, ci a depins complet de Tatăl.734 

Lucrul acesta este dovedit de Scriptură prin cuvintele: „Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate 

lucrurile în mâna Lui” (Ioan 3:35), „nu a făcut nimic de la Sine” (Ioan 5:19,30), „după cum 

Tatăl are viața în Sine, tot așa a dat şi Fiului să aibă viața în Sine” (Ioan 5:26), „I-a dat putere 

să judece” (Ioan 5:27) și „măcar că era Fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a 

suferit” (Evrei 5:8), deoarece El trăiește prin Tatăl, iar oamenii prin Fiul (Ioan 6:57). Iar în 

altă parte, scrie: „când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui 

ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți” (1 Corinteni 15:28).  

4.2.11. Prōtótokos – Coloseni 1:15,18 

În Noul Testament sunt câteva cazuri în care expresia „întâiul născut” (gr. prōtótokos) 

poate să aibă sensul literal. Un fiu este primul din acea familie cu dreptul de „întâiul născut” 

                                                        
730 Manuscrisele din secolele IV și V: ℵ, B; vgmss; Irlat; Hiermss. 
731 James White, “Advent Review, and Sabbath Herald vol. 10” (editor Uriah Smith; no. 26; October 29, 1857), 

202.20: https://m.egwwritings.org/en/book/1693.7283#7351 
732 Terry Hill, “SDA trinity”, 332: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 
733 E. G. White, HLL 632.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.3003#3028 
734 Terry Hill, “SDA trinity”, 352: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/SDA_trinity_history.pdf 

mk:@MSITStore:e:/bibleworks10/databases/na28.chm::/key.html#M-01
mk:@MSITStore:e:/bibleworks10/databases/na28.chm::/key.html#M-03
mk:@MSITStore:e:/bibleworks10/databases/na28.chm::/key.html#v-vg
mk:@MSITStore:e:/bibleworks10/databases/na28.chm::/key.html#v-vg
mk:@MSITStore:e:/bibleworks10/databases/na28.chm::/key.html#F-Ir
mk:@MSITStore:e:/bibleworks10/databases/na28.chm::/key.html#F-Ir
mk:@MSITStore:e:/bibleworks10/databases/na28.chm::/key.html#F-Hier
mk:@MSITStore:e:/bibleworks10/databases/na28.chm::/key.html#F-Hier
https://m.egwwritings.org/en/book/1693.7283#7351
http://theprophetstillspeaks.co.uk/dethis/SDAtrinityhistory.pdf
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.3003#3028
http://theprophetstillspeaks.co.uk/dethis/SDAtrinityhistory.pdf
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(Iosua 17:1) sau poate avea sensul tipologic: nu este primul din familie, totuși primește acest 

drept de „întâiul născut” de la o persoană autorizată (Psalmii 89:20,27-29). În gândirea 

elenistă cuvântul „lumea” semnifică „imaginea” sau „chipul lui Dumnezeu”, cu alte cuvinte ar 

însemna „reprezentare”, „reflecție”, „asemănare”,735 iar în dreptul lui Hristos este reflecția lui 

Dumnezeu (Coloseni 1:15, Evrei 1:3).  

În cazul Fiului divin, expresia „întâiul născut” are doar sensul tipologic sau și literal? 

4.2.11.1. Trinitarienii Adventiști 

Szallos a scris că Domnul l-a făcut pe David să fie „întâiul născut” (Psalmii 89:27), el 

care era mezinul familiei (1 Samuel 16:11). Această „facere” se datorează ungerii sale ca 

împărat prin profetul Samuel (1 Samuel 16:13). David a fost pus în funcția de „întâi născut” și 

a fost tipul, iar cazul lui Isus Hristos este împlinirea prefigurării, adică antetipul. În mod 

funcțional trebuie înțelese versetele din Noul Testament (Coloseni 1:15,18; Apocalipsa 1:5; 

Evrei 1:6) că Isus este „întâiul născut” în cadrul Planului de Mântuire, fiind „Fiu” și 

„Împărat” (Psalmii 2:6-12). Expresia de „întâiul născut” nu se aplică lui Isus în sens denotativ 

de „Fiu” (sensul propriu), și nu implică naștere fizică sau creare din Tatăl.736 Lăiu a zis că 

„între toți cei care se numesc fii ai lui Dumnezeu, El are poziția fratelui mai mare, dar nu în 

sens cronologic, ci ca autoritate şi onoare”.737 

Sensul de „întâiul născut” înseamnă în Vechiul Testament, în primul rând, primul 

copil al unei familii, iar în al doilea rând, are sensul de moștenitor. În dreptul lui Isus, în Evrei 

1:6, este „Cel întâi născut” este paralel cu versetele 10-12. Pavel a evidențiat că Hristos a 

făcut toate lucrurile și prin acest lucru este moștenitor asupra tuturor lucrurilor create (Evrei 

1:2). În Coloseni 1:15,18 nu se aplică în mod cronologic, deoarece versetele 15 și 18 sunt 

puse în același context, iar în versetul 18, Isus nu este „întâiul născut” cronologic dintre cei 

morți, ci au mai fost înviați și alții înainte de El (1 Împărați 17:22; 2 Împărați 4:35). Sensul 

contextului din Coloseni 1:15-18 sugerează că El este mai presus de toate lucrurile și toate 

creaturile, adică El este moștenitor peste tot și toți. Dicționarul NWAD explică expresia 

„întâiul născut” în două forme: (1) first-begotten (primul conceput, întâiul născut); (2) first-

born (întâiul născut). În primul caz, înseamnă cel mai mare dintre copii, iar în cazul al doilea 

semnifică: (a) primul în ordinea nașterii; (b) cel mai bun, distins, solemn (Coloseni 1:15);    

                                                        
735 Dicționarul TDNT: G. Kittel, 388, termenul: εἰκών (eikōn). 
736 Szallos-Farkas, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, 129. 
737 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 52: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
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(c) întâii născuți ai celor săraci sunt cei mai nenorociți (Isaia 14:30); (d) întâiul născut al 

morții este moartea cea mai groaznică (Iov 18:13).738 

În cazul lui Isus este în sens figurat (Apocalipsa 1:5) și se aplică explicația din (2) cu 

(d), deoarece Isus a avut cea mai groaznică moarte, luând asupra Sa păcatele omenirii (Isaia 

53:12). Într-o ocazie, Policarp i-a răspuns lui Marcion: „Cunosc, cunosc pe întâiul născut al 

Satanei”.739 Policarp i-a răspuns în sens figurat. Cu alte cuvinte, Policarp a spus că îl cunoaște 

pe Marcion că este căpetenia ereziilor lui Satana.  

Manase a fost primul copil al lui Iosif (Geneza 41:51), totuși Dumnezeu zice că 

Efraim este „întâiul născut” al Lui (Ieremia 31:9), în sens tipologic. În Evrei 12:23 are sensul 

metaforic „Biserica celor întâi născuți”. Dacă s-ar aplica sensul literal ar trebui ca membrii lor 

să fie toți primii copii ai familiilor din care provin. Sensul din Evrei 12:23 este metaforic, 

fiindcă Pavel a vrut să evidențieze că ei vor fi moștenitori ai cerului, adică numele lor sunt 

scrise în ceruri. Lăiu a zis despre expresia „întâiul născut”, astfel:  

Întâiul născut este folosit în sens figurat, cu referire la poziție şi nu la ordinea nașterii. 

Adesea Dumnezeu a schimbat ordinea naturală şi a dat întâietatea celui de-al doilea 

sau ultimului, astfel încât devenea întâi-născutul. David n-a fost cel mai mare în 

familia sa, nici cel mai bătrân dintre regii lumii, dar Dumnezeu îl numește întâiul-

născut, suveranul tuturor monarhilor Pământului (Psalmi 89:20,27). Tot aşa este şi Isus 

întâiul născut, fie că se referă la înviere („Cel întâi-născut din morți”, Coloseni 1:18; 

Apocalipsa 1:5), fie că se referă la zidirea lumii sau a Bisericii (Coloseni 1:15).740  

Lăiu a scris în legătură cu expresiile singurul născut și întâi născutul: „Ambele au sens 

numai dacă sunt figurate. Dacă preferăm să le înțelegem în sens literal, ele se contrazic. Întâi 

născutul presupune că are frați mai tineri, în timp ce singurul născut nu are frați deloc. Titlul 

de întâiul născut aplicat lui Hristos este, de asemenea, figurat şi nu are sens cronologic, nici 

nu face aluzie la o apariție derivată din Dumnezeu”.741 Iar legat de „începutul lui Isus” 

(Apocalipsa 3:14), a scris: „Folosirea cuvântului ‘început’ cu referire la Hristos, este adesea 

un factor derutant în traducerile biblice”, apoi a continuat: „El este Cauza şi Scopul, Originea 

şi Concluzia, Principiul şi Finalitatea, Temeiul şi Ținta. El este originea creației lui 

Dumnezeu, sau principiul creației, cauza şi temeiul creației, adică în El își au toate originea. 

                                                        
738 Noah Webster's 1828 dictionary, “FIREWARD - FLABBY”, first-begotten și first-born: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1843.550136#50194  
739 Dexologia ortodoxă, “Martiriul Sfântului Policarp, Episcopul Smirnei”: https://doxologia.ro/vietile-

sfintilor/sinaxar/martiriul-sfantului-policarp-episcopul-smirnei 
740 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 69: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
741 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 69: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 

https://m.egwwritings.org/en/book/1843.550136#50194
https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/martiriul-sfantului-policarp-episcopul-smirnei
https://doxologia.ro/vietile-sfintilor/sinaxar/martiriul-sfantului-policarp-episcopul-smirnei
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
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El este începutul tuturor lucrurilor create, pentru că El le-a creat, şi nu pentru că El ar fi prima 

făptură a Creatorului”.742 Pfandl, a scris trei lucruri: 743 

(1) Cuvântul prōtótokos „cel întâi născut” din acest text este un titlu şi nu o prezentare 

a statutului Său biologic. Potrivit cu Coloseni 1:16, totul a fost creat prin Isus. De 

aceea, El nu poate să se fi creat pe Sine.  

(2) Expresia „cel întâi născut” avea o semnificație specială pentru evrei. În general, 

întâiul născut era conducătorul unui grup de oameni sau al unei seminții, preotul 

familiei şi cel care primea din moștenire de două ori mai mult decât frații lui. El avea 

anumite privilegii, dar şi anumite responsabilități. Însă, uneori, faptul că cineva era 

primul născut nu conta pentru Dumnezeu. De exemplu, deși David era cel mai mic 

dintre frați, Dumnezeu l-a numit „întâiul născut” (Psalmii 89:20,27). A doua parte a 

paralelismului din versetul 27 ne spune că acest lucru însemna că el urma să fie cel 

mai mare dintre împărații Pământului. Vezi, de asemenea, experiența lui Iacov 

(Geneza 25:25-26 şi Exodul 4:22) şi a lui Efraim (Geneza 41:50-52 şi Ieremia 31:9). 

În aceste cazuri, elementul timp „întâiul” a fost șters. Important era doar rangul special 

şi poziția persoanei numite „întâiul născut”. În cazul lui Isus, această expresie se referă 

şi la poziția Sa înălțată şi nu la momentul la care S-a născut. 

(3) În Coloseni 1:18, Hristos este numit „cel întâi născut dintre cei morți”. Deși nu este 

primul din punct de vedere cronologic (Moise şi alții L-au precedat), El este cel mai 

important.  

Daniel Olariu a observat că există un popor pe nume Israel și este denumit „Fiul” lui  

Dumnezeu și este „întâiul născut” (Exodul 4:22), deși nu are aceeași substanță/natură ca 

Dumnezeu. Dreptul celor „întâi născuți” din Israel în cartea Numeri a trecut de la fiecare întâi 

născut al fiecărei familii la seminția lui Levi. Altfel spus, leviții au devenit cei întâi născuți ai 

poporului Israel. Oficiul preoțesc a fost îndeplinit de către leviți. După ce poporul a cerut un 

împărat și după ce Dumnezeu acceptă, în dreptul lui Solomon este pus titlul de „Fiul” lui 

Dumnezeu (2 Samuel 7:14) sau în dreptul lui David este numit „întâiul născut” al lui 

Dumnezeu (Psalmii 89:27) în calitate de împărat. Dumnezeu folosește expresia „întâiul 

născut” în primul rând pentru oficiul preoțesc și în al doilea rând pentru a stabili monarhia. 

Preotul și poporul erau corporativ luați împreună înaintea lui Dumnezeu. Împăratul și poporul 

erau considerați frați înaintea lui Dumnezeu. Terminologia de „Fiu” care i-a fost adresată 

poporului Israel, i-a fost aplicată lui Mesia. Preoția indica venirea lui Mesia într-o calitate de 

preot. Isus înglobează, include poporul Israel, fiindcă experiențele poporului Israel sunt 

experiențele lui Isus (Exodul 4:22; compară cu Matei 2:15). Isus la botez a fost uns în mod 

simbolic prin prezența Duhului Sfânt manifestat prin porumbel în calitate de preot și de 

                                                        
742 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 70: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
743 Gerhard Pfandl (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 166-7: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
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împărat, iar Tatăl din Cer a spus că Isus este „Fiul” Său preaiubit. Scopul limbajului este de a 

sublinia că termenul „Fiu” nu este de a arăta ontologia/natura că este Fiul lui Dumnezeu, 

deoarece și poporul Israel este numit Fiul lui Dumnezeu, dar nu este de aceeaşi 

substanță/natură ca Dumnezeu. În calitate de „întâi născut”, Isus era chemat să transmită 

binecuvântările lui Dumnezeu mai departe, de a răspândi lumina lui Dumnezeu la cei din jur 

(așa cum a fost chemat și poporul Israel să răspândească adevărul celorlalte popoare). Isus a 

venit pe Pământ să slujească în calitate de preot și împărat umanitatea. Isus este „întâiul 

născut”, iar biserica creștină este biserica celor „întâi născuți” (Evrei 12:23), având mandatul 

de a prezenta lumii binecuvântările cerești. În loc să fie găsită o cronologie sau 

ontologie/natură, expresia „întâiul născut” transmite idee de misiune, este vorba despre rolul 

creștinilor, identitatea lor. Prin această expresie nu se înțelege faptul că Isus este următorul 

după Tatăl, dimpotrivă ca și Tatăl are de transmis omenirii o binecuvântare, o veste bună 

legată de salvare și legată de biruința asupra morții, fiindcă El este întâiul născut dintre cei 

morți. Din acest motiv, a folosi expresia „întâiul născut” în a defini temporal raportul dintre 

Isus și Tatăl este un pseudo-argument (adică un argument fals) ce se îndepărtează de la 

învățătura care se găsește în Vechiul Testament, respectiv, Noul Testament care au fost 

prezentate astfel de Mesia.744  

În cazul Fiului lui Dumnezeu expresia „întâiul născut” este aplicat doar tipologic, 

însemnând că El a împlinit misiunea poporului Israel: (1) slujba de Mare Preot și                  

(2) conducerea de Împărat.  

4.2.11.2. Semi-arienii Adventiști 

Hristos este numit în greacă prōtótokos, adică „întâiul născut” al lui Dumnezeu. 

Versetele din Noul Testament în dreptul lui Isus, unde apare sensul de „întâiul născut” sunt 

următoarele: Luca 2:7; Romani 8:29; Coloseni 1:15,18; Evrei 1:6; Apocalipsa 1:5. În cartea 

Evrei 11:28; 12:16 expresia „întâiul născut” are sensul literal. În dreptul lui Isus, în contextul 

din Coloseni 1:15-18 este cronologic, deoarece Fiul lui Dumnezeu a fost conceput sau născut 

din Dumnezeu (înainte să fie create lucrurile și creaturile cerești) și prin Fiul a făcut 

Dumnezeu toate lucrurile (Coloseni 1:15-17). Isus Hristos, adică Fiul lui Dumnezeu, a fost 

„întâiul născut” dintre cei morți, din punct de vedere cronologic, pentru că El a fost singurul 

înviat de către Dumnezeu Tatăl, prin Duhul Tatălui (Tatăl L-a înviat pe Isus, Galateni 1:1; a 

                                                        
744 Daniel Olariu, “Jurnalul de Sabat 20 iunie 2020”, min. 2:11:52-2:37:40: 

https://www.facebook.com/BisericaAdventistaPNeamt/videos/271145147276978 

https://www.facebook.com/BisericaAdventistaPNeamt/videos/271145147276978


  

140 
 

fost înviat Hristos „în duh”, vezi 1 Petru 3:18. Expresia „în duh” în limba greacă înseamnă 

„prin Duhul”745 = „prin Duhul lui Dumnezeu” = „prin Duhul Tatălui”).  

Oamenii sunt înviați de Isus, așa cum a fost și Moise înviat de Fiul.746 Hristos este 

singura Ființă de pe Pământ care a fost concepută de către Tatăl, în pântecele unei fecioare și 

apoi născut din acea fecioară Maria (Isaia 7:14; Matei 1:23; Luca 1:34). Tatăl, prin Duhul lui 

Dumnezeu, adică Duhul Tatălui, a umbrit-o pe fecioara Maria, iar din ea a ieșit Fiul lui 

Dumnezeu. Prin actul întrupării Fiul divin s-a îmbrăcat cu trupul uman și în mod tainic s-a 

format o natură divino-umană, fiind o singură Ființă (Matei 1:20; Luca 1:35; 2:7).747 Acesta 

este motivul pentru care Isus nu este fiul lui Iosif, ci este Fiul lui Dumnezeu în comparație cu 

oamenii care sunt fiii părinților biologici. Dumnezeu este Tatăl lui Isus Hristos, adică a Fiului 

lui Dumnezeu (Luca 2:49; Efeseni 1:3,17).  

Cu toate că și Tatăl poate să învieze pe oamenii morți (Ioan 5:21), totuși El a dat acest 

privilegiu Fiului lui Dumnezeu (Ioan 5:22,23,25). Oamenii care au înviat imediat după 

învierea lui Isus (Matei 27:51-53), nu au fost înviați de către Tatăl, ci de către Isus Hristos, 

Cel înviat, spune E. White.748 Cu alte cuvinte, singura Ființă pe care a înviat-o Tatăl a fost 

singurul Său Fiu născut (literal/real). Versetul din Apocalipsa 3:14 spune că Fiul lui 

Dumnezeu este „începutul creației lui Dumnezeu”, asta nu înseamnă că Isus este creatură. 

Dicționarul DLGK afirmă că termenul ἀρχή (archḗ) are sensul (în Apocalipsa 3:14) de 

„cauză” sau „principiu”.749 Fiul este Cel care a cauzat creația lui Dumnezeu, adică prin Fiul au 

fost făcute toate lucrurile (Proverbele 8:22-30; Ioan 1:3; Coloseni 1:16-17; Evrei 1:2). 

 Expresia „întâiul născut” are sensul primul copil al unei familii. Acest prin copil dacă 

era bărbat avea dreptul la moștenirea familiei și primea cea mai mare parte a averii părinților. 

Poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament era numit poporul Israel și era chemat să fie 

„întâiul născut” dintre neamuri, adică cel care moștenește binecuvântările cerești ale lui 

Dumnezeu, dar responsabilitatea lor era ca aceste binecuvântări să fie răspândite și 

neamurilor. Dar evreii nu i-au învățat pe păgâni voia lui Dumnezeu și astfel au pierdut mult 

din binecuvântările pe care Dumnezeu căuta să le reverse poporului Său. Poporul Evreu a fost 

scos din Egipt fiind numit „întâiul născut” al lui Dumnezeu (Exodul 4:22) și toți evreii au fost 

chemați să fie preoți pentru Dumnezeu (Exodul 19:6). Leviții au primit mandatul de a fi 

„întâiul născut” al poporului lui Dumnezeu, adică au primit chemarea de a fi reprezentanții 

                                                        
745 Este un dativ instrumental „prin”, nu locativ „în”.  
746 E. G. White, “Scrieri timpurii” (1882), 164.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2691.842#853   
747 E. G. White, Lt 280, 1904, par. 9: https://m.egwwritings.org/fr/book/10626.1#16 
748 E. G. White, eng. 3SP 252.1 sau “Viața lui Iisus”, 503.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2421#2433 
749 Baban, “Dicționar al limbii grecești koine”, 75: http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf  

https://m.egwwritings.org/ro/book/2691.842#853
https://m.egwwritings.org/fr/book/10626.1#16
https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2421#2433
http://www.obinfonet.ro/docs/gk/badeadictgk.pdf
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preoțești ai lui Dumnezeu de a oficia serviciile divine spirituale (Numeri 25:1-13) și prin ei 

Dumnezeu a căutat să ofere neamurilor lumina despre caracterul lui Dumnezeu. În poporul 

evreu, împărații au fost chemați să fie „întâiul născut” al lui Dumnezeu dacă ascultau de 

Dumnezeu (2 Samuel 7:14; Psalmii 89:27). Așa cum poporul evreu a fost chemat să fie 

„întâiul născut” al lui Dumnezeu (Exodul 4:22; Matei 2:15) ca tip pentru Isus (Fiul lui 

Dumnezeu), tot așa Biserica creștină este tip pentru antetipul Isus (Evrei 12:23). Fiul lui 

Dumnezeu este „întâiul născut”, adică reprezentantul poporul lui Dumnezeu numit Israel (din 

Vechiul Testament), respectiv, poporul lui Dumnezeu numită Biserica creștină (din Noul 

Testament, Coloseni 1:24). Fiul lui Dumnezeu este „întâiul născut” atât literal/real al Tatălui 

(având trei nașteri, vezi mai jos) cât și tipologic, adică este moștenitorul universului și are 

întâietate pentru tot ce I-a dat Dumnezeu. Are dreptul să oficieze slujba de Mare Preot (Evrei 

4:14) și de conducătorul oștirii cerești (Apocalipsa 12:7). După înălțarea lui Isus la Cer, 

poporul lui Dumnezeu, care este Biserica (Coloseni 1:24), este chemată să fie o împărăție de 

preoți (1 Petru 2:9; Apocalipsa 1:6; 5:10). Biserica nu este chemată să fie o seminție de preoți 

așa cum erau doar cei din seminția lui Levi, ci fiecare tată uman este chemat să fie preot în 

propria lui familie, având drept scop de a reprezenta caracterul lui Dumnezeu, de a le oferi 

speranța salvării din păcat prin Fiul lui Dumnezeu și de a demasca planurile Satanei. În 

legământul din Noul Testament, fiecare tată este chemat să fie atât preot cât și împărat, având 

menirea de a fi „întâiul născut” al lui Dumnezeu, adică de a avea responsabilitatea de a fi 

preotul și conducătorul familiei. Acel tată care este chemat să fie „întâiul născut”, nu trăiește 

după îndemnurile sale, ci el este mort față de păcat și nu mai trăiește el, ci Fiul lui Dumnezeu 

(„cel întâi născut”) locuiește în acel tată (Galateni 2:20), ascultând de Fiul, făcându-se „rob 

ascultării de Hristos” (2 Corinteni 10:5).  

Fiul lui Dumnezeu este Fiul real al lui Dumnezeu și este întâiul născut literal/real, 

deoarece doar un fiu real primește moștenire de la tatăl său. Fiul lui Dumnezeu este singurul 

născut (monogenḗs, Ioan 1:14,18; 3:16,18; 1 Ioan 4:9) și este și „întâiul născut” (prōtótokos, 

Coloseni 1:15; Luca 2:7; Evrei 1:2,3,6; Apocalipsa 1:5), moștenind tot ce I-a dat Tatăl.  

Expresia „întâi născut” nu intră în contradicție cu expresia „singurul născut”, deoarece 

Maria (mama lui Isus) l-a născut pe „singurul” copil al iei, iar Luca relatează ca acel „singur” 

Fiu este „cel întâi născut” (Luca 2:7).  
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De trei ori a fost născut Fiul lui Dumnezeu:  

1. Fiul lui Dumnezeu este prima și singura Ființă concepută/adusă la existență/născută direct 

din Dumnezeu și prin Fiul toate se țin (Psalmii 110:3 din Textul Septuaginta,750 

Proverbele 8:24; Coloseni 1:15-17; Evrei 1:2; Ioan 1:3,14,18; 3:16,18; 1 Ioan 4:9);751 

2. Isus este prima Ființă concepută direct de Dumnezeu, printr-o fecioară, fără ajutorul 

vreunui bărbat (Luca 2:7) și „a câștigat într-un sens nou titlul de Fiul lui Dumnezeu”,752 

având o natură divino-umană; 

3. Hristos este prima Ființă înviată direct de către Dumnezeu (Psalmii 2:7; Faptele 

Apostolilor 13:32-33; Romani 1:4; 8:29; Coloseni 1:18; Evrei 1:6; Apocalipsa 1:5). A 

devenit într-un sens nou Fiul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu Tatăl i-a dat viață când 

L-a înviat (Galateni 1:1; Romani 6:4).  

Deci, Fiul lui Dumnezeu este atât literal („întâiul născut” al lui Dumnezeu, Coloseni 

1:15), cât și tipologic (Unsul, Evrei 1:8-9). 

4.2.12. Plinătatea Dumnezeirii – Coloseni 2:9 

În acest verset, apostolul Pavel a spus despre Isus că „în El locuiește trupește toată 

plinătatea Dumnezeirii.”  

Ce înseamnă expresia „plinătatea Dumnezeirii”? 

4.2.12.1. Trinitarienii Adventiști 

Prin acest verset este scoasă în evidență co-egalitatea Persoanelor divine. Dumnezeu – 

Fiul posedă toate atributele divine, are nemurirea, trăiește prin Sine Însuși și este co-etern cu 

celelalte Persoane ale Dumnezeirii. În ceea ce privește versetul „Dumnezeu a vrut ca toată 

plinătatea să locuiască în El” (Coloseni 1:19), „învățătorii mincinoși susţineau că Divinitatea 

sălășluiește în Isus numai parțial şi temporar. Pavel îi corectează pe coloseni cu privire la 

acest punct de vedere. Nu numai că Isus posedă, ca o prerogativă permanentă, plinătatea 

scopului şi puterii divine, dar El şi exprimă pe deplin trăsăturile personalității divine (Efeseni 

1:23; 3:19; 4:13; Coloseni 2:9)”.753 Pfandl a scris:  

„Căci în El locuieşte trupește (somatikos) toată plinătatea (pleroma) Dumnezeirii.” 

Sensul primar al cuvântului pleroma este „deplinătate, îndeplinire”. În Vechiul 

Testament, el se referă în mod repetat la pământ/lume/mare „cu tot ce este pe el/cu tot 

ce cuprinde ea” (Psalmii 24:1; compară cu 50:12; 89:11; 96:11; 98:7), care este citat în 

                                                        
750 Vezi explicația la Psalmul 110:3 din această lucrare (4.1.1.2.) pentru mai multe detalii.  
751 Uriah Smith, “Bible Student’s Assistant” (1858), 43.3: https://m.egwwritings.org/en/book/1287.326#328 
752 E. G. White, SAa 109.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1170#1172 
753 Francis D. Nichol (editor), The Seventh-Day Adventist Bible Commentary, vol. 7, 192. “Coloseni 1:19”: 

https://mybible.ro/vdc/coloseni/1/comentariu 

https://m.egwwritings.org/en/book/1287.326#328
https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1170#1172
https://mybible.ro/vdc/coloseni/1/comentariu
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1 Corinteni 10:26,28. În greaca vorbită, pleroma se referea la efectivul complet al 

echipajului unei nave sau la suma necesară pentru încheierea unei tranzacții. În 

Coloseni 1:19 şi 2:9, Pavel folosește acest cuvânt pentru a descrie suma totală a 

funcțiilor divinității. Această plinătate locuia în Hristos „trupește”, adică şi după 

întrupare, Hristos Şi-a păstrat toate atributele esențiale ale divinității, deși El nu le-a 

întrebuințat în scopuri personale. Plinătatea Dumnezeirii „a locuit în umanitatea Sa 

fără să o mistuie, fără să o divinizeze şi fără să-i schimbe vreuna dintre caracteristicile 

ei esențiale... Se vedea cu ușurință că Dumnezeirea locuia în acel trup uman, întrucât 

se puteau observa, din când în când, licăriri ale slavei ei prin veșmântul pământesc.754 

Prin urmare, plinătatea Dumnezeirii reprezintă atât caracterul plin de dragoste cât și 

atributele divine de omniscient, omniprezent, omnipotent, nemuritor și dătător de viață. 

4.2.12.2. Semi-arienii Adventiști 

Pavel a scris că „în Fiul locuiește toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2:9), dar 

același apostol cu câteva versete înaintea acestuia, a scris că „Dumnezeu a vrut ca toată 

plinătatea să locuiască în „Fiul”/Isus Hristos (Coloseni 1:19). Această plinătate a Dumnezeirii 

este manifestarea dragostei pentru omenire dovedită în timpul vieții Sale până la moartea pe 

cruce (Coloseni 1:20). Plinătatea Dumnezeirii nu se referă la slava (adică atributele divine: 

omnisciența, omniprezența și omnipotența) pe care a cerut-o Tatălui în rugăciune, cu ceva 

timp înainte de crucificare (Ioan 17:5). Dacă Isus poseda în timpul vieții pământești aceste 

atribute divine, nu mai avea rost rugăciunea din Ghețemani (din Ioan 17:5), deoarece Fiul deja 

avea aceste atribute divine înainte să ajungă în cer.  

Această expresie „plinătatea Dumnezeirii” din cartea Coloseni se află în două locuri 

(Coloseni 1:19 și 2:9). În contextul acestei expresii, Pavel nu amintește de vreun atribut divin 

precum: omniprezența, omnisciența sau omnipotența lui Dumnezeu, ci el se referă la 

caracterul lui Isus care reflectă caracterul lui Dumnezeu. În contextul primelor două capitole 

sunt amintite erezii precum: învățăturile începătoare ale lumii, filosofia grecească, închinarea 

la îngeri etc. Pavel, îi prezintă chiar şi pe sfinți fiind „umpluți cu toată plinătatea lui 

Dumnezeu” (Efeseni 3:19).755 Această plinătate divină o poate primi orice creatură care îl 

primește pe Isus Hristos să locuiască în inima sa (Galateni 2:20), prin Duhul Fiului (Galateni 

4:6; Romani 8:9-10) și lucrul acesta se face prin credință (Efeseni 3:17). Cel ce locuiește în 

inima omului, după înățarea Fiului lui Dumnezeu, este Isus Hristos cel proslăvit, numit Duhul 

lui Isus (Faptele Apostolilor 16:7) care este în și cu ucenicii Săi până la sfârșitul veacului (2 

                                                        
754 Gerhard Pfandl (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 160-161: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
755 J. M. Stephenson, “The Review and Herald” (December 5, 1854), 124.2: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1642.4760#4847 

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
https://m.egwwritings.org/en/book/1642.4760#4847
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Corinteni 13:5; Matei 28:20). Oamenii pot fi plini sau mai puțini plini de Dumnezeu în 

măsura în care ascultă de poruncile divine. Fiul a ascultat întru totul de Tatăl și a primit toată 

plinătatea Dumnezeirii. Dacă cineva dorește să aibă toată plinătatea Dumnezeirii va trebui să 

trăiască ca Isus, ascultând zilnic de Duhul Sfânt (adică de Duhul lui Isus care locuiește în 

viața acelui ucenic al Său prin credință, Efeseni 3:17; 2 Corinteni 10:5). Plinătatea 

Dumnezeirii înseamnă reprezentarea caracterului plin de dragoste, manifestat prin ascultare de 

poruncile divine. Un om poate fi plin de dragoste și să nu aibă daruri spirituale speciale 

precum: facerea minunilor sau scoaterea demonilor etc. 

Fiul a fost co-egal cu Tatăl în momentul când a fost învestit înaintea îngerilor înainte 

de crearea Pământului.756 La întrupare Fiul nu mai era egal cu Tatăl în ceea ce privește 

atributele divine, ci doar egal cu Tatăl în ceea ce privește caracterul divin și acest aspect a fost 

valabil atâta timp cât a trăit pe Pământ (Filipeni 2:6-8). După înălțare a fost repus din nou în 

funcția de a fi egal cu Dumnezeu, când Tatăl a spus îngerilor: „Toți îngerii lui Dumnezeu să I 

se închine” (Evrei 1:6).  

E. White, în toate scrierile ei, a scris că această plinătate a Dumnezeirii este 

manifestarea dragostei Tatălui în Fiul Său cât a fost pe Pământ. După înălțarea Sa, oamenii 

pot avea plinătatea Dumnezeirii, cu cât ascultă de Duhul lui Hristos.757 „Noi ar trebui să fim 

plini de toată plinătatea Dumnezeirii. Caracterul, Duhul lui Dumnezeu, trebuie să fie 

descoperit în omul finit”.758 Pentru ea expresia „plinătatea Dumnezeirii” înseamna acceptarea 

prin credință a Domnului Isus cel proslăvit în inima credinciosului, și astfel, El este 

„plinătatea binecuvântărilor” de care are nevoie acel ucenic.759  

E. Waggoner a considerat că Fiul lui Dumnezeu nu doar că avea caracterul divin al 

Tatălui, ci avea și natura divină pe care a moștenit-o de la Tatăl, când a fost născut din Tatăl 

înainte de a fi ceva creat în univers.760 El a scris într-un loc: 

Cine ar putea cere mai multe? Hristos, în care locuiește toată plinătatea Dumnezeirii în 

trup, să locuiască în inimile noastre, astfel încât să fim plini de toată plinătatea lui 

Dumnezeu. Ce promisiune minunată! El este „atins de sentimentul slăbiciunilor 

noastre”. Adică, după ce a suferit tot ceea ce este moștenitorul firii/cărnii 

pământești/păcătoase, El știe totul despre om și se identifică atât de strâns cu copiii Săi 

                                                        
756 E. G. White, AÎ 32.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156 
757 E. G. White, CMF 34.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2699.157#170 

E. G. White, “Rugăciune” (2002), 159.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2689.818#843 

E. G. White, SA2 (din Ms 24, 1890), 9.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/13852.87#90 
758 E. G. White, RH July 28, 1891, par. 9: https://m.egwwritings.org/en/book/821.11403#11415  
759 E. G. White, CH 69.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2010.239#251 

E. G. White, CH 94.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2010.348#355 
760 Ellet Joseph Waggoner, “Christ and His Righteousness” (1890), 29.2: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1290.87#109   

https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156
https://m.egwwritings.org/ro/book/2699.157#170
https://m.egwwritings.org/ro/book/2689.818#843
https://m.egwwritings.org/ro/book/13852.87#90
https://m.egwwritings.org/en/book/821.11403#11415
https://m.egwwritings.org/ro/book/2010.239#251
https://m.egwwritings.org/ro/book/2010.348#355
https://m.egwwritings.org/en/book/1290.87#109
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încât orice lucru care îi apasă îi face o impresie similară și El știe câtă putere divină 

este necesară și dacă dorim cu sinceritate să negăm „nelegiuirea și poftele lumești”, 

El este capabil și nerăbdător să ne dea putere „excesiv din abundență, mai presus de 

tot ceea ce cerem sau gândim”. Toată puterea pe care Hristos locuia în El prin natură, 

se poate să locuiască în noi prin har, pentru că El ne-o dă în mod liber. 

Plinătatea Dumnezeirii înseamnă reprezentarea caracterului divin plin de dragoste. 

Orice persoană care vrea sa aibă caracterul Tatălui va dori să aibă dragostea Sa divină și cu 

cât va avea mai multă dragoste de la Dumnezeu cu atât va primi mai multe binecuvântări 

cerești. Fiul lui Dumnezeu are o natură divino-umană care poseda toată plinatatea 

Dumnezeirii, atât în ceea ce privește caracterul Tatălui, cât și atributele divine. Fiul lui 

Dumnezeu locuind în credincios prin credință va putea să reflecte caracterul divin, astfel acel 

creștin va avea plinătatea Dumnezeirii. 

4.2.13. Dumnezeirea Fiului – Evrei 1 

Autorul cărții Evrei a urmărit în primul capitol să clarifice natura Fiului în comparație 

cu cea a îngerilor. Lucrul acesta se poate observa din următorul hiasm.  

Tabel 16. Hiasm - Evrei 1 

Litere Nr. vers. Semnificația versetelor 

A 1-4 Fiul slujește; Fiu pus moștenitor 

 B 5 căruia dintre îngeri a zis: „Tu eşti Fiul Meu, azi Te-am născut”? 

 C 6 când duce iarăși; îngerii să I se închine 

 D 7 despre îngeri zice că sunt făcuți duhuri slujitoare 

 D’ 8-9 despre Fiul zice că e uns să troneze peste creaturi 

 C’ 10-12 și iarăși, Dumnezeu (Fiul) este același în veci și a creat toate 

 B’ 13 căruia dintre îngeri a zis: „Șezi la dreapta Mea”? 

A’ 14 duhurile slujitoare; îngerii îi slujesc pe moștenitorii mântuiți 

Dacă Pavel a fost cel care a structurat astfel capitolul 1 din Evrei, atunci a reușit să 

evidențieze diferența ontologică dintre îngeri (versetul 7) și Fiul (versetele 8-9). Fiului i se 

zice Dumnezeu și e veșnic, dar despre îngeri se spune că au fost făcuți doar duhuri slujitoare. 

În acest subcapitol dacă apare litera „a” după o secțiune, atunci înseamnă prima parte a 

versetului (ex. Ba înseamnă Evrei 1:5 prima parte), iar dacă este litera „b” după o secțiune, 

atunci semnifică că este a doua parte a versetului (ex. Bb semnifică Evrei 1:5 a doua parte).  

Cum se explică faptul că Fiul este „Dumnezeu”? 
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4.2.13.1. Trinitarienii Adventiști 

Fiul este „Dumnezeu” co-etern și co-egal ca Dumnezeu – Tatăl și Dumnezeu – Duhul 

Sfânt. Autorul cărții Evrei dorește să transmită în secțiunile B și B’ că Dumnezeu – Fiul a fost 

învestit (Ba), a primit rolul de Fiu (Bb) și șade la dreapta lui Dumnezeu (B’). Cu alte cuvinte 

El nu a fost Fiu înainte de învestire. Nici scrierile Vechiului Testament nu vorbesc deloc că 

Dumnezeu are un Fiu, ci ele spun că Dumnezeu a zis „să facem pe om după chipul Nostru”: 

parte bărbătească și parte femeiască (Geneza 1:26-27). În cadrul Planului de Mântuire, una 

din Persoanele divine (unii preferă să-I spună cea de-a doua Persoană a Dumnezeirii, pe scurt 

Dumnezeu – Fiul) și-a asumat rolul de Fiu. Fiind Dumnezeu – Fiul a primit moștenire de la 

Dumnezeu – Tatăl.  

Pentru a se cunoaște înțelesul secțiunii B vor trebui analizate cuvintele din secțiunea 

paralelă (B’). Secțiunea B ar putea fi interpretată ca fiind vorba despre nașterea lui Isus prin 

Maria (Luca 1:32-35) sau nașterea ar putea fi ungerea misiunii lui Hristos (Luca 3:21-22). Cu 

toate aceste posibile interpretări, Luca, oferă în Faptele Apostolilor explicațiile secțiunilor B 

și B’. Autorul Luca explică aceste lucruri în contextul învierii. Secțiunea B’ primește 

interpretarea în predica lui Petru, unde spune că Dumnezeu L-a pus, nu pe David, ci pe Isus să 

șadă la dreapta Sa (Luca 2:34-36). Versetele din Ba și Bb se găsesc în Vechiul Testament. 

Pavel citează în Ba din Psalmul al doilea, iar Luca a scris ce a spus Pavel, în Pergam şi în 

Antiohia Pisidiei, și anume, că Isus a fost înviat de Tatăl, „după cum scrie în Psalmul al 

doilea” (Faptele Apostolilor 13:33). Se poate observa că secțiunea B este în paralel cu B’ și 

aceste secțiuni (B și B’) trebuie să fie înțelese tot în contextul învierii citând din Psalmii 

mesianici 110:1 și 2:9. În Psalmii 110:4, Isus este Uns nu doar ca Împărat (Psalmii 2:7; 

110:1), ci și ca Mare Preot așa cum a fost Melhisedec (Evrei 5:5). În secțiunea Ba, Isus este 

înviat, iar în Bb, Hristos urmează să primească drepturile de Fiu, „pe fapte” („cu dovezi”), nu 

doar „de drept”, în cadrul Planului de Mântuire.  

Secțiunea C începe cu cuvintele: „și, când duce iarăși în lume pe Cel Întâi Născut”, 

sugerând că Dumnezeu – Fiul a fost odată pe Pământ la întrupare, apoi este din nou trimis pe 

Pământ după ce Tatăl a acceptat jertfa Sa și Le-a spus îngerilor să se închine Fiului „de fapt” 

sau „pe merit” (C), nu doar „de drept” (C’). Prin expresia „Cel Întâi-născut” (C) se referă la 

dreptul Său de închinare, nu la naștere din Dumnezeu, deoarece contextul din Evrei 1 vorbește 

despre ungerea pe care a primit-o Dumnezeu – Fiul de către Dumnezeu – Tatăl (D’b). 

Amândoi sunt considerați Dumnezeu (D’b), având doar roluri diferite în cadrul Planului de 

Mântuire.  
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Isus, cât a fost în mormânt mort, a „dormit” (precum Lazăr, Ioan 11:11-15). El nu s-a 

înălțat la Tatăl pentru aprobarea jertfei Sale exclamate prin cuvintele: „Toți îngerii lui 

Dumnezeu să I se închine!” (C), deoarece după înviere, Hristos îi spune Mariei că „încă nu s-a 

suit la Tatăl” (Ioan 20:17).761 Dumnezeu a spus ca toți îngerii să se închine Fiului,762 aprobând 

lucrarea lui Isus pe Pământ de curățirea păcatelor763 și acum șade la dreapta Măririi (Evrei 

1:3).764 

E. White utilizează această expresia „Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” (C) în 

contextul în care Fiul a mers la Tatăl pentru aprobarea jertfei Sale. După ce a înviat s-a 

întâlnit cu Maria Magdalena și ea l-a ținut ca să nu plece, dar El i-a răspuns: „Nu mă ține, căci 

încă nu M-am suit la Tatăl Meu” (Ioan 20:17). Imediat după înviere Hristos nu a acceptat 

închinarea vreunui om, deoarece El trebuia să se ducă la Tatăl pentru aprobarea jertfei. În ziua 

învierii s-a înălțat la Tatăl, dar El nu a acceptat închinare nici din partea îngerilor până nu a 

primit acceptarea jertfei Sale din partea Tatăl. A prezentat cererile Sale pentru cei mântuiți, iar 

Tatăl a aprobat jertfa Sa. După ce a primit aprobarea sacrificiului Său din partea Tatălui. 

Dumnezeu, în acest context, a spus: „Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” (C). Atunci 

Fiul a acceptat închinare de la îngeri (Apocalipsa 5:12) nu doar „de drept”, ci și „de fapt”, 

adică „pe merit”. Iar apoi a coborât pe Pământ a stat până la sfârșitul celor 40 de zile, după 

care S-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 1:9; 7:56; Marcu 16:19).  

Cuvântul din greacă prōtótokon (C) este tradus cu „Cel întâi-născut” și reprezintă în 

Vechiul Testament că primul copil al familiei este fiul moștenitor. Esau a fost primul născut, 

dar Iacov a primit ca moștenire dreptul de „întâi-născut”, Efraim a fost ales să fie întâiul-

născut al poporului Evreu (Ieremia 31:9), dar cronologic ar fi trebuit să fie Ruben (Geneza 

35:32) sau Manase, fiul lui Iosif (Geneza 48:14). În cazul lui Dumnezeu – Fiul, El este Fiul 

moștenitor, deoarece este Dumnezeu (D’b, vezi și Romani 9:5) și poartă titlul de „Fiul” doar 

în cadrul Planului de Mântuire. Expresia „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut” se mai 

găsește în Evei 5:5, unde Dumnezeu – Fiul S-a supus lui Dumnezeu – Tatăl tot timpul și a 

primit slava de a fi Mare Preot (Evrei 5:5). Lăiu a scris:  

Într-adevăr, Dumnezeu zice despre El: „Tu ești Fiul Meu, astăzi Te-am născut” 

(Psalmi 2:7). Dar nu înțelegem de ce unii ignoră cuvântul astăzi, care în nici o limbă 

nu se referă la timpul trecut. Psalmul 2 este cunoscut ca un psalm al încoronării, 

fiecare rege davidic fiind o prefigurare a Marelui Messía, Fiul lui Dumnezeu. Poetul 

folosește expresia Te-am născut (= Te-am făcut fiu) în sens figurat, iar aplicațiile 

                                                        
761 E. G. White, “Viața lui Iisus”, 463-465: https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2237#2248  
762 E. G. White, eng. 3SP 203.1 sau “Viața lui Iisus”, 464.2:  https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2237#2255  
763 E. G. White, eng. 3SP 202.2 sau “Viața lui Iisus”, 464.1:  https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2237#2254  
764 E. G. White, eng. 3SP 253.1 sau “Viața lui Iisus”, 504.2:  https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2421#2438  

https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2237#2248
https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2237#2255
https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2237#2254
https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2421#2438
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figurate pot fi diverse şi larg aplicabile – noi suntem, de asemenea, „născuți din 

Dumnezeu” (Ioan 1:12-13; 1 Ioan 5:18). În Luca 20:36, Isus spune că sfinții vor fi ca 

îngerii, fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Este mai dificil de observat legătura 

dintre înviere şi nașterea figurată din Psalmul 2, se știe că apostolii au folosit expresia 

„astăzi Te-am născut” ca o previziune a învierii lui Hristos (Faptele Apostolilor 

13:33), şi a întronării Sale (Evrei 1:5; 5:5), niciodată pentru originea Sa naturală.765 

Așadar, Dumnezeu – Fiul este uns ca Fiu doar în cadrul Planului de Mântuire.  

4.2.13.2. Semi-arienii Adventiști 

Autorul cărții Evrei începe epistola prin folosirea unor cuvinte cheie pentru a arăta că 

Fiul este cu adevărat Fiul real al lui Dumnezeu, nu în sens metaforic. Pentru început în 

secțiunea A (versetele 1-4) se poate observa un alt hiasm mai mic: 

Tabel 17. Hiasm: Evrei 1:1-4 

Litere Nr. vers. Semnificația versetelor 

A1 1 Trimișii (pământeni ai) lui Dumnezeu 

 A2 2 Fiul a fost pus moștenitor; creare veacuri 

 A2’ 3 Fiul, oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui; păstrare veacuri 

A1’ 4 Trimișii (angelici ai) lui Dumnezeu 

Autorul evidențiază că oamenii (A1) și îngerii (A1’) nu au fost puși de Dumnezeu 

(Tatăl) moștenitori „de drept”, ci doar pe Fiul (A2), care este oglindirea slavei Lui și 

întipărirea Ființei Lui (A2’). Cuvântul „moștenire” este aplicat unui descendent al familiei.766 

Fiul lui Dumnezeu este moștenitor al tuturor lucrurilor, deoarece El este de natură divină. 

Doar un fiu literal ar putea moșteni ceva de la părinți. Străinii sau prietenii familiei nu sunt 

moștenitori „de drept”. În A2’, Fiul lui Dumnezeu a fost descris ca oglindirea slavei Lui și 

întipărirea Ființei lui Dumnezeu. Prin această descriere se înțelege că Fiul a moștenit natura 

divină cu atributele divine, deoarece doar un Fiu divin putea crea toate lucrurile și să le aibă 

sub grija Sa (A2 și A2’), dar un fiu creat (precum îngerii sau oamenii) nu ar putea crea ceva din 

nimic. Mirele, adică Fiul lui Dumnezeu este Moștenitorul. Mântuiții vor împărăți alături de 

                                                        
765 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 68: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
766 DEX '09, “MOȘTENITÓR, -OÁRE, moștenitori, -oare, s. m. și f.”, 1. Persoană care moștenește, care are 

drept de succesiune legală sau testamentară. Persoană care urmează pe cineva într-un post, într-o demnitate; 

succesor, urmaș. ◊ (Și adjectival) Prinț moștenitor sau moștenitorul tronului = persoană care urmează la tron 

după moartea unui suveran; 2. Fiu, copil (în raport cu părinții săi): 

https://dexonline.ro/definitie/mo%C8%99tenitor    

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
https://dexonline.ro/definitie/mo%C8%99tenitor
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Mire.767 Dicționarul NIDNTT susține că termenul klēronómos înseamnă moștenitor, urmaș.768 

În dicționarul ISBE scrie că moștenitorul este o persoană care are dreptul legal să 

moștenească moșia părintelui sau a altuia, care poate fi material sau spiritual.769 Iar în 

dicționarul WSNTDICT scrie că Hristos, care este numit moștenitor și posesor, Domnul 

tuturor lucrurilor (Matei 21:38; Evrei 1:2).770 

Cea dea doua secțiune (B și B’) este un paralelism subliniind expresia „căruia dintre 

îngeri a zis”. În continuare secțiunea B este împărțită în două după cum urmează: 

Tabel 18. Hiasm: Evrei 1:5 

Litere Nr. vers. Semnificația versetelor 

B1 5a Nu a zis nici unui înger: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut”? 

B1’ 5b Şi iarăși: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu”? 

Secțiunea B1 nu înseamnă în Evrei 1 că Fiul este singurul Fiu divin al lui Dumnezeu 

adus la existență direct de către Tatăl, deoarece în secțiunea B’ se evidențiază că această 

aducere la existență (adică naștere), înseamnă învierea Sa și învestirea în funcția de Împărat 

precum a fost David (Psalmii 2:7). Fiul a moștenit un Nume mai presus chiar și de cât al 

îngerilor (A1’) pentru că Fiul a fost înviat din morți (Faptele Apostolilor 13:33) și a fost pus 

de Tatăl să fie Domn și Mare Preot (Evrei 5:5) pentru poporul Său.  

Secțiunea B1’ a fost prima dată aplicată împăratului Solomon (2 Samuel 7:14), iar 

autorul epistolei Evrei (foarte posibil Pavel) a urmărit să aplice acest verset în dreptul Fiului 

                                                        
767 E. G. White, TV 426.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.1914#1929 , unde specifică faptul că Mireasa 

este Noul Ierusalim (ceresc), iar oamenii mântuiți sunt oaspeții. 

Vezi și Florin Lăiu, “Răspuns lui KΔ”: https://florinlaiu.com/raspuns-lui-k%CE%B4/. Despre locul mântuiților 

în relație cu „nunta Mielului”, adică unde sunt ei, în cer sau pe pământ, depinde la care parabolă a Evangheliei te 

referi. În parabola fecioarelor, cele pregătite intră în sala de nuntă. În Pilda Polilor, robii își așteaptă domnul să 

se întoarcă de la nuntă (Luca 12:35-38). Ambele parabole exprimă adevărul, deoarece fecioarele înțelepte (în 

interpretarea pionierilor noștri) reprezintă pe cei care au fost pregătiți să intre (prin credință, nu în mod literal) în 

sala de nuntă / în Sfânta Sfintelor, la 1844. În mod literal însă, ei au rămas pe pământ, asemenea robilor din 

pildă, care așteaptă pe stăpân să Se întoarcă de la nuntă. Această întoarcere „de la nuntă” este reprezentată în 

Pilda Polilor ca întoarcerea stăpânului în calitate de împărat (adică după ce „primește împărăția” Luca 19:12; 
compară cu Daniel 7:13-14). Prin urmare, primirea împărăției, sau „nunta Mielului” reprezintă același 

eveniment ceresc, înainte de revenirea lui Iisus (compară cu Apocalipsa 19:6-9; Isus Se întoarce ca împărat, cu 

multe coroane, după această „nuntă”, vers. 11-13). Ospățul nunții are loc mai târziu, după nuntă, și acolo sunt 

prezenți în mod fizic mântuiții. Nu trebuie să confundăm nunta (căsătoria = unirea dintre mirele „Mielul” și 

mireasa „Noul Ierusalim”, simbolul Împărăției; o metaforă a momentului în care Iisus primește Împărăția), cu 

oapăţul nunţii. 
768 Colin Brown, New International Dictionary of New Testament Theology (Grand Rapids, MI: Zondervan 

Publishing House, 1986), 295. 
769 Geoffrey W. Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, Revised vol. 2 (Wm. B. Eerdmans, 

1988; 2002), 673. 
770 Spiros Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary: New Testament (Chattanooga, TN: AMG Publishers, 

2000), numărul 2818. κληρονόμος klēronómos. 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.1914#1929
https://florinlaiu.com/raspuns-lui-k%CE%B4/
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lui Dumnezeu la încoronarea Sa după ce a câștigat lupta cu Satana prin/la cruce. A făcut 

curățarea păcatelor și șade la dreapta lui Dumnezeu (A2’). Prin expresia „va fi Fiu”, nu 

înseamnă că înainte nu era Fiu literal, deoarece și înainte era Fiul divin al lui Dumnezeu,771 

dar de la întrupare El a primit „într-un sens nou titlul de Fiul lui Dumnezeu”.772 După ce a fost 

născut sau mai clar spus, după ce a fost adus la existență a treia oară, adică după ce a fost 

înviat, Fiul a avut un alt statut de Fiu al lui Dumnezeu, înainte de înviere nu a fost vrednic 

„prin dovezi” că merită închinare, ci doar „de drept”, adică prin moștenire că este Fiul real al 

Tatălui, dar după înviere a fost dovedit vrednic să primească închinare din partea creaturilor. 

În secțiunea B’, dicționarul NWAD explică termenul „iarăși” că are sensul de 

„repetabilitate” sau de „întoarcere”.773 De aici se înțelege că Fiul a fost Fiul divin al Tatălui și 

înainte de întrupare. Fiul a fost pus să fie Împărat „de drept” de către Tatăl, iar după înălțare 

Fiul a fost pus Împărat al împăraților „de fapt”, adică „pe merit”, de către Tatăl. E. White, în 

1904, a scris că Biblia arată relația dintre Dumnezeu și Hristos. Ei au o personalitate și o 

individualitate separată. Apoi ea citează Evrei 1:1-5, după care a explicat faptul că Dumnezeu 

este Tatăl lui Hristos, iar Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Nu spune că Isus avea o poziție 

supremă, ci spune că a primit o poziție înălțată. Prin această primire, ea susține că Fiul „a fost 

făcut egal cu Tatăl și toate sfaturile Tatălui Îi sunt deschise Fiului Său”.774 

Din secțiunea C se poate observa că Isus, după ce I-a înviat, S-a dus la Tatăl și nu a 

acceptat închinarea Mariei și nici a îngerilor până când Tatăl nu a acceptat jertfa Sa, același 

lucru îl susține și E. White.775 Fiul l-a rugat pe Tatăl ca cei credincioși Lui să fie mântuiți, iar 

Tatăl a acceptat rugămintea Fiului, apoi a exclamat: „Toți îngerii lui Dumnezeu să i se 

închine!” (C) Fiului Său.776  

 Această expresie este preluată din Vechiul Testament, din Psalmii 97:7, însă 

propoziția „Toți îngerii lui Dumnezeu să i se închine!” nu se găsește în traducerea Cornilescu. 

Versetul este redat astfel: „Sunt rușinați toţi cei ce slujesc icoanelor şi care se fălesc cu idolii: 

toţi dumnezeii (cal-elohim) se închină înaintea Lui” (Textul Masoretic - TM). Totuși, această 

expresie apare în Septuaginta (LXX), dar în TM, apare cuvântul ’elohim” care în traducerea 

                                                        
771 E. G. White, Yi November 21, 1895, par. 3: https://m.egwwritings.org/en/book/469.1932#1937 
772 E. G. White, SAa 109.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1170#1172 
773 Noah Webster's 1828 dictionary, “AFTER-COURSE - AGGRIEVANCE”, again.: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1843.502796#2839  
774 E. G. White, 8M 268.1-3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#21983 
775 E. G. White, 3SP 202.1: https://m.egwwritings.org/en/book/142.843#859 

Sau în limba română E. G. White, “Viața lui Iisus”, 463.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2237#2251 
776 E. G. White, 3SP 203.1: https://m.egwwritings.org/en/book/142.843#863 

Sau în limba română E. G. White, “Viața lui Iisus”, 464.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2237#2255 

https://m.egwwritings.org/en/book/469.1932#1937
https://m.egwwritings.org/ro/book/13851.1170#1172
https://m.egwwritings.org/en/book/1843.502796#2839
https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#21983
https://m.egwwritings.org/en/book/142.843#859
https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2237#2251
https://m.egwwritings.org/en/book/142.843#863
https://m.egwwritings.org/ro/book/2727.2237#2255
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din greacă este redat cu termenul „îngerii”, nu „dumnezeii”. Vor fi date două exemple pentru 

a se înțelege că în anumite situații cuvântul ’elohim poate fi folosit cu sensul de „înger/i”. 

Primul exemplu este cu privire la cuvintele vrăjitoarei din Endor (1 Samuel 28:13). Femeia a 

zis lui Saul: „Văd o ființă dumnezeiască (ebr. ’elohim) sculându-se din pământ.”. Al doilea 

exemplu este legat de natura omului (vezi traducerea Cornilescu: „L-ai făcut cu puțin mai 

prejos decât Dumnezeu [Psalmii 8:5]/ îngeri [Evrei 2:9] …”), unde termenul ’elohim 

înseamnă „Dumnezeu”, „dumnezei”, „înger”, „îngeri” sau la modul general se poate traduce 

cu „ființe supranaturale/superioare naturii omului”. În contextul din Evrei 1:6 este bine să 

fie tradus cuvântul ’elohim cu termenul „îngerii”, ca în Septuaginta și în Biblia Ortodoxă. 

Dicționarul NWAD explică termenul „iarăși” astfel: „toate utilizările acestui cuvânt 

poartă în ele ideile de întoarcere sau repetabilitate”.777 Asta înseamnă că Isus după ce a 

înviat, s-a urcat la Tatăl pentru aprobare, apoi a coborât pe Pământ și a continuat să fie cu 

ucenicii până la sfârșitul celor 40 de zile. E. White a scris: „După ce S-a înălțat la Tatăl, Isus 

Se arătă femeilor zicând: ‘Bucurați-vă!’ Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele și I s-au 

închinat”.778 Isus a acceptat închinare mai întâi în Cer din partea îngerilor la porunca lui 

Dumnezeu (C) și apoi pe Pământ din partea ucenicilor. După acele 40 de zile, Isus s-a înălțat 

la Cer (Faptele Apostolilor 1:9) și stă la dreapta lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 7:55). 

A. T. Jones a comentat Evrei 1, scriind că Fiul are ca Tată pe Dumnezeu și acest lucru 

dovedește că statutul Său este mai presus decât al îngerilor, deoarece Fiul a moștenit numele 

Tatălui Său, care este Dumnezeu.779 Fiul primește închinarea îngerilor, care este după voia 

Tatălui, deoarece Fiul este Dumnezeu,780 adică are natura lui Dumnezeu.781 Cu alte cuvinte, 

numele de Fiu pe care Îl are prin moștenire este Dumnezeu.782 După cum Tatăl este numit 

Dumnezeu tot așa și Fiul Său născut, adus la existență în mod direct de către Tatăl, este numit 

Dumnezeu și este Singurul-Născut din Tatăl, deoarece Fiul este „Cel Întâi-Născut” (C).783 

                                                        
777 Noah Webster's 1828 dictionary, “AFTER-COURSE - AGGRIEVANCE”, again.: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1843.502796#2839  
778 E. G. White, HLL 793.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.3792#3814  
779 A. T. Jones, “The Advent Review and Sabbath Herald, vol. 77, December 1900”, 792.16: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1065.2982#3000   
780 A. T. Jones, “The Advent Review”, 792.17: https://m.egwwritings.org/en/book/1065.2982#3001 
781 A. T. Jones, “The Advent Review”, 792.21: https://m.egwwritings.org/en/book/1065.2982#3005 
782 A. T. Jones, “The Advent Review”, 792.15: https://m.egwwritings.org/en/book/1065.2982#2999 
783 A. T. Jones, “The Signs of the Times, vol. 13, July 1887”, 407.3: 

https://m.egwwritings.org/en/book/1207.641#650  

https://m.egwwritings.org/en/book/1843.502796#2839
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.3792#3814
https://m.egwwritings.org/en/book/1065.2982#3000
https://m.egwwritings.org/en/book/1065.2982#3001
https://m.egwwritings.org/en/book/1065.2982#3005
https://m.egwwritings.org/en/book/1065.2982#2999
https://m.egwwritings.org/en/book/1207.641#650
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În secțiunea C’ nu apare în nici un manuscris termenul „iarăși” (furnizat de către 

Cornilescu). Această secțiune scoate în evidență faptul că Isus este Cel care a creat, dar în 

secțiunea C, îngerii care sunt creați se închină Fiului, care i-a creat (Ioan 1:3; Coloseni 1:16). 

În ceea ce privește secțiunea D, în manuscrisele grecești și în Biblia Fidela, versetul 

sună așa: „Cel ce face pe îngerii lui duhuri și pe servitorii lui o flacără de foc”. Asta înseamnă 

că îngerii au o natură angelică, pe când despre Fiul se spune că are o natură de Dumnezeu, 

adică divină (D’). 

Apostolul Pavel a spus că pentru ca un iudeu să înțeleagă scrierile Vechiului 

Testament trebuie să își dea jos marama de peste inima sa. Această maramă este dată jos doar 

prin acceptarea lui Hristos, ca Domn și Mântuitor personal (2 Corinteni 3:14-16). Conform cu 

aceste explicații, apostolul Pavel, vorbește din perspectiva unui creștin convertit de la 

iudaizanți. El când a scris primul capitol din Evrei avea dată marama jos datorită învățăturii 

lui Hristos (2 Corinteni 3:14,16), pe când iudeii au o maramă peste inimile lor (2 Corinteni 

3:14-15). El explică Psalmii 45:7 ca aplicându-se în dreptul Fiului lui Dumnezeu. Acel 

„Dumnezeule” este Fiul, pe când „Dumnezeul Tău” este Tatăl. Pavel și E. White fac distincție 

între Persoanele divine și specifică că sunt două Ființe divine.784 Amândoi au natură divină, 

dar Fiul îl consideră pe Tatăl Său: Dumnezeu (D’b). Lucrul acesta se găsește și în Evanghelia 

după Ioan, unde Hristos a zis că Tatăl Său este Dumnezeu Său (Ioan 5:18; 20:17). Dumnezeu 

este Tatăl lui Isus Hristos,785 Fiul lui Dumnezeu (Romani 15:6; 1 Corinteni 11:3; 1 Petru 1:3; 

Apocalipsa 1:6). Fiul este Dumnezeu în ceea ce privește natura Sa divină cu atributele 

divine, precum Eva este om (ca Adam), adică ea are o natură umană (ca a lui Adam) cu toate 

atributele umane. Diferența dintre Fiul și Tatăl este că Fiul a acționat și continuă să acționeze 

doar cu aprobarea Tatălui (Ioan 5:30; 8:28; Luca 22:42; 1 Corinteni 15:28).  

Rezumatul capitolului 1 din Evrei este structurat într-o formă hiasmică, pentru că 

apostolul a urmărit să scoată în evidență că Fiul este singurul moștenitor al lui Dumnezeu atât 

prin naștere (de drept), cât și prin merit (de fapt, vezi secțiunea A), deoarece a fost biruitor la 

cruce și a fost înviat de Tatăl (B), iar Tatăl a cerut ca îngerii să I se închine Fiului (C), fiindcă 

îngerii sunt creaturi (D), pe când Fiul este divin (D’), adică are același natură divină cu a 

Tatălui (C’) și stă la dreapta Tatălui (B’), pe când îngerii slujesc oamenilor care vor fi 

moștenitorii cerului prin alianța cu Isus (A’). 

În concluzie, singurul Fiu real născut al lui Dumnezeu este Dumnezeu în ceea ce privește 

natura divină. Fiul are prin moștenire natură divină și posedă toate atributele divine.  

                                                        
784 E. G. White, 8M 268.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#1452 
785 E. G. White, 8M 268.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#21983 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#1452
https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#21983
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4.2.14. Nașterea Fiului – 1 Ioan 5:1,18 

În prima sa epistolă, la capitolul 5, Ioan vorbește atât despre nașterea omului din 

Dumnezeu, cât și despre Cel născut din Dumnezeu, adică Isus. În textul din 1 Ioan 5:18, unii 

traducători, au considerat că expresia „Cel născut din Dumnezeu” se referă la Fiul și „El îl 

păzește” de cel rău,786 dar alte traduceri au considerat că este vorba despre om, traducând „cel 

care a fost născut din Dumnezeu se păzește el însuşi” de cel rău.787 

Printre textele grecești regăsite, în unele manuscrise apare expresia tērei autón („el 

păzește pe el”) sau tērei heautón („el se păzește pe sine însuși”).788 În primul rând, omul nu se 

poate păzi singur de Diavol, ci doar Fiul îl păzește de cel rău (Psalmii 121:1-8; Romani 7:21-

25; 8:37-39; Coloseni 1:13). În al doilea rând, expresia grecească τηρεῖ αὐτόν (tērei autón) 

semnifică „el păzește pe el”.789 Această expresie evidențiază că „Cel născut din Dumnezeu”, 

adică Fiul lui Dumnezeu, îl „păzește pe el/acesta” de cel rău. Cu alte cuvinte, Fiul îl păzește 

pe omul ascultător de Dumnezeu de atacurile Diavolului.  

La ce se referă expresia „Cel născut din Dumnezeu”? 

4.2.14.1. Trinitarienii Adventiști 

Expresia „din Dumnezeu” este tradusă corect din limba greacă ek tou Theou, dar 

expresia aceasta nu înseamnă că Isus Hristos a fost născut literal din Dumnezeu înainte de 

veșnicii, deoarece această expresie ek tou Theou se găsește și în dreptul oamenilor lui 

Dumnezeu din același capitol (1 Ioan 5:1,4,18,19). Ioan folosește expresia „născut din 

Dumnezeu” în 1 Ioan 3:9 (de două ori); 4:7; 5:1; 5:4; 5:18 (de două ori), pentru a evidenția în 

cazul oamenilor schimbarea care s-a produs în viața lor și i-a condus la „ascultarea de 

Dumnezeu” sau la „nașterea din nou” oferită de Dumnezeu.  

În Evanghelia după Ioan, cuvintele „din Dumnezeu” se găsesc în Ioan 1:13; 7:17; 

8:42; 8:47 (de două ori), semnificând ascultarea de Dumnezeu în comparație cu cea a 

Diavolului. În toate aceste cazuri este vorba despre ascultarea de Dumnezeu („nașterea din 

                                                        
786 Traducerile de biblii: Cornilescu 1924; Noua Traducere Românească 2006.  
787 Traducerile de biblii: KGV; GBV2001; Ortodoxă; Noul Testament (E.D.C.R.; București: S.B.I.R., 2019).  
788 Manuscrisul B (cel mai vechi) folosește expresia tērei autón (el păzește pe el), pe când manuscrisul א, 

următorul ca vechime folosește expresia tērei heautón (se păzește pe sine însuși).  
789 S-a utilizat Codex Vaticanus (B), deoarece este cel mai vechi codex al Bibliei, fiind un „text neutru” scris 

înainte de prima jumătate a secolului al IV-lea, chiar înaintea Codex-ului Sinaiticus (א), vezi Catholic 

Encyclopedia, “Codex Vaticanus”: http://www.newadvent.org/cathen/04086a.htm  

Manuscrisele care susțin expresia τηςεῖ αὐτόν (tērei autón) sunt A, B și manuscrisele: 614, 1505, pc latt. În 

lucrare nu s-a utilizat expresia din Codex-ul Sinaiticus: τηρεῖ ἑαυτόν (tērei heautón) care s-ar traduce, în 1 Ioan 

5:18, „se păzește el însuși”, deoarece de-a lungul istoriei planetei Pământ, arhanghelul Mihail (Fiul lui 

Dumnezeu) era (și continuă să fie) ocrotitorul poporului lui Dumnezeu (Daniel 10:13,21; 12:1; cf. 1 Ioan 4:4).    

http://www.newadvent.org/cathen/04086a.htm
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nou” oferită de Dumnezeu). În cazul lui Isus, El a fost ascultător chiar până la „moarte de 

cruce” (Filipeni 2:8). Atât în 1 Ioan 5 cu versetul 1 „Cel ce L-a născut”, cât și versetul 18 „Cel 

născut din Dumnezeu”, termenul „născut” ar avea semnificația de „ascultător de Dumnezeu”.  

În cazul Fiului, expresia „născut din Dumnezeu” are sensul de „ascultător de 

Dumnzeu” și se poate interpreta și ca „o naștere funcțională” semnificând ungerea Sa de 

Împărat (Psalmii 2:7; Faptele Apostolilor 13:33; Evrei 1:5,9).  

4.2.14.2. Semi-arienii Adventiști 

Szallos afirmă că Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8), atât în natură (Exodul 34:6-7), 

cât și în fapte/acte (Tatăl dând pe Fiul ca să moară pentru omenire, Ioan 3:16; 1 Ioan 4:9).790 

Dar contextul din 1 Ioan 4:7-11 nu pune accent pe ideea că natura lui Dumnezeu este 

dragoste, ci pe actul dragostei, adică pe jertfire. Acest lucru se poate urmări din următorul hiasm: 

Tabel 19. Hiasm (1 Ioan 4:7-11): Actul cel mai mare de dragoste a lui Dumnezeu 

Litere Nr. vers. Semnificația versetelor 

A 7 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; dragostea e de la Dumnezeu 

 B 8 Dumnezeu este dragoste; oricine nu a iubit nu-L cunoaște 

  C 9 Dumnezeu și-a manifestat dragostea Sa trimițând pe Unicul Lui Fiu 

 B’ 10 Dumnezeu ne-a iubit întâi; Fiul S-a jertfit pentru păcatele noastre 

A’ 11 Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; astfel ne-a iubit Dumnezeu 

Chiar dacă contextul nu vorbește despre natura lui Dumnezeu, ci se pune accent pe 

actul dragostei, adică pe actul de jertfire, cu toate acestea Dumnezeu este dragoste și în natura 

Sa, așa cum a spus Szallos. Mergând pe acest raționament al lui Szallos, atunci când Ioan a zis 

în dreptul lui Isus Hristos că este „Cel născut din Dumnezeu” (1 Ioan 5:18) înseamnă: (1) Cel 

ascultător de Dumnezeu (fapte) și (2) născut literal din Dumnezeu (natura). Totuși, Szallos nu 

susține că nașterea din Dumnezeu a Fiului este literală, ci doar funcțională.  

Deci, expresia „Cel ce L-a născut” (1 Ioan 5:1) semnifică: (1) Cel ascultător de 

Dumnezeu (fapte) și (2) Tatăl L-a născut literal pe Fiul Său (natura). În privința Fiului lui 

Dumnezeu se aplică atât la nașterea literală din Dumnezeu subliniind natura Sa, cât și la 

faptele Sale de ascultare față de Dumnezeu. 

4.1.15. Dumnezeul adevărat – 1 Ioan 5:20 

Ioan spune că Fiul lui Dumnezeu a venit să ne vorbească despre „Cel ce este 

adevărat”. Ioan adaugă faptul că noi suntem în „Cel ce este adevărat”, apoi continuă cu ideea 

                                                        
790 Szallos-Farkas, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, 120. 
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„în Isus Hristos, Fiul Lui”. Ioan finalizează versetul cu afirmația: „El este Dumnezeul 

adevărat şi viața veșnică”.  

La cine se referă pronumele personal „El”: la Fiul sau la Tatăl?  

4.2.15.1. Trinitarienii Adventiști 

Fiul este Dumnezeu ca celelalte Persoane divine. Fiul este Dumnezeul adevărat și 

viața veșnică. Isus când a fost pe Pământ a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viața” (Ioan 14:6 

prima parte). Lăiu a scris: 

Unit cu natura divină chiar prin conceperea supranaturală, „omul Isus Hristos” este în 

acelaşi timp Dumnezeu adevărat, fiind singurul dintre pământeni care a primit de la 

Dumnezeu „viața în Sine”, plinătatea dumnezeirii, izvorul nemuririi (Ioan 5:26), şi nu 

acea nemurire dependentă pe care o primesc cei mântuiți. Numai El are cheile morții și 

ale învierii (Apocalipsa 1:17-18; Ioan 11:25), fiindcă El este Dumnezeu, iar 

Dumnezeu este singurul care are nemurirea (1 Timotei 6:16).791 

Prin această afirmație a lui Ioan se precizează faptul că Isus este „Dumnezeul adevărat 

și viața veșnică”, deoarece El este „Calea, Adevărul și Viața”. 

4.2.15.2. Semi-arienii Adventiști 

Sunt mai multe argumente care susțin faptul că pronumele personal „El”, se referă la 

Dumnezeu Tatăl, și nu la Fiul lui Dumnezeu: 

(1) Există un singur Dumnezeu de la care vin toate lucrurile, iar prin Fiul Său sunt date 

creaturilor (1 Corinteni 8:6).  

(2) Isus a zis că „viața veșnică” este aceasta: să-L cunoaștem pe „Dumnezeul adevărat” și 

pe Isus Hristos pe care Dumnezeu L-a trimis (Ioan 17:3). Se poate observa din 

afirmația lui Isus că sunt două Ființe distincte, una este Dumnezeu Tatăl și a doua este 

Isus Hristos, Fiul Său. Hristos spune despre Tatăl că este „Dumnezeul adevărat”.  

(3) Isus a afirmat: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viața” (Ioan 14:6 prima parte) și apoi a 

continuat: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6 a doua parte). Isus a 

prezentat două Ființe distincte în Ioan 17:3 pe Dumnezeu Tatăl și pe Isus Hristos, iar 

cine dorește să ajungă la Tatăl, adică la „Dumnezeul adevărat”, va trebui să ajungă la 

El prin Isus Hristos. Mărturisirea Tatălui, din capitolul în discuție, este aceasta: 

„Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi această viaţă este în Fiul Său” (1 Ioan 5:11), 

unde precizează că Tatăl o dă făpturilor Sale, prin Fiul Său, deorece expresia „în Fiul” 

                                                        
791 Florin Lăiu (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 50-51: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 

http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
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se poate traduce mai bine „prin Fiul” divin, deoarece singurul Săi Fiu născut este 

agentul prin care Tatăl își duce la îndeplinire propia voință. 

(4) Cuvintele din 1 Ioan 5:20: ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ (en toi Hioi autou Iesou 

Christoi) se pot traduce: (1) „în Fiul Lui Isus Hristos” sau (2) „prin Fiul Lui Isus 

Hristos”. Se preferă traducerea a doua, deoarece limba greacă ne permite lucrul 

acesta. Fiind un dativ instrumental, nu un dativ locativ, de aceea se preferă traducerea 

cu prepoziția „prin”, nu cu prepoziția „în”.792 În cazul expresiei: ἐν τῷ ἀληθινῷ (en 

toi alēthinōi) se poate traduce: (1) „în Cel ce este adevărat” sau (2) „prin Cel ce este 

adevărat”. În acest caz, Tatăl fiind Sursa, iar Fiul fiind agentul prin care se face 

acțiunea (Proverbele 8:30), ar însemna că traducerea cea bună ar fi prima, folosind 

dativul locativ, aplicând prepoziția „în”. Prin Fiul lui Dumnezeu Îl cunoaștem pe „Cel 

ce este adevărat” (1 Ioan 5:20). În „Cel ce este adevărat”, adică în Tatăl, avem viață 

veșnică „prin” sau „cu” ajutorul Fiului Lui Isus Hristos (Ioan 14:6 a doua parte). 

Persoana principală, în versetul din 1 Ioan 5:20, nu este Fiul, ci „Cel ce este 

adevărat”, adică Tatăl.  

(5) În contextul capitolului din 1 Ioan 5, Ioan a zis că mărturia lui Dumnezeu este 

adevărată și dacă cineva nu crede în Fiul lui Dumnezeu Îl face mincinos pe 

Dumnezeu (1 Ioan 5:10). Dumnezeu oferă viața veșnică oamenilor prin Fiul lui 

Dumnezeu (1 Ioan 5:11). Se poate observa că Ioan nu zice că oamenii să creadă „în 

Numele lui Dumnezeu – Fiul”, ci „în Numele Fiului lui Dumnezeu” (1 Ioan 5:13), 

adică în singurul Lui Fiu născut (1 Ioan 4:9). Isus Hristos este singurul Fiu născut al 

lui Dumnezeu literal „rupt din sânul Tatălui”.793  

(6) Când scriitorii Noului Testament s-au referit la termenul „Dumnezeul” în contrast cu 

Fiul lui Dumnezeu – Isus Hristos, ei s-au referit la Dumnezeu Tatăl (Matei 26:63; 

Marcu 15:34; Ioan 8:54; 20:17; Faptele Apostolilor 5:30; 22:14; Efeseni 1:17; Evrei 

1:8-9; Apocalipsa 1:1; 3:12).  

În concluzie, pronumele „El” se referă la Tatăl, nu la Fiul, deoarece doar Tatăl este 

singurul Dumnezeu adevărat.  

                                                        
792 Szallos-Farkas, Curs de limba greacă a Noului Testament (București: Editura Universitară, 2010), 15. 
793 E. G. White, RH July 9, 1895, par. 13: https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339 

https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339
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4.3. Ellen White 

4.3.1. Dumnezeu Tatăl ar fi putut trăi ca Fiul pe Pământ 

E. White a scris: 

Dacă Dumnezeu, Tatăl, ar fi venit în lumea noastră și ar fi locuit printre noi, umilindu-

Se, acoperind slava Lui, ca umanitatea să fi putut privi asupra Lui, istoria pe care o 

avem despre viața lui Hristos nu ar fi fost schimbată. În fiecare act a lui Isus, în fiecare 

lecție a instruirii Sale, noi trebuie să-L vedem, să-l auzim și să îl recunoaștem pe 

Dumnezeu. În vedere, în auz, în fapt, este vocea și mișcarea Tatălui.794  

 

E. White a vrut să sublinieze că Tatăl putea să vină în lumea păcătoasă? 

4.3.1.1. Trinitarienii Adventiști 

Toate cele trei Persoane ale Dumnezeirii sunt la fel de egale și veșnice. Între Ele nu 

există subordonare, ci doar în cadrul Planului de Mântuire fiecare Și-a asumat câte un rol și se 

subordonează: Unul este Tatăl, altul este Fiul, care S-a subordonat Tatălui, iar altul este Duhul 

Sfânt, care S-a subordonat și continuă să Se subordoneze atât Tatălui cât și Fiului. E. White a 

dorit să precizeze în acest paragraf că dacă Dumnezeu – Tatăl și-ar fi asumat rolul de 

Dumnezeu – Fiul, atunci istoria Pământului ar fi fost aceeași. Oamenii ar fi cunoscut cine este 

Dumnezeu, Le-ar fi dovedit cât de mult îi iubește prin fapte și prin vorbe.  

Deci, oricare dintre Persoanele divine ar fi putut muri în locul omului. 

4.3.1.2. Semi-arienii Adventiști 

Dacă Însuși Dumnezeu Tatăl S-ar fi întrupat, aceleași principii ar fi fost întruchipate în 

viața Lui de pe Pământ. Dumnezeu Tatăl este Suveranul universului și Dătătorul Legii. Legea 

este a Lui.795 Fiind Legiuitor, datorită principiilor de dreptate universală, El Însuși nu putea să 

fie Cel care să moară pentru om. Asta ar fi însemnat că nu ar mai fi existat un Legiuitor, un 

Judecător în fața Căruia să îi fie adusă plata, viața Tatălui. „În tot Universul nu se afla decât 

Unul singur care, în folosul omului, putea să satisfacă cerințele ei. Deoarece Legea divină este 

tot așa de sfântă ca și Dumnezeu, numai cineva deopotrivă cu Dumnezeu putea face ispășire 

pentru călcarea ei. Nimeni altul, ci numai Hristos putea să răscumpere neamul omenesc 

                                                        
794 E. G. White, TMK 338.4. Textul în engleză este „Had God the Father come to our world and dwelt among us, 

humbling Himself, veiling His glory, that humanity might look upon Him, the history that have of the life of 

Christ would not have been changed. In every act fo Jesus, in every lesson of His instuction, we are to see and 

hear and recognize God. In sight, in hearing, in effect, it is the voice and movements of the Father”. Online: 

https://m.egwwritings.org/ro/book/126.2227#2231 
795 E. G. White, 2SP 9.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/143.19#21 

https://m.egwwritings.org/ro/book/126.2227#2231
https://m.egwwritings.org/ro/book/143.19#21
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din blestemul Legii și să-l aducă iarăși în armonie cu cerul”.796 Prin urmare, singura cale a 

fost ca Tatăl să aducă un înlocuitor deopotrivă cu El în natură și să respecte Legea. Singura 

Ființă din întregul univers era propriul Său Fiu născut, egal în divinitate și egal cu Legea.797 

Următorul în rang în autoritate după Marele Legiuitor era Fiul lui Dumnezeu și singurul care 

putea să se sacrifice astfel încât Legiuitorul să poată accepta prețul plătit,798 deoarece Fiul era 

imaginea expresă, nu doar în trăsături, ci și în desăvârșirea caracterului.799 Prin întrupare, 

Hristos a putut experimenta moartea. Hristos deși avea o natură divino-umană, putea să se 

învieze singur, dar El a renunțat și la acest atribut divin și a lăsat la alegerea Tatălui dacă voia 

să îl învieze sau nu, deoarece Fiul nu a putut să vadă ce este după moartea Sa.800 Planul 

Mântuirii a fost făcut, astfel încât, dacă Fiul ar fi păcătuit într-un singur aspect cât ar fi fost pe 

Pământ, atunci Planul Mântuirii ar fi stricat (sau rupt/zădărnicit) și jertfa Fiului nu ar fi fost 

acceptată de către Tatăl.801  

Dacă Isus nu ar fi putut să moară, atunci jertfa Sa ar fi fost considerată de cei din 

univers ca fiind un teatru divin. Așa că, singura Ființă care a putut muri pentru om a fost doar 

singurul Fiu divin născut real din Dumnezeu. 

4.3.2. În Hristos este viața, originală, neîmprumutată, nederivată 

E. White a zis că „Isus a declarat: ‘Eu sunt învierea și viața’. În Hristos este viața, 

originală, neîmprumutată, nederivată. ‘Cine are pe Fiul are viața’ (1 Ioan 5:12). Dumnezeirea 

lui Hristos este o asigurare pentru cel credincios că va avea viața veșnică”.802  

Ce a vrut să transmită E. White prin cuvintele: „în Hristos este viața, originală, 

neîmprumutată, nederivată”? 

4.3.2.1. Trinitarienii Adventiști 

Isus fiind Dumnezeu ca celelalte Persoane divine, are toate atributele naturii divine. În 

calitate de Dumnezeu, El are viața prin Sine Însuși și poate să ofere viață veșnică cui dorește. 

Dacă Dumnezeu – Fiul ar fi fost făcut/născut și dacă a primit „viața în Sine”, lucrul aceasta nu 

                                                        
796 E. G. White, PP 63.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.203#205 

E. G. White, PP 66.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.203#223 
797 E. G. White, PP 69.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.203#236 
798 E. G. White, 2SP 10.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/143.19#24 

E. G. White, PP 66.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.203#223 
799 E. G. White, 2SP 9.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/143.19#20 
800 E. G. White, 2SP 209.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2040.801#844 
801 E. G. White, HLL 119.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.433#459 
802 E. G. White, HLL 530.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2489#2525  

În original este folosit termenul underived (adică nederivat), iar în limba română a fost tradus cu expresia „pe 

care o are prin Sine Însuși”. 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.203#205
https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.203#223
https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.203#236
https://m.egwwritings.org/ro/book/143.19#24
https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.203#223
https://m.egwwritings.org/ro/book/143.19#20
https://m.egwwritings.org/ro/book/2040.801#844
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.433#459
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2489#2525
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ar mai avea sens, deoarece „viața în Sine înseamnă necreată, nederivată, ci eternă şi 

autonomă”.803 Cu alte cuvinte, Lăiu spune că asta înseamnă că Fiul preexistent ar fi un fel de 

înger, nu Dumnezeu, care n-ar fi un izvor veșnic al vieții în Sine, deoarece a primit nemurirea 

de la Dumnezeu.804 

În concluzie, Dumnezeu – Fiul nu are început pentru că doar creaturile au început. 

4.3.2.2. Semi-arienii Adventiști 

Fiului lui Dumnezeu I-a fost dată viața originală ca să trăiască prin „Sine Însuși” (Ioan 

5:26). Această viață a primit-o prin moștenire divină și cuprinde atributele divine. În contextul 

pasajului este vorba despre omul care este dependent de viață, în comparație cu Isus care nu e 

dependent de această viață veșnică, deoarece El o are în Sine prin moștenire divină, de când a 

fost făcut/născut din Tatăl.805 E. White spune că „prin Fiul iubit, viața Tatălui se revarsă 

tuturor”.806 Cel care oferă viața este Tatăl, iar creaturile primesc viață prin Fiul Său. „Hristos 

este învestit cu puterea de a da viață tuturor creaturilor (Ioan 17:2)”.807 

Însă aici nu este vorba doar despre viața fizică, ci despre viața veșnică pe care omul o 

poate avea dacă se află într-o relație vie cu Hristos. Diferența este că omul este dependent de 

Hristos, în timp ce Hristos nu este dependent de nimeni, ci viața Sa este nederivată. De 

asemenea, omul nu este stăpân pe viața sa, în timp ce Hristos este pe deplin în control asupra 

ei și este deci neîmprumutată; El nu este nevoit să o dea înapoi. Un alt aspect demn de 

menționat este faptul că Isus, având viața nederivată și neîmprumutată, ci în Sine Însuși, a 

avut astfel libertatea de a alege să salveze sau nu neamul omenesc, să Își dea viața sau nu 

pentru păcătoși. Acest adevăr este exprimat de apostolul Ioan în cuvintele : „Nimeni nu Mi-o 

ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine” (Ioan 10:18).808 Ea a mai scris și în alte locuri această 

                                                        
803 Lăiu, “Triunitatea”, Răspunsuri la obiecţii antitrinitariene: Coloseni 1:16: http://florinlaiu.com/triunitatea/ 
804 Lăiu, “Triunitatea”, Răspunsuri la obiecţii antitrinitariene: Coloseni 1:16: http://florinlaiu.com/triunitatea/ 
805 Nader Mansour, “Putting the pieces together”, 12: 

http://old.revelation1412.org/files/1413/4269/9545/Putting_the_Pieces_Together.pdf 

Vezi și E. G. White, RH July 9, 1895, par. 13: https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339  

Vezi și E. G. White, ST May 30, 1895, par. 3: https://m.egwwritings.org/ro/book/820.12885#12891 
806 E. G. White, HLL 21.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2#15 
807 E. G. White, RH April 5, 1906, par. 12: https://m.egwwritings.org/en/book/821.26594#26610 
808 E. G. White, ST April 8, 1897, par. 2: https://m.egwwritings.org/en/book/820.14152#21399. Întregul citat 

spune următoarele: „‘În El era viața, și viața era lumina oamenilor.’ Nu este viața fizică specificată aici, ci 

nemurirea, viața care este exclusiv proprietatea lui Dumnezeu. Cuvântul, care era cu Dumnezeu și care era 

Dumnezeu, a avut această viață. Viața fizică este ceva ce primește fiecare individ. Nu este veșnică sau 

nemuritoare; căci Dumnezeu, dătătorul vieții, o ia înapoi. Omul nu are control asupra vieții sale. Dar viața lui 

Hristos a fost neîmprumutată. Nimeni nu poate lua această viață de la El. „Mi-o dau singur”, a spus el. În El era 

viața, originală, neîmprumutată, nederivată. Această viață nu este inerentă omului. El o poate poseda doar 

prin Hristos. El nu o poate câștiga; îi este dată ca un dar gratuit dacă va crede în Hristos ca Mântuitor al său 

http://florinlaiu.com/triunitatea/
http://florinlaiu.com/triunitatea/
http://old.revelation1412.org/files/1413/4269/9545/Putting_the_Pieces_Together.pdf
https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339
https://m.egwwritings.org/ro/book/820.12885#12891
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2#15
https://m.egwwritings.org/en/book/821.26594#26610
https://m.egwwritings.org/en/book/820.14152#21399
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expresie: în Fiul „era viața originală, nederivată, neîmprumutată”,809 raportul este între Fiul și 

oameni, nu între Tatăl și Fiul.   

Însă aceste aspecte nu elimină adevărul că singura Persoană din întreg universul care a 

primit viață direct din Tatăl de trei ori (prima dată în preexistență, a doua ocazie la întrupare, a 

treia oară la înviere)810 a fost singurul Său Fiu născut. Dumnezeu este „Sursa vieții” sau 

„Dătătorul vieții”, iar Fiul lui Dumnezeu este Cel ce dă mai departe această viață. Expresia în 

Fiul „era viața originală, nederivată, neîmprumutată” înseamnă că Fiul odată ce a fost adus la 

existență din Tatăl moștenește toate atributele divine și nu depinde de viața care vine de la 

Tatăl, așa cum sunt dependete creaturile de viața pe care o primesc de la Tatăl prin Fiul.  

4.3.3. El a fost cu Dumnezeu din toată veșnicia 

E. White a scris că „Hristos a fost Dumnezeu în esență și în cel mai înalt sens. El a fost 

cu Dumnezeu din toată veșnicia, Dumnezeu peste toți, binecuvântat pentru totdeauna”.811 

Ce a vrut să spună E. White prin afirmația: „Hristos a fost Dumnezeu în natură 

[divină] și în cel mai înalt sens”? 

4.3.3.1. Trinitarienii Adventiști 

Hristos era Dumnezeu din toate punctele de vedere. Isus, în preexistenta Sa, nu a avut 

vreun timp când să nu fie împreună cu Dumnezeu, de aceea El este co-etern și co-egal ca 

Tatăl. Lăiu a scris că „este evident că dacă iei dumnezeirii atributele esențiale, nu mai rămâne 

decât un ‘titlu acordat’, fără nicio acoperire reală”.812 Rodriguez, având în vedere preexistența 

lui Isus, a spus că termenul „Fiul” este folosit în Scriptură în sens metaforic. El afirmă la 

punctele 4 și 5, următoarele aspecte: 

(4) Un copil uman provine de la părinții săi prin naștere naturală. În cazul 

Dumnezeirii, însă, Fiul a pornit de la Tatăl, nu ca o emanație divină sau prin naștere 

naturală, ci pentru a îndeplini o lucrare de creație și mântuire (Ioan 8:42; 16:28). Nu 

există sprijin biblic pentru generarea eternă a Fiului din Tatăl. Fiul a venit de la 

Dumnezeu, dar nu a fost generat de El.  

                                                        

personal. ‘Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos 

pe care L-ai trimis Tu.’ (Ioan 17:3). Aceasta este fântâna deschisă a vieții pentru lume”. 
809 E. G. White, ST April 8, 1897, par. 2: https://m.egwwritings.org/en/book/820.14152#21399 

E. G. White, Ms 22, 1898, par. 45: https://m.egwwritings.org/en/book/14063.4786001#4786049  

E. G. White, HLL (1898), 530.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2489#2525  

E. G. White, Lt 309, 1905, par. 7: https://m.egwwritings.org/en/book/14070.9366001#9366013 
E. G. White, ST February 13, 1912, par. 3: https://m.egwwritings.org/en/book/820.2021637#21640  

E. G. White, RH August 6, 1914, par. 1: https://m.egwwritings.org/en/book/821.34672#34677  
810 Pentru un studiu aprofundat vezi secțiunea 4.2.11. din această lucrare la Semi-arienii Adventiști.  
811 E. G. White, RH April 5, 1906, par. 6: https://m.egwwritings.org/en/book/821.26594#26610 
812 F. Lăiu, “Triunitatea – lecţii istorice şi teologice”, Rolul călăuzitor al Spiritului Profeţiei: 

http://florinlaiu.com/triunitatea/ 

https://m.egwwritings.org/en/book/820.14152#21399
https://m.egwwritings.org/en/book/14063.4786001#4786049
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.2489#2525
https://m.egwwritings.org/en/book/14070.9366001#9366013
https://m.egwwritings.org/en/book/820.2021637#21640
https://m.egwwritings.org/en/book/821.34672#34677
https://m.egwwritings.org/en/book/821.26594#26610
http://florinlaiu.com/triunitatea/
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(5) Imaginea tată-fiu nu poate fi literalmente aplicată relației divine Tată-Fiu din 

Dumnezeire. Fiul nu este Fiul natural, literal, al Tatălui. Un copil natural are un 

început, în timp ce în cadrul Dumnezeirii Fiul este veșnic. Termenul „Fiu” este folosit 

metaforic atunci când este aplicat pe Dumnezeire. Ea transmite ideile de deosebire a 

persoanelor în cadrul Dumnezeirii și egalitatea naturii în contextul unei relații eterne și 

iubitoare.813 

 Canale a zis: „nu există niciun motiv în cadrul înțelegerii biblice a Dumnezeirii pentru 

ideea generării Fiului din Tatăl... În Biblie, nu se găsește niciun motiv pentru ideea că există o 

subordonare ontologică a Fiului față de Tatăl sau că realitatea divină a Tatălui are în vreun fel 

un început al originii asupra realității divine a Fiului”.814  

Deci, titlul de „Fiu” este doar un rol pe care și L-a asumat în cadrul Planului Mântuirii 

fiindcă Fiul este divin în cel mai înalt sens fiind co-egal și co-etern cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. 

4.3.3.2. Semi-arienii Adventiști 

Caviness, consideră că Adventiștii trebuie să creadă că Tatăl nu are început, pe când 

Fiul are un început al zilelor înainte de orice creație, deoarece Tatăl I-a dat Fiului Său ca să 

aibă și Fiul slavă, înainte de întemeierea lumii (Ioan 17:24). În altă ordine de idei, „nu era 

ceva ce El avusese din toată veșnicia, ci Tatăl Îi dăduse la un moment dat slava Fiului lui 

Dumnezeu. El este divin, dar este Fiul divin”.815  

Terry Hill a spus: „Cuvintele ei [a lui Ellen White] ‘din toată veșnicia’ nu au fost 

intenționate de ea să însemne ‘din totdeauna’, ci ‘o perioadă nedeterminată de timp’ ”.816 E. 

White, într-un articol din 1906, precum și în multe altele, a folosit în dreptul Fiul lui 

Dumnezeu expresia „singurul Său Fiu născut”,817 accentuând faptul că Fiul lui Dumnezeu din 

momentul când a fost adus la existență (în preexistența Sa) prin nașterea directă din 

Dumnezeu a fost permanent cu Tatăl, într-o legătură foarte strânsă, înainte ca să fie ceva creat 

în univers. Fiul pentru că a primit la nașterea din Tatăl toate atributele divine, El era 

Dumnezeu în cel mai înalt sens, după cum un fiu al unei familii omenești este om în cel mai 

                                                        
813 Ángel Manuel Rodríguez, “Adventist World” (November 2015): 

http://archives.adventistworld.org/2015/november/a-question-of-sonship.html și mai este publicat în: 

https://adventistbiblicalresearch.org/materials/godgodhead-jesus-christ/question-sonship  
814 Fernando Canale, Handbook of Seventh-Day Adventist Theology, vol. 12, Logos Library System; Commentary 

Reference Series (electronic ed.; Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 2001), 126. 
815 L. L. Caviness, 1919 Bible Conference transcript (July 6, 1919), 57. 

Traducerea în română se găsește aici: Florin Lăiu, “Triunitatea – lecţii istorice şi teologice”, Rolul călăuzitor al 

Spiritului Profeţiei: http://florinlaiu.com/triunitatea/ 

Gerhard Pfandl (autor), “Trinitatea în lumina revelației” (2007), 130: http://adevarulprezent.com/wp-

content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf 
816 Terry Hill, “The Begotten Series”, 101: https://theprophetstillspeaks.co.uk/Articles_pdf/Begotten.pdf 
817 E. G. White, RH April 5, 1906, par. 3 și 15: https://m.egwwritings.org/en/book/821.26594#26601 și 

https://m.egwwritings.org/en/book/821.26594#26613  

http://archives.adventistworld.org/2015/november/a-question-of-sonship.html
https://adventistbiblicalresearch.org/materials/godgodhead-jesus-christ/question-sonship
http://florinlaiu.com/triunitatea/
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
http://www.adevarulprezent.com/wp-content/uploads/2014/02/Trinitatea-%C3%AEn-lumina-revela%C5%A3iei-1.pdf
https://theprophetstillspeaks.co.uk/Begotten/BegottenSeries.pdf
https://m.egwwritings.org/en/book/821.26594#26601
https://m.egwwritings.org/en/book/821.26594#26613
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înalt sens al cuvântului, dobândind prin naștere toate atributele umane. Expresia folosită de 

Ellen White – „din toată veșnicia” – pe care o aplică Fiului, nu exclude ideea că Fiul nu a avut 

un început al existenței.  

În susținerea acestei idei se va vedea un exemplu în care E. White folosește exact 

aceeași expresie în dreptul Planului de Mântuire.818 Nu se poate concluziona că Planul de 

Mântuire nu a avut un început. Nu există nicio explicație cum că ar fi altfel, fiind contrar chiar 

și rațiunii noastre. Prin urmare, expresia „din toată veșnicia”, așa cum este folosită de E. 

White trebuie acceptat conceptul de început.  

Deci, Fiul este „din toată veșnicia” împreună cu Tatăl din momentul în care a început 

să existe și este în cel mai înalt sens divin, adică are toate atributele divine (nemurirea, 

existența prin Sine Însuși, dătătorul vieții, omniprezența, omnisciența și omnipotența) 

moștenite prin nașterea din Dumnezeu. 

4.3.4. Auto-existentul Fiu al lui Dumnezeu 

E. White afirmă că „Hristos este Fiul pre-existent, auto-existentul Fiu al lui 

Dumnezeu”819 și mai jos scrie: „vorbind de preexistența Sa, Hristos ne poartă mintea din nou 

prin veșnicie. 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”.820 

De când are Fiul viață în Sine Însuși? 

4.3.4.1. Trinitarienii Adventiști 

Dumnezeu – Fiul trăiește prin Sine Însuși, fiind la fel de veșnic cu celelalte Persoane 

ale Trinității. Nu a existat vreun timp în care Persoanele divine să nu fi existat. Dacă se 

acceptă că Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:8), atunci trebuie să se admită că nu există 

dragoste decât dacă sunt cel puțin două Persoane.821 În cadrul Planului de Mântuire, Tatăl prin 

Fiul este cel care a dat viață tuturor viețuitoarelor (Ioan 1:3; Coloseni 1:16-17). 

Deci, dacă Fiul nu este co-etern și co-egal cu Tatăl, atunci nu ar avea viața în Sine 

Însuși, deoarece ar fi dependent de Tatăl ca orice ființă. Prin urmare, Dumnezeu – Fiul este 

co-etern ca celelalte două Persoane divine. 

 

                                                        
818 E. G. White, RH December 1, 1891, par. 2: https://m.egwwritings.org/en/book/821.11626#11631 
819 E. G. White, ST August 29, 1900, par. 13: https://m.egwwritings.org/ro/book/820.16950#16966 
820 E. G. White, ST August 29, 1900, par. 15: https://m.egwwritings.org/ro/book/820.16950#16968 
821 Szallos-Farkas, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, 120. 

https://m.egwwritings.org/en/book/821.11626#11631
https://m.egwwritings.org/ro/book/820.16950#16966
https://m.egwwritings.org/ro/book/820.16950#16968
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4.3.4.2. Semi-arienii Adventiști 

După prima propoziție a citatului de mai sus, E. White în paragraful următor, a citat: 

„Domnul M-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui” (Proverbele 8:22-30),822 explicând faptul 

că această auto-existență a Fiului lui Dumnezeu a primit-o de la Domnul (ebr. YHWH sau 

Iahwé), adică din Tatăl. Niciodată nu a existat un timp în care Fiul să nu fi existat în strânsă 

comuniune cu Tatăl, înseamnă că din momentul în care a fost făcut (Proverbele 8:22)823 sau 

născut din Dumnezeu (Proverbele 8:24),824 nu a existat vreun timp în care Ei să nu fi avut 

comuniune de cea mai înaltă calitate.  

După cum îngerul Gabriel era în strânsă legătura cu Fiul lui Dumnezeu sau după cum 

Adam a fost într-o relație strânsă cu Eva (înainte de păcătuire), tot așa Fiul din momentul când 

a fost adus la existență (în preexistența Sa) era permanent într-o strânsă relație cu Tatăl înainte 

ca să fie creat universul cu ce este în el. Așa cum copiii oamenilor sunt oameni, primind prin 

naștere atributele umane, ei nu sunt semi-oameni sau, după cum, orice pui de mamifer este în 

cel mai înalt sens specia aceea de mamifer, dobândind prin naștere toate atributele speciei 

respective, acel pui de mamifer nu este semi-mamifer.825 

În concluzie, Fiul este auto-existent de când este născut din Dumnezeu și din clipa 

când a fost conceput a fost permanent într-o relație strânsă cu Tatăl.  

4.3.5. El era egal cu Dumnezeu, infinit și omnipotent 

E. White a scris despre Fiul: „El era egal cu Dumnezeu, infinit și omnipotent. El a 

putut plăti răscumpărarea pentru libertatea omului. El este Fiul etern auto-existent”.826 

Ce a vrut să sublinieze E. White prin această expresie: „El era egal cu Dumnezeu, 

infinit și omnipotent”? 

4.3.5.1. Trinitarienii Adventiști 

Dumnezeu – Fiul este co-etern și co-egal ca celelalte Persoane divine. El este infinit, 

adică fără început și fără sfârșit. Hristos a fost omnipotent când a săvârșit minuni (Ioan 9:32) 

sau când mergea pe mare (Marcu 6:49). Isus nu a murit ca un martir, ci fiindcă avea o natură 

divino-umană a murit pentru omenire, iar plata păcatului a suportat-o El ca oamenii să fie 

                                                        
822 E. G. White, ST August 29, 1900, par. 14: https://m.egwwritings.org/ro/book/820.16950#16967  
823 E. G. White, RH July 9, 1895, par. 13: https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339 
824 E. G. White, ST May 30, 1895, par. 3: https://m.egwwritings.org/ro/book/820.12885#12891 
825 Nader Mansour, “Putting the pieces together”, 12: 

http://old.revelation1412.org/files/1413/4269/9545/Putting_the_Pieces_Together.pdf 
826 E. G. White, Yi June 21, 1900, par. 2: https://m.egwwritings.org/en/book/469.4030#4035  

https://m.egwwritings.org/ro/book/820.16950#16967
https://m.egwwritings.org/en/book/821.14323#14339
https://m.egwwritings.org/ro/book/820.12885#12891
http://old.revelation1412.org/files/1413/4269/9545/Putting_the_Pieces_Together.pdf
https://m.egwwritings.org/en/book/469.4030#4035
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mântuiți. Isus și-a asumat funcția de „Fiu” în cadrul Planului de Mântuire, El fiind în aceeași 

măsură veșnic ca celelalte Persoane Dumnezeiești. Lăiu a scris:  

Dumnezeu nu apare, nu devine, nu a fost, ci El ESTE pur şi simplu, ERA şi VA FI. 

Prin aceasta se distinge, în esență, natura divină de cea creată. Creatorul nu poate avea 

început. Dacă Dumnezeu ar avea un început, indiferent cum ar fi imaginat acel 

început, El nu ar mai fi Dumnezeu, pentru că existența Lui s-ar datora unei cauze care 

L-a precedat. Şi astfel problema originii s-ar muta la minus infinit, obligându-ne, prin 

reducere la absurd, să credem în eternitatea Dumnezeirii, a naturii divine. Doar în 

păgânism zeii apar şi dispar, se nasc pe căi naturale sau neconvenționale sau se 

transformă în altceva. Nici nemurirea lor nu este absolută. În relațiile lor cu oamenii, 

zeii dau naștere la urmași inferiori, ființe care sunt mai mult decât oameni, dar mai 

puțin decât zei. Când vorbim despre Dumnezeul Bibliei, trebuie să fim în gardă şi să 

nu-L confundăm nici pe departe cu „divinitățile” fantastice ale păgânismului.827 

Toate Persoanele divine sunt la fel de eterne și egale în putere, iar Ei nu au început, pe 

când creaturile au un început. Ființele create depind de puterea pe care le-o oferă Dumnezeu. 

4.3.5.2. Semi-arienii Adventiști 

Fiul lui Dumnezeu este egal cu Tatăl Său, însă trebuie ținut cont că E. White a scris în 

1870: „Tatăl a făcut atunci cunoscut faptul că El Însuși a rânduit ca Domnul Hristos, Fiul Său, 

să fie egal cu Sine; așa că oriunde, prezența Fiului Său avea să fie ca și propria Lui 

prezență”,828 iar în 1904 a scris: „Dumnezeu este Tatăl lui Hristos; Hristos este Fiul lui 

Dumnezeu. Lui Hristos I s-a dat o poziție proslăvită. El a fost făcut egal cu Tatăl. Toate 

gândurile lui Dumnezeu sunt descoperite Fiului Său”.829 Singura Ființă din univers, Fiul lui 

Dumnezeu, care a putut muri pentru om pentru ca ei să fie eliberați din păcat a primit 

eternitatea din momentul în care a fost născut din Dumnezeu Tatăl. Fiul a moștenit prin 

naștere divină natura divină cu toate atributele divine. 

Datorită naturii divine pe care a moștenit-o prin naștere din Tatăl, Fiul trăiește prin 

Sine Însuși, fiind auto-existent, omnipotent, infinit și egal în putere cu Tatăl.  

4.3.6. Dumnezeirea absolută a lui Isus Hristos 

E. White afirmă că „măreția lui Dumnezeu nu poate fi măsurată sau înțeleasă. Această 

doctrină care neagă Dumnezeirea absolută a lui Isus Hristos neagă Dumnezeirea Tatălui”.830 

Ce a vrut să afirme E. White prin expresia „Dumnezeirea absolută a lui Isus”? 

                                                        
827 F. Lăiu, “Triunitatea”, Ce învață Biblia: http://florinlaiu.com/triunitatea/ 
828 E. G. White, 1SP 17.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/141.56#59 

E. G. White, Aî 32.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156 
829 E. G. White, 8M 268.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#21983 
830 E. G. White, ST June 27, 1895, par. 3: https://m.egwwritings.org/en/book/820.12935#12941  

http://florinlaiu.com/triunitatea/
https://m.egwwritings.org/ro/book/141.56#59
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156
https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#21983
https://m.egwwritings.org/en/book/820.12935#12941
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4.3.6.1. Trinitarienii Adventiști 

Lăiu zice că în Isaia 9:6, cele două nume: „Dumnezeu Viteaz (/Erou)” și „Părinte-

Veşnic” subliniază divinitatea absolută a lui Isus.831  

Deci, Dumnezeu – Fiul este nelimitat în putere și fără început al existenței precum 

sunt Dumnezeu – Tatăl și Dumnezeu – Duhul Sfânt, pentru că toate cele trei Persoane sunt 

divini absoluți. 

4.3.6.2. Semi-arienii Adventiști 

Nimeni nu poate să-L înțeleagă/cunoască perfect pe Dumnezeu, decât atât cât i-a fost 

descoperit fie prin Biblie, fie prin scrierile lui E. White sau fie prin alt mijloc acceptat de 

Dumnezeu. Fiul este tot atât de divin ca și Tatăl, numai că Fiul are un început, pe când Tatăl 

nu are început. Fiul a primit prin moștenire în momentul nașterii din Tatăl toate atributele 

divine. Fiul este învestit să fie egal cu Dumnezeu de către Dumnezeu (Tatăl),832 dar Fiul nu îi 

va lua Tatălui niciodată locul de Suveran al universului. Fiul este în mod absolut 

Dumnezeu, în ceea ce privește natura, din momentul în care a fost născut/adus la existență, 

dar Fiul nu este Dumnezeul infinit, ci, așa cum zice E. White: „Fiul Dumnezeului infinit”.833   

E. White a afirmat despre Fiul: „Domnul Isus Hristos, singurul Fiu născut al Tatălui, 

este cu adevărat Dumnezeu în infinitate, dar nu în personalitate”.834 În altă parte a scris: 

„Scripturile arată în mod lămurit legătura dintre Dumnezeu și Hristos și înfățișează cât se 

poate de limpede personalitatea și individualitatea fiecăruia”.835 Fiul este Dumnezeu în ceea 

ce priveşte natura divină, există mai înainte de orice este creat în univers, din acest motiv este 

Dumnezeu în infinitate, dar nu este Dumnezeul Tatăl care l-a adus la existență pe singurul Fiu 

divin născut al Tatălui înainte de a fi ceva creat în univers, deoarece Tatăl prin Fiul a creat 

toate lucrurile din univers, inclusiv timpul (Proverbele 8:22-31; Coloseni 1:15-17; Evrei 1:2).  

În concluzie, dacă se ține seama de toate declarațiile Bibliei și ale lui E. White, Fiul 

este divin/Dumnezeu, deoarece are natură divină absolută și nelimitată, tot așa cum un copil 

uman este om/uman, deoarece are natură umană. 

                                                        
831 F. Lăiu, “Triunitatea”, Răspunsuri la obiecţii antitrinitariene: Isaia 9:6: http://florinlaiu.com/triunitatea/ 
832 E. G. White, Aî 32.4: https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156 
833 E. G. White, MP 131.2: https://m.egwwritings.org/ro/book/2012.764#766 
834 E. G. White, Ms 116, 1905, par. 19: https://m.egwwritings.org/en/book/14070.10633001#10633025  
835 E. G. White, 8M 268.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#1452  

http://florinlaiu.com/triunitatea/
https://m.egwwritings.org/ro/book/2025.153#156
https://m.egwwritings.org/ro/book/2012.764#766
https://m.egwwritings.org/en/book/14070.10633001#10633025
https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#1452
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4.3.7. El și Tatăl erau de o singură substanță, care posedă aceleași atribute 

E. White a scris despre Fiul: „‘Eu și Tatăl Meu suntem una’ [Ioan 10:30]. Cuvintele 

lui Hristos erau pline de înțeles profund, în timp ce a afirmat că El și Tatăl erau de o singură 

substanță, care posedă aceleași atribute. Evreii I-au înțeles sensul, nu a existat niciun motiv 

pentru care ar fi trebuit să înțeleagă greșit și au luat pietre pentru a-L ucide”.836 

Ce a vrut să scoată în evidență E. White prin expresia: „El și Tatăl erau de o singură 

substanță, care posedă aceleași atribute”? 

4.3.7.1. Trinitarienii Adventiști 

Lăiu a menționat: „Scriptura, deși vorbește despre trei Persoane divine, mărturisește o 

singură substanță divină”.837 Isus a zis că cineva l-a atins și a simțit că a ieșit o putere din El 

(Luca 8:46). Prin acest exemplu, Isus având natură divină și atribute divine, a simțit că a ieșit 

o putere din El. Dumnezeu – Fiul cât a fost pe Pământ „era conștient că puterea prin care 

vindeca pe alții, deși depindea acum de voia lui Dumnezeu și de acțiunea supranaturală a 

Duhului Sfânt, se afla în Sine Însuşi”.838 Prin această exprimare se transmite idea 

consubstanțialității drept caracteristică a persoanelor divine. 

Dumnezeu – Fiul a avut și continuă să aibă o natură/esență/substanță divină și posedă 

toate atributele divine, fiind co-egal și co-etern ca celelalte Persoane divine. 

4.3.7.2. Semi-arienii Adventiști 

„Iehova este numele dat lui Hristos”.839 Fiul lui Dumnezeu a primit numele de Iahwé 

sau „Iehova” (Cel ce trăiește prin Sine Însuși) prin moștenire din momentul nașterii din Tatăl 

(compară cu Exodul 23:20-21). Faptul că Isus și Tatăl sunt „de o singură substanță” înseamnă 

că sunt una (o unitate divină) „în natură, în caracter și în scop”,840 dar sunt diferiți în 

personalitate și individualitate.841 Dumnezeu Tatăl nu are început, pe când Fiul Său născut are 

început înainte de a fi creat ceva în univers. Prin naștere a primit toate atributele divine. Însă 

acest lucru nu trebuie confundat cu ideea care susține că Fiul este consubstanțial cu Tatăl și 

această substanță înseamnă indivizibilitate. Fiul lui Dumnezeu a putut experimenta moartea. 

Hristos deși avea o natură divino-umană, putea să se învieze singur, dar El a renunțat și la 

                                                        
836 E. G. White, ST November 27, 1893, par. 5: https://m.egwwritings.org/en/book/820.11893#11901 
837 Lăiu, “Triunitatea”, Răspunsuri la obiecţii antitrinitariene: 1 Pt 3:18: http://florinlaiu.com/triunitatea/ 
838 Lăiu, “Triunitatea”, Răspunsuri la obiecţii antitrinitariene: 1 Pt 3:18: http://florinlaiu.com/triunitatea/ 
839 E. G. White, ST May 3, 1899, par. 18: https://m.egwwritings.org/en/book/820.15824#15844 
840 E. G. White, PP 34.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#61 
E. G. White, TV 493.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.2222#2227 
841 E. G. White, 8M 268.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#1452 

https://m.egwwritings.org/en/book/820.11893#11901
http://florinlaiu.com/triunitatea/
http://florinlaiu.com/triunitatea/
https://m.egwwritings.org/en/book/820.15824#15844
https://m.egwwritings.org/ro/book/2674.54#61
https://m.egwwritings.org/ro/book/2711.2222#2227
https://m.egwwritings.org/ro/book/2671.1451#1452
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acest atribut divin și a lăsat la alegerea Tatălui dacă voia să îl învieze sau nu, deoarece Fiul nu 

a putut să vadă ce este după moartea Sa.842 Planul de Mântuire a fost făcut, astfel încât, dacă 

Fiul ar fi păcătuit într-un singur aspect cât ar fi fost pe Pământ, atunci Planul Mântuirii ar fi 

rupt/zădărnicit și jertfa Fiului nu ar fi fost acceptată de către Tatăl.843  

În concluzie, Fiul este de o substanță cu Tatăl, adică are natură divină și posedă toate 

atributele lui Dumnezeu Tatăl, dar Fiul nu este inseparat de Tatăl Ceresc din punct de vedere 

relațional, fiind una în ceea ce privește natura divină, una în ceea ce privește caracterul plin de 

dragoste și una în ceea ce privește scopul de a menține fericirea tuturor creaturile Sale care 

vor să facă voia Sa. Cu toate acestea, Cei doi divini au o personalitate și o individualitate 

separată fiecare. 

  

                                                        
842 E. G. White, 2SP 209.3: https://m.egwwritings.org/ro/book/2040.801#844 
843 E. G. White, HLL 119.1: https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.433#459 

https://m.egwwritings.org/ro/book/2040.801#844
https://m.egwwritings.org/ro/book/2000.433#459
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CONCLUZII 

Această lucrarea răspunde la întrebarea „Isus Hristos este numit Fiul lui Dumnezeu, 

care sunt concepțiile Adventiste Trinitariene și Semi-ariene despre nașterea Fiului lui 

Dumnezeu în preexistența Sa?” pentru a ști care sunt perspectivele Trinitariene și Semi-ariene 

în cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea despre Fiul lui Dumnezeu, dacă Fiul lui 

Dumnezeu are sau nu început în preexistența Sa.  

Nevoia înțelegerii acestui studiu este importantă pentru membrii din Biserica 

Adventistă de Ziua a Șaptea, deoarece există o polemică dacă „Fiul lui Dumnezeu” a avut un 

început sau a fost co-etern cu Dumnezeu. Studiul de față a urmărit să prezinte cât mai profund 

și obiectiv concepțiile Adventiste Trinitariene și Semi-ariene asupra expresiei „Fiul lui 

Dumnezeu”. (1) În concepția Adventistă Trinitariană: „Fiul lui Dumnezeu” este numit astfel 

doar în cadrul Planului de Mântuire, asumându-Și rolul de „Fiu”. Înainte de a fi făcut acest 

Plan al Mântuirii, cele trei Persoane ale Dumnezeirii (Trinitatea) s-au hotărât ca să conceapă 

un Plan de Mântuire pentru ca în cazul în care vreodată va exista vreo revoltă din partea 

creaturilor, ele să poată fi mântuite/salvate din robia păcatului. În cadrul acestui Plan, 

Persoanele divine Și-au stabilit/asumat câte un rol: Tată, Fiu și Duh Sfânt. „Fiul lui 

Dumnezeu” sau „cea dea doua Persoană a Dumnezeirii” sau „Dumnezeu – Fiul” este co-egal 

și co-etern ca celelalte două Persoane divine; (2) În cazul Semi-arienilor Adventiști, expresia 

„Fiul lui Dumnezeu” este una literală/reală, unde Dumnezeu este Tatăl, iar Fiul lui Dumnezeu 

este singurul Fiu divin real care a fost născut din Dumnezeu, având natură divină, dar cu 

început al existenței înainte de fi creat ceva în univers. Fiul este singurul și întâiul Fiul 

real/literal al lui Dumnezeu, având întâietate în toate lucrurile și moștenind tot ce este în 

univers atât prin calitatea de Fiu de drept, datorită moștenirii prin naștere din Tatăl, cât și prin 

calitate de Fiul prin fapte/merite, dovedind până la cruce că merită închinare din partea 

creaturilor. Fiul a fost făcut egal cu Dumnezeu (Tatăl) și lucrul acesta a fost confirmat în fața 

îngerilor înainte de crearea Pământului. Acest studiu a prezentat obiectiv concepțiile ambelor 

părți pentru a se vedea diferitele interpretări ale expresiei „Fiul lui Dumnezeu”.  

Concluzia fiecărui capitol o rezum astfel: la primul capitol (revizia literaturii), expresia 

„Fiul lui Dumnezeu” la popoarele păgâne se referă la reprezentantul unei Ființe divine care 

făcea legătura dintre Suveranul universului și oameni. În acest capitol se poate observa că 

popoarele păgâne înțelegeau că „Fiul” este: născut din Suveranul universului, adică este un 

Fiu literal, este un Fiu care mijlocește pentru omenire, este Cel care luptă contra unui vrăjmaș 

și era împăratul acelui popor. În conceptele popoarelor păgâne existau două ființe bune (Tatăl 



  

169 
 

și Fiul) și una rea (Satana). Cea rea (Satana) se lupta împotriva acelei ființe care purta numele 

de „Fiul”. Duhul Sfânt nu era considerat o Ființă, ci manifestarea supranaturală a Suveranului. 

Evreii consideră că doar Dumnezeu (Tatăl) este divin, la fel consideră și musulmanii.  

În cel de-al doilea capitol (primele 20 de secole) s-a putut observa că Părinții 

Bisericești au înțeles că „Fiul lui Dumnezeu”, adică Logos-ul este divin și este o Persoană 

precum Tatăl. În filosofia greacă s-a interpretat că Logos-ul (Cuvântul) în univers este un 

Principiu divin, nu o Persoană divină. Cu trecerea timpului unii teologi creștini au explicat 

Biblia prin intermediul filosofiei grecești, astfel încât au ajuns la concluzia că „Fiul lui 

Dumnezeu” este divin și născut din Dumnezeu, dar generat etern folosind o explicație 

filosofică grecească. Acești noi teologi creștini au folosit metoda de interpretare a bibliei cu 

modul de explicație al filosofiei grecești. Prin această generare eternă din Tatăl, Fiul lui 

Dumnezeu era subordonat Tatălui. Cu timpul au mai adăugat și faptul că Duhul Sfânt este 

încă o Persoană divină și subordonată Tatălui și Fiului. La Conciliul de la Niceea s-a stabilit 

că Fiul lui Dumnezeu nu are început, dar este născut din Dumnezeu în preexistența Sa, adică 

este generat etern din Tatăl folosind interpretările filosofice grecești. La Sinodul al doilea de 

la Constantinopol s-a stabilit că Duhul Sfânt este de-o substanță inseparabilă cu Tatăl și cu 

Fiul, unde toți Cei trei divini sunt un singur Dumnezeu, manifestat în trei ipostaze/persoane, 

iar Cei trei divini sunt co-egali și co-eterni. Arius și cei care credeau ca el considerau că Fiul 

lui Dumnezeu are un început în preexistența Sa și considera că Fiul se supune de bună voie 

Tatălui, fiind separat de Tatăl. Pionierii Adventiști considerau că doctrinele „trinitatea”, 

„nemurirea sufletului” și „păzirea duminicii” reprezintă vinul Babilonului. 

Drept concluzie, la cel de-al treilea capitol, se poate afirma că Biserica Adventistă de 

Ziua a Șaptea actuală, la nivel oficial care este Trinitariană, consideră că „Fiul lui 

Dumnezeu” este un Fiu „funcțional”, nu unul „real”, deoarece orice fiu al unui om are un 

început, dar în cazul celei „de-a doua Persoane a Dumnezeirii” nu se poate vorbi despre un 

început; pe când Semi-arienii Adventiști susțin faptul că Fiul lui Dumnezeu are un început în 

preexistența Sa, fiind născut din Tatăl, adică este un Fiu literal/real, iar Tatăl prin Fiul a creat 

timpul, tot universul și toate ființele din univers. 

La concluzia celui de-al patrulea capitol s-a demonstrat de ce „Fiul lui Dumnezeu” 

este un „Fiu” funcțional, din perspectiva Trinitariană Adventistă și un „Fiu” real, din 

perspectiva Semi-ariană Adventistă. În acest capitol au fost explicate versete din Vechiul 

Testament, Noul Testament și paragrafe din scrierile lui Ellen White. Greutatea dovezilor 

stabilește cine are dreptate.  
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Trinitarienii Adventiști susțin că Domnul Isus cât a fost pe Pământ Și-a folosit 

atributele divine pentru semeni; era una cu Tatăl (co-egal și co-etern); este unicat în univers 

având o natură divino-umană și întâiul născut al lui Dumnezeu născut „funcțional” în cadrul 

Planului de Mântuire moștenind universul; are toată plinătatea Dumnezeirii atât caracterul lui 

Dumnezeu cât și atributele divine, nu are început și nici sfârșit, poate să învieze pe oricine și 

trăiește independent de viața pe care o oferă Tatăl; în „sfatul de pace” din Cer erau Dumnezeu  

– Tatăl, Dumnezeu – Fiul și Dumnezeu – Duhul Sfânt, asumându-și fiecare câte un rol în 

cadrul Planului de Mântuire. 

Semi-arienii Adventiști consideră că Isus a făcut toate minunile prin puterea Tatălui; 

este una cu Tatăl în ceea ce privește natura divină, în caracter și scop, având un început din 

Tatăl prin naștere divină, moștenind toate atributele divine, nu este co-etern cu Tatăl, iar Tatăl 

I-a dat puterea de a fi co-egal cu Sine. Fiul de la întrupare este unicat în univers având o 

natură divino-umană, dar este singurul Fiu născut al lui Dumnezeu „literal/real”, nu doar  

„funcțional” și este întâiul născut fiind născut „literal/real” de trei ori de Dumnezeu (odată 

înainte de a fi ceva creat în univers, odată în Betleem și odată când a fost înviat) și având 

întâietate asupra tuturor lucrurilor fiindcă este moștenitorul de drept și de fapt al universului; 

cât a fost pe Pământ a trăit ca orice om având plinătatea Dumnezeirii în ceea ce privește 

caracterul lui Dumnezeu, nefolosind vreun atribut divin personal, ci a depins întru totul de 

Tatăl în facerea minunilor; putea să păcătuiască în orice moment când era pe Pământ și dacă 

păcătuia atunci ar fi fost despărțit de Tatăl pentru toată veșnicia; poate să învieze pe orice și 

trăiește independent de viața pe care o are în Sine Însuși de când a fost adus la existență în 

preexistența Sa; fiind singura Ființă din întregul univers care poate trăi la fel ca Tatăl, 

independent de viața pe care o oferă Tatăl, celelalte creaturi sunt dependente de viața pe care 

o oferă Tatăl; în „sfatul de pace” din Cer erau doar Tatăl și Fiul, iar în cadrul Planului de 

Mântuire, Tatăl este Tatăl „real/literal”, nu un „rol”, iar Fiul este un Fiu divin „real/literal” al 

Tatălui, nu un „rol” sau o „funcție”; nici Biblia și nici E. White nu folosesc cuvântul „Fiul” în 

cadrul Planului de Mântuire și nici în afara Planului de Mântuire, cu sens de „rol”, ci în sens 

„real”. Pionierii Adventiști de Ziua a Șaptea au considerat că învățătura care susține că Fiul 

este co-egal și co-etern ca Tatăl este o învățătură filosofică grecească și doctrina Trinităţii este 

vinul/doctrina Babilonului. Fiul lui Dumnezeu nu este Suveranul universului numit 

Dumnezeu Tatăl. Fiul lui Dumnezeu are un început din Tatăl argumentând cu textele: Psalmii 

109:3 din Septuaginta (110:3 în Textul Masoretic), Proverbele 8:24; Mica 5:2; Zaharia 6:12; 

Ioan 1:14,18; 3:16,18; 1 Ioan 4:9. El este moștenitorul de drept și pe merit: Matei 17:25,26; 

21:38; Luca 2:49; Faptele Apostolilor 13:33-34; Coloseni 1:15-18; Evrei 1:2,3,6. Fiul este 
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mai mic ca vârstă decât Tatăl și subordonat Tatălui: Ioan 5:30; 8:28; 14:28; 1 Corinteni 15:28. 

Fiul îl recunoaște pe Tatăl Său ca fiind Dumnezeul Său: Matei 27:46; Ioan 20:17; Apocalipsa 

3:2,12. Fiul recunoaște că are natură divină fiind una (în natură, caracter și scop) doar cu Tatăl 

(nu și cu Dumnezeu – Duhul Sfânt, pentru că Tatăl și Fiul sunt una în Duhul Lor, numit 

Duhul Sfânt): Ioan 10:30. Prin Fiul au fost create toate lucrurile, fiind meșterul care întocmea 

planurile Tatălui: Proverbe 8:30; Ioan 1:3; Coloseni 1:15-17; Evrei 1:2. Isus este numit 

Dumnezeu: Ioan 20:28; Evrei 1:9, dar nu este El singurul Dumnezeu adevărat, ci Tatăl; Fiul 

este Dumnezeu când în context nu este vorba despre Tatăl, ci apare relația între Fiul și 

oameni: Exodul 3:2,4 (vezi și alte texte unde este vorba despre „Îngerul Domnului”: Geneza 

16:7,9,10,11,13-14; 21:17-20; 22:11-12,15; 24:7,40,42,48,52,56; 31:11-13; 32:24-25,29 – 

Osea 12:4; Geneza 48:15-16; Numeri 20:16; Exodul 14:19,21,24-27,30-31; 15:1; 23:20-23; 

32:34; 33:2-3; Numeri 22:22-28,31-35,38 – Numeri 23:13,16; Iosua 5:13-15; 6:2; Judecători 

2:1-12; 5:23-24,31; 6:11-12,14,16-18,22-23; 13:3,6,8-11,13,15-23; 1 Cronici 21:16-20; Isaia 

63:9-11; Zaharia 3:1-6; 12:8; Maleahi 3:1 – Judecători 2:1) compară cu Ioan 10:33,36 etc., dar 

sunt situații când cuvântul „Dumnezeu” nu este aplicat Fiului, ci doar Tatălui, chiar dacă în 

context este vorba despre Dumnezeu și oameni (Exodul 20:1-3). Fiul lui Dumnezeu a luat 

asupra Sa numele Tatălui „Eu Sunt” (Geneza 15:1,7; 24:6; Exodul 3:14; 6:29; 20:2 etc.; 

compară cu Ioan 6:41; 8:12,58; 10:9,11; 14:26; 18:6,8; 19:21; Faptele Apostolilor 18:10; 

22:8; Apocalipsa 1:17-18; 2:23; 21:6 etc.). Sunt două Ființe divine care au lucrat de la început 

împreună: Proverbele 8:22-31; Ioan 1:1; Coloseni 1:15-17; Evrei 1:2-3.  

Perspectiva practică a acestei doctrine hristologice îi ajută pe creștini să înțeleagă mai 

bine cum lucrează Persoanele divine și cum pot imita oamenii felul cum se comportă Ființele 

divine. Perspectiva Trinitariană susține faptul că Dumnezeu este dragoste și rolurile de „Tată” 

și „Fiu” sunt un model pentru ființele umane ca să înțeleagă legătura dintre Persoanele divine: 

Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Ei trei fiind una în natură, caracter și scop; iar în cadrul Planului de 

Mântuire există această subordonare funcțională. Din perspectiva Adventistă Semi-Ariană, în 

cadrul familiei bărbatul îl reprezintă pe Tatăl divin, iar femeia pe Fiul divin. Această ordine de 

subordonare nu este una de asuprire, ci una de înțelegere și de armonie. Oamenii, până nu 

ajung să înțeleagă ce face fiecare Persoană divină, nu vor putea să se asemene cu Ființele 

divine (Tatăl și Fiul). Din acest motiv există neînțelegere în familii, fiindcă unul din cei doi 

umani nu vor să reflecte caracterul Ființelor divine. Tatăl și Fiul nu sunt doar funcții, ci două 

Persoane cu o individualitate și o personalitate distinctă fiecare, unde Tatăl are un mod de a 

gândi și acționa ca Tată Ceresc și cu responsabilități specifice de Tată Ceresc (păstrând 

ordinea universului prin legi clare pentru fericirea ființelor create), iar Fiul are un mod de a 
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gândi și acționa ca Fiu Ceresc și cu responsabilităţi specifice de Fiu Ceresc (cel care susține 

tot ce a fost creat, împlinind voia Tatălui și fiind Mijlocitorul între Tatăl și ființele 

inteligente); tot așa Adam este bărbatul cu un mod de a gândi și acționa specific unui bărbat și 

cu responsabilități specifice unui mascul (de a aduce ordinea în familie și a-i învăța dăruirea 

pe membrii familiei), iar Eva este femeia cu un mod de a gândi și acționa specific unei femei 

și cu responsabilități specifice unei femei (de a fi afectivă, de a mijloci pentru copiii și de a 

asculta în dragoste de soțul ei pentru a împlini scopul lui Dumnezeu ca familie). Duhul Sfânt 

este Duhul Tatălui și Duhul Fiului, unde Tatăl și Fiul sunt una în Duh; Adam și Eva sunt una 

în trup (uman). Ideea că oricine poate fi tatăl în familie și oricine poate fi mama într-o familie 

sau că amândoi să fie tată, fie mamă sau amândoi să fie tată, respectiv mamă, pleacă de la o 

doctrină a Dumnezeirii care consideră că Persoanele divine sunt co-egale și co-eterne înainte 

de Planul de Mântuirii și în cadrul acestui Plan fiecare își asumă un rol, după cum voiește. 

Din acest motiv au apărut homosexualii care consideră că în cadrul familiei își pot luat orice 

rol doresc (de tată sau de mamă sau o altă formă de organizare familială). Doctrina biblică 

despre familie susține faptul că orice tată este tată cu responsabilități specifice masculine, iar 

mama este mamă cu responsabilități specifice feminine. Ei doi lucrează împreună pentru a 

reflecta relația dintre Tatăl și Fiul, fiind una în natură, caracter și scop. Ei se ajută între ei, se 

sprijină unul pe celălalt pentru a împlini misiunea lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu l-a creat 

pe Adam ca să îngrijească grădina Eden, iar pe Eva a creat-o pentru Adam, ca să îi fie un 

ajutor potrivit, adică un tovarăș de muncă și de relaționare.  

Dragă cititorule, dacă ai întrebări sau vrei să îmi comunici ceva, atunci poți să mă 

contactezi pe e-mail: lechovoleaioanandrei@yahoo.ro 
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