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Mulți adventiști de ziua a șaptea vin cu citate ca cea de mai jos pentru a
susține că nu mai pot exista adevăruri care să fie revelate și acceptate
de Biserică. Dar Ellen White nu afirmă niciodată că nu vor mai exista
adevăruri, ci dimpotrivă. După cum putem vedea, principiul exprimat în
citatul de mai jos este că vechile repere nu pot fi înlocuite cu adevăruri
noi:

"Nu există nicio scuză pentru ca cineva să adopte poziția că nu mai
există alte adevăruri care să fie revelate și că toate expunerile noastre
din Scriptură sunt fără eroare. FAPTUL CĂ ANUMITE DOCTRINE AU
FOST SUSȚINUTE CA ADEVĂR TIMP DE MULȚI ANI NU ESTE O
DOVADĂ CĂ IDEILE NOASTRE SUNT INFAILIBILE. Trecerea timpului
nu va transforma eroarea în adevăr, iar adevărul are capacitatea de a fi
imparțial. Nici o doctrină adevărată nu va pierde nimic printr-o cercetare
atentă.

Domnul dorește ca opiniile noastre să fie testate, pentru ca noi să
vedem necesitatea de a examina îndeaproape oracolele vii pentru a
vedea dacă suntem sau nu în credință. Mulți dintre cei care pretind că
cred în adevăr au fost mulțumiți, spunând: "Sunt bogat, am belșug de
bunuri și nu am nevoie de nimic. Apocalipsa 3:17. - The Review and
Herald, 20 decembrie 1892.

Ea afirmă clar că până și doctrinele (dezvăluite după vechile repere -
fundamentele credinței noastre) acceptate de Biserică pot conține erori și
că un studiu mai fidel al Bibliei le poate corecta.

"A spus ghidul meu: "Mai este multă lumină care trebuie să strălucească
din Legea lui Dumnezeu și din Evanghelia dreptății. Mesajul, înțeles în
adevăratul său caracter și proclamat în Duhul Sfânt, va lumina pământul
cu gloria sa." 2MR 58, 1888 Materials, p. 160, și în 3 EGW Biography, p.
389.

Alți frați spun că a vorbi despre anumite chestiuni delicate din Biblie îl
poate ofensa pe Dumnezeu, că acestea aparțin înțelepciunii Sale infinite
și că nu ar trebui să ne amestecăm în astfel de chestiuni.

"Nimic nu mă alarmează mai mult decât să văd spiritul de dezacord
manifestat de frații noștri. Ne aflăm pe un teren periculos atunci când nu
putem să ne unim ca și creștini și să examinăm cu politețe punctele



controversate. Simt o dorință de a fugi din acel loc, ca nu cumva să
primesc mucegaiul celor care nu pot cerceta cu sinceritate doctrinele
Bibliei. "Cei care nu pot examina în mod imparțial dovezile unei poziții
care diferă de a lor, nu sunt potriviți pentru a preda în nici un
departament în cauza lui Dumnezeu." Ellen G White 1MS 480.2.

Trăim în vremuri periculoase și nu se cuvine să acceptăm tot ceea
ce se pretinde a fi adevărat fără să examinăm temeinic; NU PUTEM
REFUZA NIMIC CARE ARE FRUCTELE DUHULUI LUI DUMNEZEU.
Dar ar trebui să fim ÎNVĂȚĂTORI, blânzi și umili din inimă. Unii se opun
la tot ceea ce nu este de acord cu propriile lor idei și, procedând astfel,
își pun în pericol interesele lor veșnice la fel de sigur cum a făcut-o
națiunea evreiască respingându-l pe Hristos. -The Review and Herald,
20 decembrie 1892.

Divinitatea

Sunt unii care spun că doctrina Dumnezeirii în Trei Persoane este o
invenție catolică și că, prin urmare, nu ar trebui să o acceptăm, deoarece
ei cred că Trinitatea (inventată de catolici) înseamnă Trei Persoane
Divine distincte sau Divinitate (doctrina protestantă).

---În continuarea acestui studiu vom vedea ce este DUMNEZEU, dar mai
întâi să vedem ce este Trinitatea, pentru că acesta este principalul
obstacol; majoritatea antitrinitarienilor nu știu de unde vine termenul și ce
înseamnă cu adevărat.

++++++ Concepția termenului "trinitate" și definirea acestuia

---Noul Dicționar Biblic explică faptul că "doctrina normală a trinității a
fost rezultatul mai multor încercări inadecvate de a explica cine și ce este
cu adevărat Dumnezeul creștin...... Pentru a rezolva aceste probleme,
părinții bisericii s-au întâlnit în anul 325 d.Hr. la Conciliul de la Niceea
pentru a stabili o definiție biblică ortodoxă a identității divine." Cu toate
acestea, abia în anul 381, "la Conciliul de la Constantinopol, a fost
afirmată divinitatea Duhului Sfânt".

---În timp ce Tertulian a introdus termenul "trinitate", ceea ce el a învățat
și a crezut este diferit de ceea ce este astăzi doctrina trinității. Și pentru
că el a introdus acest termen, înseamnă că doctrina trinității, așa cum
este ea învățată astăzi, nu exista pe vremea lui Tertulian. Și dacă nu a
existat în timpul lui, atunci nu ar fi putut exista în timpul lui Hristos și al
apostolilor.



---Tertulian, însă, a introdus idei păgâne în serviciul de închinare. El
preda rugăciuni pentru morți și făcea semnul crucii pe fruntea
credincioșilor. De asemenea, a scufundat oamenii de trei ori pentru a-i
boteza. Tertulian a recunoscut în mod liber că a adoptat aceste idei din
învățăturile păgâne și că nu le putea susține din Scriptură, dar a crezut
că, dacă creștinii ar adopta unele ritualuri păgâne, le-ar fi mai ușor să se
alăture creștinismului.

---Wikipedia precizează ce credea Tertulian despre divinitate:

---Tertulian a fost doar un precursor al doctrinei niceene și nu a declarat
trinitatea. Folosirea termenului trinitas (latină: "Trinitate") subliniază
caracterul multiplu al lui Dumnezeu. În tratatul său împotriva lui Praxeas,
el a folosit cuvintele: "Trinitate și economie, persoane și substanță". Fiul
este distinct de Tatăl, iar Duhul Sfânt de Tatăl și de Fiul. "Acești trei sunt
o substanță, nu o persoană; și se spune: "Eu și Tatăl Meu suntem una",
nu din cauza singularității numărului, ci din cauza unității de substanță."
În cartea sa, Tertulian împotriva lui Praxeas, el afirmă, de asemenea, că
Fiul nu era co-eternal cu Tatăl și că a avut un început ca Fiu născut al lui
Dumnezeu. Nici nu a învățat că Duhul Sfânt este o ființă literală. ASTFEL
ÎNCÂT DOCTRINA TRINITĂȚII, AȘA CUM O CUNOAȘTEM ASTĂZI,
NICI MĂCAR NU PROVINE DE LA OMUL CARE A INTRODUS
CUVÂNTUL "TRINITATE".

---Doctrina trinității a fost formalizată abia după ce Biblia a fost
completată și apostolii au murit în mormintele lor, și la mult timp după ce
omul care a introdus cuvântul "trinitate" a murit și a ajuns în mormânt. A
fost nevoie de secole mai târziu ca teologii să se lămurească asupra a
ceea ce credeau și să formuleze credința în trinitate!

++++++++++ De ce chiar și cei care cred în doctrina trinității o găsesc
atât de greu de explicat?

---Un Dicționar de cunoștințe religioase afirmă cu privire la trinitate: "Cu
privire la ce anume este această doctrină, sau mai degrabă cum trebuie
explicată, trinitarienii nu sunt de acord între ei. - (Lyman Abbott, editor,
1885, "Trinitarienii".)

---Răspunsul este simplu, dar șocant. Este pentru că Biblia nu ne învață
acest lucru! Nu se poate dovedi sau explica nimic din Biblie care nu este
biblic. Biblia este singura noastră sursă sigură de revelație divină. Iar
adevărul, după cum vom vedea, este că conceptul de trinitate pur și
simplu nu face parte din revelația lui Dumnezeu către omenire.



--- Enciclopedia Internațională Standard a Bibliei recunoaște că "'trinitate'
este un termen din secolul al doilea care nu se găsește nicăieri în Biblie,
iar Scripturile nu prezintă o declarație trinitară închegată". - (1988, vol. 4,
"Trinitatea", p. 914). El mai afirmă că "părinții bisericii au cristalizat
doctrina în secole succesive", mult timp după ce apostolii au dispărut de
pe scenă.

-- Martin Luther, preotul german care a inițiat Reforma protestantă, a
spus: "Este sigur că numele de "trinitate" nu se găsește în Sfânta
Scriptură, ci a fost conceput și inventat de om." - (retipărit în The
Sermons of Martin Luther, John Lenker, editor, Vol. 3, 1988, p. 406)

++++++ Originile păgâne ale "trinității".

--- Pe mulți i-ar surprinde să afle că începuturile absolute ale doctrinei
celor trei într-o trinitate se întorc la Turnul Babel de pe câmpia Sinar,
lângă râul Eufrat, la multe generații după potop.

---Trinitatea a început în vechiul Babilon cu Nimrod - Tammuz - și
Semiramis. Semiramida a cerut închinare pentru soțul ei, pentru fiul ei și
pentru ea însăși. Ea a susținut că fiul ei, era atât tatăl, cât și fiul. Da, el
era "Dumnezeu Tatăl" și "Dumnezeu Fiul", prima trinitate divină de
neînțeles. - (The Two Babylons, Alexander Hislop, p. 51)

---Semiramis a fost în curând aclamată ca "Regina Cerului" (Ashtarte).
Simbolul ei a devenit luna, iar soțul ei, Nimrod, se numea Baal, zeul
soarelui, și astfel simbolul său a devenit soarele.

-- Deci aflăm că TRINITATEA își are originile în Babilon.

---Dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit și nu ar fi confundat limbile, atunci
nu am fi avut nicio speranță de a avea adevărul pe care îl avem astăzi.
De asemenea, descoperim că această închinare la trei a fost preluată în
toate culturile diferite pe care le avem astăzi, dar a luat nume diferite,
deoarece Dumnezeu a confundat limbile, așa cum găsim în Geneza 11.

-- Deci, în Egipt, trinitatea a devenit Osiris, Horus și Isis. În Grecia erau
Zeus, Apollo și Atena. În India existau Brahma, Vishnu și Shiva, toți
aveau o aureolă galbenă în jurul capului, reprezentând zeul soarelui.
Sistemul de la Roma a adoptat același simbol, în care sfinții sunt
reprezentați cu o aureolă în jurul capului. Cei mai mulți tind să creadă că
acest lucru înseamnă că sunt sfinți, dar de fapt reprezintă zeul soarelui.
Și, apropo de Roma, ei îi aveau pe Jupiter, Marte și Venus.



++++++Definiția catolică a "trinității".
http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p1s2c1p2.htm

---252 Biserica folosește (I) termenul "substanță" (uneori redat și prin
"esență" sau "natură") pentru a desemna ființa divină în unitatea sa, (II)
termenul "persoană" sau "ipostas" pentru a desemna pe Tatăl, Fiul și
Sfântul Duh în distincția reală dintre ei, și (III) termenul "relație" pentru a
desemna faptul că distincția lor se află în relația fiecăruia cu ceilalți.

---Trinitatea este Una. Noi nu mărturisim trei Dumnezei, ci un singur
Dumnezeu în trei persoane, "Treimea consubstanțială "83. Persoanele
divine nu împart între ele aceeași divinitate, ci fiecare dintre ele este
Dumnezeu întreg și complet: "Tatăl este ceea ce este Fiul, Fiul ceea ce
este Tatăl, Tatăl și Fiul ceea ce este Sfântul Duh, adică, prin natura lor,
un singur Dumnezeu. 84 În cuvintele Conciliului al IV-lea din Lateran
(1215), "Fiecare dintre persoane este acea realitate supremă, adică
substanța, esența sau natura divină "85 .

---254 Persoanele divine sunt cu adevărat distincte una de alta:
"Dumnezeu este unul, dar nu este solitar. "86 "Tatăl", "Fiul", "Duhul
Sfânt" nu sunt doar nume care desemnează moduri de ființă divină, căci
ele sunt cu adevărat distincte una de alta: "Nu Tatăl este Fiul, nici Fiul nu
este Tatăl, nici Fiul nu este Tatăl, nici Duhul Sfânt nu este Tatăl sau Fiul.
"87 Ele sunt distincte în relațiile lor de origine: "Tatăl este cel care
generează, Fiul este cel care generează și Duhul Sfânt este cel care
provine. "88 Unitatea divină este trinitară.

---255 Persoanele divine sunt relative una față de cealaltă. Deoarece nu
divizează unitatea divină, adevărata distincție a persoanelor una față de
alta constă doar în relațiile care le leagă una de alta: "În numele
relaționale ale persoanelor, Tatăl este legat de Fiul, Fiul de Tatăl și
Duhul Sfânt de amândoi. Într-adevăr, "totul (în ei) este unul în care nu
există nicio opoziție de relație "90. "Din cauza acestei unități, Tatăl este
totul în Fiul și totul în Duhul Sfânt; Fiul este totul în Tatăl și totul în Duhul
Sfânt; Duhul Sfânt este totul în Tatăl și totul în Fiul "91 .

---Concluzie: După cum se poate vedea, există multă confuzie în
doctrina catolică, dar cu un studiu atent, aceasta poate fi rezumată după
cum urmează: Doctrina trinității, așa cum este definită astăzi, afirmă că
Dumnezeu este alcătuit din trei personalități distincte care împărtășesc
aceeași "natură", aceeași "substanță". Putem găsi acest lucru în lumea
noastră de astăzi - persoane diferite care împart aceeași substanță?



Bineînțeles, persoanele care suferă de tulburare de personalitate
multiplă. Practic, doctrina trinității, așa cum este definită astăzi, ne învață
despre un Dumnezeu schizofrenic. Acest lucru nu are nimic de-a face cu
DUMNEZEU din Biblie.

+++ CE ESTE DIVINITATEA?

---Ce are de spus Duhul Profeției despre DEITATE? Cum s-a dezvoltat
această doctrină în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea?

Printre pionieri existau două grupuri: trinitarienii și antitrinitarienii, dar
acest lucru nu i-a împiedicat să lucreze împreună la proclamarea
mesajului celui de-al treilea înger. Ellen White nu și-a declarat poziția
până în jurul anului 1900. În această perioadă și după aceea are multe
citate care dezvăluie credința ei despre Divinitate. Acesta este motivul
pentru care nu a fost acceptată ca doctrină biblică până acum. Biserica a
prezentat această doctrină în 1913, pe când Ellen White era încă în
viață, iar ea nu a obiectat la acest lucru.

Ellen White nu a folosit niciodată termenul "Trinitate", deși s-a referit la
faptul că în Trio-ul ceresc există trei persoane vii. (Evangelism, p. 446).

Mângâietorul, pe care Hristos a promis că îl va trimite după ce se va
înălța la cer, este Duhul Sfânt în toată plinătatea Dumnezeirii, care
manifestă puterea harului divin tuturor celor care Îl primesc pe Hristos și
cred în El ca Mântuitor personal. Există trei persoane vii în trioul ceresc;
în numele acestor trei mari puteri - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt - cei care îl
primesc pe Hristos prin credință sunt botezați, iar aceste puteri vor
coopera cu supușii ascultători ai cerului în eforturile lor de a trăi o viață
nouă în Hristos. {Ev 446.3}

Ea credea în plinătatea dumnezeirii lui Hristos, declarând că Hristos era
în esență Dumnezeu și, în cel mai înalt sens, era cu Dumnezeu din toată
veșnicia, Dumnezeu peste toate, binecuvântat pentru totdeauna.
(Review and Herald, 5 aprilie 1906; vezi Exaltarea lui Isus, p. 10;
Selected Messages, vol. 1, p. 290).

Ea s-a referit, de asemenea, la Duhul Sfânt ca fiind a treia persoană a
Divinității (Desire of Ages, p. 625).

--Păcatul putea fi combătut și învins doar prin intermediul puternicei



acțiuni a celei de-a treia Persoane a Dumnezeirii, care va veni fără
energie modificată, dar în plinătatea puterii divine. (Dorința veacurilor, p.
625)

Comentariile ei, compilate în Evangelicalism, pp. 445-448, sugerează că
ea credea că Scripturile învață existența a trei Persoane divine veșnice.

Mai multe afirmații despre personalitatea Duhului Sfânt sunt adunate în
The Evangelist, pp. 447-448. În 1906, de exemplu, a scris:

Duhul Sfânt are o personalitate, altfel nu ar putea să dea mărturie
spiritelor noastre și cu spiritele noastre că suntem copii ai lui Dumnezeu.
În plus, trebuie să fie o persoană divină, altfel nu ar putea cerceta
secretele care sunt ascunse în mintea lui Dumnezeu. Căci cine dintre
oameni cunoaște lucrurile omului, dacă nu Duhul omului care este în el.
Tot așa nici un om nu a cunoscut lucrurile lui Dumnezeu, decât Duhul lui
Dumnezeu (1 Cor. 2:11) (Evangelism, 447, 448).

Mintea umană este impresionată de această ceremonie, care este
începutul vieții creștine. Înseamnă mult. Lucrarea de mântuire nu este o
chestiune măruntă, ci atât de vastă încât cele mai înalte autorități învață
prin credință exprimată prin instrumentul uman. Divinitatea eternă, Tatăl,
Fiul și Duhul Sfânt, este implicată în acțiunea necesară pentru a da
siguranță instrumentului uman și pentru a uni tot cerul pentru a contribui
la exercitarea facultăților umane, astfel încât să se poată ajunge la
plinătatea celor trei Puteri pentru a le uni în marea lucrare stabilită. Prin
unirea puterilor cerești cu cele umane, oamenii pot deveni, prin
eficacitatea cerească, părtași ai naturii divine și lucrători împreună cu
Hristos. Ridică-ți ochii - Pagina 146

Divinitatea a fost mișcată de milă față de umanitate, iar Tatăl, Fiul și
Duhul Sfânt s-au dăruit lucrării de formare a unui plan de răscumpărare.
Pentru a realiza pe deplin acest plan, s-a hotărât ca Hristos, singurul Fiu
născut al lui Dumnezeu, să Se dea pe Sine însuși ca jertfă pentru păcat.
Prin ce se putea măsura profunzimea acestei iubiri? Dumnezeu ar face
imposibil ca omul să spună că ar fi putut face mai mult (Sfaturi despre
sănătate, p. 219).

Descriindu-le ucenicilor Săi lucrarea și funcția Duhului Sfânt, Isus a
căutat să le insufle bucuria și speranța pe care le încuraja propria Sa
inimă. El s-a bucurat de ajutorul abundent pe care l-a oferit bisericii Sale.
Duhul Sfânt a fost cel mai înalt dintre toate darurile pe care le putea
solicita de la Tatăl Său pentru înălțarea poporului Său. Duhul trebuia să
fie dat ca agent regenerator, iar fără acesta jertfa lui Hristos ar fi fost



inutilă. Puterea răului se întărea de secole, iar supunerea oamenilor la
această captivitate satanică era uimitoare. Păcatul putea fi combătut și
învins doar prin intervenția puternică a celei de-a treia Persoane a
Dumnezeirii, care urma să vină nu în energie modificată, ci în plinătatea
puterii divine. Duhul Sfânt este cel care face eficient ceea ce a fost
realizat de Răscumpărătorul lumii. Prin Duhul, inima este purificată. Prin
Duhul, credinciosul devine părtaș la natura divină. Hristos a dat Duhul
Său ca putere divină pentru a învinge toate tendințele rele moștenite și
cultivate și pentru a imprima caracterul Său propriu bisericii Sale. Dorința
veacurilor p. 626, 1898.

...pe care Hristos a promis că îl va trimite după ce se va înălța la cer,
este Duhul Sfânt în toată plinătatea Dumnezeirii, care manifestă puterea
harului divin tuturor celor care Îl primesc pe Hristos și cred în El ca
Mântuitor personal. Există trei Persoane vii în Trio-ul ceresc; în Numele
(singular) acestor Trei Mari Puteri - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt - cei care îl
primesc pe Hristos prin credință sunt botezați, iar aceste puteri vor
coopera cu supușii ascultători ai cerului în eforturile lor de a trăi o viață
nouă în Hristos.

"El a hotărât să dea reprezentantului Său (Duhul) a treia persoană a
Dumnezeirii" semnele vremurilor 01/12/1889

"când renunți deschis la păcat și la satana, cele trei Mari Puteri ale
cerului se angajează să te ajute să fii un biruitor" semnele vremurilor
12/o2/1902

"cele trei mari puteri ale Cerului, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt semnele
vremurilor 11/03/1903

"păstrați-vă acolo unde cele Trei Mari Puteri ale Cerului, Tatăl, Fiul și
Duhul Sfânt pot fi eficiența voastră" semnele vremurilor 10/05/1905

"în marea lucrare de desăvârșire vom întâlni pericole pe care nu vom ști
cum să le înfruntăm, dar să nu uităm că cele Trei Mari Puteri ale Cerului
sunt la lucru" revew and herald 05/05/1903

"Faptul că ai fost botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh
este o asigurare că, pe măsură ce le ceri ajutorul, aceste puteri te vor
ajuta în orice situație de urgență. 6T 99

"Tatăl, Fiul și Sfântul Duh se angajează să coopereze cu instrumentele
umane sfințite" review and herald 17/05/1906



"Divinitatea a fost mișcată de milă pentru rasă și Tatăl, Fiul și Duhul
Sfânt s-au dat pe ei înșiși pentru a duce la îndeplinire planul de
răscumpărare" Review and Herald 02/05/1912

Mângâietorul, pe care Hristos a promis că îl va trimite după înălțarea Sa
la cer, este Duhul Sfânt în toată plinătatea Dumnezeirii, care manifestă
puterea harului divin tuturor celor care îl primesc pe Hristos și cred în El
ca Mântuitor personal. Există trei persoane vii în trioul ceresc; în numele
acestor trei mari puteri - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt - cei care îl primesc pe
Hristos prin credință sunt botezați, iar aceste puteri vor coopera cu
supușii ascultători din ceruri în eforturile lor de a trăi o viață nouă în
Hristos. (Mărturii speciale, seria B, nr. 7, pp. 62, 63. 1905).

"În copilărie și tinerețe, El [Hristos] a avut un caracter perfect, care i-a
marcat viața de mai târziu. A crescut în înțelepciune și cunoaștere. Când
s-au adus jertfe, Duhul Sfânt L-a învățat că viața Lui trebuia să fie jertfită
pentru viața lumii". TA 167

"Trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt, care este o Persoană la fel de
mult ca și Dumnezeu [Tatăl], umblă prin aceste locuri. Manuscris 66,
1899. (Dintr-o adresă către elevii școlii din Avondale) Ev 616

"Păcatul poate fi combătut și poate fi învins doar prin lucrarea puternică
a celei de-a treia Persoane a Dumnezeirii, care vine nu cu o putere
modificată, ci cu plinătatea puterii divine." DA 671

"Lucrarea este dispusă/este prezentată în fața fiecărui suflet care își
exprimă credința în Iisus Hristos prin botez și a devenit beneficiar al
lucrării celor Trei Persoane - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt...". MS 57, 1900

"Duhul Sfânt este o Persoană pentru că El mărturisește împreună cu
duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu." MS 20, 1906, p.9

"Duhul Sfânt este Mângâietorul, în numele lui Hristos. El îl personifică pe
Hristos, dar este o personalitate distinctă." MS 93, 1893

"Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, puteri infinite și omnisciente, îi primesc pe cei
care intră efectiv în relație de legământ cu Dumnezeu. Trei Agenți
distinși, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, lucrează împreună pentru ființele
umane." MS 27a, 1900

Istoria "trinității" în cadrul IASD



****

În Advent Review and Sabbath Herald din 5 noiembrie 1861 găsim:

"BRO. White: Următoarele întrebări aș dori să le puneți sau să le trimiteți
fratelui Loughborough pentru o explicație. ARSH 5 noiembrie 1861, p.
184.1

W. W. GILES.
Toledo, Ohio.

ÎNTREBARE 1. Ce obiecție serioasă există împotriva doctrinei Trinității?
ARSH 5 noiembrie 1861, p. 184.2

RĂSPUNS. Există multe obiecții pe care le-am putea invoca, dar, din
cauza spațiului nostru limitat, le vom reduce la următoarele trei: 1. Este
contrară bunului simț. 2. Este contrară bunului simț. 2. Este contrară
Scripturii. 3. Originea sa este păgână și fabuloasă. ARSH 5 noiembrie
1861, p. 184.3

Vom discuta pe scurt aceste poziții în ordinea lor. Și 1. Nu este foarte
plăcut bunului simț să spui că trei sunt unul și unul este trei. Sau, așa
cum se exprimă unii, numindu-l pe Dumnezeu "Dumnezeul Treimic" sau
"Dumnezeul Trei-Un". Dacă Tatăl, Fiul și Sfântul Duh ar fi fiecare
Dumnezeu, ar fi trei Dumnezei, căci de trei ori unul nu este unul, ci trei.
Există un sens în care ei sunt una, dar nu o singură persoană, așa cum
spun trinitarienii. ARSH 5 noiembrie 1861, p. 184.4

2. Este contrară Scripturilor. Aproape orice porțiune a Noului Testament
pe care o putem deschide și care are ocazia să vorbească despre Tatăl
și Fiul, îi reprezintă ca două persoane distincte. Capitolul al
șaptesprezecelea din Ioan este suficient pentru a respinge doctrina
Trinității. De peste patruzeci de ori în același capitol, Hristos vorbește
despre Tatăl Său ca despre o persoană distinctă de El. Tatăl Său era în
ceruri, iar El era pe pământ. Tatăl l-a "trimis". Dându-l celor care
credeau, trebuia apoi să "meargă la Tatăl". Și chiar în această mărturie
ne arată în ce constă unitatea dintre Tatăl și Fiul. Este același lucru ca și
unitatea membrilor bisericii lui Hristos. "Pentru ca toți să fie una; precum
Tu, Tată, ești în Mine și Eu în Tine, așa și ei să fie una în noi, ca lumea
să creadă că Tu M-ai trimis. Și slava pe care Mi-ai dat-o Tu le-am dat-o
lor, ca să fie una, cum și noi suntem una." Cu o singură inimă și o
singură minte. De un singur scop în întregul plan conceput pentru
mântuirea omului. Citiți capitolul al șaptesprezecelea din Ioan și vedeți
dacă acest lucru nu schimbă complet doctrina Trinității. ARSH 5



noiembrie 1861, p. 184.5

Pentru a crede în această doctrină, trebuie să credem, citind Scriptura,
că Dumnezeu s-a trimis pe Sine însuși în lume, a murit pentru a împăca
lumea cu Sine, a înviat din morți, s-a înălțat la Sine în ceruri, s-a înfățișat
înaintea Lui în ceruri pentru a împăca lumea cu Sine și este singurul
mijlocitor între om și Sine. Nu este bine să înlocuim natura umană a lui
Hristos (conform trinitarienilor) ca mijlocitor; pentru că Clarke spune:
"Sângele uman nu poate să-L liniștească pe Dumnezeu mai mult decât
sângele de porc". Com. la 2 Samuel 21:10. De asemenea, trebuie să
credem că în grădină Dumnezeu s-a rugat, dacă ar fi posibil, ca paharul
să treacă de la El și de o mie de alte asemenea absurdități. ARSH 5
noiembrie 1861, p. 184.6

Citiți cu atenție următoarele texte, comparându-le cu ideea că Hristos
este Omnipotent, Omniprezent, Suprem și singurul Dumnezeu care
există de la sine: 1 Corinteni 15:28, etc. ARSH 5 noiembrie 1861, p.
184.7

Cuvântul Trinitate nu apare nicăieri în Scriptură. Principalul text care ar
trebui să ne învețe acest lucru este Ioan 1, cu observații la sfârșitul
capitolului. ARSH 5 noiembrie 1861, p. 184.8

3. Originea sa este păgână și fabuloasă. În loc să ne arate Scripturile ca
dovadă a trinității, el ne îndreaptă spre "tridentul" perșilor, cu afirmația că
"prin aceasta ei au intenționat să învețe ideea unei trinități, iar dacă
aveau doctrina trinității, trebuie să o fi primit prin tradiție de la poporul lui
Dumnezeu". Dar toate acestea sunt presupuse, deoarece este sigur că
biserica evreiască nu susținea o astfel de doctrină. Domnul Summerbell
spune: "Un prieten de-al meu, care era prezent într-o sinagogă din New
York, i-a cerut rabinului o explicație a cuvântului "elohim". Un cleric
trinitar care se ridicase în picioare a răspuns: "De ce, se referă la cele
trei persoane ale Trinității", când un evreu a făcut un pas în față și a spus
că nu trebuie să mai menționeze acel cuvânt, altfel vor trebui să-l scoată
cu forța afară din casă, pentru că nu avea voie să menționeze numele
niciunui zeu străin în sinagogă."(1) Creștinismul, p.34.) ARSH 5
noiembrie 1861, p. 184.9

Această doctrină a trinității a fost introdusă în biserică cam în același
timp cu închinarea la imagini și cu respectarea zilei soarelui și nu este
decât o doctrină persană remodelată. A fost nevoie de aproximativ trei
sute de ani de la introducerea sa pentru a aduce doctrina la ceea ce este
acum. A fost începută în jurul anului 325 A. A.D., și nu a fost finalizată
până în 681. A se vedea Milman's Gibbon's Rome, vol. IV, p. 422. A fost



adoptată în Spania în 589, în Anglia în 596, în Africa în 534. - Gib. vol. iv,
pp.114,345; Milner, vol. i, p.519. ARSH 5 nov. 1861, p. 184.10

J. N. LOUGHBOROUGH."

***

Doctrina Dumnezeirii (NU a trinității) este una dintre doctrinele noastre
distinctive și este întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate, în
manualul bisericii, care este de origine dubioasă, capitolul care conține
adevărul despre Divinitate este intitulat "TRINITATEA". Titlul se referă la
cu totul altceva decât la conținutul capitolului.

În ultimii ani, doctrina Divinității a fost atacată și s-a afirmat că nu am
crezut întotdeauna în ea și că pionierii noștri s-au opus foarte mult, dar
un studiu atent al scrierilor lor și al istoriei doctrinei Divinității în biserica
noastră ne va arăta că această doctrină a existat întotdeauna și că a fost
întotdeauna învățată și crezută de pionieri.

Biblia spune Faptele Apostolilor 20:28-30 "Luați seama, deci, la voi
înșivă și la toată turma, peste care v-a pus Duhul Sfânt să
supravegheați, ca să pașteți Biserica Domnului, pe care a cumpărat-o cu
sângele Său. Căci știu că, după plecarea mea, vor intra între voi lupi răi,
care nu vor cruța turma. Și de la voi înșivă se vor ridica oameni care vor
vorbi lucruri perverse, ca să atragă ucenici după ei."

Acesta este un avertisment biblic clar cu privire la lupii care se ridică în
mijlocul bisericii și care vor veni și vor învăța lucruri străine de biserică și
vor atrage pe mulți.

În ultimii ani, în cadrul bisericii a apărut o mișcare antitrinitară care
susține concepte false luate din unele dintre scrierile pionierilor bisericii
și chiar din însuși Spiritul Profeției, scoase din context, pentru a-L
demitiza pe Duhul Sfânt și pentru a-L plasa la un nivel inferior, ca și cum
El nu ar fi una dintre cele trei Persoane ale Dumnezeirii.

Este adevărat că unii pionieri ai bisericii au scris concepte aparent
împotriva Dumnezeirii, dar pentru a înțelege sensul a ceea ce au spus și
la ce "trinitate" se refereau, trebuie să luăm în considerare următoarele.

"Trinitatea" căreia i se opuneau ei NU este "Divinitatea" protestantă.



Studiind scrierile pionierilor adventiști, unii dintre ei nu s-au opus
Divinității așa cum a conceput-o Ellen White și cum o credem noi astăzi,
pe baza Scripturilor.

Între anii 1855 și 1877, în cei 23 de ani de apariție a revistei Review and
Herald, au fost scrise doar șase articole în care pionierii au vorbit
împotriva trinității catolice, care în acea perioadă trecea și ea prin
momente dificile din cauza concepțiilor unor teologi.

Pionierii se opuneau trinității catolice din acea vreme, care predau
existența a trei Ființe în una și una în trei.

1. Cazul James White

Trebuie să ținem cont de faptul că Joseph Bates și James White au fost
membri ai bisericii Christian Connection, care respingea doctrina trinității,
James White fiind un pastor hirotonit în acea biserică. Când el și Bates
s-au alăturat mișcării adventiste, au continuat să susțină viziunea
antitrinitară pe care o învățaseră în fosta lor confesiune, în care credeau
că Isus nu era o ființă egală cu Tatăl.

În 1852, a scris că Hristos nu era aceeași persoană cu Dumnezeu Tatăl,
așa cum învățau trinitarienii. El a respins "vechea absurditate trinitară",
conform căreia "Isus Cristos este adevăratul și eternul Dumnezeu (Tatăl,
n. tr.)" (RH, 5 august 1852).
În anul următor, James și-a reafirmat credința deplină în divinitatea lui
Hristos (RH, 8 septembrie 1853; de asemenea, în RH, 12 octombrie
1876).

În 1877, James a publicat un articol intitulat "Hristos egal cu Dumnezeu"
(RH, 29 noiembrie 1877). A menționat din nou credința sa deplină în
divinitatea lui Hristos spre sfârșitul vieții sale (RH, 5 iulie 1880).

"Modul în care spiritualizatorii au vândut sau negat pe singurul Domn
Dumnezeu și pe Domnul nostru Isus Hristos este mai întâi prin folosirea
vechiului și nescripturalului crez trinitar, și anume că Isus Hristos este
Dumnezeul etern, deși nu au nici un pasaj care să dovedească acest
lucru, (The Day Star, 24 ianuarie 1846) Afirmația că spusele Fiului și ale
apostolilor Săi sunt poruncile Tatălui, este la fel de departe de adevăr ca
și vechea absurditate trinitară conform căreia Isus Hristos este marele și
eternul Dumnezeu (Tatăl, n. tr.) (Review and Herald, 24 ianuarie 1846).
tr.) (Review and Herald, vol. 3, N 7, p. 52, paragraful 42; 5 august 1852).
Isus s-a rugat ca ucenicii Săi să fie una așa cum El era una cu Tatăl
Său. Această rugăciune nu a contemplat un singur ucenic cu



douăsprezece capete, ci doisprezece ucenici, făcuți unul în scopul și în
efortul pentru cauza maestrului lor. Nici Tatăl, nici Fiul nu sunt părți ale
Dumnezeului trinitar. Ei sunt două Ființe distincte, deși una în planul și în
realizarea răscumpărării. (Life Incidents, p. 343, 1868) Trinitatea
inexplicabilă care face din Divinitate trei într-unul și unul în trei, este
foarte rea; dar ultraunitarismul care îl face pe Hristos inferior Tatălui este
și mai rău. Ar fi putut Dumnezeu să spună unui inferior: <Lasă-ne să
facem omul după chipul nostru>?" (Review and Herald, 2 noiembrie
1877).

b) Cazul Underwood:

Să ne uităm la cazul lui Underwood, care a scris împotriva trinității și
apoi, după ce a aflat de revelația divină prin Ellen White, acest om și-a
revenit și și-a schimbat conceptul de Duh Sfânt:

R. A. Underwood, președintele Conferinței din Ohio, este un exemplu
clar a ceea ce s-a întâmplat cu mulți dintre pionierii Bisericii Adventiste.
La fel ca majoritatea dintre ei, el a avut o viziune semi-arienă despre
Hristos, cu un subordonatorism accentuat. Astfel, într-un articol pe care l-
a scris pentru Adventist Review din 13 august 1889 [Adventist Review
13-8-1889], intitulat "Lucrarea lui Hristos", el a reprezentat foarte bine
acest punct de vedere subordonat, afirmând: "Hristos recunoaște și va
recunoaște întotdeauna că tot ceea ce este El, este al Tatălui Său, și că
Lui Îi va fi întotdeauna supus" (Hristos și lucrarea Sa).

Cu toate acestea, Underwood a fost unul dintre primii care a înțeles
evoluția care avusese loc în conceptul lui Ellen White despre Divinitate.
În același an, ea a publicat în "The Desire of Ages" acest citat despre
Hristos: "În Hristos există viața originară, care nu este derivată sau
derivată din alta. Cine are pe Fiul are viața. Divinitatea lui Hristos este
garanția credinciosului pentru viața veșnică" (p. 489) și a afirmat că
Duhul Sfânt este "a treia persoană a Dumnezeirii" (p. 625).

Underwood și-a schimbat poziția.

Astfel, într-un articol apărut în Adventist Review din 17 mai 1898
[Adventist Review 17-5-1898], intitulat "Duhul Sfânt, o persoană", el a
afirmat fără menajamente:

"Mi se pare ciudat, acum, să fi crezut că Duhul Sfânt este doar o
influență, având în vedere lucrarea pe care o face. Dar noi vrem
adevărul pentru că este adevărul și respingem eroarea pentru că este o
eroare, indiferent de poziția pe care am avut-o în trecut sau de



dificultățile pe care le-am avut sau le avem acum, atunci când vedem că
Duhul Sfânt este o persoană.

El a adăugat: "Este planul lui Satana de a distruge orice credință în
personalitatea Divinității: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

Cum a ajuns Underwood să îl considere pe Duhul Sfânt ca fiind a treia
persoană a Dumnezeirii? El clarifică acest lucru citând din manuscrisul
din 1906 al lui Ellen White, Mărturia specială nr. 10, unde ea însăși
declară că Duhul Sfânt este "a treia persoană a Dumnezeirii".

c) Cazul Uriah Smith:
Inițial, Uriah Smith și alții au învățat că Hristos a fost prima ființă creată.
Dar, mai târziu, el a adoptat poziția că Hristos a fost necreat și unicul
născut.

Scrieri pionierești împotriva trinitarianismului cu o singură persoană

Pionierii adventiști au luptat împotriva conceptului unei singure persoane
care se manifestă în trei forme, care este același concept al
penticostalilor de astăzi, care spun că există doar Isus și că el este
marele Dumnezeu și că nu există nici Tatăl și nici Duhul Sfânt ca alte
persoane, ci sunt același Isus.

Același concept a fost susținut de unii teologi catolici din acea vreme și
combătut de pionieri:

"[Vorbind despre doctrina Dumnezeului Treimic]: că o persoană este trei
persoane și că trei persoane sunt o singură persoană, este doctrina
despre care spunem că este contrară rațiunii și bunului simț... Creatorul
nostru a făcut să fie o absurditate pentru noi faptul că o persoană este
trei persoane și că trei persoane sunt o singură persoană; și în Cuvântul
Său revelat, El nu ne-a cerut niciodată să credem așa ceva." Roy F.
Cottrell, RH, 6 iulie 1869.

"Trinitatea inexplicabilă, care face din Divinitate trei într-unul și unul în
trei, este destul de rea; dar ultraunitarismul care îl face pe Hristos inferior
Tatălui este și mai rău. I-a spus Dumnezeu unui inferior: "Să facem omul
după chipul nostru"?". James White, RH, 29 noiembrie 1877 [Rețineți că
James White a avut grijă să menționeze că Hristos nu era inferior
Tatălui].

J. N. Loughborough:



Ca răspuns la întrebarea Ce obiecții serioase aveți față de doctrina
Trinității? Sunt multe obiecții pe care am putea să le argumentăm, dar
din cauza spațiului limitat le vom reduce la următoarele trei1) Este
contrară bunului simț 2) Este contrară Scripturii 3) Este de origine
păgână și se bazează pe fabule...Numai capitolul 17 din Ioan este
suficient pentru a respinge doctrina Trinității (Review and Herald, Vol. 18,
p. 184, paragraful 1-11,- 5 noiembrie 1861).

R. F. Cottrell:
Că o persoană este trei persoane și că trei persoane nu sunt decât o
singură persoană, aceasta este doctrina despre care spunem că este
contrară rațiunii și bunului simț (R&H, 6 iulie 1869).

J. N. Andrews
Doctrina Treimii, care a fost stabilită în biserică prin conciliul de la Niceea
din 325 d.Hr. Această doctrină distruge personalitatea lui Dumnezeu și a
Fiului Său Isus Hristos, Domnul nostru. Măsura infamiei prin care
aceasta a fost impusă bisericii și care apare pe paginile istoriei
ecleziastice poate fi o sursă care îi face pe fiecare credincios în această
doctrină să se rușineze (Review and Herald, Vol. 6, Nr. 24, p. 185, 6
martie 1855).

După cum se poate observa, ei nu s-au opus Dumnezeirii biblice așa
cum a fost înțeleasă de biserică și așa cum este consemnată în scrierile
lui Ellen White, ci s-au opus ideii că există o singură persoană care se
manifestă în trei forme și că acea persoană este Isus și că nu există
Tatăl sau Duhul Sfânt ca două persoane independente, ci că acestea
sunt manifestări ale acelei persoane care este Isus ca unicul Dumnezeu,
un concept care a fost predat de unii teologi catolici și care este astăzi
acceptat de penticostali.

Alte probe :

Între 1898 și 1900, Review and Herald a tipărit trei articole din "The
King's Messenger", care transmiteau învățături trinitare clare. Primul a
apărut în Review and Herald din 20 septembrie 1898 [AR 20-9-1898
Cover] și a fost intitulat "The God-man. Acolo se spune: "Dumnezeul-om
este Emanuel, Dumnezeu cu noi; Dumnezeu cu noi în persoana și
prezența Duhului Sfânt". Aici, Duhul Sfânt este o persoană divină.

Cel de-al doilea articol, apărut în Adventist Review din 16 ianuarie 1900
[AR 16-1-1900 - Prima pagină], în articolul intitulat "A treia persoană" [AR
16-1-1900 - Pagina 3], deplângea faptul că creștinii se închină Tatălui și



Fiului, dar "nu acordă locul de putere și autoritate reprezentantului lor,
binecuvântatul Duh Sfânt". Pronumele personal "el" este folosit în tot
articolul pentru a se referi la Duhul Sfânt, în contrast cu pronumele
impersonal "el".

Dovezi catolice în adventism:

1980 - Trinitatea (adventistă) Adv Rev vol 158, nr 31, p4 - "Scriptura ne
învață că Dumnezeu Unul există ca trei Persoane distincte, Trinitatea."

1900 - se folosește cuvântul "triunic" (sau trident, definit ca trei într-unul,
trinitate).

1931 - cuvântul "trinitate" a fost introdus în manualul de doctrine.

1980 - doctrina "trinității" a fost aprobată oficial în IASD.

în prezent - trinitate, coeternas (www.adventist.org/en/beliefs/god/trinity)
("coeternas" este definit ca fiind cosubstanțial, 1+1+1=1)

Cel de-al treilea articol a apărut în Adventist Review din 3 aprilie 1900
[AR 3-4-1900 - Coperta] și este încă o dovadă suplimentară a schimbării
care începuse să aibă loc în Biserica Adventistă cu privire la doctrina
Dumnezeirii Se spune că Duhul Sfânt este "una cu Tatăl și cu Fiul și este
trimis de ei" [AR 3-4-1900 - Pagina 2]. De asemenea, se menționează că
El este o persoană distinctă, "dar întotdeauna în legătură cu Hristos". În
cele din urmă, articolul îl sfătuiește pe cititor: "Iubiților, lăsați-L pe El
[Duhul Sfânt] să vă arate cât de izbitor de frumoase sunt persoanele
strâns unite ale Dumnezeului nostru trinitar, manifestate prin prezența
personală a Duhului Sfânt".

---1930 Conferința Generală votează pentru publicarea unui Manual al
Bisericii. În 1883, sesiunea C.G. a votat NU. De asemenea, au decis că
este timpul pentru o nouă declarație de credință. Atitudinile s-au
schimbat și au devenit mai liberale. Rănile teologice s-au "vindecat".
Ultimii pionieri au murit și vocile lor nu se mai aud. Conducerea vrea să
schimbe vechile doctrine adventiste de ziua a șaptea cu privire la (1)
ispășirea finală în ceruri, (2) natura umană a
Hristos, (3) Locul Scripturii și al profeției în biserică și (4) Doctrina
Trinității învățată de evangheliști. Ellen G. White avertizează: "Lucrarea
lui Dumnezeu nu trebuie în niciun caz să fie limitată de constrângerile
impuse de om. Multe dintre planurile și politicile ambițioase care au fost



elaborate nu sunt susținute de el. (1MR 245)

---1931-Liderii bisericii din Africa cer o "declarație" pentru "a ajuta la o
mai bună înțelegere a lucrării noastre" (27 Introducere la Fundații)Ca
răspuns la această cerere, o Declarație de credință adecvată este
inclusă în Anuarul din 1931.1931 Un nou Anuar este publicat cu o nouă
Declarație de credință fără vot sau autoritate. Președintele C.C., C.H.
Watson, este ales ca autoritate pentru a selecta un comitet de patru
persoane, din care face parte, pentru a pregăti o declarație care să fie
publicată în Anuar. Cei patru sunt: secretarul asociat al C.G. M.E. Kern,
recenzentul F.M. Wilcox, managerul Review and Herald, E.R. Palmer, și
președintele C.H. Watson. Francis McLellan Wilcox, editor al revistei
Review and Herald (timp de 33 de ani), este cel care redactează noua
Declarație de Credințe cu 22 de Credințe Fundamentale cu aprobarea
comitetului și o transmite lui Edson Rogers (statistician al G.C. între
1903-1941) care o plasează în Anuarul din 1931. Leroy Froom a declarat
că a existat un consens deoarece nimeni nu s-a plâns și nu a menționat
că biserica nu era la curent cu această acțiune, președintele Watson știe
acest lucru, dar nu caută să ia măsuri oficiale. Astfel, Declarația de
credință este adăugată nu prin aprobarea C.G., ci "de comun acord" și
este "acceptată fără discuție". (Froom, Movement of Destiny, p. 414)
Primele două principii fundamentale ale lui James White
(Anuarele 1872/1874/1889-1914) afirmă în parte: "1. Că există un singur
Dumnezeu, .... prezent pretutindeni prin reprezentantul Său, Duhul Sfânt.
2. Că există un singur Domn Isus Hristos, Fiul Tatălui Etern... care a luat
asupra Sa natura seminței lui Avraam pentru răscumpărarea neamului
nostru căzut....". Anuarul din 1931 spune acum: "Că Divinitatea sau
Trinitatea este formată din Tatăl Etern,... Domnul Isus Hristos, Fiul
Tatălui Etern,... Duhul Sfânt, a treia persoană a Divinității...". (p. 377)

---1936 - Comitetul Școlii de Sabat al Conferinței Generale publică o
serie de studii de lecții pentru Școala de Sabat (din al patrulea trimestru
al anului 1936 până în al doilea trimestru al anului 1938) pentru biserică,
cu scopul de a arăta lumii ceea ce cred oficial adventiștii de ziua a
șaptea și, se presupune, pentru a arăta că biserica încă mai susține
poziția de pionierat adventist cu privire la natura lui Dumnezeu și a lui
Hristos. Comitetul G. C. a votat ca șase bărbați, inclusiv F. M. Wilcox și
M. E. Kernin la sfârșitul anului 1935, să facă parte din Comitetul pentru
lecții al Departamentului Școlii de Sabat, care a compilat studii despre
doctrinele biblice esențiale. Studiile aplică limbajul trinitar la credințe
netrinitariene, reinterpretându-le subtil în termeni trinitari. În a treia
săptămână din al patrulea trimestru al anului 1936, în lecția cu titlul



"Dumnezeirea", cuvântul Trinitate este folosit de două ori,
cuvântul Trinitate este folosit de două ori, o dată ca titlu și o dată ca
subtitlu. Sub titlul "Trinitate", ei afirmă că "trei puteri au fost la lucru în
opera creației" și că "numele de Dumnezeu este folosit pentru Tatăl, Fiul
și Duhul Sfânt, un fel de nume de familie ceresc. Aceștia trei constituie
Divinitatea. Apoi, sub titlul "Unitatea Dumnezeirii", ei spun: "Tatăl este în
Fiul, iar Fiul este în Tatăl". Duhul este "Duhul lui Dumnezeu" și "Duhul lui
Hristos". Singura altă dată când cuvântul Treime este menționat din nou
este în Lecția 10, unde se spune: "Deoarece Trinitatea divină este
compusă din trei persoane, s-a stabilit o relație personală între Divinitate
și cei botezați" (Lecția 3, p. 10). (5 decembrie, p. 31)

Dar abia în anii 1940 au continuat dezbaterile în cadrul bisericii cu privire
la divinitatea lui Hristos.

Până în anii 1950, biserica putea spune că va fi recunoscută ca o
denominațiune cu adevărat trinitară.
Înainte de adunarea din 1980 de la Dallas, Conferința Generală a trimis
diviziunilor mondiale o propunere de declarație care conținea 27 de
convingeri fundamentale. În timpul adunării, o versiune revizuită, care a
încorporat multe sugestii făcute de câmpul mondial, a fost revizuită și
votată ca expresie a convingerilor fundamentale ale adventiștilor de ziua
a șaptea.
Credințele de bază ale adventiștilor de ziua a șaptea. A doua credință
afirmă: "Există un singur Dumnezeu, care este o unitate de trei persoane
coeternale: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu este nemuritor,
atotputernic, atotputernic, atotcuprinzător, atotcuprinzător și
omniprezent. El este infinit și dincolo de înțelegerea umană, dar poate fi
cunoscut prin propria Sa revelație. El este veșnic vrednic de venerație,
adorație și slujire din partea întregii creații.
În ceea ce privește Fiul, ea include fraza: "Deși este Dumnezeu
adevărat, veșnic, S-a făcut și om adevărat.

Ellen White și trinitatea:

Credința numărul 5, intitulată "Dumnezeu Duhul Sfânt", începe cu
propoziția: "Dumnezeu Duhul Sfânt a fost activ împreună cu Tatăl și cu
Fiul cu ocazia creației, întrupării și răscumpărării. "13 Astfel, declarația
de credință, votată în 1980, susține doctrina Dumnezeirii, numită în mod
greșit Trinitate.
Ellen White a învățat că în Hristos "există viața originară, care nu este
derivată sau derivată din alta.
Acest lucru ar putea fi adevărat doar dacă El este Dumnezeu în sensul
cel mai înalt și nu și-a derivat existența de la Tatăl. Despre Duhul Sfânt,



ea i-a îndemnat pe studenții de la Avondale College în 1899: "Trebuie să
înțelegem că Duhul Sfânt, care este o persoană așa cum Dumnezeu
este o persoană, umblă pe aceste pământuri. "25 (Evanghelizare 447).
În contextul crizei Kellogg, în 1905, a scris un avertisment pentru
lucrătorii medicali, susținând doctrina Dumnezeirii: "Tatăl este toată
plinătatea Dumnezeirii în trup și este invizibil pentru ochii muritorilor. Fiul
este întreaga plinătate a Dumnezeirii manifestată. Mângâietorul, pe care
Hristos a promis că îl va trimite după ce se va înălța la ceruri, este Duhul
în toată plinătatea Dumnezeirii, care manifestă puterea harului divin
tuturor celor care Îl primesc pe Hristos și cred în El ca Mântuitor
personal. Există trei persoane vii în trioul ceresc; în numele acestor trei
mari puteri - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt - cei care îl primesc pe Hristos prin
credință sunt botezați, iar aceste puteri vor coopera cu supușii ascultători
din ceruri în eforturile lor de a trăi o viață nouă în Hristos.

Numai cineva care credea în această doctrină putea vorbi de "trei
persoane vii în trioul ceresc". Anti-trinitarienii nu ar folosi acest limbaj.
Mai mult, declarațiile lor au provocat surpriza multor oameni. M. L.
Andreasen povestește: "Îmi amintesc cât de uimiți am fost când a fost
publicată "Dorința veacurilor", deoarece conținea unele lucruri pe care nu
le puteam crede. Printre altele, doctrina Trinității, care nu era acceptată
în general de adventiști la acea vreme. Citat în RusselHolt, "The Doctrine
of the Trinity in the Seventh-day Adventist Denomination" (Andrews
University, 1969), p. 20.

Dorința veacurilor

Concepția eronată pe care mulți o aveau despre Isus și învățătura că El
era singurul Dumnezeu și că nu existau nici Tatăl și nici Duhul Sfânt,
precum și influențele eronate care îi răstălmăceau divinitatea au fost
clarificate în biserică și în pionierii ei odată cu publicarea acestei cărți,
deoarece în ea au fost clarificate aspecte foarte importante.

a) Isus nu era o ființă umană oarecare; era Fiul lui Dumnezeu.

b) Nu a existat doar Isus ca singura ființă care s-a manifestat în trei
moduri, ci și un Tată și un Duh Sfânt.

c) Ea a afirmat că Duhul Sfânt este o persoană, menționându-l ca fiind "a
treia persoană a Dumnezeirii", un concept pe care îl va dezvolta în
scrierile ulterioare.

Din momentul în care Ellen a scris aceste declarații, s-a produs o
schimbare de mentalitate în ceea ce privește Divinitatea, acceptându-se



că există trei Persoane divine care coexistă veșnic ca un singur
Dumnezeu.
Saltul a venit odată cu publicarea articolului lui Ellen White, "Hristos,
dătătorul de viață", în ziarul
Signs of the Times în 18974 și cartea The Desire of Ages în 1898. În
acest articol, după ce citează Ioan 10:18 ("Nimeni nu mi-o ia [viața], ci Eu
o pun de la Mine însumi"), el declară: "În Hristos există viața originară,
care nu este derivată sau preluată de la altcineva. "5 În "The Desire of
Ages", el citează ocazia în care Isus le răspunde evreilor, conform lui
Ioan 8:58: "Adevărat, adevărat vă spun: Înainte ca Avraam să fi fost, Eu
sunt", și comentează: "Tăcerea s-a așternut peste marea mulțime.
Numele lui Dumnezeu, dat lui Moise pentru a exprima prezența veșnică,
a fost revendicat ca fiind al său de acest rabin galileean. El S-a
proclamat pe Sine însuși ca fiind Cel care avea o existență proprie, Cel
care fusese promis lui Israel, "a cărui origine este din vechime, din zilele
veșniciei".
care este sursa acestei propoziții de la pagina 625 din "Dorința
veacurilor"?

The Desire of Ages, ea scrie că "păcatul nu putea fi combătut și învins
decât prin intervenția măreață a celei de-a treia persoane din Divinitate,
care avea să vină nu în energie modificată, ci în plinătatea puterii divine"
(p. 625). Acesta este modul în care textul a fost citit de la prima sa
publicare în 1898.

De unde vine această afirmație din "Dorința veacurilor"? o găsim într-o
scrisoare a lui Ellen White către "frații mei din America", datată 6
februarie 1896. Ea a scris: "Răul s-a acumulat timp de secole și nu putea
fi stăpânit și combătut decât prin puterea viguroasă a Duhului Sfânt, a
treia persoană a Dumnezeirii, care va veni, nu în energie modificată, ci în
plinătatea puterii divine. 5 Această scrisoare a fost copiată și trimisă din
Australia conducătorilor bisericii din Battle Creek, unde președintele
Conferinței Generale, O. A. Olsen, a publicat-o în anul următor într-o
broșură distribuită printre conducătorii bisericii și slujitori (Mărturii
speciale, nr. 10, pp. 25-33). Această publicație din acea vreme oferă o
dovadă în plus - dincolo de data evidentă a copyright-ului - că acest
pasaj din "Dorința veacurilor" este exact așa cum ar fi putut fi citit la
prima sa publicare în 1898.
Câteva pagini mai târziu, el repetă afirmația că "în Hristos există viața
originară, care nu provine sau nu este derivată din altcineva". Aceste
afirmații îl descriu pe Hristos ca Dumnezeu în cel mai înalt sens. "El era
egal cu Dumnezeu, infinit și omnipotent... El este Fiul etern și
autoexistent."



Declarații selectate

"există trei persoane vii în Tribul ceresc" învățător biblic 01/03/1906

"Păcatul nu putea fi combătut și învins decât prin lucrarea măreață a
celei de-a treia Persoane a Dumnezeirii (Duhul), care va veni nu cu o
energie modificată, ci în plinătatea puterii divine. review and herald
19/05/1904

"El a hotărât să dea reprezentantului Său (Duhul) a treia Persoană a
Dumnezeirii" semnele timpurilor 01/12/1889

"când renunți în mod deschis la păcat și la Satana, cele trei mari puteri
ale cerului se angajează să te ajute să fii un învingător" signs of the
times 12/o2/1902

"cele trei mari puteri ale Cerului, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt semnele
vremurilor 11/03/1903

" mențineți-vă acolo unde cele Trei Mari Puteri ale Cerului, Tatăl, Fiul și
Duhul Sfânt pot fi eficiența voastră" semnele vremurilor 10/05/1905

"în marea lucrare de desăvârșire vom întâlni pericole cărora nu vom ști
cum să le facem față, dar să nu uităm că cele Trei Mari Puteri ale
cerului" sunt la lucru" revew and herald 05/05/1903

"Faptul că ai fost botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh
este o asigurare că, dacă le ceri ajutorul, aceste puteri te vor ajuta în
orice situație de urgență. 6T 99

"Tatăl, Fiul și Sfântul Duh se angajează să coopereze cu instrumentele
umane sfințite" review and herald 17/05/1906

"Divinitatea a fost mișcată de milă față de rasă și Tatăl, Fiul și Duhul
Sfânt s-au dat pe ei înșiși pentru a duce la îndeplinire planul de
răscumpărare" review and herald 02/05/1912

Concluzie:

Pionierii noștri credincioși știau ce este trinitarianismul și că
trinitarianismul vorbește despre O SINGURĂ FIINȚĂ manifestată în trei
moduri distincte și trei persoane într-una singură, dependente una de
cealaltă în ceea ce privește existența.
Pionierii credincioși nu s-au opus doctrinei biblice corecte a Divinității,



sau a celor Trei Persoane distincte și veșnice, fiecare având viața
veșnică în sine, independent de celelalte.
Sora White nu a folosit NICIODATĂ cuvântul "trinitate". Acest lucru ar
trebui să ne facă să ne întrebăm de ce?
Biserica a stabilit ca una dintre doctrinele sale doctrina Trinității încă din
1913 și a confirmat-o în 1931, iar astăzi face parte din doctrinele noastre
principale, fondate în Biblie.
Faptul că au numit-o "trinitate", după ce pionierii credincioși au infirmat
trinitatea catolică, arată că biserica a fost infiltrată de iezuiți încă din acea
vreme, așa cum a văzut-o sora White în viziune.

Încheiem cu cuvintele unuia dintre fiii lui Ellen White, Arthur L. White:

Unul dintre aceste cazuri se referă la personalitatea lui Dumnezeu și
implică Trinitatea. Nu am reușit să găsim un caz în care Ellen White să
folosească termenul "Trinitate". Cu toate acestea, ea a fost clară în ceea
ce privește "cele trei puteri cele mai înalte din ceruri - Tatăl, Fiul și Duhul
Sfânt" (Evangelism, 617). GECT 156:2
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