
 

 

P
ag

e1
 

 

DUMNEZEUL                               
SFINTELOR SCRIPTURI 

 

UN STUDIU SUCCINT AL ACESTEI 
ÎNVĂȚĂTURI DE PROPORȚII GIGANTICE, PE 
BAZA INFORMAȚIILOR CARE NE-AU FOST 

OFERITE ÎN CARTEA CĂRȚILOR 

 

 
DE PASTORUL ŞTEFAN RADU 

DOCTOR ÎN TEOLOGIE PRACTICĂ 

(DOCTOR OF MINISTRY) 

Chișinău 2017  

 
 



 

 

P
ag

e2
 

C U P R I N S U L 

Prolog ................................................................................................. pagina 3 

Capitolul I: Șapte întrebări fundamentale .............................................. ” 5 

Capitolul II: „Mai pe sus de toți dumnezeii” ........................................... ” 11 

Capitolul III: Unitate în pluralitate .......................................................... ” 16 

Capitolul IV: Atributele Dumnezeirii ....................................................... ” 35 

Capitolul V: Dumnezeu-Tatăl .................................................................. ” 51 

Capitolul VI: Dumnezeu-Cuvântul ........................................................... ” 61 

Capitolul VII: Dumnezeu-Duhul Sfânt ..................................................... ” 72 

Capitolul VIII: Al cui este Dumnezeu? ..................................................... ” 84 

Epilog ....................................................................................................... ” 92 

Bibliografie .............................................................................................. ” 94 

*  *  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ag

e3
 

P R O L O G 

 Cartea aceasta nu este o abordare teologică sofisticată a unui concept, ci o prezentare 
simplă, pe înțelesul tuturor, a ceea ce ne spune Sfânta Scriptură despre Dumnezeu.  Este 
o încercare de a atrage atenția cititorilor Cărții Sfinte asupra unor date privind existența, 
caracterul și lucrarea Aceluia în care avem „viața, mișcarea și ființa” (Fapte 17,28), date 
prezente în Cuvântul lui Dumnezeu, ieșite din gura Sa și aflate la dispoziția tuturor.  
Orice credincios poate face lucrul acesta cu ceva efort binecuvântat de Cer, prin 
rugăciune și studiu. 
 

 Unii autori fac eforturi intense ca să distingă între nume și titluri ale lui Dumnezeu, alții 
nu dau nicio atenție unei asemenea distincții, ci, pentru a evita orice dificultate, folosesc 
termenul „numiri”, iar alții zic „apelative”.  Numele de persoane în limba ebraică veche 
aveau anumite înțelesuri, aveau roluri descriptive, și același scop îl serveau și cele 
referitoare la Divinitate.   
 

 În multe surse care se ocupă cu tematica aceasta, toate apelativele despre Divinitate 
sunt considerate nume.  Iată numai două exemple:                                                                                                         

- În Comprehensive Index to the Writings of Ellen G. White/Indexul complet al scrierilor 
lui Ellen G. White, volumul 2, pagina 1095, la articolul Dumnezeu, sunt 10 subarticole, 
primul fiind apelative ale lui . . ., și, în cadrul acestui subarticol, pe paginile 1095-1101, 
sunt notați orice termeni referitori la Dumnezeu, așa cum apar ei în Biblie.                                                                        

- În Seventh-day Adventists Believe . . ./Adventiștii de ziua a șaptea cred . . ., la pagina 
19, în subcapitolul Dumnezeul Scripturilor, se începe astfel: „Biblia descoperă însușirile 
esențiale ale lui Dumnezeu prin numele, activitățile și atributele Sale.”  Și urmează 
subtitlul Numele lui Dumnezeu, în continuare fiind dați termenii folosiți în această 
lucrare la capitolul III, fără a se face nicio distincție între nume și titluri. 

 În Isaia 9,6, profetul a scris așa în legătură cu mult așteptatul Salvator: „Căci un Copil ni 
s-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ‚Minunat’, 
‚Sfetnic’, ‚Dumnezeu tare’, ‚Părintele veșniciilor’, ‚Domn al păcii’.”  Care sunt aici nume și 
care sunt titluri?  Textul spune, simplu, „Îl vor numi”; tradus textual din ebraică ar fi 
„numele Lui este chemat”, unde shemo înseamnă „numele Lui”.   
 

 Îngerul Domnului l-a informat astfel pe Iosif cu privire la nașterea Pruncului Sfânt: „Ea va 
naște un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El îl va mântui pe poporul Lui de 
păcatele sale” (Mat 1,21).  De asemenea: „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un Fiu 
și-I vor pune numele ‚Emanuel’, care, tălmăcit, înseamnă: ‚Dumnezeu este cu noi’” 
(versetul 23).  La „Isus”, „Îi vei pune numele”, la Emanuel, „Îi vor pune numele”; în 
ambele versete, termenul grecesc este to onoma, „numele”.  Amândouă descriu lucrări 
dumnezeiești pentru omenire: că Acela care Se va naște va mântui poporul de păcatele  
sale, că El va fi Dumnezeu cu noi.  Sunt prezentate ca „nume”, deși au funcție 
descriptivă, nu a unui atribut, ci a unei lucrări sau a unui rol. 
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 Un anumit autor afirmă că Dumnezeu nu are un nume, pentru că oricare ar fi folosit 
„este doar o realitate statică”.  Poate.  Noi nu știm cu ce termeni se referă la Divinitate 
îngerii cerești sau locuitorii altor lumi; nu știm nici cum ne vom exprima noi în limba 
Canaanului ceresc.  Există bătălii crâncene în acest domeniu de gândire și discuție, care 
nu-l servesc aproape cu nimic pe cititor.  Cred că Dumnezeul iubirii nu dorește ca noi să 
ne încăierăm în dezbateri furioase despre numele sau titlurile Sale, iar eu mă voi feri de 
o asemenea primejdie.  Mult mai importantă decât precizia lingvistică, semantică sau 
fonetică este ascultarea de voința Aceluia care a creat toate lucrurile și pe noi odată cu 
ele.      
 

 Lucrarea aceasta nu are numai scop didactic.  Ea are în vedere atacurile multiple și 
neîncetate aduse la adresa învățăturii biblice cu privire la Dumnezeu, care nu trebuie 
lăsate să-și facă nestingherite lucrarea nimicitoare asupra sufletelor credincioșilor.  Este 
vorba despre răstălmăciri străvechi, de tip arian sau altfel, care din când în când bântuie 
din nou în rândurile celor ce urmăresc cunoașterea și practicarea adevărului mântuitor.  
Nu-mi fac însă nici iluzii.  O strofă înțeleaptă din limba germană sună așa: „Brächtest du 
die Sonne zum kreisen, / Und könntest die Erde halten still, / So könntest du doch nicht 
beweisen dem / Der nicht glauben will.”  Se traduce cam așa: „Chiar dacă ai putea să faci 
soarele să se rotească în jurul pământului / Și ai putea să oprești pământul din rotire, / 
Totuși n-ai putea să-i dovedești / Celui ce nu vrea să creadă.”  Așa ne-a învățat și 
apostolul neamurilor: „Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă!”  (1 Cor 14,38)   
 

 Îmi exprim, totuși, convingerea că majoritatea covârșitoare a cititorilor vor înțelege și 
vor fi binecuvântați prin lectura acestei cărți și, prin ea, a izvorului înțelepciunii divine – 
Cuvântul lui Dumnezeu.  Mă rog stăruitor în sensul acesta!  Amin!   

Pastor Ștefan Radu      

*  *  *  * 
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C A P I T O L U L   I 

ȘAPTE ÎNTREBĂRI FUNDAMENTALE 

 Nu am o obsesie cu numărul șapte, în sensul de a scoate neapărat șapte puncte oricând 
doresc, deși acest număr este foarte important și apare în Biblie de multe ori:                                                                           
 
- șapte zile ale săptămânii creațiunii și ale oricărei săptămâni (Gen 1,1-31; 2,1-3);                          
- de două ori a așteptat Noe câte șapte zile pentru trimiterea porumbelului (Gen 
8,10.12);                                                                                                                                                                                                                                             
- în Egipt au fost șapte ani de belșug, urmați de șapte ani de foamete (Gen 41,29.30);                             
- de șaptezeci de ori câte șapte ani (70 de săptămâni) au fost stabiliți de Dumnezeu ca 
un ultim timp de probă pentru poporul Israel (Dan 9,24.25);                                                                                              
- de șaptezeci de ori câte șapte ori a zis Isus că trebuie să iertăm, de fapt indicând un 
număr nelimitat (Mat 18,21.22);                                                                                                                                                 

- șapte biserici din Asia Mică au primit mesaje de la Domnul Isus prin apostolul Ioan 
(Apocalipsa 2 și 3);                                                                                                                                                                        
- „înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte Duhuri 
ale lui Dumnezeu” (4,5);                                                                                                                                                                   

- cartea din mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie era pecetluită cu șapte 
peceți, pe care Mielul le-a rupt pe rând (capitolele 5-6 și 8,1);                                                                         
- șapte îngeri sună pe rând din trâmbițele lor (capitolele 8-9 și 11,15);                                                        
- șapte plăgi sunt revărsate asupra lumii nepocăite după încheierea harului (capitolul 
16).  

 Am identificat șapte întrebări fundamentale pe care trebuie să și le pună orice muritor, 
pentru a fi pe deplin luminat față de Dumnezeu, adevărul Său, viața aceasta și viața 
veșnică, și anume cu privire la   
 
(01) existența lui Dumnezeu,                                                                                                                           
(02) rolul Sfintei Scripturi,                                                                                                                                                                                                         
(03) rolul Mântuitorului Isus Hristos,                                                                                                            
(04) rolul creștinismului,                                                                                                                              
(05) tragedia apostaziei creștinismului,                                                                                                                             
(06) rolul Reformațiunii,                                                                                                                             
(07) eradicarea pe vecie a răului.                                                                                                                                 
 

 Numai prima întrebare constituie obiectivul acestui capitol, pentru că ar fi inutil și poate 
absurd să vorbim despre Dumnezeul Sfintelor Scripturi, așa cum este titlul acestei 
lucrări, fără a avea o noțiune clară despre existența Divinității sau chiar fără a accepta 
această noțiune.  Mai întâi, să luăm aminte la următoarea somație, pe care Dumnezeu a  
adresat-o tuturor locuitorilor planetei acesteia: „Opriți-vă și să știți că Eu sunt 
Dumnezeu: Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ” (Ps 46,10).                                                                                     
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 Orice om trebuie să stea pe loc și să se întrebe: „Există Dumnezeu sau nu există?”  Dacă 
nu se răspunde la această întrebare, dacă nu se lămurește această problemă, nu trebuie 
mers mai departe, pentru că nu se ajunge la nimic.  A întreba dacă Iona a fost cu 
adevărat înghițit de un pește și a scăpat teafăr sau dacă Isus a mers pe apă lichidă este o 
grabă, o pripeală; sigur că aceste narațiuni par ficțiuni, dacă se sare la ele, fără a se 
lămuri prima chestiune fundamentală care confruntă gândirea și viața omenească. 
 

 Existența lui Dumnezeu.  Dacă am lămurit cu succes această chestiune, putem merge 
mai departe, altfel ne încurcăm rău.  Și nici Biblia nu are sens.  În privința aceasta, 
oamenii se împart în trei categorii:                                                                                                                    
 
(01) Ateii, care declară în mod gălăgios că nu există Dumnezeu, ca și când ei ar fi 
călătorit în tot universul și ar fi verificat cu minuțiozitate, ca să spună cu certitudine că 
nu există.  Se spune despre primul cosmonaut că ar fi zis: „Dumnezeu?  Eu am fost în cer 
și nu L-am întâlnit!”  Acela era cer?  Era curtea pământului, dar cerul e mult mai departe, 
universul e mult mai vast.  O profesoară, care le-a povestit elevilor dintr-o clasă 
elementară despre acel zbor și despre declarația cosmonautului, i-a întrebat apoi: „De 
ce credeți că nu L-a văzut pe Dumnezeu?”  Aștepta poate răspunsul: „Pentru că El nu 
există!”, dar o fetiță a răspuns altfel: „Eu știu de ce.  Nu avea inima curată, pentru că 
Isus a zis: ‚Ferice de cei cu inima curată, căci ei Îl vor vedea pe Dumnezeu!’”  (Mat 5,8) 

Să luăm aminte la următoarea ilustrație: să presupunem că există undeva o pădure de 
circa un kilometru pătrat.  Parchez mașina undeva la margine și intru în pădure ca să 
caut ciuperci.  Umblu pe suprafața de un hectar și nu găsesc, apoi plec dezamăgit.  Pot 
declara că în acea pădure nu există ciuperci?  O pot face, dar ar fi absurd.  De ce?  
Pentru că nu am fost în toată pădurea.  Zona cercetată de mine, de un hectar, este doar 
un procent din toată suprafața de un kilometru pătrat.  Dar celelalte nouăzeci și nouă de 
procente?  Pot să zic: „În porțiunea unde am căutat, nu există ciuperci.”  Dar și atunci 
pot fi greșit.  M-am uitat bine?  Am fost numai eu.  Dacă ar fi un grup de cercetători, 
precizia ar fi mai mare, deși răspunsul prudent ar fi: „Nu am găsit.”  În loc de: „Nu 
există.” 
 
Altfel pusă problema.  În urma căutării mele pe un hectar, găsesc câteva ciuperci.  Pot 
atunci să spun: „În această pădure există ciuperci”?  Bineînțeles că da, chiar dacă sunt 
numai acelea.  Observați?  E mai ușor să dovedești că există ceva decât că nu există.  Ca 
să zici cu siguranță că nu există ceva, trebuie să verifici cu sârguință și în mod complet 
toată zona în discuție.  Și să nu fii singurul care face lucrul acesta.  Cum poate cineva 
atunci să spună că nu există Dumnezeu, fără să fi căutat în tot universul și nu numai el?  
Dar chiar atunci, trebuie să admită posibilitatea erorii, a neatenției, cum și că poate fi și  
un nivel de existență imperceptibil pentru simțurile omenești.  Până acum vreo două 
sute de ani sau mai puțin, undele electromagnetice n-au existat!  Nici microbii!  Chiar 
așa?                                                                             
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(02) Agnosticii încearcă să fie mai prudenți; ei zic: „Nu putem ști dacă există sau nu!”  
Respectăm această poziție, care este puțin mai rezonabilă decât prima, dar nu destul de 
solidă.  Nu știm, dar am putea ști?  Am făcut ceva ca să știm?  Se pare că pe mulți indivizi 
îi deranjează existența lui Dumnezeu, pentru că le deranjează orientarea în viață.  Adică 
pentru ei Dumnezeu nu există nu pentru că nu există, ci pentru că nu doresc ca El să 
existe.  Existența Lui implică responsabilitate, viață în acord cu voința Lui, judecată, 
eventuală pedeapsă.  Este o ascundere a capului în nisip, pentru a nu vedea pericolul.   
 
(03) Credincioșii; pentru ei, existența lui Dumnezeu este indiscutabilă, o problemă 
rezolvată sau nicio problemă, o axiomă.  Ei s-au oprit deja ca să știe că există Dumnezeu; 
sau poate nu au avut niciodată nevoie să se oprească pentru a afla acest lucru, ci pentru 
a-l admira, pentru a se delecta cu el.     

 

 Despre acest subiect s-ar putea vorbi foarte mult, dar spațiul nu ne permite decât să 
întreprindem o scurtă introducere.  Iată ce fapte ne obligă a admite existența Divinității:                                                                                                                                                                             
 
- Existența materiei, organizate la nivel microcosmic și macrocosmic într-un mod 
uimitor de complicat, de ordonat și de armonios.  Aceasta nu poate fi urmarea 
întâmplării, ci a unei gândiri colosale preexistente și atotputernice.                                                                                     
 
- Originea vieții, pentru care materialiștii nu au o soluție.  Devenirea materiei vii din 
materie nevie nu se poate demonstra și este de neconceput.  Noi am fost mințiți în școli 
la începutul anilor 1950 cu generațiunea spontanee, care susține că viața s-a născut de 
la sine, din materie nevie, prin procese chimice complicate.  Dar se ascundea faptul că, 
în urmă cu un secol, mai exact în 1859, savantul francez Louis Pasteur demonstrase prin 
două experiențe că viața se naște numai din viață, celula vie numai din celulă vie.  În 
mediu steril nu se pot dezvolta microorganisme, de aceea unica explicație cu privire la 
originea vieții rămâne creațiunea descrisă pe scurt în Geneza 1 și 2.  Fără creațiune, 
nimic nu ar exista, cu atât mai puțin viața, care este atât de complicată, organizată, 
automată și minunată.  Bine a zis David: „Te laud că sunt o făptură așa de minunată.  
Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”  (Ps 139,14)                                                   
 
- Organizarea și funcționarea vieții, care nu se pot explica dacă este eliminată ideea de 
Divinitate și creațiune.  „Să știți că Domnul este Dumnezeu!  El ne-a făcut, ai Lui suntem” 
(Ps 100,3).  În traducerea engleză King James s-a zis: „It is He that hath made us and not 
we ourselves”, adică „El ne-a făcut și nu noi înșine.”  Nu ne-am făcut noi, așa ceva este  
un nonsens, nimic nu se face pe sine.  Darwinismul este o casă zidită pe nisip, de fapt pe 
nimic, pentru că nu există o evoluție a materiei în general sau o evoluție a vieții.  Așa  
cum observăm tot timpul și cum ne spune bunul simț, materia nu se perfecționează, ci 
se degradează în permanență: lemnul putrezește, metalele ruginesc, orice lucru se 
ruinează treptat.  Lăsați o mașină nouă în garaj timp de 30 de ani și nu o veți mai putea 
folosi.  A fost încuiată o casă timp de 100 de ani, iar când a fost descuiată, a fost nevoie 
de mari reparații, fără ca cineva să fi produs între timp vreo stricăciune.  Uzură statică.  
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- Complexitatea organismelor vii: progresul tehnico-științific din ultima sută de ani ne 
uimește, dar el este inferior celulelor și sistemelor anatomice și fiziologice ale ființelor 
vii, net inferior creierului omenesc, care a fost la baza întregului progres.  Electronii au 
existat înainte de a-i cunoaște și a-i putea folosi oamenii.  Creierul lor a existat și a 
funcționat cu mult timp înaintea de fabricarea computerelor.  Dacă toate aceste realizări 
ale științei și tehnicii actuale au necesitat gândire, atunci să fie clar că tot ce există a fost 
produs pe bază de gândire, inclusiv gânditorii.                                                                                                                           
                                       
- Frumusețile din natură, cum ar fi culorile și desenele de pe păsări, pești, fluturi: toate 
acestea presupun înțelepciune, talent, gust, presupun un artist care a lucrat cu 
măiestrie.  Darwiniștii nu pot explica aceste frumuseți și nici nu încearcă.                                                                                                   
 
- Orientarea în spațiu a viețuitoarelor: păsări, insecte, pești.  Este vorba atât de călătorii 
la mari distanțe și întoarcerea lor exact în același loc sau întoarcerea urmașilor, cât și de 
instinctul de evitare a pericolelor.  O musculiță ne dă târcoale în cameră; încercăm să o 
prindem, dar e foarte greu.  Trebuie să aibă un mecanism radar sau altceva care o face 
în stare să se ferească în mod rapid.                                                                                                             
 
- Sistemele biologice de apărare ale animalelor: fuga (iepurele, căprioara), schimbarea 
culorii (cameleonul), atacul cu coarnele (cerbul, boul), atacul cu dinții (câinele), cu labele 
sau ghiarele (tigrii, leii, pisicile), lansarea de substanțe chimice (skunk-ul din Statele 
Unite), retragerea în cochilie (melcul), în carapace (broasca țestoasă) sau în ace (ariciul) 
etc.  Cineva a avut grijă ca aceste înzestrări și instincte să existe, pentru protecția 
animalelor.                   
 
- Termoreglarea biologică: în organismul omenesc și al altor viețuitoare, temperatura 
corpului se menține constantă, cât timp sunt sănătoase, indiferent de temperatura 
mediului înconjurător.  Este ca la sistemul de încălzire centrală automată, cu termostat, 
într-o clădire; cine ar spune că un astfel de sistem nu a cerut gândire, inventivitate, 
studiu și îndemânare?                                                                                                                                        
 
- Autorepararea țesuturilor viețuitoarelor: ne rănim undeva pe corp, iar după câteva 
zile sau săptămâni rana dispare, corpul s-a reparat singur.  Un automatism uimitor.  Nu 
v-ați bucura ca automobilul dumneavoastră să aibă această proprietate?                                                 

 
- Înmulțirea organismelor vii, care asigură perpetuitatea speciilor respective.  Indiferent 
cum sunt organizate, cât sunt de mici sau de mari, acestea nu uită că trebuie să aibă 
urmași.  Instinctul acesta este atât de bine fixat, încât parcă nici nu poate fi evitat sau 
oprit și există o satisfacție care forțează vietățile să-și facă astfel datoria.  Cum a reușit 
„natura” negânditoare să planifice acest proces?   
                   

 Mașina mea de spălat rufe lucrează singură.  Da, da, lucrează singură.  Trage apă din 
rețea, moaie rufele, le scaldă în detergent, le învârtește bine, apoi elimină apa.  Face 
lucrul acesta de câteva ori, apoi le învârtește cu viteză mare, ca să iasă apa din ele, știți, 
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principiul centrifugii.  Rămân curate, au doar nevoie să fie uscate.  Nu știu dacă am 
descris bine acest proces, pentru că eu sunt doar spectator, soția mea știe mai mult.  
Minunată mașină!  Și s-a făcut singură.  Nu credeți?  Niște metale, sârme, vopsele și alte 
elemente s-au întâlnit în mod întâmplător și s-au unit în mod miraculos ca să rezulte 
interesanta mașină de spălat rufe.  Chiar așa?  Știți cu toți că a fost concepută de niște 
minți inteligente și apoi realizată de ingineri și muncitori care au respectat și au aplicat 
planul.  Cât timp a luat?  Câteva mii de ani de acumulare de cunoștințe omenești, dar nu 
este nici măcar un secol de când aceste mașini au putut fi puse la dispoziția 
gospodinelor.  Trebuia să se ajungă la un anumit nivel de dezvoltare științifică și tehnică. 
 

 E doar un exemplu din ce au produs oameni, cu mult efort mintal, în vreme îndelungată, 
cu destulă cheltuială și cu interes practic.  Dar pretutindeni în jurul nostru întâlnim 
automatisme cu mult superioare mașinii de spălat rufe.  În macrocosmos și în 
microcosmos, în organismele vii până la nivelul celulelor și mai departe, totul este 
complicat și funcționează în mod uimitor, fără intervenție de mână omenească, ba omul 
nici nu le înțelege în prea mare măsură.  Cum au apărut toate acestea?  Vedeți, eu nu 
pot fi ateu pentru că mi-ar veni foarte greu să fiu.  Dacă un aparat a cerut gândire, plan, 
putere, perseverență și fonduri, atunci ne obligă bunul simț, logica, experiența, viața, să 
vedem dincolo de toate lucrurile înconjurătoare un Creator atotputernic și atotștiutor.  
 

 Pretind unii că oamenii de știință sunt cu toți atei, iar religia este preocuparea oamenilor 
inculți.  Că nu este deloc așa, reiese clar din declarațiile unor mari savanți în legătură cu 
existența lui Dumnezeu:  
 
(01) Réné Descartes, filosof şi matematician francez (1596-1650): „Existenţa lui 
Dumnezeu este mai sigură decât cea mai sigură dintre toate teoremele geometriei.” 
 
(02) Isaac Newton, astronom, fizician şi matematician englez (1643-1727): „Acest 
minunat aranjament al soarelui, planetelor şi cometelor nu poate fi decât opera unei 
Fiinţe atotputernice şi inteligente.”                                                                                                                                              
 
(03) Voltaire (François-Marie Arouet), poet, istoric şi filosof francez (1694-1778): „Dacă 
e o greutate să crezi în Dumnezeu, e o absurditate să nu crezi.” 

 
 

(04) Jean Henry Fabre, entomolog francez (1823-1915): „Dacă cred în Dumnezeu?  Eu 
nu cred în El.  Eu Îl văd.” 
   
(05) Charles Darwin, biolog englez (1809-1882): „Nici în momentele de supremă 
îndoială nu am fost ateu în adevăratul înţeles al cuvântului, aşa ca să fi negat existenţa 
lui Dumnezeu.”  

 

 Voi încheia acest capitol cu o întrebare pusă de Iov, în pasajul următor: „Întreabă 
dobitoacele și te vor învăța, păsările cerului, și îți vor spune; vorbește pământului și te 
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va învăța și peștii mării îți vor povesti.  Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna 
Domnului a făcut asemenea lucruri?  El ține în mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea 
oricărui trup omenesc” (Iov 12,7-10).  Iov a spus-o simplu, dar contemporanii noștri să 
înțeleagă în termeni moderni: întreabă zoologia și biologia, întreabă geologia . . . .  
Acestea vor răspunde, pentru că au mult și multe de zis despre minunatul nostru 
Creator, despre Creatorul tuturor lucrurilor.  Aceasta este calea pe care trebuie să se 
meargă; orice altă încercare de a înțelege și a explica realitatea este naivă, zadarnică și 
ridicolă.  Acum, că am meditat în linii mari despre Dumnezeul universului, vom vedea în 
capitolele următoare ce putem învăța despre  
 

Dumnezeul Sfintelor Scripturi. 
 

*  *  *  * 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ag

e1
1

 

C A P I T O L U L  II 

„MAI PE SUS DE TOȚI DUMNEZEII” 

 Există oare mai mulți Dumnezei?  Nu este religia Bibliei monoteistă?  Nu mă refer la 
diferite credințe și concepții ale oamenilor, ci strict la limbajul biblic.  Cuvintele care 
compun titlul acestui capitol provin din cartea Psalmi.  Iată texte care vorbesc despre 
mai mulți dumnezei:                                                                                                                                           
 
- „Știu că Domnul este mare și că Domnul nostru este mai pe sus de toți dumnezeii” (Ps 
135,5).  
 
- „Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare mai pe sus de toți 
dumnezeii” (95,3).                                                                                                                                
 
- „Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu ești preaînălțat mai pe 
sus de toți dumnezeii” (97,9).    
 
- „Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă.  El este mai de temut decât toți 
dumnezeii” (96,4).                                                                                                                                  
 
- „Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii: toți dumnezeii se 
închină înaintea Lui” (97,7).    
 

 Textele citate spun că Domnul Dumnezeu: este mai pe sus de toți dumnezeii; este un 
Împărat mare mai pe sus de toți dumnezeii; este preaînălțat mai pe sus de toți 
dumnezeii; este mai de temut decât toți dumnezeii; toți dumnezeii se închină înaintea 
Lui.  Termenul este folosit la plural și se vorbește, în toate aceste texte, despre „toți 
dumnezeii”: câți?  Amatorii de speculații pot deduce din aceste texte și din altele ca ele 
că există mai mulți dumnezei, și alții decât Dumnezeul -Creator.  În ele se fac unele 
comparații, anume că aceștia nu sunt chiar ca Dumnezeul nostru, nu atât de mari, de 
înălțați, nu atât de temut și că își recunosc inferioritatea prin faptul că se închină 
înaintea Lui, a Domnului.   
 

 Dar există ei oare?  Înainte de a răspunde la această întrebare, iată patru afirmații ale lui 
Dumnezeu Însuși, care ar putea fi citate în mod aberant ca dovezi ale existenței mai 
multor dumnezei:                                                                                                                                                                            

(01) „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei.  
Să nu ai alți dumnezei afară de Mine” (Exod 20,2.3).  Dumnezeu a spus cu voce tare în 
auzul poporului Israel și a scris cu degetul Său pe tablă de piatră aceste cuvinte, care 
constituie porunca întâi.  Traducerile engleze pe care le-am consultat sună așa: „Thou 
(you) shalt (shall) have no other gods before me”, adică „tu să nu ai alți dumnezei 
înaintea Mea”.  Dar după El?  Traducerea de Luther zice: „Du sollst keine anderen Götter 
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haben neben mir”, în traducere: „Să nu ai alți dumnezei pe lângă mine” sau „afară de 
mine”, exact ca în traducerea românească de Cornilescu.                         

(02) „În noaptea aceea, Eu voi trece prin țara Egiptului și-i voi lovi pe toți întâii-născuți 
din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace; și voi face judecată împotriva tuturor 
zeilor Egiptului: Eu, Domnul” (Exod 12,12).  Zeii sau dumnezeii Egiptului.                                             

(03) „A doua zi după Paște, copiii lui Israel au ieșit gata de luptă în fața tuturor 
egiptenilor, în timp ce egiptenii își îngropau pe toți întâii lor născuți, pe care-i lovise 
Domnul dintre ei.  Căci Domnul îi făcuse chiar și pe dumnezeii lor să simtă puterea Lui” 
(Num 33,3.4).                                  

(04) „Așa să le vorbiți: ‚Dumnezeii care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri 
de pe pământ și de sub ceruri’” (Ier 10,11).              

 În legătură cu primul text, s-ar putea trage concluzia greșită că există și alți dumnezei, 
dar ei să nu fie acceptați de copiii lui Israel sau de toți aceia care respectă porunca 
Domnului.  În al doilea text, Dumnezeu îl informează pe Moise că va face „judecată 
împotriva tuturor zeilor Egiptului.”  Ca să-i poată judeca, trebuia oare ca ei să existe?  Al 
treilea ne spune că, prin distrugerea întâilor-născuți ai Egiptului, Domnul îi făcuse pe 
dumnezeii lor să-I simtă puterea, adică să sufere.  Dar chiar existau ei, dacă puteau 
simți?  Iar dacă nu, cum se putea vorbi așa despre ei?  Ultimul text prezice că dumnezeii 
necreatori vor pieri.  Aceeași întrebare se ridică însă: există ei oare?  Cum vor pieri dacă 
nu există?    
 

 Apostolul Pavel a zis: „Deci, cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în 
lume un idol este totuna cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu.  Căci chiar 
dacă ar fi așa-numiți ‚dumnezei’, fie în cer, fie pe pământ (cum și sunt în adevăr mulți 
‚dumnezei’ și mulți ‚domni’), totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, 
de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn: Isus Hristos, 
prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi” (1 Cor 8,4-6).   
 

 Ați observat cum se exprimă apostolul?  „Așa-numiți ‚dumnezei’”; „chiar dacă ar fi”.    
Aceasta înseamnă că sunt numiți „dumnezei” pe nedrept, în mod fals: fie că există doar 
în imaginația oamenilor, fie că din imaginație au fost transferați în forme materiale, care 
se numesc idoli.  Dar tot produs al imaginației rămân, tot dumnezei falși, inexistenți: „un 
idol este tot una cu nimic” – zero!!!    
 

 În fața filosofilor din Atena, Pavel a zis, ca o concluzie a cuvântării sale: „Astfel dar, 
fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este 
asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului”  
(Fapte 17,29).  Ultima parte a versetului, „iscusința omului”, traduce expresia greacă 
enthumeseos anthropou, unde enthumeseos este genitivul singular feminin de la 
substantivul enthymesis, care înseamnă „gândire”, „produs al gândirii”, „meditație”, 
„imaginație” „invenție”.  Avea dreptate Dimitrie când zicea în fața conlucrătorilor lui:        
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„. . . vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a 
înduplecat și a abătut mult norod și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt dumnezei” (Fapte 
19,26).  Da, Pavel zicea așa și așa era.    
 

 Foarte clar s-a exprimat bunul împărat Ezechia când Sanherib amenința să cucerească 
Ierusalimul și l-a trimis pe Rabșache ca să-i intimideze pe iudei și să-L batjocorească pe 
Domnul oștirilor: „Da, Doamne, este adevărat că împărații Asiriei au nimicit neamurile și 
le-au pustiit țările și că i-au aruncat în foc pe dumnezeii lor; dar ei nu erau dumnezei, ci 
erau lucrări făcute de mâna omului, erau lemn și piatră, și i-au nimicit” (2 Împ 19,17.18).  
Profetul Ieremia era pur și simplu uluit de nebunia omenească a idolatriei, așa încât a 
ridicat această întrebare retorică: „Cum poate omul să-și facă dumnezei, care nu sunt 
dumnezei?”  (Ier 16,20)         
 

 Așadar, zeii făcuți de mâini nu sunt dumnezei, ci reprezentări în formă materială ale 
unor simple născociri ale minții omenești.  Dumnezeu cere în porunca întâi să nu 
permitem minții noastre să accepte astfel de fantezii păcătoase; împotriva acestor 
închipuiri vătămătoare ale egiptenilor a luptat Dumnezeu și a precizat prin profetul 
Ieremia că această lume a dumnezeilor falși va pieri pentru totdeauna.  Da, atunci când 
va pieri păcatul și cu el păcătoșii, cu imaginația lor deșartă. 
 

 Cel puțin trei capacități inegalabile constituie unicitatea Divinității reale și anume:                                                 

(01) Puterea de a crea, adică de a aduce lucruri la existență, a produce din nimic, așa 
cum a zis Pavel despre credința lui Avraam: „El, adică, este tatăl nostru înaintea lui 
Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca 
și cum ar fi” (Rom 4,17).  Sau cum s-a exprimat psalmistul David: „Cerurile au fost făcute 
prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. . . .  Căci El zice și se 
face, poruncește și ce poruncește ia ființă” (Ps 33,6.9).  Dacă un dumnezeu nu este 
Creator, atunci nu este dumnezeu deloc, ci o fantezie a minții omenești.                                         

(02) Puterea de a face minuni adevărate: „Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne?  
Cine este ca Tine, minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni?”  
(Exod 15,11).  „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face 
minuni!”  (Ps 72,18)                                          

(03) Cunoașterea viitorului: „Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune, 
căci Eu sunt Dumnezeu și nu este altul, Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca Mine.  
Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă 
împlinit” (Isa 46,9.10).  „Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit demult?  
Oare nu Eu, Domnul?  Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu 
drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este” (45,21).   

 Constatăm din citirea Bibliei că Dumnezeu este foarte ofensat când oamenii umblă după 
dumnezei străini sau falși, acesta fiind unul dintre cele mai detestate păcate.  Dar de ce?  
Pentru că este o directă negare a Lui, care este Creatorul și Domnul universului și al 
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tuturor ființelor existente.  Când oamenii își fac alți dumnezei, ei Îl leapădă pe 
Dumnezeul adevărat, iar această necredincioșie este numită adulter spiritual, 
comparabil cu infidelitatea maritală: „‚Iată, vine zile’, zice Domnul, ‚când voi face cu casa 
lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou.  Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu 
părinții lor, în ziua când i-am apucat de mână, să-i scot din țara Egiptului, legământ, pe 
care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor’, zice Domnul” (Ier 31,31.32).  
„Eu sunt Domnul, acesta este numele Meu și slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea 
Mea idolilor” (Isa 42,8).      

 Dumnezeu le-a poruncit israeliților așa: „Să păziți tot ce v-am spus și să nu rostiți numele 
altor dumnezei; numele lor să nu se audă ieșind din gura voastră” (Exod 23,13).  Ce 
înseamnă această „rostire”, această „ieșire din gură”?  Dacă zici: „Ra”, „Osiris”, „Zeus”, 
„Poseidon”, „Jupiter”, ai contravenit acestui text, ai comis un păcat?  Este vorba de 
pronunțare, de cuvinte și sunete?  Că nu este așa, putem vedea din următoarele cazuri:              

 
- Biblia conține nume de dumnezei falși: „Atunci, Solomon a zidit pe muntele din fața 
Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urâciunea Moabului, pentru Moloh, urâciunea 
fiilor lui Amon” (1 Împ 11,7).  „Împăratul (Iosia) a pângărit înălțimile care erau în fața 
Ierusalimului, pe partea dreaptă a Muntelui Pierzării și pe care le zidise Solomon, 
împăratul lui Israel, Astarteei, urâciunea sidonienilor, lui Chemoș, urâciunea Moabului, și 
lui Milcom, urâciunea fiilor lui Amon” (2 Împ 23,13). 
 
- Profeții i-au menționat:                                                                                                                                                                
 
Moise: „Moise le-a zis judecătorilor lui Israel: ‚Fiecare din voi să-i ucidă pe aceia dintre ai 
lui care s-au lipit de Baal-Peor’” (Num 25,5).  „Iată, ele (femeile madianite) sunt acelea 
care, după cuvântul lui Balaam, i-au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva 
Domnului, în fapta lui Peor, și atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului” (31,16).      
 
Ilie: „Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile 
Domnului și te-ai dus după Baali” (1 Împ 18,18).  „Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți 
după El; iar dacă este Baal, mergeți după Baal!”  (Versetul 21).  „El i-a zis (lui Ahazia): 
‚Așa vorbește Domnul: ‚Pentru că ai trimis soli să-l întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul  
Ecronului, ca și cum n-ar fi în Israel Dumnezeu, al cărui cuvânt să-l poți întreba, nu te vei 
mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri’” (2 Împ 1,16).            
 

- Dumnezeu i-a menționat: „În aceeași noapte, Domnul i-a zis lui Ghedeon: ‚Ia vițelul 
tatălui tău și un alt taur de șapte ani.  Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și 
taie parul închinat Astartei, care este deasupra’” (Jud 6,25).  „Și aceasta, pentru că M-au 
părăsit și s-au închinat înaintea Astarteei, zeița Sidonienilor, înaintea lui Chemoș, 
dumnezeul Moabului și înaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon . . . ” (1 Împ 
11,33).    
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 Interzicerea divină privitoare la rostirea numelor altor dumnezei se referă la adorarea 
acestora, rostirea numelor lor în formule de închinare, ca, de exemplu, preoții păgâni pe 
Muntele Carmel: „Baale, auzi-ne!”  (1 Împ 18,26).  Sau slăvirea unei zeități: „Cuvintele 
acestea i-au umplut de mânie (pe conlucrătorii argintarului Dimitrie) și au început să 
strige: ‚Mare este Diana efesenilor!’  . . .  Dar, când l-au cunoscut că este iudeu (pe 
Alexandru), au strigat toți într-un glas, timp de aproape două ceasuri: ‚Mare este Diana 
efesenilor!’”  (Fapte 19,28.34).  Ne amintim că porunca a doua zice: „Să nu-ți faci . . . 
vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de 
jos decât pământul.  Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești” (Exod 20,4.5).  
Porunca nu interzice producerea de picturi sau fotografii ale lucrurilor din natură, ci 
facerea acestora ca zeități și pentru închinare.   
 

 S-a pus adesea întrebarea dacă Alah al Coranului este același ca Dumnezeul Sfintelor 
Scripturi, pentru că există asemănare între numele „Alah” și „Elohim” sau forme 
derivate.  Acestea sunt cuvinte care pot suna asemănător, chiar dacă nu identic, dar 
trebuie să ținem cont de ce anume reprezintă ele.  În revista Faith on the Line, Dare to 
Stand/Credința (e) în joc, îndrăznește să reziști, numărul din toamna anului 2015, pe 
paginile 4-5, a apărut un articol de autorul Tammie Burak intitulat „Is Allah God?”/„Este 
Alah Dumnezeu?”  Printre argumente împotrivă, acest scriitor arată că Dumnezeul 
Bibliei are un Fiu, Domnul nostru Isus Hristos, în timp ce Coranul consideră ideea 
aceasta „o falsitate monstruoasă”.  Același Dumnezeu?  Știm bine că Biblia prezintă 
Dumnezeirea ca un grup de Persoane divine existând din eternitate într-o unitate 
desăvârșită, lucru absolut străin pentru cartea sacră a mahomedanilor.   
 

 Creștinii arabi, turci sau de alt neam care este în majoritate mahomedan Îi zic lui 
Dumnezeu „Alah”, ei nu au alt termen pentru Divinitate.  Am auzit acest lucru în 
Comunitatea Dezghingea din Republica Moldova, unde majoritatea membrilor sunt 
găgăuți, adică turci creștinați, cum și în alte împrejurări.  Dar avem un precedent care 
face această utilizare a numelui divin acceptabilă și anume: Theos pentru „Dumnezeu” în 
Noul Testament.  Acesta este același cuvânt pe care grecii îl foloseau pentru zeii lor, dar 
scriitorii Noului Testament nu s-au sfiit să-l folosească.  Ei nu au inventat în greacă un 
nume pentru Dumnezeu, nici nu au transliterat numele ebraice ale lui Dumnezeu, ci au 
preluat numele existent și l-au reabilitat.  I-au dat cu totul alt înțeles.  La fel stau 
lucrurile cu termenul „Alah”.  Trebuie numai arătat că asemănarea de nume nu este și  
asemănare de înțeles, pentru că Dumnezeul Bibliei este cu totul diferit de orice alt 
dumnezeu. 
 

 Niciun fel de nedumeriri sau confuzii nu vor mai exista atunci când toate lucrurile vor fi 
din nou restaurate ca la început.  După mileniul biblic va avea loc nimicirea lui Satana, a 
îngerilor și a oamenilor aliați cu el, și pământul va fi înnoit pentru vecie.  Atunci se va 
împlini făgăduința din Zaharia 14,9: „Și Domnul va fi Împărat peste tot pământul.  În ziua 
aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume.”  Așteptăm cu dor 
timpul acela și, prin harul Mântuitorului nostru, să ne mișcăm în direcția aceea!   Amin!   
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C A P I T O L U L  III 

UNITATE ÎN PLURALITATE 

 Biblia este o carte despre Dumnezeu.  Îl întâlnim în ea, Îl auzim, învățăm de la El, despre 
El, suntem binecuvântați de El.  Dumnezeu apare chiar în primul verset al Bibliei și este 
normal să fie așa.  Iată acest verset, așa cum îl avem în românește în traducerea lui 
Cornilescu: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul.”  Termenul ebraic 
tradus aici cu „Dumnezeu” este Elohim, un substantiv la plural, care înseamnă, literal,  
„Dumnezei”.  Trebuie observat că numele divin Elohim apare de 32 de ori în Geneza 1 și 
este normal ca în toate cazurile să fie înțeles la fel; deși are formă de plural, el poate 
apărea cu verb la singular, ceea ce nu era un procedeu neobișnuit în ebraica veche.  În 
versetul 26, întâlnim o conversație, care nu poate fi decât între persoane distincte și 
servește ca o indicație cu privire la pluralitatea Dumnezeirii, valabilă în toate cazurile 
similare.  Dar verbul la singular ne și arată, în mod implicit, că este vorba despre o 
unitate de gândire și acțiune – unitate în pluralitate.  
 

 Voi prezenta în continuare afirmații făcute de unii comentatori în legătură cu numele 
divin folosit în Geneza 1,1 (pe bază de informații preluate din Wikipedia).    
 
(01) Adam Clarke, teolog metodist britanic și un bun cunoscător al Bibliei.  S-a născut în  
1760, în orașul Moybeg Kirley, aproape de Tobermore în Irlanda de Nord, și a murit în 
1832 la Londra, Regatul Unit.  Ca teolog, Clarke a consolidat învățăturile lui John Wesley, 
fondatorul metodismului.  El a susținut că Biblia oferă o interpretare completă a naturii 
și voinței lui Dumnezeu.  A considerat Scriptura însăși ca fiind un miracol al harului lui 
Dumnezeu, care „înlătură vălul întunericului și al ignoranței.”     
 
Iată chiar cuvintele acestui teolog: „Cuvântul original Elohim, ‚Dumnezeu’, este cu 
siguranță forma de plural de la El sau Eloah și a fost considerat multă vreme, de oamenii 
cei mai erudiți și mai pioși, că implică pluralitatea Persoanelor în natura divină.  Această 
pluralitate apare în atât de multe părți ale scrierilor sacre ca fiind limitată la trei 
Persoane, de unde doctrina Trinității, care a format o parte a crezului tuturor celor ce au 
fost priviți ca sănătoși în credință, din cei mai vechi ani ai creștinismului.”   
 
„De altfel, creștinii nici nu sunt singuri în acceptarea acestei doctrine și în derivarea ei de 
la primele cuvinte ale revelației divine.  Un rabin evreu eminent, Simeon ben Joachi, în 
comentariul său la secțiunea a șasea a Leviticului, are aceste cuvinte remarcabile: ‚Veniți 
și vedeți misterul cuvântului Elohim; sunt trei grade și fiecare grad de sine stătător și, cu 
toate acestea, ele sunt toate una și reunite în una și nu sunt despărțite unul de altul.’  
(Vezi Ainsworth).  Trebuie să fie în mod ciudat determinat de prejudecată acela care nu 
poate vedea că doctrina unei Trinități, și a unei Trinități în unitate, este exprimată în 
cuvintele de mai sus.  Verbul bara, ‚El a creat’, fiind alăturat la numărul singular acestui  
substantiv la plural, a fost considerat ca indicând, și nu în mod obscur, unitatea 
Persoanelor divine în lucrarea creațiunii.  În pururi binecuvântata Trinitate, de la infinita 
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și indivizibila unitate a Persoanelor, nu poate fi decât o voință, un scop și o energie 
infinită și necontrolabilă.”   
 
„Cei ce au vreo îndoială că Elohim înseamnă adevăratul Dumnezeu, Iehova, la plural sau 
nu, să consulte următoarele pasaje, unde îl vor găsi asociat cu adjective, verbe și 
pronume la plural: Geneza 1,26; 3,22; 11,7; 20,13; 31,7; 31,53; 35,7; Deuteronom 4,7; 
5,23.24; Iosua 24,19; 1 Samuel 4,8; 2 Samuel 7,23; Psalmul 58,6; Isaia 6,8; Ieremia 10,10; 
23,36.  Vezi, de asemenea, Proverbe 9,10; 30,5; Psalmul 149,1; Eclesiastul 5,7; 12,1; Isaia 
6,3; 54,5; 62,5; Osea 11,12 sau 12,1; Maleahi 1,6; Daniel 5,18; 5,21; 7,18; 7,22” 
(Parkhurst).  
 
(02) Joseph Benson, un pastor englez metodist, unul dintre conducătorii mișcării din 
timpului lui John Wesley, fondatorul metodismului.  S-a născut în ziua de 26 ianuarie 
1749 în Kirkoswald, Regatul Unit, și a murit în ziua de 16 februarie 1821.   
 
Iată cum se exprimă acest autor: „Cuvântul ebraic Elohim, tradus aici și în alte locuri cu 
‚Dumnezeu’, a fost considerat de mulți oameni erudiți ca însemnând ‚Dumnezeu în 
legământ’, fiind derivat de la cuvântul Alah, ‚El a declarat ca jurământ’ sau ‚S-a legat 
printr-un jurământ’.  Este la numărul plural și trebuie înțeles adesea, în mod necesar, ca 
având un înțeles de plural în Sfintele Scripturi, fiind un nume dat uneori dumnezeilor 
falși ai păgânilor, care erau mulți, și îngerilor și magistraților, care, de asemenea, sunt în 
mod ocazional numiți elohim, ‚dumnezei ’.  Când se referă, ca aici, la unicul Dumnezeu 
viu și adevărat, așa cum este cazul în general, el a fost, în mod destul de rațional, 
conceput de cei mai mulți teologi creștini ca implicând o pluralitate de Persoane sau 
existențe în Dumnezeire și, desigur, așa cum atestă multe alte părți ale scrierilor 
inspirate, că există o astfel de pluralitate, constând din Tatăl, Cuvântul sau Fiul și Spiritul 
Sfânt, și că toate aceste Persoane divine au colaborat în mod egal la crearea lumii.”    
 
(03) David Guzik, erudit teolog și pastor la Calvary Chapel din Santa Barbara, California.  
A servit în activitatea pastorală din 1982.   
 
El s-a referit astfel la primul verset al Bibliei: „‚La început, Dumnezeu a creat cerurile și 
pământul.’  (A) Dumnezeu a creat.  Această declarație scurtă va fi prezentată în mod 
detaliat în versetele următoare, dar Biblia declară în mod simplu și deschis că lumea nu 
s-a creat singură sau că a apărut la întâmplare.  Ea a fost creată de Dumnezeu, care, prin 
definiție, este și a fost întotdeauna etern.  I.  Nu este un accident că Dumnezeu este 
subiectul primei propoziții din Biblie, pentru că acest cuvânt domină capitolul întreg și 
surprinde ochiul în fiecare punct al paginii (Kidner).  II.  Dacă crezi Geneza 1,1, nu ai de 
fapt nicio problemă când este vorba să crezi restul Bibliei.  (B) Dumnezeu.  Acesta este 
cuvântul antic ebraic Elohim.  Din punct de vedere gramatical, este un cuvânt la plural  
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folosit ca și cum ar fi singular.  Verbele și pronumele folosite cu Elohim trebuie să fie la 
plural, însă, când Elohim se referă la Domnul Dumnezeu, verbele și pronumele sunt la 
singular.  Leupold l-a citat pe Luther în legătură cu Elohim: ‚Dar noi avem o mărturie 
clară că Moise a urmărit să indice Trinitatea sau cele trei Persoane într-o natură divină.’”      
 

 Mă voi baza în capitolul acesta și în continuare pe modul cum înțelege și propovăduiește 
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea învățătura biblică fundamentală despre Trinitate.   
Biserica?  Da, exact!  Rolul bisericii este de a ne instrui, de a ne crește în credință.  Nu 
putem trăi fără biserică, pentru că atunci nu am fi parte din trupul lui Hristos, deci am fi 
morți.  Iată ce zice Spiritul Profetic în legătură cu importanța relației credincioșilor cu 
biserica:                                                                                                                             
 
- „Biserica este fortăreața lui Dumnezeu, cetatea Sa de scăpare, pe care El o susține  
într-o lume răzvrătită.  Orice trădare a bisericii este o trădare a Aceluia care a cumpărat 
omenirea cu sângele unicului Său Fiu” (The Acts of the Apostles/Faptele apostolilor, 
pagina 11).  

- „Totul se face în numele și prin autoritatea lui Hristos.  Hristos este sursa; biserica este 
canalul de comunicare” (Ibid., pagina 122).    

- „Dumnezeu a învestit biserica Sa cu autoritate și cu putere specială, pe care nimeni nu 
poate fi îndreptățit să o nesocotească și să o disprețuiască, pentru că acela care face 
acest lucru disprețuiește vocea lui Dumnezeu” (Ibid., pagina 164).                

- „Fiul lui Dumnezeu S-a identificat cu serviciul și autoritatea bisericii Sale organizate” 
(Testimonies for the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 3, pagina 432).                                                                                                                                                   

 Când a avut vedenia pe calea către Damasc, Saul a întrebat: „Doamne, ce vrei să fac?”  
(Fapte 9,6).  Răspunsul Domnului a fost doar atât: „Scoală-te, intră în cetate și ți se va 
spune ce trebuie să faci” (același verset).  Saul nu a obiectat: „Dar Doamne, eu vreau să 
aflu de la Tine, nu de la oameni, pe mine nu mă mântuiește biserica!”  A intrat în cetate 
și a fost instruit de biserică în calea Domnului.   
 

 După aceea, un înger l-a vizitat pe sutașul roman Corneliu și i-a spus: „Trimite acum 
niște oameni la Iope și cheamă-l pe Simon, zis și Petru.  El găzduiește la un om, numit 
Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare; acela îți va spune ce trebuie să faci” 
(Fapte 10,5.6).  Vizitatorul neașteptat și luminos era un înger de la tronul lui Dumnezeu, 
dar acest înger nu și-a depășit atribuțiile.  El nu i-a spus lui Corneliu ce are de făcut, deși 
ar fi știut destul de bine ce să-i spună.  L-a pus în legătură cu apostolul, cu biserica.   
 

 Așa cum am văzut, primul verset din Biblie, primul dintre cele 31.102 versete din care 
este compusă Sfânta Scriptură, zice: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și 
pământul.”  Trebuie subliniat faptul că termenul „Dumnezeu” din acest text este 
traducerea cuvântului ebraic Elohim, care, așa cum am arătat la început, are formă de 
plural și înseamnă „Dumnezei”.  Deci, la început, „Dumnezeii” au făcut cerurile și 
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pământul.  Dar Biblia propovăduiește monoteismul, adică existența unui singur 
Dumnezeu.  Iată un asemenea text: „Ascultă, Israele!  Domnul, Dumnezeul nostru, este 
singurul Domn.  Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot 
sufletul tău și cu toată puterea ta” (Deut 6,4.5).   
 

 Totuși, acest text spune că Dumnezeu este „singurul Domn”, nu spune că Domnul este 
singurul Dumnezeu.  Există oare texte care să spună așa?  Da, iată câteva dintre ele:                                                                                          

- „Așa vorbește Domnul, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: ‚Eu 
sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și afară de Mine nu este alt Dumnezeu’” (Isa 44,6).                         

- „Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este 
Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El” (Deut 4,35).                                                                                   

- „Eu sunt Domnul și nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu” (Isa 45,5).  

 Interesant și clar: după ce s-a spus că „Dumnezeul nostru este singurul Domn”, în aceste 
texte se spune că numai Domnul este Dumnezeu.  Dus și întors, același lucru.                                   
Au existat diferite nume pentru Dumnezeu în Vechiul Testament.  Iată-le pe cele mai 
importante:                                                                                                                                                              

(01) Elohim înseamnă „Dumnezeu”, la plural; acest nume și El se referă la puterea divină 
a lui Dumnezeu, prezentându-L ca pe Cel tare și puternic, Dumnezeul creațiunii.                                                                                                                                                    

(02) Adonai, însemnând „Domnul”, Îl prezintă ca fiind Cârmuitorul atotputernic: „În anul 
morții împăratului Ozia, L-am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte 
înalt și poalele mantiei Lui umpleau templul” (Isa 6,1).                                                                                                                 

(03) Yahveh, propriu-zis IHVH, tradus cu „Iehova” sau „Domnul”, accentuează 
credincioșia și harul legământului divin (conform cu Seventh-day Adventists Believe          
. . ./Adventiștii de ziua a șaptea cred . . ., pagina 20); sensul este de existență prin Sine 
Însuși, necreat, izvor de viață.  Dumnezeu S-a recomandat așa în Exodul 3,14: „Eu sunt” 
sau „Eu sunt Cel ce sunt”.      

(04) El Shaddai se traduce „Dumnezeul cel atotputernic”, așa cum i S-a prezentat El lui 
Avraam în Geneza 17,1.                                                       

(05) Elyon are sensul de „Cel Preaînalt”, iar El Elyon se traduce „Dumnezeul cel 
preaînalt”; stă scris că Melchisedec „era preot al Dumnezeului celui preaînalt” (vezi 
Geneza 14,18).                                                                            

(06) El Roy are înțelesul de „Dumnezeul care mă vede”.  Fântâna lângă care Îngerul 
Domnului i S-a arătat lui Agar a fost numită „Fântâna Celui viu care mă vede” (Gen 
16,14), în ebraică Lahai Roy, „Cel viu care mă vede”.                                                                                                                                        
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(07) Elah Yisrael, cu sensul „Dumnezeul lui Israel”.  În Ezra 5,1, se spune: „Proorocii: 
Hagai, proorocul, și Zaharia, fiul lui Ido, au proorocit iudeilor care erau în Iuda și la 
Ierusalim, în numele Dumnezeului lui Israel” (Elah Yisrael, în aramaică).  

 Cum Îl numim deci pe Dumnezeu când ne referim la El?  Cu care dintre aceste nume?  
Cu niciunul.  Noi nu vorbim limba ebraică; aceasta, în forma ei biblică, nu mai există de 
mult ca limbă vie, vorbită, pentru că orice limbă se schimbă în permanență, după o 
perioadă îndelungată ajungând să fie de nerecunoscut, să fie o altă limbă.   
 

 De teama că scrierile vechi sacre nu vor mai putea fi citite și că vor fi uitate, într-o vreme 
când mulți evrei vorbeau limba greacă, unii învățați iudei din Alexandria, Egipt, au tradus 
cărțile Vechiului Testament în limba greacă și așa a rezultat Septuaginta, scrisă pe scurt 
LXX.  Pentateucul a fost tradus pe la mijlocul secolului al treilea, iar restul Vechiului 
Testament în cursul secolului al doilea înainte de Hristos.  De fapt, numărul de 70 de 
învățați, de unde și-a luat numele versiunea, este discutabil.  Traducerea fiind realizată 
pe o perioadă atât de lungă, nu se știe câți au participat la munca aceea; se crede că 
inițial 72, adică șase din fiecare seminție, dar astfel de date sunt considerate legendare.  
Important este că traducerea s-a făcut.     
 

 Noi vorbim românește și folosim pentru Divinitate numele pe care îl avem în românește 
– Dumnezeu.  Pentru unii, acesta este un sacrilegiu, dar acești oameni ar trebui să se 
gândească mai bine.  Cărțile Noului Testament au fost scrise în limba greacă, fie că 
scriitorii au cunoscut-o, fie că au avut câte un secretar bun care cunoștea temeinic limba 
greacă.  Ce nume au folosit ei pentru Dumnezeu în limba greacă?  Nu nume ebraice, ci 
numele grecesc pentru Divinitate, pe care aceștia îl foloseau pentru zeii lor păgâni, și 
anume theos (plural theoi, feminin thea).  În context biblic, creștin, termenul a fost 
reabilitat și a devenit sacru. 
 

 Ce știm noi despre Dumnezeu este ce ne spune natura creată de El, ce ne spune istoria, 
conștiința noastră, dar, mai ales, ce ne spune Sfânta Scriptură.  Astfel, Biblia spune că 
există un singur Dumnezeu, dar primul verset vorbește despre „Dumnezei”.  Mai mult, 
de-a lungul cărții sfinte întâlnim realitatea existenței a mai mult decât o Persoană divină.  
Dumnezeu a iubit lumea și L-a dat pe singurul Lui Fiu pentru mântuirea păcătoșilor (vezi 
Ioan 3,16), iar acest Fiu este prezentat ca Dumnezeu.  El Însuși a zis: „Eu și Tatăl una 
suntem” (Ioan 10,30).  Apoi este Duhul Sfânt, prezent în toată Biblia și având atributele 
Dumnezeirii.  Înțelegerea corectă a Bibliei te obligă să admiți că Dumnezeu, singurul 
Dumnezeu, nu este un singur Ins, ci un grup de trei Persoane divine, care sunt una.  Ca o 
familie, ca un guvern: e vorba de mai multe persoane, dar acționând ca unul.   
 

 Hristos S-a rugat ca ucenicii Lui să fie una (vezi Ioan 17,11.21.22.23), deși erau mai mulți: 
atunci erau 11 mai aproape de El, apoi zeci, sute, mii, milioane.  Toți aceștia să fie una.  
Același ideal îl urmăreau și scriitorii Noului Testament.  Iată-l, de pildă, pe Pavel:                                  
„. . . faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând” (Filip 
2,2).  „Aveți aceleași simțăminte unii față de alții” (Rom 12,16).  „Dumnezeul răbdării și 
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al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui 
Hristos Isus” (15,5).  „Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, 
să aveți toți acelați fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip 
desăvârșit într-un gând și o simțire” (1 Cor 1,10).  Credincioșii au ajuns așa când au fost 
umpluți cu Duhul Sfânt: „Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet” (Fapte 
4,32).     
 

 Chiar faptul că egoismul dispăruse în general dintre ucenici, că nu se mai considerau 
posesori de bunuri materiale, era o oglindire a spiritului existent între Persoanele divine: 
„Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște” (Fapte 2,44).   
„Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște” (4,32).  Acesta era 
modelul dumnezeiesc la care se referise Mântuitorul: „Tot ce are Tatăl este al Meu, de 
aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi” (Ioan 16,15).  „. . . tot ce 
este al Meu este al Tău și ce este al Tău este al Meu” (17,10).  Numai păcatul a dat 
naștere la egoism, la lăcomie, dar ideea de individualism și posedarea de bunuri sunt 
străine de universul imaculat și, în primul rând, de relațiile care există în cadrul Sfintei 
Treimi.          
 

 În românește s-a exprimat realitatea existenței divine la plural prin termenii: „Trinitate”, 
„Sfânta Treime”.  Unii obiectează că Biblia nu folosește nicăieri acești termeni, dar 
această idee este simplistă.  Noi nu folosim în conversația noastră religioasă numai 
cuvinte care sunt în Biblie.  Nu găsim în Cuvântul inspirat termeni ca: lege morală, lege 
ceremonială, creațiune, plan de mântuire; cu atât mai puțin amvon, orgă, comitet, 
Școală de Sabat, adunare administrativă, președinte etc.  Limba e limbă și noi ne folosim 
de ea, când termenii folosiți nu sunt dușmănoși sau murdari.    
 

 Termenul „creștinism” (în această formă) nu se găsește nicăieri în Biblie.  De fapt, el este 
de origine păgână, pentru că populația păgână din Antiohia l-a inventat.  Iată textul care 
spune așa: „Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia” 
(Fapte 11,26).  Nu a fost o hotărâre a credincioșilor să părăsească numele mai general 
de „ucenici” și să se numească de acum încolo „creștini”, ci oamenii din afara bisericii    
i-au numit așa.  Ei au observat că ucenicii vorbesc mult despre un anume „Isus Hristos”, 
și i-au numit după titlul Său „Hristos”, în ebraică „Mesia”, adică „Cel Uns”.  Credincioșii 
nu s-au simțit ofensați, ci onorați, și au adoptat acest nume cu bucurie.  Ei erau 
considerați o sectă iudaică, dar purtând numele Întemeietorului credinței lor deveneau 
un grup distinct. 
 

 În timp ce Pavel îi explica lui Agripa împrejurările și motivele convertirii Sale, împăratul a 
zis: „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin!”  La care apostolul a răspuns: 
„Fie curând, fie târziu, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi 
să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea” (Fapte 26,28.29).  Nu încape îndoială 
că numele de „creștin” era deja larg răspândit.  Da, era un nume și îndemnul lui Petru 
era ca acest nume să fie purtat cu cinste: „Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca 
hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia.  Dimpotrivă, 
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dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să-L proslăvească pe Dumnezeuu 
pentru numele acesta” (1 Petru 4,15.16).  Acesta este un nume, și ce nume!   
 

 Observați, copiii lui Dumnezeu nu s-au sinchisit să-și însușească un nume care provenea 
de la necredincioși, când au constat că este bun și de folos și că exprimă foarte bine 
identitatea lor.  Iacov, fratele Domnului, vorbind despre bogații nedrepți, a întrebat: „Nu 
batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtați?”  (Iac 2,7) 
 

 Aceasta este originea familiei de cuvinte: „creștin”, „creștini”, „creștinește”, 
„creștinism”.  Dar în această formă, „creștinism”, nu apare niciodată în Biblie.   
Creștinismul este sistemul de învățături și practici care își au rădăcina și temelia în 
Domnul Isus Hristos.  Este propovăduirea și viața celor care calcă pe urmele Maestrului 
divin.  Este identitatea unui popor care L-a acceptat pe Cuvântul făcut trup, care S-a 
jertfit pentru răscumpărarea lor.  Ce importanță are de unde a provenit numele acesta?   
 

 Când ne referim deci la toate Persoanele divine în același timp, putem zice: 
Dumnezeirea, Trinitatea, Sfânta Treime sau altfel.  Nu găsim acești termeni în Biblie, dar 
sunt explicativi.  Pentru a opera cu concepte scripturistice, pentru a le explica și 
populariza, au fost căutați de-a lungul timpului termeni corespunzători.  Nu trebuie 
neapărat să fie în Biblie, ca să fie folosiți, dacă duc la clarificări și dacă folosesc în 
conversațiile evanghelistice.  Tot așa, zicem „teologie”, referindu-ne la disciplina care 
vorbește despre Dumnezeu, despre adevărurile, lucrările și planurile Sale; cuprindem în 
termenul acesta tot ce privește realitatea divină, credința, evlavia, mântuirea, veșnicia.  
Nu-l găsim în Biblie, dar este bun, interesant, folositor.   
 

 În anul 325 al erei creștine, cu ocazia primului Sinod de la Niceea, a fost formulat un 
crez, completat în 381 la Sinodul de la Constantinopol, în care este cuprinsă și învățătura 
despre Trinitate.  Indiferent cum au gândit și cum au formulat acei teologi convingerile 
lor și în ciuda tuturor disputelor care au urmat, ar fi absurd ca noi să respingem doctrina 
biblică a Trinității pe motivul că și alții s-au ocupat de ea.                                                                                                                                       
 

 Această doctrină ne învață, pe scurt, următoarele adevăruri fundamentale despre 
Divinitate:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Că există un singur Dumnezeu.                                                                                                     
- Că Tatăl e Dumnezeu, Fiul e Dumnezeu, Duhul Sfânt e Dumnezeu.                                                             
- De aceea zicem: Dumnezeu-Tatăl, Dumnezeu-Fiul, Dumnezeu-Duhul Sfânt.                                           
- Aceștia trei sunt un Dumnezeu, fiecare fiind co-egal și co-etern cu ceilalți.                                           
- Dumnezeu e descris ca o clasă, grup, familie, constând din aceste trei Persoane. 

 Această formulare privitoare la Dumnezeire este absolut adevărată, indiferent cine a 
făcut-o, pentru că așa descrie Biblia Sfânta Treime.  Popovici este un nume de familie: 
tata se numește Popovici (Ion), mama se numește Popovici (Elena), fiul lor se numește 
Popovici (Daniel).  Fiecare dintre ei este un Popovici și toți trei poartă acest nume.  Deși 
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sunt trei, ei nu pot fi confundați, pentru că fiecare mai are și un alt nume, care să-l 
distingă de ceilalți.  Dumnezeu înseamnă Divinitatea, care constă din cele trei Persoane 
divine, egale, atotputernice, atotștiutoare, sfinte, iubitoare, perfecte, eterne. 
  

 Iată o altă comparație, în afară de aceea referitoare la familie, și anume cu cuvântul 
„America”.  Ce înseamnă America?  Să ne limităm acum la America de Nord, care 
înseamnă Canada, Statele Unite și Mexicul.  Este inclusă și insula Bermuda, însă pentru 
considerente practice o ignorăm acum, referindu-ne strict la continent.  Canada e 
America, Statele Unite e America, Mexicul e America.  Oricare dintre ele este America și 
toate la un loc formează America.  Totuși, când se zice: trupele americane au ocupat 
Irakul, sau influența americană în Africa, atunci nu înțelegem Mexicul și nici Canada, ci 
Statele Unite ale Americii.  E această țară mai America decât celelalte două?  Nu, dar se 
pune un accent special pe identitatea ei.  Când zicem libertățile americane, Constituția 
Americii, ne referim la Statele Unite.  Putem zice numai America și oamenii înțeleg, în 
primul rând, Statele Unite.  Nu e exact așa cu celelalte două.   
 

 Așa stau lucrurile cu Dumnezeirea.  În timp ce oricare dintre cele trei Persoane divine e 
Dumnezeu, uneori se zice în Biblie „Dumnezeu” numai cu referire la Tatăl.  Exemple:                                           

- „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu” (Apoc 1,1).                                                   

- „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom 7,25).                                                 

- „Cine-i va osândi?  Hristos a murit!  Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui 
Dumnezeu și mijlocește pentru noi!”  (Rom 8,34)                                                                                        

- „Căci știți bine că niciun desfrânat, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un 
închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu”  
(Efes 5,5).                     

- „Au fost răscumpărați dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu și pentru 
Miel” (Apoc 14,4).   

Acesta este un limbaj accesibil pentru înțelegerea noastră și de aceea s-a scris așa.  Mai 
mult, ce putem spune?   
 

 Ne putem închina la oricare dintre Persoanele divine?  Nu suntem obișnuiți așa, însă, 
dacă sunt divine, atunci au exact aceleași prerogative și așa ne învață Biblia.  Când Ioan a 
vrut să se închina înaintea unui înger, acesta l-a avertizat: „Ferește-te să faci una ca 
aceasta!  . . .  Închină-te lui Dumnezeu” (Apoc 22,9).  Nu te închina la nimeni altcineva, 
dar la Dumnezeu – da!  Să reținem următoarele constatări:                                     
 
- Nimeni nu ar contesta închinarea la Tatăl.  Iată o afirmație a Mântuitorului: „Dar vine 
ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în 
adevăr; fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl.  Dumnezeu este Duh și cine se 
închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr” (Ioan 4,23.24).                                                                                                                   
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- Oamenii I s-au închinat Domnului Isus Hristos și El nu a respins închinarea lor: „Și un 
lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat și I-a zis: ‚Doamne, dacă vrei, poți să mă 
curățești.’  Isus a întins mâna, S-a atins de el și a zis: ‚Da, vreau, fii curățit!’  Îndată a fost 
curățită lepra lui” (Mat 8,2.3).  Înainte de a adormi somnul morții, Ștefan s-a rugat așa: 
„Doamne Isuse, primește duhul meu!”  (Fapte 7,59).  Înseamnă că primii creștini se 
rugau așa; e greu de crezut că Ștefan era o excepție.  Rugăciunea de la sfârșitul Bibliei 
sună astfel: „Amin!  Vino, Doamne Isuse!”  (Apoc 22,20)                                                                                                                                                         
  
- O adresare directă către Duhul Sfânt nu avem în Biblie, poate doar aceasta din 
Ezechiel 37,9: „El mi-a zis: ‚Proorocește și vorbește duhului!  Proorocește, fiul omului, și 
zi duhului: ‚Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‚Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă 
peste morții aceștia, ca să învieze!’”  E clar că Duhul Sfânt are puterea de a învia morții, 
că nu un vânt din văzduh face lucrul acesta, pentru că iată ce zice și apostolul Pavel: „Și, 
dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce L-a înviat pe 
Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, 
care locuiește în voi” (Rom 8,11).  În Romani 8,26, se spune că „Duhul ne ajută în 
slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm.  Dar Însuși Duhul mijlocește 
pentru noi cu suspine negrăite.”  Închinarea este facilitată de Duhul lui Dumnezeu; chiar 
de acolo, din sânul Dumnezeirii, ne vine ajutorul inspirator.  Multe cântări se adresează 
direct Duhului Sfânt și acestea nu sunt în dezacord cu Sfânta Scriptură, de exemplu: 
„Spirit Sfânt al Tatălui, fă-Ți din mine un sălaș . . .”, „Să ne iei în stăpânire, Duh Preasfânt, 
Mângâietor”, „Spirit Sfânt ce dai putere s-ascultăm de Dumnezeu”.   

 Există puternice argumente care ne feresc să facem confuzie între Persoanele 
Dumnezeirii și anume:                                                                                                                                                                                  

 
- „Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și Mă duc la Tatăl” (Ioan 
16,28).  Aici e clar că Fiul e diferit de Tatăl, că El este Altcineva, că sunt două Persoane 
diferite.                                                                                                                                                                                                     
 
- „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în numele Meu, vă va 
învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu” (14,26).  Potrivit 
acestui text, Duhul Sfânt e diferit de Tatăl; e clar că sunt două Persoane diferite.                       
 
- „El (Duhul Sfânt) Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi” 
(16,14).  Duhul Sfânt e diferit de Fiul; e clar că sunt două Persoane diferite.                                                                                                                            
 
- În textul următor, avem descoperită identitatea Fiecăruia în mod clar: „Și Eu Îl voi ruga 
pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume, Duhul 
adevărului” (14,16.17).                                                                        
 
Aici: Eu = Fiul; El = Tatăl; alt Mângâietor = Duhul adevărului sau Duhul Sfânt.  Nu sunt 
trei?  Și nu sunt distincți, adică diferiți?   
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 Există o diagramă din antichitate, care ilustrează foarte bine și pe scurt adevărul biblic 
despre Sfânta Trinitate și pe care o redau aici în continuare.  Ideea principală este că 
Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu, dar niciunul 
dintre aceștia trei nu este vreunul dintre ceilalți.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Unii propovăduitori fac încercări disperate să demonstreze că 1 poate fi egal cu 3 și 3 
poate fi egal cu unu, căutând argumente în matematică și în fizică.  Un autor din anii 
1940 explica așa: nu 1 + 1 + 1 = 1, ci 1 x 1 x 1 = 1.  Înmulțire?  Trei Persoane înseamnă 
alăturare, nu înmulțire.  Nu este nevoie de această caznă, ea nu convinge pe nimeni și 
este o absurditate.  Și taina nu constă în număr – numărul nu este deloc o taină: sunt 3 
și gata!  Taina constă în existența lui Dumnezeu, natura Lui, lucrările Lui.  Când vorbim 
despre Divinitate, înțelegem așa: Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu – trei Ființe divine, 
nu o Ființă cu trei fețe sau manifestări diferite ale aceleiași Ființe, ci Persoane distincte 
care discută împreună și lucrează împreună.  Atunci sunt trei Dumnezei?  Am văzut și 
vom mai vedea că nu. 
 

 Cum este religia Bibliei monoteistă?  Nu este credința în trei Ființe divine politeism?  Nu 
este.  Noi nu credem în trei dumnezei independenți și străini unul de altul sau opuși unul 
altuia.  „Cărturarul I-a zis: ‚Bine, Învățătorule.  Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul 
singur, că nu este altul afară de El’” (Marcu 12,32).  Dar Isus a zis în Ioan 10,30: „Eu și 
Tatăl una suntem.”  De asemenea: „Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca 
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ei să fie una, cum și Noi suntem una” (17,22).  Unul!  Sau, mai exact, una, în sensul de 
unitate desăvârșită din orice punct de vedere.  Dumnezeu este unul pentru că nu există 
altul în afara cercului Dumnezeirii care să aibă identitatea și calitatea de Dumnezeu.  Un 
singur Dumnezeu, în contrast cu politeismul păgân, unde zeii, închipuiți de oameni, se 
comportă ca oamenii, având aceleași patimi și manifestări ca oamenii, dușmănindu-se și 
războindu-se între ei. 
 

 Unii au rezerve față de învățătura despre Sfânta Treime, pentru că, zic ei, ar fi de natură 
și origine romano-catolică.  Nu este adevărat, este de natură și origine biblică, iar dacă 
romano-catolicii cred așa, nu vom renunța noi la acest adevăr ca să ne deosebim 
neapărat de ei în acest punct.  Biserica aceea are și părți vrednice de apreciat: facerea 
de bine, păstrarea embrionilor umani, respectul față de organizație și față de slujbașii 
bisericii, participarea cu regularitate la serviciile de cult etc.  Aceste învățături și practici 
nu devin false și inacceptabile, numai pentru că le promovează și această biserică.  Dacă 
într-o bună zi (să admitem acest fapt de necrezut), Biserica Romano-Catolică ar începe 
să țină Sabatul zilei a șaptea, noi ce ar trebui să facem atunci?  Să renunțăm la el ca să 
nu fim confundați cu ei?!   
 

 Biserica apostolică a crezut și a predicat numai adevărul, așa cum l-a primit de la Hristos.  
În secolele următoare, creștinismul s-a amestecat cu păgânismul, dând naștere bisericii 
medievale, politice și persecutoare.  Dar Dumnezeu a avut întotdeauna slujitori 
credincioși.  Această apostazie nu a obliterat întregul adevăr, ci l-a amestecat cu 
minciuna; așa lucrează Satana.  De aceea, nu vă așteptați să găsiți acolo numai adevăr; 
dar nu vă așteptați nici să găsiți numai minciună!   
 

 Unii susțin că primii adventiști nu au crezut în divinitatea Mântuitorului sau în 
personalitatea Duhului Sfânt (unii din ei, da!) și că acela ar fi adventismul autentic, la 
care trebuie să ne întoarcem.  Deloc: primii adventiști mâncau porc!  A trecut ceva timp 
până când acești credincioși, veniți din diferite denominațiuni, să înțeleagă adevărurile 
fundamentale ale Sfintei Scripturi și să le practice.  Nu-mi aduc aminte, dar cred că la 
vârsta de un an eu am mers în patru labe.  Să fac iar așa?   
 

 În Matei 28,19, Isus le-a poruncit ucenicilor: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate 
neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”  Chiar și numai 
acest text Îi pune pe picior de egalitate: sunt trei Persoane divine purtând numele de 
„Dumnezeu”; ori toți trei, ori niciunul, altfel, orice logică este dată peste cap.  Cineva 
zicea că alăturarea acestor trei nume nu-I face Trinitate, după cum alăturarea numelor 
Iacov, Chifa și Ioan în Galateni 2,9 nu-i face trinitate.  Ciudat!  Botezul e un act spiritual 
făcut nu în nume de oameni, ci în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh – e cu 
totul altceva!  Observați conjuncția de legătură „și”, „și”.  Nu sunt menționări repetate, 
ci alăturări de Ființe distincte. 

 Există și alte texte unde cele trei Persoane divine sunt menționate împreună, de 
exemplu:                                                                                                                                                               
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- „Harul Domnului Isus Hristos (Fiul) și dragostea lui Dumnezeu (Tatăl) și împărtășirea 
Sfântului Duh (numit exact) să fie cu voi cu toți!  Amin!”  (2 Cor 13,14)                                                                         
 
- „Și Eu (Fiul) Îl voi ruga pe Tatăl (numit exact) și El vă va da un alt Mângâietor (Duhul 
Sfânt), care să rămână cu voi în veac” (Ioan 14,16).                                                                          
 
- „El (Duhul Sfânt) Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu (Fiul) și vă va 
descoperi.  Tot ce are Tatăl (numit exact) este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce 
este al Meu și vă va descoperi” (16,14.15).       
 

 Nu sunt foarte multe texte unde să fie menționate împreună toate cele trei Persoane ale 
Dumnezeirii, iar aici îndoielnicii pot specula, dar ar fi un nonsens să o facă.  În multe 
altele, Persoanele divine apar în izolare sau în asocieri diverse:                                                                                                                                                           

I.  Numai unu:                                                                                                                                                       

- Tatăl: „Tatăl nostru, care ești în ceruri!  Sfințească-se numele Tău!”  (Mat 6,9).  „A lui 
Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor!  Amin!”  (Filip 4,20)                                                                                                          

- Fiul: „Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos?  Necazul sau strâmtorarea 
sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia?”  
(Versetul 35).  „Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8,36).                                                                                                                                

- Duhul Sfânt: „Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au 
trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei” (Fapte 16,6).  „Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt 
și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate, decât ceea ce trebuie” (15,28).                                                                                         

II.   Tatăl și Fiul: „Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos” (1 Ioan 1,3).  
„. . . către Timotei, copilul meu preaiubit: har, îndurare și pace de la Dumnezeu-Tatăl și 
de la Hristos Isus, Domnul nostru!”  (2 Tim 1,2)      

III.  Tatăl și Duhul Sfânt: „Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui 
Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat” (Rom 
5,5).  „Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai 
mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”  (Luca 11,13)                                                                                                                                                                                

IV.  Fiul și Duhul Sfânt: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc 
săracilor evanghelia . . .” (Luca 4,18).  „Totuși, vă spun adevărul: vă este de folos să Mă 
duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă Mă duc, vi-L voi 
trimite” (Ioan 16,7).      

 Aceste texte nu neagă învățătura despre Sfânta Treime, ci vorbesc ocazional despre una 
sau despre două dintre cele trei Persoane ale Dumnezeirii.  Nu este de mirare că sunt 
multe texte unde numai o astfel de Persoană este menționată.  E numai normal să fie 
așa.  Dar nu există niciun text undeva în Biblie care să spună că Dumnezeirea este  
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formată dintr-o singură Persoană.  Că nu sunt trei. 

 Am amintit că substantivul ebraic Elohim înseamnă „Dumnezeu”, la plural, adică 
„Dumnezei”.  Pluralitatea Dumnezeirii este afirmată și prin pronume și verbe care apar 
la începutul Bibliei și anume:                                                                                                                            
 
- „Apoi, Dumnezeu a zis: ‚Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră’” 
(Gen 1,26).  Deci, în românește este „Dumnezeu a zis”, dar textual în ebraică s-a scris 
așa: „Dumnezeii au zis.”  Substantivul/subiect este la plural, Elohim, verbul predicativ 
este la plural, „să facem”, pronumele posesive (de fapt adjective de origine 
pronominală), în poziție de atribute, sunt la plural, „Nostru”, „Noastră”.                                                             
 
- „Domnul Dumnezeu a zis: ‚Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și 
răul.  Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, 
să mănânce din el și să trăiască în veci’” (Gen 3,22).  Observați și aici pluraluri: „Noi”, „să 
împiedicăm”.                                                                                                                                                           
 
- „Și Domnul a zis: ‚Iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. . . .  Haidem!  Să 
Ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora’” 
(Gen 11,6.7).  Și aici întâlnim pluraluri: „Haidem!”, „Ne”, „pogorâm”, „încurcăm”.   
E clar că, atunci când Biblia zice „Dumnezeu”, ea nu se referă neapărat la o singură 
Persoană divină?   

 V-ați întrebat vreodată de ce cuvântul „sfânt” din Isaia 6,3 și Apocalipsa 4,8 e folosit de 
trei ori?  Iată aceste texte:                                                                                                                                                                                               
 
- „Strigau unul la altul (serafimii) și ziceau: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor!  Tot 
pământul este plin de mărirea Lui!’”  (Isaia 6,3)                                                                                                                                               
 
- „Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur 
împrejur și pe dinlăuntru.  Zi și noapte, ziceau fără încetare: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este 
Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!’”  (Apoc 4,8)   
 

 Apostolul Ioan afirmă de două ori că „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4,8.16).  În Ioan 
3,35 și 5,20, se spune că „Tatăl Îl iubește pe Fiul.”  Sunt și alte texte care se referă la 
această iubire.  Din acestea și din felul cum Biblia Îl descrie pe Dumnezeu și lucrările Sale 
în general, înțelegem că între Persoanele divine este o relație de iubire.  Nici nu poate fi 
altfel, pentru că Dumnezeu este desăvârșit, iar „dragostea este legătura desăvârșirii” 
(Col 3,14).  Dragostea este coeziunea perfectă care Îi unește.   
 

 Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor.  Scriind despre Dumnezeu-Fiul, ceea ce este 
valabil pentru toate Persoanele Dumnezeirii, apostolul Pavel a zis: „El este mai înainte 
de toate lucrurile și toate se țin prin El” (Col 1,17).  Dacă Dumnezeu este mai înainte de 
toate lucrurile, înseamnă că a fost un timp, când nu exista nimic în afară de El, pentru că 
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toate lucrurile au câte un început, dar nu Dumnezeu.  A fost un timp când exista numai 
El, nu îngeri, nu alte lumi, nu oameni; dar cum era El atunci iubire dacă era o Ființă 
singuratică?  Fiind o componentă fundamentală a caracterului Său divin, care chiar Îl 
definește, iubirea trebuie să fi existat întotdeauna împreună cu Dumnezeu.  În El.  În 
Dumnezeu.  Cum era El însă atunci iubire, dacă era singur?  Pe cine iubea?  Trebuie să fi 
fost mai mult decât o Persoană, ca să existe relație, să fie posibilă iubirea. 
 

 Persoanele divine S-au iubit întotdeauna între Ele, atât de când există „lucruri”, cât și 
înainte de crearea lor.  Iată astfel de probe biblice:                   

- „. . . fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii” (Ioan 17,24); așa Se exprima în 
rugăciune Domnul Isus Hristos.                                                                                                                                                                         

- „Tatăl Îl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui”, a zis Ioan Botezătorul (Ioan 
3,35).                                                                                                                                                                

- „Căci Tatăl Îl iubește pe Fiul și-I arată tot ce face” (Ioan 5,20), a zis Isus către iudei.                             

 Chiar dacă nu avem texte care să menționeze iubirea manifestată și în sens invers și 
între celelalte două Persoane divine, e suficientă această descoperire, pentru a constata 
că în sânul Dumnezeirii există iubire.  Atunci există pluralitate, altfel ar fi iubire de Sine, 
egoism, de neconceput la Dumnezeu, doar la ființele căzute în păcat.    
 

 Așa cum am arătat, în unele pasaje din Geneza este dezvăluită o conversație între 
Persoanele divine, or acesta este un argument puternic în favoarea pluralității 
Dumnezeirii.  Unii susțin că acolo este vorba doar de ceea ce se cheamă pluralis 
majestatis, adică un plural emfatic, folosit în documentele regale.  Astfel, când un rege 
sau împărat zice: „Noi am hotărât . . .”, se referă numai la sine, dar cu un accent de 
sporită demnitate.  Totuși, în Geneza nu este o simplă declarație, ci un plan, un 
aranjament discutat și înfăptuit. 
 

 Când fiul meu era de circa cinci ani, încercam să-i dau explicații despre Dumnezeu.  Am 
zis așa: „Ascultă, în cer există Tatăl, Fiul . . .”.  „Mama”, s-a repezit el să adauge.  „Nu”, 
am zis eu, „nu e nicio mamă acolo”.  Chiar dacă Dumnezeu Se poartă cu noi ca o mamă 
iubitoare (vezi Isaia 66,13), aceasta este doar o comparație.  Așa se încurcă mulți: 
termenii de „tată” și „fiu”, aplicați la Dumnezeire, îi zăpăcesc, gândind că Dumnezeu-Fiul 
trebuie să fie neapărat mai tânăr decât Dumnezeu-Tatăl, altfel nu ar fi numit Fiu, ceea ce 
înseamnă că nu este veșnic, ci are un început (erezia preotului Arie din Alexandria, de 
acolo arianismul).  Este adevărat că un fiu este întotdeauna mai tânăr decât tatăl lui, dar 
numai când este vorba de un fiu biologic, de ființă creată.  Nu în cazul Mântuitorului, 
numit Dumnezeu-Cuvântul, care S-a făcut trup.   
 

 Eu sunt om și fiul meu este om; eu sunt născut, el este născut.  Nu așa la Dumnezeu.  
Fiul lui Dumnezeu nu este pentru Tatăl ce este fiul meu pentru mine, nici nu este Duhul 
Sfânt pentru Tatăl ce este duhul meu pentru mine.  Dumnezeirea nu trebuie concepută 
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în termeni omenești sau coborâtă la nivelul existenței omenești.  Acestea sunt doar 
nume date pe înțelesul nostru, pentru a-I putea distinge, dar, de fapt, este vorba, așa 
cum am arătat, de: Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu.  Și noi nu știm cum sunt numite 
în cer și în restul universului Persoanele Dumnezeirii.  Noi am avut nevoie de niște 
nume, ca să ne putem referi la Ei și aceste nume ni s-au dat. 
 

 E ciudat faptul că unii antitrinitarieni încearcă să cheme Spiritul Profetic în ajutorul 
necredinței lor, pentru că în această literatură inspirată există numeroase citate clare și 
ferme în sprijinul doctrinei Trinității, astfel că orice îndoieli ar trebui să dispară.  Iată 
patru asemenea citate:                                                                         
 
„Sunt trei persoane vii în cerescul trio; în numele acestor trei mari puteri, Tatăl, Fiul și 
Duhul Sfânt, cei ce-L primesc pe Hristos prin credință vie sunt botezați” (Special 
Testimonies/Mărturii speciale, seria B, nr. 7, paginile 62-63, din 1905, citate în 
Evangelism/Evanghelizare, pagina 615).  Aceasta este o clară aluzie la textul din Matei 
28,19: „. . . botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh”.                        
 
„Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, puteri infinite și omnisciente, îi primesc pe aceia care intră cu 
adevărat în relație de legământ cu Dumnezeu.  Ei sunt prezenți la fiecare botez, ca să-i 
primească pe candidații care au renunțat la lume și L-au primit pe Hristos în templul 
sufletului.  Acești candidați au intrat în familia lui Dumnezeu și numele lor sunt înscrise 
în cartea vieții Mielului.”  (Manuscrisul 27½ din 1900, publicat în Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 
1075)                                                                                                                                                                       
 
„Prin angajamentul nostru baptismal, noi L-am recunoscut și L-am mărturisit în mod 
solemn pe Domnul, Iehova, drept Conducător al nostru.  În mod virtual, noi am depus un 
jurământ solemn, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, că, de acum încolo, 
viața noastră va fi contopită cu viața acestor trei mari Agenți, că viața pe care trebuie să 
o trăim în trup va fi trăită în ascultare credincioasă față de legea cea sfântă a lui 
Dumnezeu.”  (Manuscrisul 67 din 1907, publicat în Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Commentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 1, pagina 1120)      

„Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cei trei Demnitari sfinți ai cerului, au declarat că îi vor întări pe 
oameni ca să învingă puterile întunericului.  Toate avantajele cerului sunt făgăduite 
acelora care, prin voturile lor baptismale, au intrat într-un legământ cu Dumnezeu” 
(Manuscrisul 92 din 1901, publicat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 5, pagina 1110).   

 Reducerea Dumnezeirii la mai puțin decât Trinitate este o mutilare a învățăturii biblice 
despre Divinitate și poate fi numită ateism parțial.  Nu, această concepție nu este 
monoteism real, biblic, ci un fals monoteism.  El este predicat de unele biserici și de 
formațiuni religioase din afara creștinismului, dar nu reprezintă deloc ce ne învață 
Sfânta Scriptură despre Creatorul nostru etern.  E posibil ca unele biserici care cred în 
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Trinitate să susțină unele erori de gândire și credință în legătură cu Cuvântul care S-a 
făcut trup și cu Mângâietorul trimis după înălțarea Mântuitorului, negând sau 
diminuând calitatea Lor de Ființe divine și eterne.  Și chiar este așa, dar eu nu mi-am 
pierdut timpul să le cercetez, pentru că este destul să cunoști bancnota autentică, fără 
să te complici în studierea acelora care sunt false.   
 

 O avertizare zguduitoare este dată în Cuvântul lui Dumnezeu împotriva acestei mutilări a 
conceptului de Divinitate, împotriva acestui ateism parțial: „Cine a călcat legea lui Moise 
este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.  Cu cât mai aspră pedeapsă 
credeți că va lua cel ce-L va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele 
legământului, cu care a fost sfințit, și-L va batjocori pe Duhul harului?”  (Evr 10,28.29)   
 

 Rețineți ce face acest individ:                                                                                                                              
 
- Îl calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, pentru că Îi neagă divinitatea și rolul în planul 
de mântuire.                                                                                                                                                          
 
- Îl batjocorește pe Duhul harului: aceasta este toată propaganda ostilă împotriva 
personalității divine a Duhului Sfânt – este batjocorirea Lui.                                                              
 
Observați cum este descrisă aici dezmembrarea în mințile unora a adevărului despre 
Dumnezeire, despre Trinitate, despre trei Persoane dumnezeiești, care alcătuiesc un  
Grup unitar și desăvârșit?  Călcare în picioare, batjocorire!  Ce urmează?  O pedeapsă 
aspră, cu mult mai severă decât pedepsele care se aplicau în sistemul mozaic pentru 
călcările lor de lege.   
 

 Și mai este un pericol, acela menționat în altă împrejurare de Domnul Isus în solia Sa 
către biserica din Tiatira: „Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți 
învățătura aceasta și n-ați cunoscut ‚adâncimile Satanei’, cum le numesc ei, vă zic: nu 
pun peste voi altă greutate” (Apoc 2,24).  Nu avem nevoie să cunoaștem adâncimile 
Satanei, nici măcar de la distanță.  Deloc.  Să rămânem la un „așa zice Dumnul” și sper că 
în studiile acestea o facem în mod consecvent.         
     

 Cititorii Bibliei care pretind că o acceptă ca inspirată, dar au îndoieli cu privire la 
pluralitatea Dumnezeirii, la existența a trei Persoane divine egale și eterne, nu ridică 
niciun fel de probleme în legătură cu Dumnezeu-Tatăl, în sensul că nu pun la îndoială 
personalitatea, divinitatea, eternitatea, atotștiința și celelalte atribute divine ale Sale.  O 
fac însă despre celelalte două Persoane ale Dumnezeirii.  De aceea este necesară 
studierea învățăturii biblice privitoare la personalitatea Lor divină, ceea ce se va face în 
capitolele VI și VII.   
 

 Până atunci, să reținem ce se spune despre respectul cuvenit față de Dumnezeire.  În  
viziunea despre tronul ceresc, profetul Isaia a văzut serafimi adorându-L pe Domnul 
oștirilor: „Serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau 
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fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau.  Strigau unul la altul și ziceau: 
‚Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor!  Tot pământul este plin de mărirea Lui!’”  (Isa 
6,1-3; citate sunt versetele 2 și 3).  Două elemente de bază ale respectului serafimilor 
pot fi observate aici:                                                                                                                                       
 
(01) Atitudinea corporală, constând în acoperirea feței și a picioarelor, deci două treimi 
din aripi sunt folosite pentru exprimarea respectului față de Dumnezeu.                                                                                                                              
 
(02) Rostirea solemnă și cu glas tare a aprecierii caracterului lui Dumnezeu.                                        
 

 Avem mult și multe de învățat de la serafimi despre modul cum să ne apropiem de 
Dumnezeu.  Și de la Isaia, care a fost îngrozit de scena aceea și rușinat de păcătoșenia lui 
(vezi versetele 5-7).      
 

 După ce arată nimicnicia și absurditatea idolatriei, profetul Habacuc strigă: „Domnul însă 
este în templul Lui cel sfânt.  Tot pământul să tacă înaintea Lui!”  (Hab 2,19.20; citat este 
versetul 20).  Sora White a arătat că rostirea numelor divine trebuie să fie făcută cu 
multă prudență: „Am văzut că numele cel sfânt al lui Dumnezeu trebuie folosit cu 
respect și sfială.  Cuvintele Dumnezeu Atotputernic sunt asociate și folosite de unii în 
rugăciune într-un mod nepăsător, necugetat, ceea ce Lui Îi displace.  Aceștia nu înțeleg 
sensul de Dumnezeu sau de adevăr, altfel ei nu ar vorbi atât de nerespectuos despre 
marele și înfricoșatul Dumnezeu, care urmează să-i judece în curând în ziua de apoi.  A 
zis îngerul: ‚Nu le asociați, pentru că numele Său este înfricoșat.’  Aceia care își dau 
seama de măreția și maiestatea lui Dumnezeu vor lua numele Său pe buzele lor cu sfială 
sfântă.  El locuiește în lumină de care nu te poți apropia; niciun om nu-L poate vedea și 
să trăiască.  Am văzut că aceste lucruri va trebui să fie înțelese și corectate înainte ca 
biserica să poată progresa.”  (Early Writings/Experiențe și viziuni, pagina 122) 
 

 Este nepotrivit să folosim în rugăciune numele mărețe ale Creatorului, oricare ar fi ele.  
Mântuitorul ne-a învățat să-L numim Tată: „Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-se 
numele Tău . . .” (Mat 6,9).  Și nici repetarea excesivă a oricărui apelativ divin nu este 
indicată; pe niciun plic nu scriem numele destinatarului mai mult decât o dată.  De fapt, 
lipsa de respect față de Dumnezeu, față de numele Sale și față de tot ce este 
dumnezeiesc, este o călcare a poruncii a treia, care zice: „Să nu iei în deșert numele 
Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în 
deșert numele Lui” (Exod 20,7).  Rostirea numelor divine în discuții curente, banale, sau 
pentru a mări încrederea în ce spunem, trebuie să fie, de asemenea, evitată. 
 

 Referindu-se la porunca a treia din Decalog, așa cum este arătată în Exodul 20,7, sora 
White a scris: „Porunca aceasta interzice nu numai jurăminte false și înjurături ordinare, 
ci ne oprește să folosim numele lui Dumnezeu într-un mod ușuratic și nepăsător, fără a 
ține seama de semnificația lui înfricoșată.  Prin menționarea necugetată a lui Dumnezeu 
în conversație obișnuită, prin apeluri la El în chestiuni banale și prin repetarea frecventă 
și nechibzuită a numelui Său, noi Îl dezonorăm.  ‚Numele Lui este sfânt și înfricoșat’ (Ps 
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111,9).  Toți trebuie să mediteze asupra maiestății Lui, a purității și sfințeniei Lui, pentru 
ca inima să poată fi impresionată cu un simțământ al caracterului Lui slăvit; și numele 
Lui cel sfânt trebuie să fie rostit cu respect și solemnitate.”  (Patriarchs and Prophets/ 
Patriarhi și profeți, paginile 306-307)   
 

 Suntem instruiți în Sfintele Scripturi să ne adresăm Tatălui (cu numele acesta de „Tată”), 
în numele Domnului Isus Hristos.  Aceasta este rugăciunea-standard.  Iată texte: „Eu 
sunt calea, adevărul și viața.  Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14,6).  
„Dacă veți cere ceva în numele Meu, voi face” (14,14).  Cerem în numele Lui: de la cine?  
E normal să gândim că nu tot de la El cerem, ci de la Tatăl; de la Tatăl, în numele 
Domnului Isus Hristos.  „Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veți cere de la Tatăl, în 
numele Meu, vă va da.  Până acum, n-ați cerut nimic în numele Meu; cereți și veți 
căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină” (16,23.24).   
 

 Nu înțeleg ce sens are să zicem: „În numele Tău, amin!”  În numele cui?  Noi nu ne 
rugăm Tatălui în numele Tatălui, acesta este un nonsens, ci ne rugăm Tatălui în numele 
altcuiva: al Domnului Isus Hristos.  Putem zice și altfel: „în numele Mântuitorului”, „în 
numele Salvatorului”, „în numele Celui ce S-a jertfit pentru noi”, „în numele Marelui 
nostru Preot” etc.  Dar neapărat cu referire la El, să nu fie uitat sau ignorat în rugăciune.  
De asemenea, este incorect să încheiem rugăciunea cu cuvintele „în numele Tatălui, al 
Fiului și al Duhului Sfânt”.  Atunci cui ne-am rugat, dacă am făcut-o în numele tuturor 
Celor trei?  Este altceva, dacă zicem: „Lăudăm (sau lăudat să fie) numele Tatălui, al Fiului 
și al Duhului Sfânt!”      
 

 Într-un exces de zel, unii se roagă în numele Duhului Sfânt sau în numele Domnului Isus 
și al Duhului Sfânt.  Este o adăugare inutilă și nebiblică.  Hristos ne-a învățat să ne rugăm 
Tatălui în numele Lui, dar nu în numele Duhului Sfânt.  Mijlocitor între Dumnezeu și 
oameni nu este Duhul Sfânt, ci Hristos (vezi 1 Timotei 2,5), iar Duhul Sfânt mijlocește la 
inima noastră ca să ne pocăim, chiar ne învață cum să ne rugăm (vezi Romani 8,26.27), 
dar singurul nume prin care suntem mântuiți (vezi Fapte 4,12), singurul intermediar prin 
care ajungem la Tatăl (vezi Ioan 14,6) și în numele căruia ne rugăm este Domnul Isus 
Hristos.   
 

 Trebuie să-I fim foarte recunoscători lui Dumnezeu pentru darul credinței.  Pentru darul 
libertății religioase.  Să-I mulțumim pentru că avem la dispoziție, în limba noastră, Sfânta 
Scriptură.  Să-I mulțumim pentru lumina adevărului, pe care El ne-a descoperit-o, astfel 
încât nu bâjbâim în întuneric, figurându-ne printre atei, agnostici, idolatri sau confuzi în 
ce privește cunoștința despre Dumnezeu și despre voința Sa.  În curând Se va arăta 
Mântuitorul nostru în slavă, cu toți sfinții îngeri, și ne va duce „la Tatăl Său și la Tatăl 
nostru, la Dumnezeul Său și la Dumnezeul nostru” (vezi Ioan 20,17).   
 

 Ce nu este posibil acum va fi posibil atunci.  Acum nu este posibil să-L vedem pe 
Dumnezeu, așa cum El Însuși a declarat către Moise: „Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci 
nu poate omul să Mă vadă și să trăiască!”  (Exod 33,20).  Făgăduința sublimă este însă: 
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„Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor” (Apoc 22,4).  Fie ca noi toți, 
stimați cititori, să avem în curând privilegiul de a ne întâlni față în față cu Dumnezeu și 
să fim cu El în vecii vecilor, după o despărțire atât de îndelungată!  Amin!   

*  *  *  * 
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CAPITOLUL IV 

ATRIBUTELE DUMNEZEIRII 

 Acest termen este la fel de potrivit pentru referirea la Ființele divine ca și „Trinitate” sau 
„Sfânta Treime” și poate mai puțin sau deloc controversat.  Când zicem „Dumnezeire”, 
zicem „Tatăl”, „Fiul”, „Duhul Sfânt”.  I-am inclus pe toți trei într-un cuvânt, atunci când îl 
scriem cu literă inițială majusculă: „Dumnezeire”.  Când însă îl scriem „dumnezeire”, nu 
ne referim la grupul divin, ci la natura divină a fiecăruia dintre Ei.  De exemplu: Ce zice 
Noul Testament despre dumnezeirea Mântuitorului?  Cum se poate dovedi dumnezeirea 
Duhului Sfânt?  Și în alte limbi există corespondent pentru termenul „Dumnezeire” și 
anume, în limba germană este „Gottheit”, iar în engleză „Godhead”. 
 

 Putem înlocui termenul acesta, cu inițială mare sau mică, adică în exact aceleași condiții, 
cu „Divinitate”, respectiv „divinitate”.  Adică: trebuie arătat un respect deplin când ne 
referim la Divinitate.  Sau: nu există nicio justificare pentru negarea divinității Domnului 
Isus Hristos sau a celuilalt Mângâietor divin.     

 Iată patru trăsături ontologice proprii numai Ființelor divine, adică în aceeași măsură la 
Dumnezeu-Tatăl, la Dumnezeu-Cuvântul și la Dumnezeu-Duhul Sfânt:                                               
 
(01) Eternitate                                                                                                                                                  
 

Aceasta înseamnă că Dumnezeu a existat întotdeauna și va exista întotdeauna.  Moise a 
zis așa într-o rugăciune: „Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut 
pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu!”  (Ps 90,2).  Veșnicie în 
trecut, veșnicie în viitor, Dumnezeu existent în toate timpurile, întotdeauna, El este 
Dumnezeul veșniciilor.  De aceea, El este Începutul și Sfârșitul: „Așa vorbește Domnul, 
Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor: ‚Eu sunt Cel dintâi și Cel de 
pe urmă și afară de Mine nu este alt Dumnezeu’” (Isa 44,6).                                                                  
 
Faptul că este etern înseamnă că El există prin Sine Însuși, că nu este creat, de aceea nu 
are nici început și nici sfârșit.  Toate lucrurile au apărut la porunca Lui, inclusiv viața, El 
fiind izvor de viață: „Căci la Tine este izvorul vieții; prin lumina Ta vedem lumina” (Ps 
36,9).  „Să știți dar că Eu sunt Dumnezeu și că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu 
dau viață și Eu omor, Eu rănesc și Eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din 
mâna Mea” (Deut 32,39).  „El ține în mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui 
trup omenesc” (Iov 12,10).  „Căci în El avem viața, mișcarea și ființa” (Fapte 17,28).   
Când Moise a vrut să știe care este numele lui Dumnezeu, pentru a le putea răspunde 
israeliților la o astfel de întrebare, răspunsul Domnului a fost: „Eu sunt Cel ce sunt” sau 
„Eu sunt” (Exod 3,14).  Verbul ebraic este hâyâh (conform cu A Concise Dictionary of the  
Words in the Hebrew Bible/Un dicționar concis al cuvintelor din Biblia ebraică, în James  
Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible/Concordanța completă a Bibliei, de James 
Strong, pagina 32, articolul 1961).  Acest nume al lui Dumnezeu se scrie sub formă de 
tetragramă, adică patru consoane IHVH, și e tradus cu Iahve sau Iehova.  Termenul este 
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o redare a verbului „a exista” sau „a fi” și denotă existența prin Sine Însuși a lui 
Dumnezeu, necreat și izvor de viață. 
 
Fiind izvor de viață, Dumnezeu este nemuritor.  Apostolul Pavel afirmă adevărul acesta 
astfel: „A Împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, 
să fie cinstea și slava în vecii vecilor!  Amin!”  (1 Tim 1,17).  Și vine mai târziu cu o 
precizare: „. . . singurul care are nemurirea . . .” (6,16).  Ființele create nu au o nemurire 
în sine, naturală, ci o primesc de la singurul care o are – Dumnezeu.  Orice creatură care 
se desparte de Creator prin păcat pierde posibilitatea de a trăi în veci.  Așa s-a întâmplat 
cu unii îngeri și cu locuitorii acestei planete.       
 
Eternitatea lui Dumnezeu implică faptul că El este în afara timpului, pe care Și-l 
subordonează și îl stăpânește; El lucrează în timp pentru toate lucrurile create de El, 
însuflețite sau neînsuflețite, dar nu este dependent de el.     
 
(02) Omnisciență                                                                                                                                                           
 
Înseamnă atotștiință, Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, din trecut, prezent și viitor.  
Înțelepciunea Lui este nemărginită, așa cum sublinia Țofar din Naama: „Poți spune tu că 
poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a Celui 
Atotputernic?  Cât cerurile-i de înaltă: ce poți face?  Mai adâncă decât locuința morților: 
ce poți ști?”  (Iov 11,7.8).  Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, ultimul om care i-a vorbit lui 
Iov în cursul dezbaterilor raportate în cartea respectivă, i-a pus această întrebare, la care 
ar trebui să cugetăm toți: „Înțelegi tu plutirea norilor, minunile Aceluia a cărui știință 
este desăvârșită?”  (Iov 37,16).  La fel exclamă apostolul Pavel: „O, adâncul bogăției, 
înțelepciunii și științei lui Dumnezeu!  Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de 
neînțelese sunt căile Lui!”  (Rom 11,33)                                                             
 
Mântuitorul S-a referit la această cunoștință infinită, când a zis: „Nu se vând oare cinci 
vrăbii cu doi bani?  Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu” (Luca 
12,6).  Chiar așa a zis Dumnezeu: „Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate 
fiarele munților cu miile lor.  Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe 
câmp este al Meu” (Ps 50,10.11).  Dumnezeu este Stăpânul tuturor viețuitoarelor și le 
cunoaște pe toate.  Din nou cuvintele Domnului Isus: „Și chiar perii din cap, toți vă sunt 
numărați” (Luca 12,7).  Dumnezeu cunoaște numărul tuturor celulelor și al tuturor 
atomilor din toate organismele vii.                                                                                                                  
 
El cunoaște numărul tuturor particulelor materiale din întregul univers!  El este 
Astronomul desăvârșit, pentru că El a creat întregul univers: „Ridicați-vă ochii în sus și  
priviți!  Cine a făcut aceste lucruri?  Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea 
lor?  El le cheamă pe toate pe nume; așa de mare e puterea și tăria Lui, că una nu 
lipsește. . . .  Nu știi?  N-ai auzit?  Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile  
pământului.  El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea Lui nu poate fi pătrunsă” (Isa 
40,26.28).  Atotștiință divină!    
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Dumnezeu cunoaște totul despre noi, așa cum s-a exprimat psalmistul David: „Doamne, 
Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe 
îmi pătrunzi gândul.  Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele.  Căci    
nu-mi ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul.  Tu mă înconjori pe 
dinapoi și pe dinainte și-Ți pui mâna peste mine.  O știință atât de minunată este mai pe 
sus de puterile mele, este prea înaltă ca s-o pot prinde” (Ps 139,1-6).  Și el continuă: „Cât 
de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor!  
Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip!”  (Versetele 17 și 18)   
 
Cunoașterea viitorului este o aptitudine exclusivă a lui Dumnezeu și o caracteristică 
esențială a înțelepciunii Sale divine.  Referindu-Se la aceasta, El rostește cuvinte de 
osândire a idolatriei, a încrederii în dumnezei falși: „Cine a făcut proorocii ca Mine (să 
spună și să-Mi dovedească!), de când i-am făcut pe oameni din vremile străvechi?  Să 
vestească viitorul și ce are să se întâmple!”  (Isa 44,7).  „Cine a făcut și a împlinit aceste 
lucruri?  Acela care a chemat neamurile de la început, Eu, Domnul, Cel dintâi și Același 
până în cele din urmă veacuri. . . .  ‚Apărați-vă pricina’, zice Domnul, ‚arătați-vă dovezile 
cele mai tari’, zice Împăratul lui Iacov.  ‚Să le arate și să ne spună ce are să se întâmple; 
care sunt proorociile pe care le-ați făcut vreodată?  Spuneți, ca să luăm seama la ele și 
să le vedem împlinirea; sau, vestiți-ne viitorul’” (41,4.21.22).  „Spuneți-le și aduceți-i 
încoace (pe cei scăpați dintre neamuri), ca să se sfătuiască unii cu alții!  Cine a proorocit 
aceste lucruri de la început și le-a vestit demult?  Oare nu Eu, Domnul?  Nu este alt 
Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu 
afară de Mine nu este” (45,21).   
 
Pe baza capacității Sale de a cunoaște viitorul, Dumnezeu a făcut preziceri exacte, de 
evenimente în viața indivizilor și a popoarelor, cu mult timp înainte ca acestea să aibă 
loc.  Dumnezeu vede în viitor la fel de bine ca și în prezent și în trecut, pentru că la El 
aceste bariere nu există.  Apostolul Petru a scris despre „știința mai dinainte a lui 
Dumnezeu-Tatăl” (1 Pet 1,2).  Dar preștiință nu înseamnă predestinare.  Iuda 
Iscarioteanul nu a fost sortit de Cer să-L trădeze pe Domnul său, dar Dumnezeu a văzut 
dinainte că așa va fi și a spus-o în Cuvântul Său (vezi Fapte 1,16-20).    
 
(03) Omniprezență sau ubicuitate  
 
Aceasta este aptitudinea de a fi prezent pretutindeni în același timp.  Numai Dumnezeu 
posedă această însușire, de a fi prezent peste tot concomitent, fără a fi o parte din  
materie.  El este Creatorul tuturor lucrurilor, dar nu face parte din ele, așa cum pretind 
panteiștii, ci există în afara lor și mai pe sus de ele.  Și nu este o forță fizică impersonală 
uriașă, cum își închipuie unii, ci Dumnezeu personal, care are părtășie cu făpturile Sale și 
le iubește.    
 
Iată ce a scris David despre omniprezența divină: „Unde mă voi duce departe de Duhul 
Tău și unde voi fugi departe de fața Ta?  Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo; dacă mă 
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voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo; dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce 
să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca.  
Dacă voi zice: ‚Ce puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina 
dimprejurul meu!’, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci 
noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina” (Ps 139,7-12).   
 
Prin profetul Ieremia, Dumnezeu a întrebat: „‚Poate cineva să stea într-un loc ascuns 
fără să-l văd Eu?’, zice Domnul.  ‚Nu umplu Eu cerurile și pământul?’  zice Domnul” (Ier 
23,24).   Dumnezeu este omniprezent; această însușire aparține tuturor Persoanelor 
Dumnezeirii, însă Dumnezeu-Cuvântul a renunțat la ea prin întrupare.  Colosal sacrificiu!  
El este legat pe vecie de trupul omenesc, pe care l-a adoptat, și este înfrățit cu noi 
pentru totdeauna.  Nicio altă familie de ființe raționale din univers nu a avut acest 
privilegiu!    
 
(04) Omnipotență  
 
Sau atotputernicie.  Este capacitatea de a face orice, de a nu avea absolut nicio limită în 
întreprinderea de acțiuni.  Zice psalmistul anonim: „Dumnezeul nostru este în cer, El 
face tot ce vrea” (Ps 115,3).  Un alt psalmist necunoscut a zis: „Domnul face tot ce vrea 
în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile” (Ps 135,6).  Sau profetul Ieremia: 
„Ah!  Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare 
și cu brațul Tău întins: nimic nu este de mirat din partea Ta!”  (Ier 32,17).  Idee pe care 
Domnul a confirmat-o: „Iată, Eu sunt Domnul, Dumnezeul oricărei făpturi.  Este ceva de 
mirat din partea Mea?”  (Versetul 27).  Toți muritorii ar face bine să recunoască 
asemenea lui Iov: „Știu că Tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor 
Tale” (Iov 42,2).        
 
Unii au întrebat în mod absurd și frivol dacă Dumnezeu, fiind atotputernic, poate crea o 
ființă mai puternică decât El; corect și prudent este să zicem că Dumnezeu, așa cum au 
arătat două texte din psalmi  (115,3 și 135,6), poate să facă tot ce vrea și atunci astfel de 
absurdități sunt excluse.  Poate Dumnezeu să facă orice?  Da, orice vrea.   
 
Biblia este bogată în texte care-L numesc pe Dumnezeu „Cel Atotputernic”.  Iată unele 
dintre ele:                           

 
- „Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat și i-a zis: 
‚Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic.  Umblă înaintea Mea și fii fără prihană’” (Gen 
17,1).                                                 

 
- „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic 
zice despre Domnul: ‚El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în 
care mă încred!’”  (Ps 91,1.2)                                                                                                                                                          
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- „‚Eu vă voi fi Tată și voi Îmi veți fi fii și fiice’, zice Domnul cel atotputernic” (2 Cor 6,18).                             

- „‚Eu sunt Alfa și Omega, Începutul și Sfârșitul’, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel 
ce era și Cel ce vine, Cel Atotputernic” (Apoc 1,8).                                                                                                                      

- „Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur 
împrejur și pe dinlăuntru.  Zi și noapte ziceau fără încetare: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este 
Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!’” (Apoc 4,8)          

 Domnul i-a făgăduit lui Moise: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea 
Mea”, „voi chema numele Domnului înaintea ta”.  Frumusețe, nume.  Iată cum au arătat 
acestea: „Domnul S-a pogorât într-un nor, a stătut acolo lângă el și a rostit numele 
Domnului.  Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: ‚Domnul Dumnezeu este un 
Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, 
care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea 
și păcatul, dar nu-l socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fărădelegea 
părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam!’”  (Exod 
34,5-7) 
 

 Aceasta era slava lui Dumnezeu, numele Lui, frumusețea Lui: descrierea caracterului 
Său, care trebuie să fie model pentru ființele create.  Mântuitorul a zis: „Iubiți pe 
vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și 
rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este 
în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie 
peste cei drepți și peste cei nedrepți” (Mat 5,44.45).   
 

 Caracterul lui Dumnezeu este descris pe larg în Cartea Sfântă și acesta este lucrul pe 
care noi trebuie să-l știm despre El mai pe sus decât orice altceva.  Iată acum 13 dintre 
trăsăturile Sale de caracter, care sunt, de altfel, comune tuturor Persoanelor 
Dumnezeirii:    

 (01) Adevărul.  „Așa că, cine se va binecuvânta în țară se va binecuvânta în Dumnezeul 
adevărului și cine va jura în țară va jura pe Dumnezeul adevărului” (Isa 65,16).  În Tit 1,2, 
Pavel s-a referit la „Dumnezeu, care nu poate să mintă”.     

(02) Bunătatea.  „O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se 
tem de Tine și pe care o arăți celor ce se încred în Tine, în fața fiilor oamenilor!”  (Ps 
31,19).  „. . . bunătatea Domnului umple pământul” (33,5).  „. . .  Bunătatea lui 
Dumnezeu ține în veci” (52,1).  „Domnul este . . . bogat în bunătate” (103,8).  „Nu vezi tu 
că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?”  (Rom 2,4)          

(03) Credincioșia.  „Să știi dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu.  El 
este un Dumnezeu credincios și Își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam 
de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui” (Deut 7,9).  „Credincios este 
Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru” (1 Cor 



 

 

P
ag

e4
0

 

1,9).  „Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui 
singur” (2 Tim 2,13).   

(04) Desăvârșirea.  „El este Stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite” (Deut 32,4).  „Căile lui 
Dumnezeu sunt desăvârșite” (Ps 18,30).  „Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl 
vostru cel ceresc este desăvârșit” (Mat 5,48).       

(05) Dreptatea.  „Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui” (Ps 7,17).  „El judecă 
lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire” (9,8).  „Și atunci, limba mea va 
lăuda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta” (35,28).  „Atunci, cerurile vor vesti 
dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă” (50,6).  „Strălucire și măreție este 
lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci” (111,3).     

(06) Gelozia.  „Să nu te închini înaintea lor (a chipurilor) și să nu le slujești, căci Eu, 
Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos” (Exod 20,5).  „Să nu te închini 
înaintea unui alt dumnezeu, căci Domnul Se numește gelos, este un Dumnezeu gelos” 
(34,14).  Ce este această gelozie?  Nu este ca gelozia omenească, simonimă cu invidia, ci 
o justificată așteptare ca ființele create de El să dea dovadă de loialitate și ascultare, iar 
nu de trădare sau răzvrătire.       

(07) Iertarea.  „Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, 
să se întoarcă la Dumnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește 
iertând” (Isa 55,7).  „Dar la Tine este iertare, ca să fii de temut” (Ps 130,4).  „Dimpotrivă, 
fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi 
în Hristos” (Efes 4,32).  „Dar Tu,Tu ești un Dumnezeu gata să ierți . . .” (Neem 9,17).     

(08) Iubirea.  „Cine nu iubește nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este 
dragoste” (1 Ioan 4,8).  „Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are 
Dumnezeu față de noi.  Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în 
Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el” (versetul 16).  „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci 
să aibă viața veșnică” (Ioan 3,16).  

(09) Îndelunga răbdare.  „Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu . . . îndelung răbdător” 
(Ps 86,15).  „Domnul este . . . îndelung răbdător . . .” (103,8).  „Nu mă lua, după 
îndelunga Ta răbdare.  Gândește-Te că sufăr ocara din pricina Ta!”  (Ier 15,15).  „Din 
pricina numelui Meu, sunt îndelung răbdător, pentru slava Mea Mă opresc față de tine, 
ca să nu te nimicesc” (Isa 48,9).      

(10) Îndurarea.  Toate cele 26 de versete ale Psalmului 136 se încheie cu propoziția „căci 
în veac ține îndurarea Lui!”  „Prin îndurarea Ta, Tu l-ai călăuzit și l-ai izbăvit pe poporul 
acesta . . .” (Exod 15,13).  „Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: ‚Domnul 
Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare . . .’” (34,6).  „Iartă dar fărădelegea 
poporului acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din 
Egipt până aici” (Num 14,19).  „David i-a răspuns lui Gad: ‚Sunt într-o mare strâmtorare!  
Să cad în mâinile Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile 
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oamenilor!’”  (1 Cron 21,13).  „Binecuvântat să fie Domnul, căci Și-a arătat în chip 
minunat îndurarea față de mine: parc-aș fi fost într-o cetate întărită” (Ps 31,21).   

(11) Mila.  „El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei 
arunca în fundul mării toate păcatele lor” (Mica 7,19).  „Domnul este milostiv și drept și 
Dumnezeul nostru este plin de îndurare” (Ps 116,5).  „Domnul este drept în toate căile 
Lui și milostiv în toate faptele Lui” (145,17).  „Sfâșiați-vă inimile, nu hainele și   
întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul vostru.  Căci El este milostiv și plin de îndurare, 
îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I pare rău de relele pe care le trimite” (Ioel 
2,13).      

(12) Sfințenia.  „Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din țara Egiptului, ca să fiu 
Dumnezeul vostru și să fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt” (Lev 11,45).  „Căci așa vorbește Cel 
Preaînalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt: ‚Eu locuiesc în locuri 
înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și 
să îmbărbătez inimile zdrobite’” (Isa 57,15).  „Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate, 
sfințenia este podoaba casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile” (Ps 
93,5).  „Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia 
Lui!”  (97,12).  „Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău?  Căci numai 
Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că 
judecățile Tale au fost arătate!”  (Apoc 15,4)         

(13) Statornicia, El este neschimbător.  „Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb; de 
aceea voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți” (Mal 3,6).  „Tu ai întemeiat în vechime 
pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.  Ele vor pieri, dar Tu vei rămâne, toate 
se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba.  Dar Tu 
rămâi același și anii Tăi nu se vor sfârși” (Ps 102,25-27).  „. . . orice ni se dă bun și orice 
dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici 
schimbare, nici umbră de mutare” (Iac 1,17).     

 Am notat toate aceste 13 trăsături de caracter ale lui Dumnezeu în ordine alfabetică, dar 
cea mai importantă dintre ele este sfințenia, nu alta, nici măcar iubirea, așa cum afirmau 
doi profesori de religie de la Universitatea Andrews din Statele Unite.  Dânșii arătau că 
poate exista iubire nobilă, curată, dar poate exista și iubire murdară, pe nedrept numită 
astfel.  Iată ce a scris în acest sens profetesa: „Am văzut rezultatele acestor concepții 
fanteziste despre Dumnezeu, în apostazie, spiritism și amor libertin.  Tendința spre amor 
libertin a acestor învățături era așa de camuflată, încât la început era dificil să expui cu 
claritate caracterul ei real.  Înainte ca Domnul să mi-o prezinte, nu știam cum să o 
numesc, dar am fost instruită să o numesc iubire spirituală nesfântă.”  (Testimonies for 
the Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 8, pagina 292)      
 

 Și continuau cei doi profesori, arătând că serafimii din templul Domnului și cele patru 
făpturi vii nu strigă: „Iubire, iubire, iubire este Domnul oștirilor”, ci altfel, subliniind 
sfințenia Sa: „Strigau unul la altul (serafimii) și ziceau: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul 
oștirilor!  Tot pământul este plin de mărirea Lui!’”  (Isa 6,3).  „Fiecare din aceste patru 
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făpturi vii avea câte șase aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinlăuntru.  Zi și 
noapte ziceau fără încetare: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel 
Atotputernic, care era, care este, care vine!’”  (Apoc 4,8).  La Dumnezeu totul este sfânt, 
inclusiv iubirea Sa!   
 

 În raportul creațiunii, avem această informație prețioasă: „Apoi, Dumnezeu a zis: ‚Să 
facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră. . .’.  Dumnezeu l-a făcut pe 
om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte 
femeiască i-a făcut” (Gen 1,26.27).  Textul acesta răspunde la multe întrebări, printre 
care și aceea care îi frământă în mod nejustificat pe unii, dacă Dumnezeu este o 
persoană, dacă se poate vorbi de personalitate la Dumnezeu.  Gândiți-vă numai: dacă 
cele două creaturi făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, Adam și Eva, erau 
persoane, și toți urmașii lor sunt persoane, cum s-ar putea ca Acela care i-a creat după 
chipul și asemănarea Lui să nu fie persoană?     
 

 Însușirile psihice, spirituale și de caracter ale lui Dumnezeu-Tatăl sunt posedate și de 
celelalte două Persoane ale Sfintei Treimi, ele sunt atribute care constituie divinitatea.  
Creat după chipul Său înseamnă că Dumnezeu a fost Modelul; creat după asemănarea 
Sa înseamnă că nu este vorba de identitate, omul nu este în totul ca Dumnezeu, nu este 
Dumnezeu, ci este făcut asemenea lui Dumnezeu.  Spiritul Profetic ne spune că „omul 
urma să poarte chipul lui Dumnezeu, atât în asemănare exterioară, cât și în caracter.  
Numai Hristos este ‚întipărirea  Ființei’ (Evrei 1,3) Tatălui; dar omul a fost creat după 
asemănarea lui Dumnezeu.  Natura lui era în armonie cu voința lui Dumnezeu.  Mintea 
lui era capabilă să înțeleagă lucruri divine.  Afecțiunile lui erau curate, dorințele și 
pasiunile lui erau sub controlul rațiunii.  El era sfânt și fericit prin purtarea chipului lui 
Dumnezeu și ascultarea desăvârșită de voința Lui.”  (Patriarchs and Prophets/Patriarhi și 
profeți, pagina 45)     
 

 Prin urmare, se pot constata la Dumnezeu anumite trăsături fizice care au fost 
reproduse la scară în ființele omenești.  Ferindu-ne cu grijă de orice speculație, vom 
identifica în continuare unele trăsături fizice ale lui Dumnezeu amintite în Biblie.  

(01) Inimă.  „Domnul a mirosit un miros plăcut; și Domnul a zis în inima Lui: ‚Nu voi mai 
blestema pământul, din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima 
omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut’” (Gen 
8,21).  „. . . apoi l-a înlăturat (pe Saul) și le-a ridicat împărat pe David, despre care a 
mărturisit astfel: ‚L-am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini 
toate voile Mele’” (Fapte 13,22).   

(02) Cap.  „Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au așezat niște scaune de domnie.  Și 
un Îmbătrânit de zile a șezut jos.  Haina Lui era albă ca zăpada și părul capului Lui era ca 
niște lână curată” (Dan 7,9).    

(03) Creier.  „‚Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile 
Mele’, zice Domnul.  ‚Ci, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile 
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Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre’” (Isa 55,8.9).  
„Dar Isus S-a întors și i-a zis lui Petru: „‚Înapoia Mea, Satano: tu ești o piatră de poticnire 
pentru Mine!  Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale 
oamenilor’” (Mat 16,23).                                                                                                                                

„Au zidit și locuri înalte la Tofet, în valea Ben-Hinom, ca să-și ardă în foc pe fiii și fiicele 
lor, lucru pe care Eu nu-l poruncisem și nici nu-Mi trecuse prin minte” (Ier 7,31).  Este 
vorba despre minte, creier, gândire.  Cum e posibil ca Dumnezeu să nu Se fi așteptat la 
așa ceva?  A fost surprins, a fost luat pe nepregătite?  Nu cunoaște El toate lucrurile 
dinainte?  Ideea este că faptele iudeilor L-au dezgustat teribil, au fost o povară 
chinuitoare, un lucru contrar tuturor planurilor Sale.  Dar iată un alt text care se referă la 
mintea lui Dumnezeu: „Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte 
de păcatele și fărădelegile lor” (Evr 8,12).   

Dumnezeu nu-Și mai aduce aminte?  Uită, îi scapă din memorie?  Gândiți-vă și la această 
făgăduință: „El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei 
arunca în fundul mării toate păcatele lor” (Mica 7,19).  Aceasta este uitarea, neaducerea 
aminte de păcatele oamenilor: ele sunt iertate, șterse, Dumnezeu nu mai ține cont de 
ele.  Nu este o problemă a memoriei, ci o ignorare voluntară și eternă, pentru că 
păcatele respective au fost ispășite prin lucrarea de mijlocire și curățire a sanctuarului 
ceresc de către Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, Marele Preot în veci.     

(04) Păr.  „. . . părul capului Lui era ca niște lână curată” (Dan 7,9).  

(05) Față.  „Domnul a zis: ‚Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă 
și să trăiască!’”  (Exod 33,20).  „Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea feței Tale sunt 
bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta Ta” (Ps 16,11).  „Inima îmi zice din partea 
Ta: ‚Caută fața Mea!’  Și fața Ta, Doamne, o caut!”  (27,8)    

(06) Ochi.  „Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce 
nădăjduiesc în bunătatea Lui” (Ps 33,18).  „Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană     
. . .” (34,15).  „Ochii Tăi sunt așa de curați, că nu pot să vadă răul și nu poți să privești 
nelegiuirea!”  (Hab 1,13).  „Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau” 
(Ps 139,16).  „Doamne, deschide-Ți ochii și privește!”  (2 Împ 19,16)       

(07) Urechi.  „Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui 
prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și 
Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața Lui și-L împiedică să v-asculte!”  (Isa 
59,1.2).  „Doamne, pleacă-Ți urechea și ascultă!”  (2 Împ 19,16).  „Cel ce a sădit urechea 
s-ar putea să n-audă?”  (Ps 94,9).  „Da, El Și-a plecat urechea spre mine, de aceea-L voi 
chema toată viața mea” (116,2).   

(08) Gură.  „Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui!  Aduceți-vă 
aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile rostite de gura 
Lui” (1 Cron 16,11.12).  „Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea 
lor prin suflarea gurii Lui” (Ps 33,6).  „Căci Domnul dă înțelepciune, din gura Lui iese 
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cunoștință și pricepere” (Prov 2,6).  „Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa 
aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit” (Isa 40,5).  „. . . atunci te vei 
putea desfăta în Domnul și Eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de 
moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit” (58,14).  „Drept răspuns, Isus 
i-a zis: ‚Este scris: ‚Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura 
lui Dumnezeu’” (Mat 4,4).           

(09) Respirație.  „Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în 
nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu” (Gen 2,7). „Cerurile au fost 
făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui” (Ps 33,6).  
„Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea Celui Atotputernic îmi dă viață” (Iov 33,4).  
„La suflarea nărilor Tale s-au îngrămădit apele, s-au ridicat talazurile ca un zid și s-au 
închegat valurile în mijlocul mării” (Exod 15,8).   

(10) Spinare și umeri.  „Ascultați-Mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi, 
pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la 
nașterea voastră: până la bătrânețea voastră Eu voi fi Același, până la căruntețele 
voastre vă voi sprijini.  V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă 
mântuiesc” (Isa 46,3.4).   

(11) Brațe.  „Îi va apuca tema și spaima, iar văzând măreția brațului Tău vor sta muți ca o 
piatră, până va trece poporul Tău, Doamne!  Până va trece poporul, pe care Ți l-ai 
răscumpărat” (Exod 15,16).  „Brațul Tău este puternic . . .” (Ps 89,13).  „Domnul Își 
descoperă brațul Său cel sfânt înaintea tuturor neamurilor . . .” (Isa 52,10).  „Cine a 
crezut în ceea ce ni se vestise?  Cine a cunoscut brațul Domnului?”  (53,1).  „Trezește-te, 
trezește-te și îmbracă-te cu putere, braț al Domnului!”  (51,9) 

(12) Mâini.  „David i-a răspuns lui Gad: ‚Sunt într-o mare strâmtorare!  Să cad în mâinile 
Domnului, căci îndurările Lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor!’”  (1 
Cron 21,13).  „Căci zi și noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se 
usucă pământul de seceta verii” (Ps 32,4).  „M-am rugat Domnului și am zis: ‚Stăpâne 
Doamne, nu nimici pe poporul Tău, moștenirea Ta, pe care ai răscumpărat-o, în 
mărimea Ta, pe care ai scos-o din Egipt, prin mâna Ta cea puternică’” (Deut 9,26).  „Tu ai 
întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale” (Ps 102,25). 
Domnul a promis că va hrăni poporul cu carne, dar Moise a zis: „Șase sute de mii de 
oameni care merg pe jos alcătuiesc poporul în mijlocul căruia sunt eu și Tu zici: ‚Le voi da 
carne și vor mânca o lună întreagă!’  Putem tăia oare atâtea oi și atâția boi, ca să le 
ajungă?  Sau nu cumva avem să prindem toți peștii mării, ca să le ajungă?”  (Num 
11,21.22).  Ce a zis atunci Dumnezeu?  Iată răspunsul Său: „Nu cumva s-a scurtat oare 
mâna Domnului?  Vei vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu” 
(versetul 23).     

(13) Picioare.  „Ei L-au văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de 
lucrare de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui” (Exod 24,10).  „A plecat 
cerurile și S-a pogorât: un nor gros era sub picioarele Lui” (2 Sam 22,10).  „Slava 
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Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul și merișorul (cimișirul), cu toții laolaltă, ca să 
împodobească locul sfântului Meu locaș, căci Eu voi proslăvi locul unde se odihnesc 
picioarele Mele” (Isa 60,13).                                                                                                                                                      

(14) Degete.  „Și vrăjitorii i-au zis lui faraon: ‚Aici este degetul lui Dumnezeu!’”  (Exod 
8,19).  În legătură cu scrierea Celor Zece Porunci, ni se spune așa: „Când a isprăvit 
Domnul de vorbit cu Moise pe Muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table 
de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu” (31,18).  „Moise s-a întors și s-a pogorât de 
pe munte, cu cele două table ale mărturiei în mână.  Tablele erau scrise pe amândouă 
părțile, pe o parte și pe alta.  Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui 
Dumnezeu, săpat pe table” (32,15.16).  „. . . și Domnul mi-a dat cele două table de 
piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese 
Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era adunat” (Deut 9,10).  
Mântuitorul le-a răspuns celor ce ziceau că El scoate demonii cu „Beelzebul, domnul 
demonilor” (Luca 11,15): „Dar, dacă Eu scot demonii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția 
lui Dumnezeu a ajuns până la voi” (versetul 20).            

 Nu știm dacă pe toate acestea le putem lua în mod literal sau dacă avem de a face cu 
vorbiri figurate, dacă este vorba doar de niște metafore folosite pentru a ne înlesni nouă 
înțelegerea.  De fapt, în Ioan 4,24, Isus a spus că „Dumnezeu (adică Tatăl) este Duh”, iar 
în Luca 24,39, că „un duh n-are nici carne, nici oase”.   
 

 Cum se poate vorbi de corporalitate, de trăsături și funcții fizice când este vorba de un 
duh este și rămâne o enigmă.  Rămâne să vedem și să înțelegem cândva, așa cum a zis 
apostolul Pavel: „Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom 
vedea față în față.  Acum, cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am 
fost și eu cunoscut pe deplin” (1 Cor 13,12).  Până atunci, e bine să ne mutăm imediat 
din domeniul intelectual în cel al credinței, cum ne-a învățat apostolul Pavel: „Prin 
credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul Domnului, așa că tot ce se vede 
n-a fost făcut din lucruri care se văd” (Evr 11,3).  Iar versetul 1 definește credința astfel: 
„Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare 
despre lucrurile care nu se văd.”    
   

 Iată acum unele elemente de psihologie divină pe care le întâlnim în Biblie:   

Pozitive: 

(01) Bucurie.  „Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine și cum 
se bucură mirele de mireasa lui, așa Se va bucura Dumnezeul tău de tine” (Isa 62,5).  „Eu 
Însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului și Mă voi bucura de poporul Meu” (65,19).      
„Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura 
de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru 
tine” (Țef 3,17).   
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(02) Plăcere.  „Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit, 
în care Îmi găsesc plăcerea’” (Mat 3,17, la botezul Domnului Isus).  „Cercetați ce este 
plăcut înaintea Domnului” (Efes 5,10).  „Domnul întărește pașii omului, când Îi place 
calea lui” (Ps 37,23).  „Când Îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar și 
pe vrăjmașii lui” (Prov 16,7).   

(03) Râs.  „Cel ce șade în ceruri râde, Domnul Își bate joc de ei” (Ps 2,4), în sensul că 
vrăjmașii Săi nu constituie absolut nicio problemă pentru El, Cel Atotputernic.  „Domnul 
râde de cel rău, căci vede că-i vine și lui ziua” (37,13).  Râsul este o exteriorizare a 
bucuriei și am văzut la punctul 1 cum Se bucură Dumnezeu într-adevăr.   

(04) Iubire.  Am privit iubirea ca o trăsătură a caracterului lui Dumnezeu, ea fiind un 
principiu și nu doar o emoție momentană.  Dar iubirea este și o trăsătură psihică, o 
funcție a sufletului, o atracție călduroasă față de cineva, iar Dumnezeu excelează în 
această privință, orice iubire adevărată venind de la El: „Noi Îl iubim pentru că El ne-a 
iubit întâi” (1 Ioan 4,19), adică iubirea noastră este doar o reflectare a iubirii Lui.  Iată ce 
zice în acest sens Spiritul Profetic: „Adevărata iubire este un principiu înalt și sfânt, cu 
totul deosebită în caracter de iubirea aceea care se trezește prin impuls și care moare 
brusc când este încercată greu.  Iubirea este o plantă de creștere cerească și trebuie să 
fie îngrijită și hrănită” (The Adventist Home/Căminul adventist, pagina 50).                                                                                                                   

Textul de aur al Bibliei zice: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 
3,16).  Iată-L vorbind direct: „‚V-am iubit’, zice Domnul” (Mal 1,2).  „Domnul mi Se arată 
de departe: ‚Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea!’”  (Ier 
31,3).  Gândiți-vă și la iubirea duioasă a unei mame pentru pruncul ei, ca termen de 
comparație pentru dragostea divină, așa cum citim în Isaia 66,13: „Cum mângâie pe 
cineva mamă-sa, așa vă voi mângâia Eu; da veți fi mângâiați în Ierusalim!”         

(05) Memorie.  Mă refer aici nu la capacitatea mintală de înregistrare și reținere, ci la 
dispoziția de a ține seama de lucrurile bune din viața oamenilor: „Căci Dumnezeu nu 
este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru 
numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți” (Evr 6,10).  Era un răspuns dat 
după multe secole la rugăciuni ca ale lui Neemia: „Adu-Ți aminte de mine, Dumnezeule, 
pentru aceste lucruri, și nu uita faptele mele evlavioase făcute pentru casa Dumnezeului 
meu și pentru lucrurile care trebuie păzite în ea!”  (Neem 13,14).  O astfel de uitare ar fi 
dureroasă, dar de neașteptat din partea Domnului.  Totuși, omul lui Dumnezeu a 
insistat: „Adu-Ți aminte de mine, Dumnezeule, și pentru aceste lucruri, și ocrotește-mă 
după marea Ta îndurare!”  (Versetul 22).  De asemenea: „Adu-Ți aminte de mine, spre 
bine, Dumnezeule!”  (Versetul 31)     

Dar e și un alt aspect, de ordin moral, al memoriei divine și anume: mustrându-l pe 
idolatrul Ieroboam pentru păcatele la care l-a condus pe Israel, Dumnezeu a făcut 
această declarație uimitoare: „. . . n-ai fost ca robul Meu David, care a păzit poruncile 
Mele și a umblat după Mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea 
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Mea” (1 Împ 14,8).  David a păzit poruncile Domnului?  A umblat după Domnul din toată 
inima lui?  A făcut numai ce este drept înaintea Domnului?  Dar adulterul cu Bat-Șeba?  
Dar uciderea mișelească a lui Urie Hetitul?  A uitat Dumnezeu aceste fapte?  Da, le-a 
uitat!!!  Dar nu a fost amnezie, ci o uitare morală, S-a hotărât să uite, să nu mai țină cont 
de călcările de lege ale lui David, pentru că acesta s-a pocăit cu adevărat (vezi psalmii 32 
și 51), iar Domnul a promis că va uita fărădelegile de care ne-am pocăit și pe care El le-a 
iertat: „Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele și 
fărădelegile lor” (Evr 8,12).   

Negative: 

(01) Părere de rău/mâhnire.  „I-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om pe pământ și   
S-a mâhnit în inima Lui.  Și Domnul a zis: ‚Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe 
care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului; căci 
Îmi pare rău că i-am făcut’” (Gen 6,6.7).  A fost surprins Dumnezeu, făcuse o greșeală 
prin crearea omului și acum o regreta?  Nu!  Dumnezeu nu greșește niciodată și El știuse 
dinainte cum va fi.  Expresiile din acest text, care spun că Domnului I-a părut rău, că S-a 
mâhnit, vor să arate durerea simțită de El pentru ruina spirituală în care s-a cufundat 
omenirea.                                                                                    

Cu privire la împăratul Saul, Dumnezeu S-a exprimat ca și înainte de potop: „Îmi pare rău 
că l-am pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine și nu păzește cuvintele Mele” (1 
Sam 15,11).  Era tot mâhnire/durere, dar El nu a fost surprins de atitudinile lui Saul și nu 
făcuse o greșeală alegându-l, ci îi dăduse o șansă.  Dacă ar fi luat-o de la capăt, tot așa ar 
fi făcut.  

Balaam a vorbit prin inspirație, când a zis: „Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un 
fiu al omului, ca să-I pară rău.  Ce a spus, oare nu va face?  Ce a făgăduit, oare nu va 
împlini?”  (Num 23,19).  Aici era o altă părere de rău, care nu există la Dumnezeu: aceea 
care să-L conducă la ignorarea promisiunilor făcute, când nu au fost condiții călcate de 
oameni care să le anuleze.   

(02) Întristare.  În Isaia 63,10, se spune despre copiii lui Israel: „Dar ei au fost 
neascultători și L-au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt; iar El li S-a făcut vrăjmaș și a luptat 
împotriva lor.”  Duhul Sfânt întristat: iată întristare simțită de Dumnezeu!  Cred că la fel 
poate fi interpretat reproșul din Maleahi 3,17: „Voi Îl obosiți pe Domnul prin cuvintele 
voastre și mai întrebați: ‚Cu ce L-am obosit?’  Prin faptul că ziceți: ‚Oricine face rău este 
bun înaintea Domnului și de el are plăcere!’  Sau: ‚Unde este Dumnezeul dreptății?’”  
Sau un alt reproș rostit de Dumnezeu: „Nu Mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint 
și nu M-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu M-ai chinuit cu păcatele tale și M-ai 
obosit cu nelegiuirile tale” (Isa 43,24).  Oamenii L-au chinuit, L-au obosit, L-au întristat 
pe Dumnezeu cu păcatele lor.                                                                                                                                                                      

(03) Dezgust.  „De aceea, M-am dezgustat de neamul acesta și am zis: ‚Ei totdeauna se 
rătăcesc în inima lor.  N-au cunoscut căile Mele!’”  (Evr 3,10).  „Nu mai aduceți daruri de 
mâncare nefolositoare, căci Mi-e scârbă de tămâie!”  (Isa 1,13)  
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(04) Mânie.  Se poate vorbi de mânie la Dumnezeu?  Da, există destule texte care spun 
lucrul acesta.  Dar mânia omenească, atunci când nu este o indignare sfântă din cauza 
răului, este pierderea controlului de sine.  Iată ce spune fratele Domnului: „Orice om să 
fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu 
lucrează neprihănirea lui Dumnezeu” (Iac 1,19.20).  Mânia lui Dumnezeu este justificată, 
este dezaprobarea și condamnarea păcatului.  Iată texte care vorbesc despre mânia Sa:     

- „Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat, temeliile munților s-au mișcat și s-au 
clătinat, pentru că El Se mâniase” (Ps 18,7).                                

- „Apoi, am văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte îngeri, care aveau șapte 
urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu” (Apoc 15,1).  
Interesant!  În timp ce mânia omului este dezgustătoare, mânia lui Dumnezeu este 
minunată!  Este nevoie de ea?  Fără îndoială, ea este o necesitate și trebuie să se 
manifeste!                                                                                                                                                                                        

- „Și ziceau munților și stâncilor: ‚Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața Celui ce șade 
pe scaunul de domnie și de mânia Mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui și cine 
poate sta în picioare?’”  (6,16.17)                                                                                                                                            

- „Apoi, a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: ‚Dacă se închină cineva fiarei 
și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui 
Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă, 
înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului’” (14,9.10).     

(05) Ură.  În condițiile existenței păcatului, ura este partea opusă a medaliei iubirii și 
este indispensabilă: „Urâți răul, cei iubiți de Domnul!”  (Ps 97,10).  Dar mai mult, 
Dumnezeu va urî răul și cei răscumpărați vor face același lucru în vecii vecilor, chiar după 
dispariția acestuia, ca o virtute permanentă.  A zis apostolul Pavel: „Fie-vă groază de rău 
și lipiți-vă tare de bine” (Rom 12,9).  Iată mai departe câteva texte clare despre ura lui 
Dumnezeu:                                                       

- „Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea” (Evr 1,9).                                                                                 

- „Să nu ridici nici stâlpi idolești, care sunt urâți de Domnul, Dumnezeul tău” (Deut 
16,22).                                                                                

- „Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte Îi sunt urâte: ochii trufași, limba mincinoasă, 
mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care 
aleargă repede la rău, martorul mincinos, care spune minciuni, și cel ce stârnește certuri 
între frați” (Prov 6,16-19).                                                                                                                                                                                                                                                 

- „Urăsc lunile voastre cele noi și praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot 
suferi” (Isa 1,14).                                                                                                                                                  

- „‚Căci Eu urăsc despărțirea în căsătorie’, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel” (Mal 2,16).                                                                                                                                         
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- „Ai însă lucrul acesta bun: că urăști faptele Nicolaiților, pe care și Eu le urăsc” (Apoc 
2,6).                                                                                                                                             

Știm cu toți că Dumnezeu urăște păcatul, dar îl iubește pe păcătos; așa este și o spunem 
de multe ori.  Există însă limite și ale acestei distincții: când păcătosul se alipește în mod 
definitiv de păcat și refuză categoric să renunțe la el, el pierde favoarea iubirii lui 
Dumnezeu.  Iată probe biblice:                                                                                                                         

- „Să nu-i urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică 
împotriva Ta?  Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei” (Ps 
139,21.22).  Această ură este dezaprobare totală și este detașare definitivă de ei.  
Observați, pe acești păcătoși, credinciosul îi urăște; dar Dumnezeu?                                                                                           

- „‚V-am iubit’, zice Domnul!  Și voi ziceți: ‚Cu ce ne-ai iubit?’  ‚Nu este Esau frate cu 
Iacov?’, zice Domnul; ‚totuși, l-am iubit pe Iacov și l-am urât pe Esau, i-am prefăcut 
munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie’” (Mal 1,2.3).                                   

- „Vă voi nimici înălțimile pentru jertfă, vă voi dărâma stâlpii închinați soarelui, voi 
arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și sufletul Meu 
vă va urî” (Lev 26,30).                                                                                                                                                                  

(06) Răzbunare.  Oamenii se răzbună din slăbiciune, dușmănie, sau impulsuri satanice, 
de aceea Biblia interzice răzbunarea omenească: „Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri, 
ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: ‚Răzbunarea este a Mea; Eu 
voi răsplăti’, zice Domnul” (Rom 12,19).  Răzbunarea divină este dreptate, este tratarea 
răului până când acesta va dispărea.  Întrebarea care trebuie pusă nu este dacă să existe 
sau nu răzbunare, ci mai degrabă cine să o facă: omul sau Dumnezeu?  Este adevărat că 
El Se răzbună și prin autoritățile de stat așa cum zice Biblia: „El este slujitorul lui 
Dumnezeu pentru binele tău.  Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia.  
El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău” 
(Rom 13,1-5; citat este versetul 4).                                                                                                                                       

Dumnezeu nu stă nepăsător în fața răului; El a luat măsuri prin planul de mântuire 
pentru salvarea celor apăsați și, în cele din urmă, va eradica orice urmă de rău și-i va 
nimici pe răufăcători – Satana, îngerii lui și oamenii neconvertiți.  Aceasta este 
răzbunarea divină, programul lui Dumnezeu de tratare a răului, rău care a tulburat 
universul, și oamenii nu trebuie să se amestece în acest program, decât când sunt 
folosiți de Dumnezeu pentru binele societății.      

 „Să nu treceți peste ce este scris!”  (1 Cor 4,6).  E bine să evităm orice încercare de a ni-L 
imagina pe Dumnezeu, pentru că o astfel de închipuire ar fi idolatrie.  Ne limităm la ce se 
spune în Biblie și folosim în mod energic credința, până când vom fi schimbați și aduși 
față în față cu realitatea divină.  Cel mai bun răspuns ce se poate da întrebărilor curioase 
despre Dumnezeu, care umblă după mai mult decât ce este descoperit, este cel dat de 
vizionarul Ioan unuia dintre cei douăzeci și patru de bătrâni: „Doamne, tu știi” (Apoc 
7,14).  Așa ne putem adresa lui Dumnezeu, în toată umilința și cu toată seriozitatea: 
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„Doamne, Tu știi!”  Dumnezeu știe și gata.  „Arată-ni-L pe Tatăl”?  Ne-a fost deja arătat 
când Cuvântul S-a făcut trup și este tot ce trebuie să știm.  Acum, până când Îl vom 
vedea față în față.     

*  *  *  * 
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C A P I T O L U L  V 

DUMNEZEU-TATĂL 

 În marea trimitere misionară din Matei 28,19, Domnul nostru Isus Hristos a compus 
formula de prezentare a Trinității astfel: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, 
botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”  În 1 Ioan 5,7, avem o 
excelentă alăturare și caracterizare a Persoanelor divine și anume: „Căci trei sunt care 
mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și acești trei una sunt.”  Aici întâlnim 
un adevăr biblic fundamental, care a fost acceptat de primii creștini și de toți creștinii 
bine orientați de-a lungul secolelor creștinismului.   
 

 De ce am zis „caracterizare a Persoanelor divine”?  Pentru că aici sunt date trei 
informații substanțiale în legătură cu aceste Persoane:                                                                     
 
(01) că sunt trei, deci formează Trinitatea divină;  
(02) că mărturisesc;                                                                                                                                                                
(03) că sunt una.                                                                                                                              
 

 Mărturisirea aceasta este colaborarea în cadrul planului de mântuire, pentru salvarea 
păcătoșilor.  Mărturisesc despre iubirea pe care o manifestă față de cei pierduți, despre 
adevărul divin, despre realitățile universale și eterne.  Că sunt una este axioma afirmată 
de Hristos în rugăciunea Sa din Ioan 17.    
 

 Totuși, versetul acesta este contestat, pentru că se consideră o adăugare la textul biblic 
scris de Ioan: „Pasajul . . . nu se află în niciun manuscris grecesc mai devreme decât 
secolele al 15-lea și al 16-a.  Cuvintele disputate și-au găsit accesul prin textul grecesc al 
lui Erasmus.  Se spune că Erasmus s-a oferit să includă cuvintele disputate în 
Testamentul său grecesc, dacă i se arată chiar un manuscris grecesc care le conține.  O 
bibliotecă din Dublin a produs un astfel de manuscris (cunoscut ca 34) și Erasmus a 
inclus pasajul în textul său.  Acum se crede că edițiile de mai târziu ale Vulgatei au 
obținut pasajul prin greșeala unui scrib, care a inclus un comentariu exegetic de margine 
în textul biblic pe care îl copia.”  (Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 7, pagina 675)  
 

 Buna intenție a unui copist nu trebuia să adauge la textul inspirat, dar acest incident nu 
schimbă nimic din realitatea divină.  Trimiterea misionară pe care am prezentat-o mai 
înainte cuprinde numele tuturor celor trei Persoane divine, or textul din Matei 28,19 
este absolut autentic, chiar dacă unii au încercat în mod cu totul eronat să-l treacă în 
categoria celui din 1 Ioan 5,7.  Acest verset există în manuscrise grecești străvechi.  
Faptul că unele texte din Faptele apostolilor arată că s-au făcut botezuri „în numele lui 
Isus” (vezi Fapte 2,38; 8,16; 10,48; 19,5) nu trebuie să constituie o problemă, pentru că  
este de neconceput ca apostolii să fi călcat porunca Domnului.  Niciun verset nu zice că 
„numai în numele lui Isus”.  De ce e însă amintită o formă simplificată?  Probabil pentru 
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că numele lui Isus era tema disputată de adversari și intens predicată de apostoli.  Citiți 
evangheliile, și mai ales Evanghelia după Ioan, și veți vedea cât de intens vorbește 
Hristos despre celelalte Persoane ale Dumnezeirii, într-un mod care nu poate decât să 
ne conducă la formula Trinității, așa cum ne-a dat-o El în Matei 28,19.  Observați că 
Biblia ar fi și ar rămâne trinitariană și fără textele din 1 Ioan 5,7 și Matei 28,19?              
 

 Botezul se face sau trebuie să se facă în întreitul nume divin, așa cum confirmă fără nicio 
putință de tăgadă Spiritul Profetic:                                                                                                                    
 
- „Sunt trei persoane vii în cerescul trio; în numele acestor trei mari puteri, Tatăl, Fiul și 
Duhul Sfânt, cei ce-L primesc pe Hristos prin credință vie sunt botezați” (Special 
Testimonies/Mărturii speciale, seria B, nr. 7, paginile 62-63, din 1905, citate în 
Evangelism/Evanghelizare, pagina 615).             
 
- „Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, puteri infinite și omnisciente, îi primesc pe aceia care intră 
cu adevărat în relație de legământ cu Dumnezeu.  Ei sunt prezenți la fiecare botez, ca   
să-i primească pe candidații care au renunțat la lume și L-au primit pe Hristos în templul 
sufletului.  Acești candidați au intrat în familia lui Dumnezeu și numele lor sunt înscrise 
în cartea vieții Mielului.”  (Manuscrisul 27½ din 1900, publicat în Seventh-day Adventist 
Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 6, pagina 
1075)                                                                                                                                                                       
 

  În formula menționată de Hristos, este amintit mai întâi Tatăl.  Când vorbim despre a 
doua Persoană a Dumnezeirii, zicem Cuvântul, Isus, Isus Hristos, Mesia, Mântuitorul, 
Răscumpărătorul etc.  Când vorbim despre a treia Persoană a Dumnezeirii, zicem Duhul 
Sfânt sau Spiritul Sfânt, Mângâietorul sau altfel.  Când însă ne referim la Persoana divină 
amintită de Isus mai întâi în formula trimiterii misionare, nu avem un termen special 
propriu-zis, ci zicem: Tatăl, Dumnezeu-Tatăl sau, simplu, Dumnezeu.   
 

 Domnul Isus Hristos ne-a venit în ajutor, oferindu-ne în cele patru evanghelii o mulțime 
de apelative cu privire la Acela despre care El a zis în Ioan 4,24: „Dumnezeu este Duh.”  
Cercetând evangheliile, pentru a afla cum L-a numit Mântuitorul pe Dumnezeu-Tatăl sau 
cum I S-a adresat, am găsit următoarele 23 de forme, la care dau unele exemple:                                                                                                                                             

(01) Dumnezeu: Matei 5,8.9.34; 15,3; Luca 16,15; 18,7; Ioan 3,16.17                                                    

(02) Dumnezeul Meu: Matei 27,46 (Eli, iar în Marcu 15,34, Eloi); Ioan 20,17                                                                                          

(03) Dumnezeul vostru: Ioan 20,17   

(04) Ziditorul: Matei 19,4                                                                                                                              

(05) Marele Împărat: Matei 5,35  

(06) Puterea (la dreapta Puterii): Marcu 14,62    
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(07) Cel Preaînalt: Luca 6,35    

(08) Cel ce M-a trimis: Ioan 7,28  

(09) Tatăl: Matei 11,27; Ioan 4,23; 5,19.26; 6,46; 8,29; 16,32; Fapte 1,7      

(10) Tatăl, adică Însuși Dumnezeu: Ioan 6,27  

(11) Tatăl Meu: Matei 7,21; 11,27; 12,50; Luca 24,49; Ioan 6,65; 10,18.25.29; 15,1; 20,17  

(12) Tatăl Meu cel ceresc: Matei 15,13; 18,35  

(13) Tatăl Meu care este în ceruri: Matei 16,17    

(14) Tatăl vostru: Ioan 20,17 

(15) Tatăl vostru cel ceresc: Matei 6,26 

(16) Tatăl vostru cel din ceruri: Luca 11,13                                                                                                    

(17) Tatăl vostru care este în ceruri: Matei 5,16; Marcu 11,25.26        

(18) Tatăl tău: Matei 6,4.6   

(19) „Tată”: Matei 11,26; 26,39.42; Luca 23,34; Ioan 17,5  

(20) „Sfinte Tată”: Ioan 17,11  

(21) „Neprihănitule Tată”: Ioan 17,25 

(22) „Ava, adică Tată”: Marcu 14,36  

(23) „Tată, Doamne al cerului și al pământului”: Matei 11,25; Luca 10,21  

 Doctrina biblică despre Dumnezeu-Tatăl este formulată astfel de Biserica Adventistă de 
Ziua a Șaptea: „Dumnezeu Eternul Tată este Creatorul, Sursa, Susținătorul și Suveranul 
întregii creațiuni.  El este drept și sfânt, milostiv și îndurător, încet la mânie și bogat în 
iubire și credincioșie statornică.  Calitățile și puterile manifestate în Fiul și în Duhul Sfânt 
sunt și descoperiri ale Tatălui” (Seventh-day Adventists Believe . . . /Adventiștii de ziua a 
șaptea cred . . ., pagina 28).    

 Ucenicul iubit și-a început evanghelia astfel: „La început era Cuvântul și Cuvântul era cu 
Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1,1).  Cu cine era Cuvântul?  „Cu 
Dumnezeu”.  Acesta este Dumnezeu-Tatăl.  Nu numai Mântuitorul L-a numit așa, ci și 
apostolii.  Iată asemenea texte importante:                                                                                                                                           
 
- 1 Corinteni 8,6: „. . . totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la 
care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi.”                                                                                                                                              
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- 1 Corinteni 15,24: „În urmă, va veni sfârșitul, când El (Hristos) va da împărăția în 
mâinile lui Dumnezeu-Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice 
putere.”                      
 
- Galateni 1,1: „Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și 
prin Dumnezeu-Tatăl, care L-a înviat din morți.”                                                                                           
 
- Galateni 1,3: „Har și pace vouă de la Dumnezeu-Tatăl și de la Domnul nostru Isus 
Hristos!”                      
 
- Efeseni 5,20: „Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu-Tatăl, pentru toate lucrurile, în 
numele Domnului nostru Isus Hristos.”                                                                                                                             

 

- Efeseni 6,23: „Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința, din partea lui 
Dumnezeu-Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos!”                                                                                                                
 
- Filipeni 2,11: „. . . și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu-Tatăl, că 
Isus Hristos este Domnul.”                                                                                                                              
 

- Coloseni 3,17: „Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele 
Domnului Isus și mulțumiți, prin El, lui Dumnezeu-Tatăl.”                                                                             
 
- 1 Tesaloniceni 1,1: „Pavel, Silvan și Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în 
Dumnezeu-Tatăl și în Domnul Isus Hristos: har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și 
de la Domnul Isus Hristos.”   
 
- 2 Timotei 1,2: „. . . către Timotei, copilul meu preaiubit: har, îndurare și pace de la 
Dumnezeu-Tatăl și de la Hristos Isus, Domnul nostru!”                                                                                                                                              
 
- Tit 1,4: „. . . către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră a amândurora: har și 
pace de la Dumnezeu-Tatăl și de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru!”                                       
 
- 1 Petru 1,2: „. . . după știința mai dinainte a lui Dumnezeu-Tatăl . . .”.                                                    

 
- 2 Petru 1,17: „Căci El a primit de la Dumnezeu-Tatăl cinste și slavă . . .”.                                                                                                                                                                       
 
- 2 Ioan 3: „Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu-Tatăl și din 
partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste!”                      
 
- Iuda 1,1: „Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați, care sunt 
iubiți în Dumnezeu-Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos.” 
 

 În formula de laudă din 1 Timotei 1,17, apostolul Pavel exclamă: „A Împăratului 
veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în 
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vecii vecilor!  Amin!”  Dumnezeu este prezentat aici ca „nevăzut”.  Ideea aceasta este 
extinsă în capitolul 6,14-16, unde este clar că scriitorul se referă la Dumnezeu-Tatăl:       
„. . . să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Isus 
Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul Stăpânitor, Împăratul 
împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o 
lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate 
vedea și care are cinstea și puterea veșnică!  Amin!”  Venirea lui Hristos va fi făcută, la 
vremea ei, de altcineva, de Dumnezeu, „de care nu poți să te apropii”, „pe care niciun 
om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea”.  Acesta este Dumnezeu-Tatăl.    
 

 În greacă, în versetul 15, în continuarea ideii despre revenirea Mântuitorului, este folosit 
verbul  deixei, viitorul de la deicnymi, „a arăta”, deci „El va arăta” (venirea lui Hristos), 
nu „va fi făcută”.  Deși Dumnezeu-Fiul este numit în Apocalipsa 17,14 „Domnul domnilor 
și Împăratul împăraților”, textul precedent este comentat astfel: „El.  Adică Tatăl.  Slava 
lui Isus Hristos este slava Tatălui și atributele pe care le posedă Tatăl Îi aparțin și lui 
Hristos” (Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua 
a șaptea, volumul 7, pagina 320).   
 

 Ideea despre Cel „nevăzut” este confirmată și de apostolul iubirii în evanghelia sa, 
capitolul 1,18: „Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în 
sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”  Prin urmare, Dumnezeu-Tatăl nu a fost văzut 
vreodată de o ființă omenească; El este Acela care „locuiește într-o lumină de care nu 
poți să te apropii”.  Dar nu a rămas necunoscut, pentru că „singurul Lui Fiul, care este în 
sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut”.  Cum?  Prin întrupare: „Și Cuvântul S-a făcut 
trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.  Și noi am privit slava Lui, o slavă 
întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (versetul 14).   
 

 Când Filip a zis către Mântuitorul: „Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns” (Ioan 
I4,8), Isus îi putea răspunde astfel: „Acest lucru nu se poate, pentru că Tatăl locuiește 
într-o lumină de care nu poți să te apropii”.  Dar nu a zis așa, ci a fost chiar contrariat: 
„De atâta vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe?  Cine M-a văzut pe Mine L-a 
văzut pe Tatăl.  Cum zici tu dar: ‚Arată-ne pe Tatăl’?  Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl 
este în Mine?”  (Versetele 9 și 10).  În rugăciunea Sa de mijlocire din Ioan 17, Isus a zis: 
„Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu” (versetul 22).  Și, înaintea norodului iudeilor, 
El a declarat: „Cine Mă vede pe Mine, Îl vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine” (12,45).  Prin 
întruparea Sa, Dumnezeu-Cuvântul locuind printre oameni L-a descoperit pe Tatăl, slava 
Sa, numele Său, caracterul Său.  Nici nu mai trebuia altceva: Nevăzutul a devenit Văzut, 
Acela de care nu ne puteam apropia S-a apropiat El de noi, a venit aproape, „Emanuel, 
care, tălmăcit, înseamnă ‚Dumnezeu este cu noi’” (Mat 1,23).   
 

 Într-o viziune, serva Domnului a avut o discuție interesantă cu Mântuitorul, așa cum 
este redată în citatul următor: „Am văzut un tron și pe el ședeau Tatăl și Fiul.  Am privit 
cu atenție la fața lui Isus și am admirat persoana Sa minunată.  Persoana Tatălui nu am 
putut-o privi, pentru că un nor de lumină glorioasă Îl acoperea.  L-am întrebat pe Isus 
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dacă Tatăl Său are o formă ca și El.  A zis că da, dar eu nu o pot privi, pentru că, a zis El, 
‚dacă ai privi o dată slava persoanei Sale, ai înceta să exiști.’”  (Early Writings/Experiențe 
și viziuni, pagina 54)   
 

 Corect și bine și clar, dar este o problemă, pe care o întâlnim în capitolul 24 din cartea 
Exodul: „Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab și Abihu și cu șaptezeci de bătrâni ai 
lui Israel.  Ei L-au văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare 
de safir străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui.  El nu Și-a întins mâna împotriva 
aleșilor copiilor lui Israel.  Ei L-au văzut pe Dumnezeu și totuși au mâncat și au băut” 
(versetele 9-11), adică nu au murit.  Atenție la aceste două propoziții: „Ei L-au văzut pe 
Dumnezeul lui Israel” (versetul 10); „ei L-au văzut pe Dumnezeu” (versetul 11).  
Experiența aceea a fost unică și atât de importantă, încât a fost amintită de două ori. 
 

 Dar ce au văzut Moise, Aaron, Nadab, Abihu și șaptezeci de bătrâni al lui Israel, deci 
șaptezeci și patru de oameni muritori?  Chiar L-au văzut pe Dumnezeu aevea, în 
persoană?  „Dumnezeu nu i-a lovit pe acești oameni cu moarte, ciumă sau orbire, cu 
toată că lipsa lor de sfințenie nu-i îndreptățea să considere că pot să-L vadă pe 
Dumnezeu și să trăiască. . . .  Era Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană a Dumnezeirii, a 
cărui slavă au văzut-o ei cu această ocazie (PP 312,366)” (Seventh-day Adventist Bible 
Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 1, pagina 632).   
 

 Să vedem și cele două citate din Spiritul Profetic indicate în acest comentariu:                                               
 
- „Ei nu au privit Dumnezeirea, ci au văzut slava prezenței Sale.  Înainte de aceasta, ei nu 
ar fi putut suporta o astfel de scenă, însă manifestarea puterii lui Dumnezeu îi 
condusese în mod solemn la pocăință; ei contemplaseră slava, puritatea și mila Sa, până 
când au putut veni mai aproape de Cel care era subiectul meditațiilor lor” (Patriarchs 
and Prophets/Patriarhi și profeți, pagina 312).                                                                                                      
 
- „În toate aceste descoperiri ale prezenței divine, slava lui Dumnezeu a fost manifestată 
prin Hristos.  Nu numai la venirea Mântuitorului, ci în toate veacurile de după cădere și 
făgăduința răscumpărării, ‚Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine’ (2 
Corinteni 5,19).  Hristos a fost temelia și centrul sistemului jertfelor, atât în era 
patriarhală, cât și în cea iudaică.  De la păcatul primilor noștri părinți, nu a existat 
comunicare directă între Dumnezeu și om.  Tatăl a dat lumea în mâinile lui Hristos, 
pentru ca, prin lucrarea Sa de mijlocire, El să-l poată răscumpăra pe om și să 
demonstreze autoritatea și sfințenia legii lui Dumnezeu.  Orice comuniune între cer și 
neamul omenesc căzut a fost prin Hristos.”  (Ibid., pagina 366)  
 

 Moise a fost unul dintre cei șaptezeci și patru care au avut această experiență, dar 
despre el se spune mult mai mult:                                                                                                                                                                                                                   
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- „Acolo Mă voi întâlni cu tine și, de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi 
heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui 
Israel” (Exod 25,22).                                                                                                                                            

- „Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile și patruzeci de nopți.  N-a mâncat 
deloc pâine și n-a băut deloc apă.  Și Domnul a scris pe table cuvintele legământului, 
Cele Zece Porunci” (Exod 34,28). 

- „Când intra Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i 
vorbea de pe capacul ispășirii, care era așezat pe chivotul mărturiei, între cei doi 
heruvimi.  Și vorbea cu Domnul” (Num 7,89).                                                                                            

- „Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui” (Exod 
33,11).                                                                                                                                                                                                 

- „În Israel nu s-a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în 
față” (Deut 34,10).     

- „Ascultați bine ce vă spun!  Când va fi printre voi un prooroc, Eu, Domnul, Mă voi 
descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis.  Nu tot așa este însă cu robul Meu 
Moise.  El este credincios în toată casa Mea.  Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr 
lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului” (Num 12,6-8).      

 Ce vedea Moise?  Iată o explicație dată textului din Numeri 12,8: „Gură către gură.  
Adică direct, fără niciun intermediar. . . .  Chipul Domnului.  Nu ființa reală a lui 
Dumnezeu, ci o anumită formă vizibilă pe care un om o putea vedea și aprecia” 
(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
șaptea, volumul 1, pagina 861).  De asemenea, la Deuteronom 34,10, acest comentariu 
zice: „Față în față.  O figură de vorbire pentru a descrie asociere intimă, prietenie 
împărtășită.  Compară cu experiențele lui Iacov (Gen 32,30) și Ghedeon (Jud 6,22).  Nicio 
altă ființă umană nu a avut vreodată o asociere mai strânsă cu Iehova.  Pe drept cuvânt 
este el cunoscut ca fiind cel mai mare liberator și legiuitor al lumii.  El a influențat istoria 
de-a lungul întregului timp care a urmat.  Având în primul rând o personalitate 
puternică, Moise a avut o părtășie cu Dumnezeu care a dezvoltat în mare măsură și a 
întărit caracterul lui.”  (Ibid., pagina 1077)     
 

 De fapt, Acela care vorbea cu Moise era Dumnezeu-Cuvântul, înainte de a Se întrupa, 
dar și atunci El manifesta și descoperea slava Tatălui: „El, care este oglindirea slavei Lui 
și întipărirea Ființei Lui . . .” (Evr 1,3).  Așa cum arată comentariul citat, un anumit contur 
i se arăta lui Moise, dar El nu-L vedea propriu-zis pe Dumnezeu, lucru care, așa cum am 
învățat din unele texte, este imposibil.  Când Moise a făcut o cerere foarte curajoasă:   
„Arată-mi slava Ta!”  (Exod 33,18), răspunsul Domnului a fost: „Voi face să treacă pe 
dinaintea ta toată frumusețea Mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. . . .  Fața 
nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă și să trăiască!”  (Versetele 19 și 
20).  Și mai departe: „Domnul a zis: ‚Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă.  Și, când va 
trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna Mea, până voi 
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trece.  Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi, dar 
fața Mea nu se poate vedea’” (versetele 21-23).  Așa este acum, când avem trupuri 
muritoare, dar iată care va fi partea celor mântuiți: „Ei vor vedea fața Lui și numele Lui 
va fi pe frunțile lor” (Apoc 22,4).   
 

 Spiritul Profetic atrage atenția asupra limitelor înțelegerii noastre: „Descoperirea de Sine 
pe care Dumnezeu a dat-o în cuvântul Său este pentru studiul nostru.  Pe aceasta putem 
căuta să o înțelegem.  Însă dincolo de aceasta nu e cazul să pătrundem.  Intelectul cel 
mai înalt se poate încorda până la epuizare în ipoteze cu privire la natura lui Dumnezeu, 
însă efortul va fi neroditor.  Această problemă nu ne-a fost dată nouă să o rezolvăm.  
Nicio minte omenească nu-L poate înțelege pe Dumnezeu.  Omul mărginit să nu încerce 
să-L interpreteze.  Nimeni să nu-și permită a specula cu privire la natura Sa.  Aici, tăcerea 
este elocvență.  Cel Atoateștiutor este mai pe sus de discuție.”  (Testimonies for the 
Church/Mărturii pentru comunitate, volumul 8, pagina 279)                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 Am studiat ceva despre Dumnezeu, atât cât ne permite Biblia, dar mai departe dăm de 
orizonturi impenetrabile, în fața cărora trebuie să ne oprim copleșiți și smeriți.  E bine să 
avem în permanență în minte textul din Deuteronom 29,29: „Lucrurile ascunse sunt ale 
Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor 
noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.”  Prin urmare, există în 
Scripturi lucruri despre Dumnezeu care sunt explicite, clare, descoperite: să le studiem, 
nu doar pentru satisfacție teoretică, ci pentru „ca să împlinim toate cuvintele legii 
acesteia”, ca să facem voia lui Dumnezeu și să umblăm cu El.  Cele nedescoperite să fie 
lăsate în seama lui Dumnezeu, urmând a ne fi descoperite în viitorul binecuvântat sau 
niciodată.   
 

 Refuzul sau neglijența de a studia ce este descoperit este o pagubă sau chiar un păcat,  
dar încercarea de a pune piciorul pe un teren interzis este un mai grozav păcat.  Vă 
aduceți aminte de gestul fatal al lui Uza?  Doar a atins chivotul și a murit pe loc (vezi 2 
Samuel 6,6.7).   Avertismentul lui Țofar din Naama trebuie să ne smerească: „Poți spune 
tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a 
Celui Atotputernic?  Cât cerurile-i de înaltă: ce poți face?  Mai adâncă decât locuința 
morților: ce poți ști?”  (Iov 11,7.8).  Când este vorba despre natura lui Dumnezeu, 
tăcerea este elocvență, este înțelepciune, este virtute.  Să fim însă fericiți pentru darul 
credinței, care „vine în urma auzirii” (Rom 10,17), a auzirii vocii Sale din Scripturi.   
 

 Auzim vocea Sa, observăm descoperirea Sa de Sine pentru noi și în natură, așa cum a zis 
apostolul Pavel: „Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, 
căci le-a fost arătat de Dumnezeu.  În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui 
veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de 
seamă la ele în lucrurile făcute de El.  Așa că nu se pot dezvinovăți” (Rom 1,19.20).  
Dezvinovățire?  Niciodată, așa cum ne arată și Spiritul Profetic în citatele următoare:                                                        
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„Scepticii refuză să creadă în Dumnezeu, pentru că nu pot să priceapă puterea infinită 
prin care El Se descoperă.  Însă Dumnezeu trebuie să fie recunoscut tot atât de mult din 
ceea ce nu descoperă despre Sine, cât și din ceea ce este deschis pentru înțelegerea 
noastră limitată.  Atât în revelația divină cât și în natură, Dumnezeu a dat mistere pentru 
a solicita credința noastră.  Așa trebuie să fie.  Putem să cercetăm, să ne interesăm, să 
învățăm fără încetare și, totuși, există mai departe un infinit.”  (The Ministry of Healing/ 
Lucrarea de vindecare, pagina 431) 
 
„Este imposibil pentru minți mărginite să înțeleagă pe deplin caracterul lucrărilor Celui 
Nemărginit.  Pentru intelectul cel mai ager, pentru mintea cea mai bine educată, acea 
Ființă sfântă trebuie să rămână pururi învăluită în mister. . . .  Noi putem înțelege atât 
din scopurile Sale, cât este bine pentru noi să știm, iar dincolo de aceasta trebuie să ne 
încredem încă în mâna care este atotputernică, în inima care este plină de iubire.”  
(Steps to Christ/Calea către Hristos, paginile 105-106)     
 

 Atenție și la aceste afirmații superbe: „Natura mărturisește că Unul infinit în putere, 
bogat în bunătate, milă și iubire, a creat pământul și l-a umplut cu viață și cu veselie” 
(The Ministry of Healing/Lucrarea de vindecare, pagina 411).  „Toate lucrurile vorbesc 
despre grija Sa duioasă, părintească și despre dorința Sa de a-i face pe copiii Săi fericiți” 
(Ibid., pagina 412).  „Inima care bate, pulsul virbant, orice nerv și mușchi din organismul 
viu, este ținut în ordine și activitate de puterea unui Dumnezeu pururi prezent” (Ibid., 
pagina 417).  
 

 Cel mai important lucru pe care îl putem ști despre Dumnezeu este că El ne iubește, că 
El ne-a descoperit această dragoste în Fiul Său, jertfit pentru mântuirea noastră din 
păcat și din moarte eternă, dar și că ni Se descoperă în mod personal: „Domnul mi Se 
arată de departe: ‚Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea!’” 
(Ier 31,3).  Sau în cuvintele frumoase ale apostolului Ioan: „Vedeți ce dragoste ne-a 
arătat Tatăl, să ne numim copiii ai lui Dumnezeu!  Și suntem” (1 Ioan 3,1).  
 

 Ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem.  Aceasta este dragostea pe care ne-a    
arătat-o Tatăl, este cea mai mare onoare pe care o putem avea și pentru care trebuie   
să-I fim recunoscători în vecii vecilor.  Să ne însușim rugăciunea mișcătoare din Isaia 
63,16: „Totuși, Tu ești Tatăl nostru!  Căci Avraam nu ne cunoaște și Israel nu știe cine 
suntem; dar Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Tu, din veșnicie, Te numești ‚Mântuitorul 
nostru.’”  Convingerea și exprimarea aceasta nu emană din firea noastră păcătoasă, ci 
ne sunt venite de sus, așa cum ne-a învățat apostolul Pavel: „Și, pentru că sunteți fii, 
Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă ‚Ava!’, adică  ‚Tată!’”  (Gal 
4,6).  De asemenea: „Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit 
un duh de înfiere, care ne face să strigăm ‚Ava!’, adică  ‚Tată!’” 
 

 Unii copii, care au fost tratați în mod inuman în căminul părintesc, nu sunt înclinați să-L 
numească pe Dumnezeu „Tată”, pentru că au în memorie imaginea terorizantă a taților 
lor.  Ei ar putea să fie însă întrebați: „Aveți prieteni?  Îi cunoașteți pe tații lor?  Sunt toți 
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așa de brutali cum au fost tații voștri?  Dacă nu, atunci de ce Îl asemănați pe Tatăl ceresc 
cu unul dintre cei nemiloși și nu cu un tată iubitor, dacă știți că există și de aceștia?”  
Mântuitorul a indicat acest contrast în Luca 11,11-13: „Cine este tatăl acela dintre voi, 
care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră?  Ori, dacă cere un pește, să-i dea un 
șarpe în loc de pește?  Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie?  Deci, dacă voi, care 
sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din 
ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”   
 

 Cu cât mai mult Tatăl nostru cel ceresc!  Ne-a iubit și ne iubește și așteptăm să ne ducă 
la Sine în curând!  Amin!    

*  *  *  * 
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C A P I T O L U L  VI 

DUMNEZEU-CUVÂNTUL 

 Deismul este filosofia acelora care admit concepția existenței lui Dumnezeu, dar și-L 
imaginează ca pe un Creator care, după ce a produs toate lucrurile, S-a depărtat de ele 
undeva într-un loc neștiut, fără a interveni cu nimic în viața creaturilor Sale.  Interesant 
este că oameni de renume au cultivat ideea aceasta, ca Voltaire, Benjamin Franklin, 
Albert Einstein.  Ba chiar William Miller a fost prins în tinerețe în cercul acelor 
necredincioși, pentru care Biblia nu avea nicio valoare și care bajocoreau conținutul ei.   
 

 Ce spune Sfânta Scriptură despre Dumnezeu?  Că Dumnezeu este iubire (vezi 1 Ioan 
4,8.16).  Că „a iubit lumea” „atât de mult”, încât „L-a dat pe singurul Lui Fiu” pentru 
mântuirea ei (Ioan 3,16).  Că, după căderea omului, l-a căutat ca să-l mântuiască (vezi 
Geneza 3,9 și Luca 19,10).  Că S-a desprins de atmosfera luminoasă a cerului și a venit ca 
să locuiască aici, cu noi, păcătoșii: „Emanuel, Dumnezeu este cu noi” (vezi Matei 1,23 și 
Ioan 1,14).  Că a lăsat cerul slăvit și S-a făcut om, murind pentru răscumpărarea noastră 
(vezi Filipeni 2,6-8).  
 

 Dumnezeu S-a înfrățit pe veci cu creaturile Sale, cu noi!  Ce minunat!  Acesta este 
Dumnezeul cel adevărat, numai Acesta există, iar mântuiții vor striga în mod exuberant 
la arătarea Mântuitorului în slavă: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam 
încredere că ne va mântui.  Acesta este Domnul, în care ne încredeam, acum să ne 
veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui!”  (Isa 25,9)       
 

 Despre Dumnezeu-Fiul se spune clar în Mica 5,2: „Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești 
prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va 
stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele 
veșniciei.”  Cel ce S-a născut în Betleem, așa cum se descrie în Matei capitolul 2,1-12 și 
în Luca 2,1-20, a fost Mântuitorul nostru Isus Hristos, Emanuel – „Dumnezeu este cu 
noi”.  În acest text profetic din Mica, se spune că El este din veșnicie.  Numai Dumnezeu 
există din veșnicie.  Hristos este Dumnezeu.    
 

 Literatura inspirată a timpului din urmă zice la fel.  Iată câteva citate în sensul acesta:                                                                                        
 
- „Domnul Isus Hristos, divinul Fiu al lui Dumnezeu, a existat din veșnicie, o persoană 
distinctă, totuși una cu Tatăl” (Review and Herald din 5 aprilie 1906, citat în Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 5, 
pagina 1126).  „Divinul Fiu al lui Dumnezeu”, spre deosebire de cei nedivini: îngerii (vezi 
Iov 38,7), locuitori ai altor lumi (vezi Iov 1,6; 2,1) și păcătoși răscumpărați (vezi Geneza 
6,2; Ioan 1,12.13; Romani 8,15; Galateni 4,6.7; 2 Corinteni 6,18; Apocalipsa 21,7).                                                                                                                                                         
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- „Hristos este Fiul lui Dumnezeu, preexistent, existent prin Sine Însuși. . . .  Vorbind 
despre preexistența Sa, Hristos poartă mintea înapoi prin veacuri imemoriale.  El ne 
asigură că nu a existat niciodată un timp când El să nu fi fost în strânsă părtășie cu 
eternul Dumnezeu” (The Signs of the Times/Semnele timpului din 29 august 1900, citat 
în Evangelism/Evanghelizare, pagina 615).                                                                                                                                                                        
 
- „El a fost egal cu Dumnezeu, infinit și atotputernic. . . .  El este Fiul etern, existent prin 
Sine Însuși” (Manuscrisul 101 din 1897, publicat în Evangelism/Evanghelizare, pagina 
615).          
 

 În Ioan 10,30, Hristos a declarat: „Eu și Tatăl una suntem”, iar în capitolul 17,23, El Se 
ruga așa: „Eu în ei și Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască 
lumea că Tu M-ai trimis.”  Ucenicii să fie în chip desăvârșit una, după modelul divin.  
Persoanele divine sunt „în chip desăvârșit una”.  Nu unu, ci una.  În chip desăvârșit.  Ați 
avut un prieten timp de 30 de ani?  A durat prietenia atât de mult?  Și nu v-ați contrazis 
niciodată, ca să nu mă refer la ceva mai rău?  Gândiți-vă că Persoanele divine au existat 
întotdeauna și au fost întotdeauna „în chip desăvârșit una”; e un lucru care nu încape în 
creierul nostru mic și ușor!   
 

 Scriind filipenilor, apostolul Pavel a afirmat că Hristos exista în cer înainte de a veni pe 
pământ, că era deopotrivă cu Dumnezeu, dar nu a ținut morțiș la această condiție, ci S-a 
dezbrăcat de slava aceea și a devenit om.  Iată chiar textul: „El, măcar că avea chipul lui 
Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a 
dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.  La 
înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte și încă 
moarte de cruce” (Filip 2,6-8).  Astfel, întruparea Sa a fost nu un început absolut al 
existenței Sale, ci începutul unei noi forme de existență a aceleiași eterne Persoane 
dumnezeiești: „Din toată veșnicia, Hristos a fost unit cu Tatăl și, când a luat asupra Sa 
natură omenească, El încă era una cu Dumnezeu” (The Signs of the Times/Semnele 
timpului din 2 august 1905, citat în Selected Messages/Solii alese, cartea 1, pagina 228).   
 

 Vizionarul Ioan ne-a informat despre prima sa viziune pe insula Patmos: „Și am auzit 
înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbițe, care zicea: ‚Eu sunt Alfa și 
Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă’” (Apoc 1,10.11).  Hristos a zis: „Eu sunt Cel dintâi și 
Cel de pe urmă”.  În continuarea capitolului, Ioan descrie viziunea în care L-a întâlnit pe 
Mântuitorul.  El vorbise.  Trebuie făcută precizarea că aceste cuvinte erau preluate din 
Isaia 44,6 sau erau măcar un ecou al acelora: „Așa vorbește Domnul (IHVH, Iahve = 
Jehova), Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul lui, Domnul (IHVH, Iahve = Jehova) 
oștirilor: ‚Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă și afară de Mine nu este alt Dumnezeu.‘”  
 

 Astfel, primul cuvânt din acest text scris de Isaia, referitor la Divinitate, este „Domnul”, 
în ebraică Iahve sau IHVH, ca în Exodul 3,14: „Dumnezeu (Elohim) i-a zis lui Moise: ‚Eu 
sunt Cel ce sunt.’  Și a adăugat: ‚Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ‚Cel ce Se numește 
‚Eu sunt’ m-a trimis la voi.’”  De la verbul ebraic „a exista” derivă substantivul-nume 
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Iahve.  Hristos este acesta, El este „Iehova”, El este „Eu sunt Cel ce sunt”, El este „Cel 
dintâi și Cel de pe urmă”, „Alfa și Omega”, Cel ce i-a vorbit lui Moise la rugul care nu se 
mistuia și lui Ioan în viziunea din Apocalipsa 1.  El este Dumnezeu.   
 

 Așa cum observați, în Isaia 44,6, cuvântul „Domnul” mai este folosit o dată: „Domnul 
(oștirilor)”, cu exact același înțeles, de fiecare dată „Iehova”, iar acel „Domnul oștirilor” 
este „Cel dintâi și Cel de pe urmă”.  Versetul se încheie cu cuvintele: „Afară de Mine nu 
este alt Dumnezeu.”  Prin urmare, singurul Dumnezeu, Iehova, Domnul oștirilor (vezi în 
Apocalipsa 19,11-16 „oștirile” sau „oștile” care Îl urmează la revenirea Sa).  Cel dintâi și 
Cel de pe urmă: este clar că Acela este Hristos, una cu Tatăl, împreună fiind Elohim.   
 

 În Evrei 7,1-3, scriitorul îl folosește pe Melhisedec ca tip pentru Domnul Isus Hristos, 
zicând în versetul 3: „. . . neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții . . .”.  La 
Melhisedec este vorba doar de înregistrare, datele sale personale nu au fost notate, de 
aceea nu le avem, lipsesc, nu sunt.  La Hristos însă, ele sunt absente pentru că El nu are 
nici început și nici sfârșit al zilelor.  În acest sens este El „Începutul și Sfârșitul”, „Cel 
dintâi și Cel de pe urmă”.  Aceste declarații cuprinse în Sfintele Scripturi invalidează 
ideea susținută de unele biserici cum că Hristos S-ar fi deprins cândva din Tatăl; atunci 
informația că „obârșia Lui se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei”, din 
Mica 5,2, și atâtea alte probe biblice ale eternității Cuvântului sunt contrazise în mod 
flagrant.           
 

 Avem două împrejurări în care Hristos Și-a asumat în mod explicit numele „Iehova”, „Eu 
sunt”, „Eu sunt Cel ce sunt”, „Cel dintâi și Cel din urmă”:                                                                                                                                                                                                                                                       

(01) „Isus le-a zis: ‚Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, 
sunt Eu’” (Ioan 8,58).  Afirmație pe care iudeii au înțeles-o ca referindu-se la numele 
„Iehova” din Exodul 3,14, însă, văzând în El doar un om, au considerat afirmația 
blasfemie și au luat pietre ca să-L ucidă (vezi versetul 59; 10,31.33).  Mărturia inspirată 
ne oferă această explicație prețioasă: „Cu demnitate solemnă, Isus a răspuns: ‚Adevărat, 
adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.’  Liniște s-a așternut 
asupra vastei adunări.  Numele lui Dumnezeu, dat lui Moise ca să exprime ideea de 
prezență eternă, fusese pretins ca fiind al Său de acest Rabin galilean.  El Se anunțase a 
fi Cel existent prin Sine, Cel ce fusese făgăduit lui Israel, ‚a cărui obârșie se suie până în 
vremuri străvechi, până în zilele veșniciei’ (Mica 5,2).”  (The Desire of Ages/Hristos, 
Lumina lumii, paginile 469-470)                                                                                                      

(02) „Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel viu.  Am fost mort și iată că sunt viu în vecii 
vecilor.  Eu țin cheile morții și ale locuinței morților” (Apoc 1,17.18).  Acesta este 
Domnul Isus Hristos,  Cel care a murit pentru păcătoși, a înviat și este viu în vecii vecilor! 

 Cu privire la divinitatea și eternitatea trecută a Mântuitorului, Spiritul Profetic mai zice: 
„Hristos a fost Dumnezeu, în esență și în cel mai înalt sens al cuvântului.  El a fost cu 
Dumnezeu din toată veșnicia, Dumnezeu peste toate, pentru totdeauna binecuvântat” 



 

 

P
ag

e6
4

 

(Review and Herald din 5 aprilie 1906, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 5, pagina 1126).   
 

 Ce zice citatul acesta este exact ce găsim în primul capitol al Evangheliei după Ioan: „La 
început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.  El era la 
început cu Dumnezeu. . . .  Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și 
de adevăr.  Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din 
Tatăl” (Ioan 1,1.2.14).  Era ceea ce locuitorii din Listra au zis în mod greșit despre Pavel și 
Barnaba: „Zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc” (Fapte 14,11).  Să reformulăm: 
„Dumnezeu S-a pogorât la noi în chip omenesc”, de data aceasta nu doar în aparență 
ocazională ca la Avraam (vezi Geneza 18,1-33), ci prin întrupare: „Iată, fecioara va fi 
însărcinată, va naște un Fiu și-I vor pune numele Emanuel, care, tălmăcit, înseamnă 
‚Dumnezeu este cu noi’” (Mat 1,23; vezi și Isaia 7,14).   
 

 Mântuitorul are o natură dublă:                                                                                                                                      

(01) Divină, întotdeauna egală cu aceea a Tatălui și a Duhului Sfânt, în veșnicia trecută și 
în cea viitoare.                                                                                            

(02) Umană, de la întrupare încoace, întotdeauna inferioară celei a Tatălui și a Duhului 
Sfânt.  Pe această latură, Hristos este inferior Tatălui și supus Lui, cum și noi trebuie să 
fim, și El va menține această natură și poziție în veci.  Din  acest punct de vedere a zis El 
către 11 ucenici ai Săi: „Mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât Mine” (Ioan 
14,28).  Vorbind despre Domnul Isus Hristos la timpul viitor, apostolul Pavel a scris 
următoarele: „Dumnezeu, în adevăr, ‚a pus totul sub picioarele Lui.’  Dar, când zice că 
totul I-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce I-a supus totul.  Și, când toate lucrurile 
Îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru 
ca Dumnezeu să fie totul în toți” (1 Cor 15,27.28).  Dumnezeirea, adică Trinitatea, mai pe 
sus de toți și de toate.       

 Mântuitorul este numit Fiu și El Însuși S-a numit așa în repetate rânduri.  Aceasta 
înseamnă: Fiul lui Dumnezeu (vezi Ioan 9,35) și Fiul omului (vezi Matei 25,31).  De ce 
Fiu?  Unele texte zic astfel: „. . . singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui” (Ioan 1,18); 
„fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu” (3,16), „o 
slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (1,14).     
 

 El a dobândit calitatea și denumirea de „Fiu” numai după ce a devenit om, înainte de 
aceea nu a fost niciodată Fiu, din niciun punct de vedere, chiar dacă uneori noi ne 
exprimăm așa: „Fiul lui Dumnezeu a părăsit cerul!”  În sensul că era El, dar devenit cu 
adevărat Fiu din momentul întrupării.  Ne exprimăm mai exact dacă zicem că S-a 
întrupat Cuvântul cel veșnic, așa cum spune textul din Ioan 1,14, decât că S-a întrupat 
Fiul înainte de a fi Fiu!.       
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 Cele trei Persoane ale Dumnezeirii au existat întotdeauna, fiind egale și având aceleași 
atribute.  Niciunul dintre cei trei nu era Fiul altuia.  În Luca 1,35, Gabriel a spus clar că 
„Sfântul care Se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”.  Va fi chemat - viitor.  
Numai din momentul nașterii S-a chemat Fiul lui Dumnezeu.  Până atunci era Cuvântul 
etern, conform cu Ioan 1,1.2.14.  Nu se poate dovedi contrariul, altfel Gabriel nu a fost 
bine informat.  A-I atribui „Sfântului” născut din Maria statutul de Fiu (al lui Dumnezeu 
sau al omului) înainte de momentul acela este un nonsens și o răstălmăcire a cuvintelor 
îngerului.  În Daniel 7,14 este profeție, acolo se consideră lucrurile în perspectivă, și este 
vorba de judecata de cercetare.  Acel „fiu al omului”, care „a înaintat spre Cel Îmbătrânit 
de zile și a fost adus înaintea Lui”, era Hristos, care în 1844 a început judecata de 
cercetare, despre care este vorba în context.  Era fiu al omului când a început această 
judecată (deja în vârstă de 1844 de ani!), dar nu în timpul lui Daniel.   
 

 Al cui Fiu a fost Isus?  Așa cum zic denumirile „Fiul lui Dumnezeu”, „Fiul omului”.  
Dumnezeu și Om.  Dar repetăm întrebarea: al cui Fiu era El?  Răspunsul corect este 
dublu, așa cum spun aceste nume:                                                                           

(01) Fiul lui Dumnezeu, în urma conceperii și nașterii, singurul născut din Tatăl, dar 
acest gând nu este suficient.  Un înger l-a înștiințat pe Iosif în vis: „Iosife, fiul lui David, 
nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul 
Sfânt” (Mat 1,20).  Să fim atenți la ce a zis îngerul Gabriel către Maria (și el trebuie să fi 
fost un mare teolog!): „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine (1) și puterea Celui 
Preaînalt te va umbri (2).  De aceea, Sfântul care Se va naște din tine va fi chemat Fiul 
lui Dumnezeu” (Luca 1,35).   

„Va fi chemat”.  Viitor.  Isus a devenit Fiul lui Dumnezeu prin întrupare, dar în acest act 
erau implicate celelalte două Persoane ale Dumnezeirii: Duhul Sfânt („ce s-a zămislit în 
ea este de la Duhul Sfânt”, „Se va pogorî peste tine”) și Cel Preaînalt („puterea Celui 
Preaînalt te va umbri”), care era Tatăl (vezi Luca 6,35, pentru explicarea numelui „Cel 
Preaînalt”).                                                                                                                             

(02) Fiul omului, prin naștere din fecioara Maria, fără participare bărbătească (vezi Luca 
1,34 și Matei 1,18): „Ea va naște un Fiu și-I vei pune numele Isus” (Mat 1,21).  Isus era, 
potrivit primei făgăduințe din Biblie, „sămânța femeii” (Gen 3,15).      

 Să nu uităm nici faptul că viitorul Salvator S-a lansat El Însuși de bună voie în procesul 
întrupării: „Și Cuvântul S-a făcut trup . . .” (Ioan 1,14).  De asemenea: „El, măcar că avea 
chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu 
Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se 
asemenea oamenilor.  La înfățișare a fost găsit ca un om . . .” (Filip 2,6-8).  Sfânta 
Treime a colaborat la întrupare!  Nu poate exista un mister mai mare!        
 

 Cuvântul etern a devenit, prin concepție și naștere, Fiul lui Dumnezeu (Tatăl și Duhul 
Sfânt) și Fiul omului (al Mariei).  Ce poate fi mai clar?  Nu umblați mai departe în acest 
mister: „Și, fără îndoială, mare este taina evlaviei. . . .  Cel ce a fost arătat în trup a fost 
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dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a 
fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă” (1 Tim 3,16).  Taina evlaviei este taina 
întrupării lui Dumnezeu, cu toate implicațiile ei.  Este o taină și va rămâne în veci o taină, 
așa cum a scris sora White: „Întruparea lui Hristos a fost întotdeauna şi va rămâne 
întotdeauna o taină.  Ceea ce este descoperit este pentru noi şi pentru copiii noştri, dar 
orice fiinţă omenească să fie avertizată de a nu-L face pe Hristos în totul uman, unul ca 
noi, pentru că acest lucru nu poate fi.”  (Scrisoarea 8 din 1895, publicată în Seventh-day 
Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, volumul 5, 
pagina 1129)   
 

 Ce ne spune Biblia cu privire la faptul că „Cel ce a fost arătat în trup” a fost Dumnezeu și 
în urma întrupării?  Să luăm aminte la următoarele șapte argumente biblice:                                               

(01) Profeția a lui Isaia, care L-a identificat ca Dumnezeu: „Căci un Copil ni s-a născut, 
un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ‚Minunat’, ‚Sfetnic’, 
‚Dumnezeu tare’, ‚Părintele veșniciilor’, ‚Domn al păcii’” (Isa 9,6).                         

(02) Faptul că El S-a identificat cu Iehova (vezi Ioan 8,58), considerat de iudei blasfemie 
(vezi versetul 59 și capitolul 10,31.33).                                                                                                           

(03) Lucrările Lui dovedeau că este Dumnezeu: „Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu 
Mă credeți.  Dar, dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeți pe Mine, credeți măcar lucrările 
acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în Mine și Eu sunt în Tatăl” 
(Ioan 10,37.38).                                                                                                                                                          

(04) A acceptat închinarea oamenilor: „‚Cred, Doamne’, I-a zis el (orbul din naștere 
vindecat) și I s-a închinat” (Ioan 9,38).  Îngerul a refuzat închinarea lui Ioan; el a zis: 
„Ferește-te să faci una ca aceasta!  Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, 
care păstrează mărturia lui Isus.  Lui Dumnezeu închină-te!”  (Apoc 19,10).  Apostolii au 
refuzat închinarea altor oameni: „Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieșise înainte, 
s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat.  Dar Petru l-a ridicat și a zis: ‚Scoală-te, și eu 
sunt om!’”  (Fapte 10,25.26).  Suntem îndemnați să ne închinăm numai lui Dumnezeu!                                                                                                                                               

(05) A iertat păcatele oamenilor, ceea ce unii dintre cei prezenți au considerat o 
blasfemie: „Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului: ‚Fiule, păcatele îți sunt 
iertate!’  Unii din cărturari, care erau de față, se gândeau în inimile lor: ‚Cum vorbește 
omul acesta astfel?  Hulește!  Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?’”  
(Marcu 2,5-7).  Împreună cu vindecarea slăbănogului, Isus a declarat: „Dar, ca să știți că 
Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele . . .” (versetul 10).  Numai Dumnezeu 
poate să ierte păcatele!  Isus era Dumnezeu!                                                                               

(06) Texte din Vechiul Testament în care se folosește numele „Iehova” au fost aplicate 
la El, de exemplu: „În anul morții împăratului Ozia, L-am văzut pe Domnul șezând pe un 
scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei Lui umpleau templul.  Serafimii stăteau 
deasupra Lui și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau fața, cu două își acopereau 
picioarele și cu două zburau.  Strigau unul la altul și ziceau: ‚Sfânt, sfânt, sfânt este 
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Domnul oștirilor!  Tot pământul este plin de mărirea Lui!’”  (Isa 6,1-3).  În versetul 1, este 
folosit pentru „Domnul” numele Adonai, iar în versetul 3, în prima propoziție rostită de 
serafimi, este zis „Iehova”.  Al cui nume ziceau serafimii că este sfânt?  Al lui Adonai, al 
lui IHVH, „Iehova”.  Referindu-se la acest text și la versetele care-i urmează, Ioan a scris 
așa: „Isaia a spus aceste lucruri, când a văzut slava Lui și a vorbit despre El” (Ioan 12,41).  
În versetele precedente, Ioan scrisese în mod clar despre Domnul Isus Hristos.                                                       

(07) Declarația entuziastă a apostolului Toma, față în față cu realitatea lui Hristos cel 
înviat: „Drept răspuns, Toma I-a zis: ‚Domnul meu și Dumnezeul meu!’”  (Ioan 20,28).  Să 
se observe că Mântuitorul nu l-a mustrat pentru această exclamație, nu a respins 
convingerea lui și nu l-a corectat.                                                                                                                                                                                    

 Există o serie de texte în Noul Testament, care-L prezintă pe Isus ca Dumnezeu.  Iată aici 
nu mai puține decât 18:                                                              

(01) „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un Fiu și-I vor pune numele Emanuel, care, 
tălmăcit, înseamnă: ‚Dumnezeu este cu noi’” (Mat 1,23, citat din Isaia 7,14).                                                                       

(02) „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al 
Fiului și al Sfântului Duh” (Mat 28,19).  Observați aici două lucruri și anume: în primul 
rând, că Fiul este pus alături de Tatăl și de Duhul Sfânt, în formula trinitariană, așa că El 
nu poate fi mai puțin Dumnezeu decât Ceilalți.  Apoi, cuvântul „numele” este folosit aici 
la singular: nu trei nume, ci un nume sub care apar toți trei; în românește poate fi 
neclar, pentru că termenul „nume” are aceeași formă pentru singular și pentru plural, 
dar nu în greacă: to onoma, față de ta onomata, or în acest text este zis eis to onoma, 
„în numele”, adică un nume aparținând tuturor Persoanele divine, care au același nume, 
cum am văzut în ebraică Elohim, iar apoi sunt amintite în mod individual.                                                                

(03) „La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu.  
El era la început cu Dumnezeu. . . .  Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin 
de har și de adevăr.  Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut 
din Tatăl” (Ioan 1,1.2.14).                                                                                                                               

(04) „. . . pentru ca toți să-L cinstească pe Fiul cum Îl cinstesc pe Tatăl.  Cine nu-L 
cinstește pe Fiul, nu-L cinstește pe Tatăl, care L-a trimis” (Ioan 5,20).                                                               

(05) „Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10,30).                                                              

(06) „‚Doamne’, I-a zis Filip, ‚arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns.’  Isus i-a zis: ‚De atâta 
vreme sunt cu voi și nu M-ai cunoscut, Filipe?  Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe 
Tatăl.  Cum zici tu dar: ‚Arată-ne pe Tatăl?’  Nu crezi că Eu sunt în Tatăl și Tatăl este în 
Mine?’”  (Ioan 14,8-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(07) „Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu în Tine” (Ioan 17,21).    

(08) „. . . patriarhii, și din ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai pe sus de toate 
lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci.  Amin!”  (Rom 9,5)                                                                  
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(09) „Harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului 
Duh să fie cu voi cu toți!  Amin!”  (2 Cor 13,14).  Ca și în Matei 28,19, Hristos (Fiul) apare 
aici în Grupul divin și, de aceea, nu poate fi deloc mai prejos decât Ceilalți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(10) „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a socotit ca un lucru de apucat să 
fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, 
făcându-Se asemenea oamenilor” (Filip 2,6.7).                                                                                       

(11) „Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii” (Col 2,9).  Dumnezeu 
deplin, în totul Dumnezeu.                                                                                                                              

(12) „. . . așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu 
și Mântuitor Isus Hristos” (Tit 2,13).                                                                                                              

(13) „El (Fiul), care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui . . .” (Evr 1,3).                                                                                                     

(14) „Și, când duce iarăși în lume pe Cel întâi născut, zice: ‚Toți îngerii lui Dumnezeu să I 
se închine’” (Evr 1,6).  Tatăl a poruncit îngerilor să I se închine Fiului.  Toți.  Dar Fiul 
Însuși l-a înfruntat pe Satana cu cuvintele: „Pleacă, Satano, căci este scris: ‚Domnului, 
Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-I slujești’” (Mat 4,10).  Dacă, așa cum a 
declarat Isus, închinarea I se cuvine în exclusivitate lui Dumnezeu, iar Tatăl le cere 
îngerilor să I se închine Fiului, atunci și El este Dumnezeu.                                                                                                                                                    

(15) „. . . pe când Fiului I-a zis: ‚Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; 
toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate’” (versetul 8).  Tatăl Îl numește pe Fiul 
„Dumnezeule”.       

(16) Acest vocativ este repetat în versetul următor: „Tu ai iubit neprihănirea și ai urât 
nelegiuirea; de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de 
bucurie mai pe sus decât pe tovarășii Tăi” (versetul 9).  Dumnezeu vorbește către 
Dumnezeu!                                                                                                                                                       

(17) „Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de 
același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus 
Hristos . . .” (2 Pet 1,1).                                                                                                                                                   

(18) „Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să-L cunoaștem pe Cel ce 
este adevărat.  Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui.  El 
este Dumnezeul adevărat și viața veșnică” (1 Ioan 5,20).   

 Păstrarea neîntreruptă a divinității în urma întrupării este confirmată în chip strălucit de 
Spiritul Profetic: „Însă, cu toate că slava divină a lui Hristos a fost un timp acoperită şi 
eclipsată prin asumarea de către El a naturii umane, totuşi, El nu a încetat să fie 
Dumnezeu când a devenit Om.  Omenescul nu a luat locul divinului, nici divinul locul 
omenescului.  Aceasta este taina evlaviei.”  (The Signs of the Times/Semnele timpului 
din 10 mai 1899, citat în Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic 
adventist de ziua a şaptea, volumul 5, pagina 1129)   
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 Așadar, Isus nu a încetat să fie Dumnezeu când a asumat natura omenească.  Cineva 
făcea această slabă comparație: când Napoleon a fost exilat în 1815 pe insula Sfânta 
Elena din sudul Oceanului Atlantic, el era tot Napoleon.  Mai bine putem zice că 
apostolul Pavel a fost tot apostolul Pavel și când a fost izolat în închisoarea Mamertine 
din Roma.  Amândouă comparațiile sunt slabe, dar oferă măcar o licărire de înțelegere.        
 

 Mântuitorul S-a referit de multe ori la suferințele și la moartea Sa.  Am identificat însă în 
evanghelii, și anume numai în cele sinoptice, zece texte care ne spun că Isus i-a înștiințat 
pe cei doisprezece ucenici în particular despre patimile Sale.  În trei dintre acestea 
(Matei 16,21; Marcu 8,31; Luca 9,22), povestesc evangheliștii, deci întâlnim vorbire 
indirectă; în celelalte șapte (Matei 17,22.23; 20,18.19; 26,2; Marcu 9,31; 10,33.34; Luca 
9,44; 18,31-33), avem chiar cuvintele Domnului Isus, deci vorbire directă.  În niciunul 
dintre toate aceste zece texte nu citim că va pătimi „Fiul lui Dumnezeu”, ci „Fiul omului”.     
 

 Cineva m-a întrebat odată: „Când a fost omorât Domnul Isus, ce a murit, natura Sa 
divină sau cea umană?”  I-am răspuns: „Natura umană.”  Dar el a replicat: „Eu cred că a 
murit natura Lui divină.”  „Frate”, am revenit eu, „Dumnezeu nu moare.”  A murit natura 
umană a lui Hristos.  Dar ce s-a întâmplat atunci cu natura Sa divină?  Aceasta este o 
taină, iar întrebarea aceasta nici nu trebuie să o punem.   
 

 Totuși, replica altcineva: „Dacă a murit natura Sa umană, atunci mă mântuiește un om și 
aceasta nu este pentru mine nicio mângâiere!”  Chiar așa?  A murit Omul venit din cer, 
care, în același timp, era Dumnezeu.  Atenție la acest citat inspirat: „A fost natura umană 
a Fiului Mariei schimbată în natura divină a Fiului lui Dumnezeu?  Nu; cele două naturi 
au fost combinate în mod misterios într-o persoană – omul Hristos Isus.  În El locuia 
trupește toată plinătatea Dumnezeirii.  Când Hristos a fost răstignit, natura Lui umană a 
murit.  Divinitatea nu s-a scufundat și a murit; acest lucru ar fi fost cu neputință.” 
(Scrisoarea 280 din 1904, publicată în Seventh-day Adventist Bible Commentary/ 
Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 5, pagina 1113)   
 

 Gândiți-vă la următoarea ilustrație.  Sâmbătă seara, după apusul soarelui, când să 
părăsim casa de rugăciune, un frate mă întreabă: „Frate pastor, ați vrea să mă ajutați cu 
ceva?”  „Da, bucuros.”  „Să faceți puțină mișcare.  Eu mâine plec de acasă, dar las 
mașina de tăiat iarbă lângă garaj.  Veniți, o porniți și tăiați iarba.”  A doua zi, îmbrăcat 
într-o șalopetă, mă prezint acolo și tai iarba omului.  Când sunt aproape gata, 
gospodarul sosește acasă.  El mă întreabă: „Ce ați făcut, frate pastor?”  „Ce m-ați rugat.  
Am tăiat iarba.”  „Nu”, răspunde el, „nu așa ne-a fost vorba.  Când mi-ați promis acest 
lucru, erați îmbrăcat în costum, cămașă albă și cravată.  Eu credeam că așa veniți la casa 
mea ca să tăiați iarba!”  „Bine, frate”, îi răspund eu uimit, „dar treaba e făcută.  Ce 
importanță are îmbrăcămintea?  Cum puteam să vin îmbrăcat ca la serviciul divin?”  A 
venit Dumnezeu în șalopeta naturii umane și în această șalopetă de lut a murit pentru 
noi.  Trebuia să moară în slava cerească?  Atunci, ce rost mai avea întruparea? 
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 Iată cum a formulat Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea doctrina biblică despre 
Dumnezeu-Fiul: „Dumnezeu Eternul Fiu S-a întrupat în Isus Hristos.  Prin El au fost create 
toate lucrurile, este descoperit caracterul lui Dumnezeu, este realizată mântuirea 
omenirii și este judecată lumea.  În veci Dumnezeu adevărat, El a devenit și om 
adevărat, Isus Hristosul.  El a fost conceput prin Duhul Sfânt și născut din fecioara Maria.  
A trăit și a avut parte de ispite ca ființă umană, însă a exemplificat în mod desăvârșit 
dreptatea și iubirea lui Dumnezeu.  Prin minunile Sale, El a manifestat puterea lui 
Dumnezeu și a fost adeverit ca fiind Mesia cel făgăduit de Dumnezeu.  A suferit și a 
murit de bună voie pe cruce pentru păcatele noastre și în locul nostru, a fost înviat din 
morți și înălțat ca slujitor al sanctuarului ceresc în favoarea noastră.  El va veni din nou în 
slavă pentru eliberarea finală a poporului Său și restaurarea tuturor lucrurilor.”  
(Seventh-day Adventists Believe . . . /Adventiștii de ziua a șaptea cred . . ., pagina 36)      
 

 Îmi plac foarte mult cărțile scrise de apostolul Ioan, fiul lui Zebedei.  Sunt atât de simple 
și de ușor de citit în limba greacă.  Dar nu sunt superficiale, ci simple în formă, dar 
profunde în conținut.  Iată cum se exprimă el cu privire la misiunea Domnului Isus 
Hristos, în două versete deasupra cărora traducătorul Cornilescu a pus titlul „Rostul 
celor scrise aici”: „Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne, care nu sunt 
scrise în cartea aceasta.  Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că 
Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și, crezând, să aveți viața în numele Lui” (Ioan 
20,30.31).   
 

 Credința aceasta nu este fără rezultate, ci tot Ioan ne dă această superbă asigurare: „Și 
mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul 
Său.  Cine are pe Fiul are viața; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața” (1 Ioan 
5,11.12).         
 

 Această viață veșnică nu este acordată pe bază de ingeniozitate teologică, ci pe bază de 
credință: o vor primi cei care Îl au pe Fiul lui Dumnezeu.  Cea mai bună atitudine este   
să-L recunoaștem așa și să ne exprimăm smeriți asemenea apostolul Toma: „Domnul 
meu și Dumnezeul meu!”  (Ioan 20,28).  Ne lipsește privilegiul de a atinge trupul 
Mântuitorului?  Nicio problemă, pentru că în acest caz suntem chiar mai fericiți decât 
apostolul: „‚Tomo’, i-a zis Isus, ‚pentru că M-ai văzut, ai crezut.  Ferice de cei ce n-au 
văzut și au crezut’” (versetul 28).  Așa s-a exprimat și apostolul Petru: „. . . arătarea lui 
Isus Hristos, pe care voi Îl iubiți, fără să-L fi văzut, credeți în El, fără să-L vedeți, și vă 
bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței 
voastre, mântuirea sufletelor voastre” (1 Pet 1,7-9).   
 

 Mântuirea sufletelor noastre.  Mântuirea în singurul nume care poate să ne-o aducă: „În 
nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în 
care trebuie să fim mântuiți” (Fapte 4,12).  Mântuiți cu adevărat și pentru veci: „De 
aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin 
El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evr 7,25).  Să avem 
convingerea și privilegiul de a fi în curând în gloata fericiților, care vor striga, „înaintea 
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scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în 
mâini: ‚Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie, și a 
Mielului! ’”  (Apoc 7,10).  Amin!    

*  *  *  * 
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C A P I T O L U L  VII 

DUMNEZEU-DUHUL SFÂNT 

 Să ne ocupăm acum cu învățătura biblică despre cea de a treia Persoană a Dumnezeirii, 
adică Duhul Sfânt.  Zicând „a treia”, nu înțelegem că El este inferior față de celelalte 
două Persoane, ci absolut egal cu Ele.  Noi am avut nevoie de niște apelative, ca să ne 
putem referi la Persoanele Dumnezeirii, dar acolo nu există superioritate și inferioritate, 
ci egalitate deplină, aceeași demnitate și slavă divină.   
 

 L-am numit pe Duhul Sfânt „Persoană a Dumnezeirii”.  Ce este o persoană în general?  O 
ființă care posedă atributele de inteligență, vorbire, comunicare conștientă, voință 
liberă, viață afectivă bogată, inventivitate etc.  Ori de câte ori ne referim la o persoană, 
folosim pronumele nehotărât „cineva”; dacă acesta nu poate fi folosit, atunci este vorba 
despre „ceva” și avem de a face cu obiecte neînsuflețite, viețuitoare necuvântătoare, 
sau abstracții.  Duhul Sfânt nu este ceva, El este Cineva.  Personalitatea nu este dată de 
atomi sau de anatomie.  Nu de mâini și picioare.   
 

 Natura Duhului Sfânt este pentru noi o taină; nu știm cum arată și nu este bine să 
încercăm a ne face vreo închipuire despre El, pentru că, oricare ar fi ea, ar fi falsă.  El 
este Cine ne spune Inspirația că este și mai mult nu putem ști.  Iată o avertizare în sensul 
acesta: „Natura Duhului Sfânt este o taină divină, despre care Inspirația nu a considerat 
înțelept să se vorbească.  În legătură cu subiectul acesta, speculația este zadarnică” 
(Seventh-day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a 
șaptea, volumul 5, pagina 557)      
 

 În Matei 28,19, nu se cere botezarea ucenicilor în numele a două Persoane și ceva, ci a 
trei Persoane, numite imediat: Tatăl și Fiul și Sfântul Duh.  Între primele două Persoane, 
s-a pus conjuncția „și”, la fel între a doua și a treia.  Aceasta înseamnă egalitate.  Unii 
susțin că Duhul Sfânt nu este altceva decât o trăsătură a Tatălui, dar atunci nu am avea 
trei Persoane divine, ci două.  Ar fi oare corect să spunem: „Am vizitat recent trei țări: 
Bulgaria, Rusia și Moscova”?  Nu, pentru că Moscova este tot Rusia.  Dar vedeți că în 
marea trimitere misionară Isus S-a referit la trei în numele cărora să se efectueze 
botezurile.  
 

 Apostolul Petru își începe prima epistolă astfel: „Petru, apostol al lui Isus Hristos, către 
aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, 
după știința mai dinainte a lui Dumnezeu-Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre 
ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos: harul și pacea să vă fie înmulțite!”  (1 
Pet 1,1.2).  Aici este o clară prezentare a Dumnezeirii: Dumnezeu-Tatăl, Duhul, Isus 
Hristos.  Sunt trei, nici mai mulți, nici mai puțini.  Dacă al doilea, Duhul, ar fi nimeni, dacă 
nu ar face parte dintr-un grup de trei, de ce ar fi numit separat de Tatăl, ca și în Matei  
28,19 și în 2 Corinteni 13,14?  Dacă El este doar o putere a Tatălui, de ce nu sunt 
amintite în același fel și alte asemenea capacități ale Sale: înțelepciunea, gloria, 
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bunătatea, omniprezența, numindu-le Sfânta Înțelepciune, Sfânta Glorie etc.?  Orice 
copil care a învățat să citească vede că în textele de mai sus este vorba de trei prezențe 
divine (El, El, El) și nici nu ar mai trebui alt argument în afară de acesta pentru a accepta 
pluralitatea Dumnezeirii așa cum este concepută de cititorii serioși ai Sfintei Scripturi. 
 

 Biblia vorbește foarte mult despre Duhul Sfânt, fără a ne da nicăieri de înțeles că El este 
doar o licărire a Tatălui, o putere țâșnind din El.  Atrag atenția la acest text scris de 
apostolul Pavel: „Vă îndemn dar, fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru 
dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către 
Dumnezeu pentru mine” (Rom 15,30).  I-aș ruga pe cei care pun la îndoială existența ca 
Persoană divină a Duhului Sfânt să ne spună cum explică ei expresia „dragostea 
Duhului”, folosită de apostol aici.  Putem vorbi despre dragostea energiei atomice, a 
electricității, a cicloanelor?  Dragostea la care se face aluzie aici este virtute și 
manifestare afectivă a unei Ființe cu personalitate, imposibilă la energii pur fizice. 
 

 Biblia folosește simboluri pentru explicarea lucrării Duhului Sfânt și anume: porumbel, 
untdelemn, foc, ploaie, vânt.  Nu pentru explicarea Duhului Sfânt, ci a lucrării Sale.  Unii 
Îl reduc pe Duhul Sfânt la astfel de simboluri și uită că acestea sunt simple parabole 
pentru înțelegerea noastră.  Într-un nou câmp de lucru, un misionar l-a întrebat pe un 
localnic cum se spune la pom, arătând cu degetul către un pom.  Acesta i-a spus cum se 
zice la deget; însă degetul doar arăta spre pom și acolo țintea întrebarea.   
 

 Unii pot fi derutați în legătură cu Duhul Sfânt de faptul că se vorbește despre măsură și 
despre plinătate.  Iată astfel de texte: „Căci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, 
vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură” (Ioan 
3,34).  „Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare.  Dimpotrivă, fiți plini de Duh” 
(Efes 5,18).  „Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, 
după cum le da Duhul să vorbească” (Fapte 2,4).  În aceste contexte, „măsura” și 
„plinătatea” sau „umplerea” nu se referă la cantități materiale, care s-ar putea calcula, ci 
este vorba de relații, de prezență, de intensitatea acestora.  Pot vizita un prieten o dată 
pe an, o dată pe lună, sau zilnic.  Este o diferență de intensitate, de implicare, dar sunt 
tot eu și este tot el.     
 

 O problemă în legătură cu personalitatea divină a Duhului Sfânt, pe care o ridică unii 
cititori ai Bibliei, este faptul că, în limba greacă, substantivul „spirit” este de gen neutru, 
nu masculin.  Adică to pneuma, to fiind articolul hotărât pentru substantivele de gen 
neutru.  Întâlnim acest lucru, de pildă, în Romani, capitolul 8: „Însuși Duhul (to pneuma) 
adeverește, împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui Dumnezeu” (versetul 16).  
Citând astfel de texte și scriind în sensul lor, chiar Spiritul Profetic se referă uneori la 
Duhul Sfânt cu pronumele personal englez pentru genul neutru it, inexistent în limba  
română, de aceea traducem „El”.  Dar în multe alte cazuri dânsa a scris despre Duhul 
Sfânt folosind pronumele He adică „El”, folosit pentru genul masculin la oameni.  
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 Același lucru, ca și în limba greacă, îl constatăm în limba română, unde numărăm „un 
spirit, două spirite”; de aceea, substantivul acesta este de gen neutru, deși articolul 
hotărât pentru genul neutru este la noi același ca și la masculin.  Dar nu în alte limbi, de 
exemplu în limba germană: der Geist, „Spiritul”, unde der este articolul hotărât pentru 
substantive de gen masculin.  Nu trebuie să ne pierdem însă în detalii gramaticale când 
este vorba despre Persoanele divine.  Toate trăsăturile caracteristice ale unei persoane 
apar cu toată claritatea în Biblie în legătură cu Duhul Sfânt și El este prezentat ca 
Dumnezeu etern și atotștiutor.   
 

 De altfel, dacă se insistă cu genul, iată că genul neutru este folosit în unele limbi și 
pentru persoane.  Astfel, în limba germană, Weib este un alt termen pentru Frau, care 
înseamnă „femeie”.  Însă, în timp ce al doilea cuvânt este de gen feminin, die Frau, 
primul este de gen neutru, das Weib.  Femeie la genul neutru!  Dar este ea mai puțin 
feminină din cauza acestui gen gramatical?  Oricum, pentru că este vorba acum despre 
Duhul Sfânt, trebuie să știm că genul gramatical nu este întotdeauna identic cu genul 
real.  
 

 Și despre Domnul Isus, a cărui personalitate nu o poate nega nimeni, a fost folosit uneori 
genul neutru în greacă, de exemplu: aneuran to brephos keimenon en te phatne (Luca 
2,16), „(păstorii) au găsit Pruncul așezat în iesle”, unde to brephos înseamnă „Pruncul”.  
Isus, copil de parte bărbătească, este amintit aici ca Prunc, chiar dacă acest substantiv 
este în greacă la genul neutru.  În alt loc: ho de egertheis parelaben to paidion, adică „și 
el, sculându-se, a luat Pruncul” (Mat 2,14); este vorba despre Iosif în curs de a pleca în 
Egipt.  Aici, to paidion înseamnă „Pruncul”, de asemenea de gen neutru în greacă.  Genul 
este al cuvântului folosit, nu al ființei pe care o indică – gen gramatical, nu biologic.            
 

 Când vorbim despre Dumnezeire, în general, și despre Duhul Sfânt, în particular, să ne 
ferim a jongla cu genurile.  Să nu discutăm niciodată și deloc despre gen la Dumnezeu, 
chiar dacă în Biblie, pretutindeni, pronumele personale pentru Dumnezeu sunt cele 
masculine „El, Lui, Îl” etc.  Nici să nu-L trecem la genul feminin, pentru o pretinsă 
emancipare modernă, ci să lăsăm exprimarea așa cum o fac textele în limba ebraică și în 
limba greacă.  Să rămânem la limbajul biblic și să ne ferim de terenuri interzise.   
 

 În Ioan 16,13, Hristos a zis: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă 
călăuzească în tot adevărul.”  Iar în capitolul 14,26, tot El a zis: „Dar Mângâietorul, adică 
Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă 
va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”  Cineva care transmite cunoștințe, care aduce 
aminte, care călăuzește în tot adevărul, care mângâie, nu poate fi decât Persoană 
superioară omului și implicată în viața sa religioasă.  E vorba de Dumnezeu adevărat și 
deplin.  Dacă cei instruiți în acest proces sunt persoane, și sunt, Cel care-i învață nu 
poate fi mai puțin decât atât.   
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 Mântuitorul a rostit și această făgăduință: „Și Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt 
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac, și anume, Duhul adevărului” (Ioan 14,16.17).  
Un alt Mângâietor.  Îmi amintesc de o explicație dintr-un manual școlar, unde se spunea 
că nu putem face comparație decât între elemente care au o anumită legătură între ele; 
astfel, nu putem compara mărul cu mintea sau calul cu poezia.  Când Isus zice „un alt 
Mângâietor”, e clar că El fusese primul: un Mângâietor, alt Mângâietor.  Duhul Sfânt nu 
putea fi o abstracție, ci un Mângâietor divin capabil de a încuraja sufletele oamenilor.   
 

 Important și interesant este și cuvântul grecesc folosit pentru ceea ce în românește s-a 
zis „alt”.  Acesta este allon, cazul acuzativ de la adjectivul allos, al cărui sens este explicat 
astfel: „Grecește allos, ‚altul, de același fel’ (vezi 1 Ioan 2,1, unde ‚avocat’ este 
traducerea cuvântului redat aici ca Mângâietor, grecește paracletos).  El îi va părăsi pe 
ucenicii Săi (Ioan 13,33), însă Îl va ruga pe Tatăl să-L trimită pe Cineva care este ca El, ca 
să rămână cu ucenicii, nu în mod temporar, așa cum rămăsese El, ci ‚în veac’.”  (Seventh-
day Adventist Bible Commentary/Comentariul biblic adventist de ziua a șaptea, volumul 
5, pagina 1037) 
 

 Deci, allos înseamnă „altul de același fel”.  De exemplu, gospodarul care poseda o vie, 
din parabola pe care o avem în Matei 20,1-16, s-a dus dis-de-dimineață să caute oameni 
pentru lucru: „S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie.  A ieșit pe la 
ceasul al treilea și i-a văzut pe alții stând în piață fără lucru” (versetele 2 și 3).  Unii 
lucrători, alți lucrători (allous, plural acuzativ de la allos).  Întâi a angajat niște lucrători, 
apoi pe „alții”: tot oameni, tot lucrători, tot angajați de el, iar seara i-a și plătit la fel.     
 

 Un sens diferit are adjectivul grecesc heteros, care înseamnă „altul, de alt fel” sau diferit.  
Astfel, în Luca 9,29, se spune: „Pe când Se ruga (Isus), I s-a schimbat înfățișarea feței.”  
Textual este: egeneto to eidos tou prosopou autou heteron, în traducere exactă: „a 
devenit înfățișarea feței Lui alta” sau „altfel”.  E clar că a doua înfățișare era diferită de 
prima, nu era la fel.  Nu în orice context apare contrastul acesta dintre allos și heteros, 
dar aceasta este regula.  În făgăduința rostită de Hristos, Mângâietorul viitor nu se 
deosebea în poziție și în tipul de lucrare de primul Mângâietor, ci era „altul, de același 
fel”, nu „altul, de alt fel”, allos, nu heteros.    
 

 Are vreo importanță această deosebire semantică pentru doctrina despre Duhul Sfânt, 
de care ne ocupăm acum?  Sigur că are.  Duhul Sfânt a fost prezentat de Hristos ca 
Înlocuitor al Lui.  Energie?  Forță fizică?  Deloc, ci Persoană divină atotputernică și 
mângâietoare.  Urma să continuie lucrarea pe care El o făcuse cu ucenicii.  Erau 
conlucrători, „colegi” în sfatul dumnezeiesc.            
 

 Să fim atenți la aceste declarații ale Spiritului Profetic în legătură cu personalitatea 
Duhului Sfânt:                                                            
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- „Trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt, care este în aceeași măsură o persoană cum 
Dumnezeu este o persoană, umblă prin aceste locuri” (Manuscrisul 66 din 1899, publicat 
în Evangelism/Evanghelizare, pagina 616).                                                                                                     
 
- „Prințul puterii răului poate fi ținut în frâu numai prin puterea lui Dumnezeu, 
manifestată în cea de a treia persoană a Dumnezeirii, Duhul Sfânt” (Special Testimonies/ 
Mărturii speciale, seria A, no. 10, pagina 37, din 1897, citate în Evangelism/ 
Evanghelizare, pagina 617).                                                                                                          
 
- „Duhul Sfânt are personalitate, altfel El nu ar putea mărturisi duhurilor noastre și 
împreună cu duhurile noastre că suntem copii ai lui Dumnezeu.  El trebuie să fie, de 
asemenea, o persoană divină, altfel nu ar putea cerceta secretele care sunt ascunse în 
mintea lui Dumnezeu: ‚În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de 
duhul omului, care este în el?  Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară 
de Duhul lui Dumnezeu.’”  (Manuscrisul 20 din 1906, publicat în Evangelism/ 
Evanghelizare, pagina 617)  
 

 Aceste citate referitoare la personalitatea divină a Duhului Sfânt sunt atât de clare și de 
explicite încât singura scăpare a celor ce contestă acest adevăr este să susțină (și o și 
fac!) că ele nu au fost scrise de sora White, ci au fost introduse mai târziu în mod 
fraudulos în materialul scris de dânsa.  Între 13-15 iulie 2007, a fost ținut în Baden-
Württemberg, Germania, un simpozion teologic intitulat Dreieinigkeit in Bibel und 
Adventgeschichte/Sfânta Treime în Biblie și în Istoria Adventă, la care au prezentat 
referate următorii cinci profesori de teologie, adventiști de ziua a șaptea din Statele 
Unite: Denis Fortin, Richard M. Davidson, Merlin D. Burt, Ekkehard Müller, Larry 
Lichtenwalter, la care s-a adăugat Frank M. Hasel, decanul Seminarului Teologic din 
Bogenhofen, Austria.  Cele 8 DVD-uri realizate atunci, pe care le am și pe care le-am 
vizionat, cuprinzând cuvântări în limba engleză traduse în limba germană, se pot obține 
oricând prin conferința adventistă Baden-Württemberg, Germania, cu sediul în 
Stuttgart, Firnhaberstrasse 7.                                       
 

 În cadrul unuia dintre acele referate, s-a răspuns și la întrebarea dacă declarațiile sorei 
Ellen G. White despre Sfânta Treime au fost falsificate.  Au fost proiectate pe ecran 
manuscrisele sorei White în care apar acele citate și era absolut clar că au fost scrise de 
mâna dânsei.  „Argumentul” falsificării este tot atât de șubred ca și pretenția 
necredincioșilor că profețiile din cartea lui Daniel au fost scrise după ce au avut loc 
evenimentele respective!   
 

 Dar de ce au apărut și s-au intensificat aceste atacuri împotriva doctrinei biblice despre 
Duhul Sfânt, așa cum o înțelege și o predică Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea?  De ce 
s-au ridicat dintre noi indivizi care fac această lucrare stricăcioasă?  A spus-o apostolul 
Pavel demult: „Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu 
vor cruța turma, și se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor învăța lucruri 
stricăcioase, ca să-i atragă pe ucenici de partea lor” (Fapte 20,29.30).  Lupi veniți din 
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afară, precis în haine de oi (vezi avertizarea dată de Mântuitorul în Matei 7,15-20), și 
învățători care se ridică din mijlocul ucenicilor, ca să-i învețe lucruri stricăcioase.  Dar 
cum ajung lupii în turmă?  Cum se ridică astfel de învățători periculoși chiar dintre 
credincioși?  S-ar putea ca unii dintre ei să fie aceiași: indivizi botezați fără instruire 
suficientă, care apoi își dau arama pe față, sau poate chiar sunt convinși că fac o lucrare 
bună!   
 

 Și mai este ceva: trăim ultimele zile ale planului de mântuire, ale timpului de har.  
Trebuie încheiată lucrarea de propovăduire a soliei advente pe plan mondial; e mult de 
lucru și lucrători sunt puțini.  Avem nevoie de ploaia târzie a Duhului Sfânt ca de oxigen.  
Tocmai de aceea a venit diavolul (printre cei aleși, țineți cont de cuvintele Domnului Isus 
din Matei 24,24!) cu învățătura că Duhul Sfânt nu este o Persoană, nu este Dumnezeu, 
ba nici nu există, e doar o trăsătură a Tatălui și nimic mai mult.  
 

 Am zis că Duhul Sfânt este altcineva decât Dumnezeu-Tatăl și decât Dumnezeu-Fiul.  El 
nu este pentru Tatăl ce este duhul meu pentru mine.  Hristos a zis despre Sine după 
înviere: „Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă și vedeți: un duh      
n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu” (Luca 24,39).  Isus Se bucura sau Se 
întrista în duhul Său, dar El nu era duh, ci avea duh ca și noi.  Nu era duh pentru că avea 
un trup, pe care l-a păstrat după înviere și pe care l-a arătat.  Ce este deci un duh?  O 
ființă foarte diferită de noi, fără carne și oase, deci fără un organism fizic, așa cum 
suntem noi și cunoaștem noi.  Altfel, nu știm cum.  Despre îngeri se zice în Evrei 1,14 că 
„sunt duhuri slujitoare”.  Deci, una este a avea un duh și alta a fi un duh.  
 

 Nu vă mirați că un cuvânt poate avea mai multe sensuri.  Iată exemplul cuvântului 
„corn”, cu patru definiții preluate din Dicționarul explicativ al limbii române, București, 
1975, pagina 199:                                                                                                                                                         
 
(01) „fiecare dintre cele două excrescențe de pe osul frontal al rumegătoarelor”;                       
 
(02) „instrument muzical de suflat, format dintr-un tub conic de alamă sau din alt 
metal”;                                                                                                                                                            
 
(03) „produs de panificație din făină albă, de mici dimensiuni și în formă de semilună”;  
 
(04) „arbust sau arbore mic cu lemnul foarte tare, cu frunze opuse, cu flori galbene și cu 
fructe roșii comestibile.”  
 

 Înainte de a Se întrupa, Isus nu avea carne și oase, deci era și El un Duh, Duh divin, cum 
a zis El despre Tatăl: „Dumnezeu este Duh și cine I se închină Lui trebuie să I se închine în 
duh și în adevăr” (Ioan 4,24).  Așa trebuie conceput Duhul Sfânt, fără o existență 
corporală.  Acesta este sensul textului din 2 Corinteni 3,17: „Căci Domnul este Duhul”, 
nu că S-ar confunda cu Tatăl, ci că El este Duh; de fapt, este și numit așa în toată Biblia. 
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 Confuzia între duhul omenesc și Duhul Sfânt este de neînțeles pentru cei care cunosc 
bine Sfintele Scripturi.  De ce a fost extrapolat „duhul” din ființa Tatălui și se vorbește 
peste tot în Biblie despre el și nu s-a făcut la fel cu alte elemente din Ființa sa, zicând:  
„Sufletul Sfânt” (vezi Leviticul 26,30), „Înțelepciunea Sfântă” (vezi Iov 11,6), „Voința 
Sfântă” (vezi Matei 6,10) etc.?  Pentru că nu este vorba despre nicio extrapolare, ci 
despre existență în afară, distinctă, a unei alte Ființe divine.     
 

 Că El este doar o putere?  Dar cum se poate păcătui împotriva unei puteri fizice în așa fel 
încât să nu se poată obține iertare niciodată?  Hristos le-a făgăduit ucenicilor, și aceasta 
era ultima Sa făgăduință înainte de a dispărea din orizontul privirilor lor: „Ci voi veți 
primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, 
în toată Iudea, în Samaria și până la marginile pământului” (Fapte 1,8).  Când vine Duhul 
Sfânt, ucenicii primesc o putere.  Nu El e puterea, ci prin El vine puterea, puterea e dată 
de El!  Altfel ar fi „puterea puterii”, ceea ce este un nonsens.  
 

 Auziți-l pe apostolul Petru: „. . . cum Dumnezeu L-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe 
Isus din Nazaret . . .” (Fapte 10,38).  Duhul Sfânt, putere, sunt două complemente 
indirecte distincte, între care este pusă conjuncția „și”.  Nu este o repetare inutilă.     
 

 Și apostolul Pavel a făcut această distincție: „În adevăr, evanghelia noastră v-a fost 
propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală” 
(1 Tes 1,5).  Cum a fost propovăduită evanghelia?  (01) cu vorbe; (02) cu putere; (03) cu 
Duhul Sfânt; (04) cu o mare îndrăzneală.  Observați că (02) nu se confundă cu (03), altfel 
ar fi o modificare a textului.  Sau: „. . . și-L rog (pe Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, 
versetul 14) ca, potrivit cu bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin 
Duhul Lui, în omul dinlăuntru” (Efes 3,16).  Suntem întăriți în putere prin Duhul lui 
Dumnezeu: El aduce puterea, El este izvorul puterii, nu El este puterea.           
 

 Ideea că Duhul Sfânt este doar o putere care emană de la Tatăl este primejdioasă, 
pentru că atunci oamenii pot încerca să-L manipuleze, să se folosească de El în scopuri 
egoiste și nici modul cum este tratat nu ar conta prea mult.  Simon Magul din Samaria a 
încercat să cumpere „puterea” și aptitudinea de a o transmite altora, hulă pentru care 
Petru l-a mustrat sever (vezi Fapte 8,18-24).  
 

 Presupunerea aceasta ignoră tot ce spune Biblia despre personalitatea Duhului Sfânt.  
Iată șapte dovezi biblice ale personalității Sale:  
 
(01) Gândește: „Căci s-a părut nimerit, Duhului Sfânt și nouă, să nu mai punem peste voi 
nicio altă greutate decât ceea ce trebuie” (Fapte 15,28).  „Căci Duhul cercetează totul, 
chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” (1 Cor 2,10).     
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(02) Vorbește: „Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de 
credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile demonilor” (1 Tim 
4,1).                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
(03) Îi învață pe oameni lucruri divine: „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L 
va trimite Tatăl, în numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot 
ce v-am spus Eu” (Ioan 14,26).                                                                                                     
 
(04) Îi inspiră în rugăciune: „Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu 
știm cum trebuie să ne rugăm” (Rom 8,26).                                             
 
(05) Face lucrare misionară, împreună cu biserica: „Și Duhul și mireasa zic: ‚Vino!”’  
(Apoc 22,17)                                                                                                                   
 
(06) Poate fi întristat: „Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați 
fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării” (Efes 4,30).                                    
 
(07) Se poate păcătui împotriva Lui: „. . . oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va 
căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic” (Marcu 3,29).   
 

 Duhul Sfânt este numit în Biblie când Duhul lui Dumnezeu, când Duhul lui Hristos: „Dar, 
dacă Eu scot afară demonii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a 
venit peste voi” (Mat 12,28).  „Și, pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă 
Duhul Fiului Său, care strigă ‚Ava!’, adică ‚Tată!’”  (Gal 4,6).  Acest mod de exprimare în 
legătură cu aceeași Persoană divină ne spune că Persoanele Dumnezeirii Își aparțin 
reciproc, într-o interdependență și colaborare extraordinară.  Hristos L-a proslăvit pe 
pământ pe Tatăl (vezi Ioan 17,4); El nu a făcut voia Sa proprie, ci voia Celui ce L-a trimis 
(vezi capitolul 6,38).  Nici Duhul Sfânt nu lucrează independent, ci El Îl reprezintă pe 
Hristos pe pământ: „. . . căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit. . . .  El Mă 
va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi” (16,13.14).  Rămânem 
uimiți când ne gândim la această armonie desăvârșită, la această conlucrare sfântă, 
totală, nelimitată!  
 

 Duhul Sfânt este etern și necreat, există prin Sine Însuși, ca orice Persoană divină.  Este 
omniscient, omniprezent, atotputernic.  El poate fi întristat, și împotriva acestei 
primejdii se dau avertismente solemne: „Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării” (Efes 4,30).  „Dar ei au 
fost neascultători și L-au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt; iar El li S-a făcut vrăjmaș și a 
luptat împotriva lor” (Isa 63,10).   
 

 Se poate păcătui împotriva Duhului Sfânt, iar acest păcat este imposibil de iertat: 
„Oricine va vorbi împotriva Fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva 
Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor” (Mat 12,32).                       
„. . . oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat 
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de un păcat veșnic” (Marcu 3,29).  Am văzut din numeroase texte ale Scripturilor că 
Domnul Isus Hristos este Dumnezeu.  Se poate păcătui împotriva Lui, dar păcatul acela 
mai poate căpăta iertare.  Nu se iartă păcatul împotriva Duhului Sfânt.  Aceasta 
înseamnă că Duhul Sfânt este tot atât de Dumnezeu ca și Isus, în niciun caz inferior.   
 

 Apostolul Petru l-a mustrat pe Anania pentru încercarea de a înșela biserica: „Anania, 
pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să-L minți pe Duhul Sfânt?”  (Fapte 5,3).  Apoi a 
zis: „N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu” (versetul 4).  Astfel, Duhul Sfânt este 
Dumnezeu ca și Tatăl și ca și Domnul Isus Hristos.  În numele acestei Trinități se face 
botezul, actul de intrare în biserică (vezi Matei 28,19).   
 

 Persoanele divine au fost coautoare ale operei de creare a lumii noastre acum șase mii 
de ani, a altor corpuri cerești, a întregului univers.  Creator înseamnă acest Trio divin.  
Planul de mântuire a fost întocmit în cadrul Trinității și este adus la îndeplinire de toate 
aceste Persoane divine în diferite roluri.   
 

 Când Biblia zice că Dumnezeu este iubire (vezi 1 Ioan 4,8.16), lucrul acesta înseamnă că  
 
- Tatăl este iubire: „. . . dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre” (Rom 
5,5).                                                                                                                                                        
 
 - Fiul este iubire: „Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos?”  (8,35)      
 
- Duhul Sfânt este iubire: „Vă îndemn dar, fraților, pentru . . . dragostea Duhului . . .” 
(15,30).                                  
 
Mântuirea este posibilă doar ca o coproducție a Trinității.  Tatăl și Fiul lucrează pentru 
schimbarea inimilor oamenilor prin Duhul Sfânt.  Când acest Agent divin restaurator este 
lepădat, Dumnezeu nu mai poate face nimic pentru păcătoși.  De aceea, păcatul 
împotriva Duhului Sfânt este de neiertat în veci.  Dar nu trebuie să ne înspăimântăm; 
interesul pe care îl avem pentru adevăr, pentru mântuire, pentru veșnicie, este dovadă 
sigură că Duhul Sfânt Se ocupă de noi, că nu ne-a părăsit.     
 

 Trebuie să fim fericiți că avem aceste descoperiri neîndoielnice și binecuvântate în 
Cuvântul lui Dumnezeu.  Dar dincolo de ele, dincolo de ce este scris, orice încercare de 
a-L defini pe Dumnezeu, de a-L descrie, de a-L explica, este speculație și trebuie 
considerată periculoasă.  Iată cum a formulat Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, pe 
scurt, învățătura biblică despre Duhul Sfânt: „Dumnezeu-Spiritul etern a fost activ cu 
Tatăl și cu Fiul la creațiune, întrupare și răscumpărare.  El i-a inspirat pe scriitorii 
Scripturii.  El a umplut viața lui Hristos cu putere.  El atrage și convinge ființe omenești; 
iar pe aceia care răspund, El îi înnoiește și îi transformă după chipul lui Dumnezeu.  
Trimis de Tatăl și de Fiul ca să fie întotdeauna cu copiii Săi, El conferă daruri spirituale 
bisericii, o împuternicește să mărturisească despre Hristos și, în armonie cu Scripturile, o 
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conduce în tot adevărul.”  (Seventh-day Adventists Believe . . . /Adventiștii de Ziua a 
Șaptea cred . . ., pagina 58)  
 

 Capitolul acesta este doar o încercare de a arăta probele biblice despre personalitatea și 
divinitatea Duhului Sfânt, cum și a relației Sale cu celelalte Persoane ale Dumnezeirii, 
pentru protejarea credinței membrilor bisericii noastre împotriva atacurilor vrăjmașului.  
Satana este interesat în nimicirea acestei învățături, pentru a-i lăsa pe oameni confuzi și 
fără niciun ajutor divin în lupta credinței lor.   
 

 Ce am scris aici nu este o expunere completă despre tot ce ne învață Sfânta Scriptură cu 
privire la cea de a treia Persoană a Dumnezeirii, la lucrarea Lui, la prezența Lui cu 
poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament și în Noul Testament.   Nu am arătat cum 
lucrează El în biserică și prin biserică pentru salvarea păcătoșilor.  Nu m-am ocupat de 
rolul Duhului Sfânt în procesul nașterii din nou.  Nu m-am referit nici la roada Duhului 
Sfânt din Galateni 5,22.23 sau la darurile duhovnicești arătate în 1 Corinteni 12 și în alte 
scrieri ale apostolului Pavel.  Nu am prezentat învățăturile despre Ziua Cincizecimii, 
despre ploaia timpurie și cea târzie.  Nu a fost intenția mea de a aborda temele acestea.  
Astfel de studii ar cere mult mai mult timp și spațiu și există materiale abundente care 
se ocupă cu ele.    
 

 După ce Isus a vindecat „un îndrăcit orb și mut”, fariseii au zis: „Omul acesta nu scoate 
dracii decât cu Beelzebul, domnul dracilor!”  (Mat 12,22.24).  Mântuitorul a apelat apoi 
la rațiunea lor, arătându-le că „orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită 
și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui” (versetul 25).  A 
continuat cu întrebarea: „Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat; deci, cum 
poate dăinui împărăția lui?”  (Versetul 26).  Apoi a arătat un contrast: „Și dacă Eu scot 
afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voștri cu cine-i scot?  De aceea ei vor fi 
judecătorii voștri.  Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția 
lui Dumnezeu a venit peste voi” (versetele 27 și 28).   
 

 Domnul Isus Hristos îl învingea pe Satana ori de câte ori alunga vreun demon din cineva, 
și El făcea lucrarea aceasta cu Duhul lui Dumnezeu.  Acuzația fariseilor era că o face în 
colaborare cu domnul demonilor.  Zicând astfel, ei puneau lucrarea lui Dumnezeu pe 
seama Satanei.  Aceasta era o hulă împotriva Duhului Sfânt.  Ce este deci o hulă?  Este o 
exprimare nelegiuită extrem de ofensatoare la adresa Divinității.  Despre cornul cel mic 
răsărit din fiara a patra din Daniel 7 se spune că „va rosti vorbe de hulă împotriva Celui 
Preaînalt” (versetul 25).  Aceeași putere apare făcând lucrul acesta și în Apocalipsa 
13,5.6: „I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule.  Și i s-a dat putere să lucreze 
patruzeci și două de luni.  Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui 
Dumnezeu, să-I hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer.”   
 

 Iată trei astfel de hule: „Noi deținem pe acest pământ locul Dumnezeului atotputernic” 
(Papa Leo XIII).  „Papa este de o demnitate atât de mare și este atât de înălțat, încât el 
nu este un simplu om, ci ca și Dumnezeu și locțiitorul lui Dumnezeu” (citat de Lucius 
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Ferraris în ‚Prompta Biblioteca’, articolul ‚Papa II’).  „Papa are puterea să schimbe 
vremile și să se dispenseze de orice, chiar de preceptele lui Hristos” (Decretal De 
Translat. Episcop. Cap.).   
 

 Contemporanii lui Isus înțelegeau prin hulă: (01) pretenția cuiva de a fi Dumnezeu, așa 
cum L-a acuzat Caiafa pe Isus când a răspuns afirmativ la întrebarea lui dacă este Fiul lui 
Dumnezeu (vezi Matei 26,63-65); (02) pretenția de a ierta păcatele, așa cum L-au acuzat 
pe Isus cărturarii, când l-a iertat și vindecat pe slăbănogul purtat de patru inși (vezi 
Marcu 2,5-7).  Isus nu a hulit nici în primul caz, pentru că era Dumnezeu, nici în al doilea, 
pentru că în acea calitate putea ierta păcate.  Dar definirea hulei făcută de iudei era 
corectă.  Când fariseii au declarat că lucrarea lui Hristos este făcută cu Satana, ei huleau 
împotriva Duhului Sfânt, care producea acele eliberări de demoni.  Și fapta era gravă, 
așa cum a arătat Domnul: „. . .oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta” 
(Luca 12,10).  „Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva 
Duhului Sfânt nu le va fi iertată” (Mat 12,31).  „Adevărat vă spun că toate păcatele și 
toate hulele, pe care le vor rosti oamenii, li se vor ierta, dar oricine va huli împotriva 
Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic” (Marcu 
3,28.29). 
 

 Hula împotriva Duhului Sfânt este o astfel de exprimare iresponsabilă, când oamenii îi 
atribuie lui Satana lucrarea Duhului Sfânt.  Dar nu orice păcat împotriva Duhului Sfânt 
este o hulă; poate că oamenii nu se pronunță așa, dar continuă să se împotrivească 
apelurilor la pocăință pe care li le adresează Duhul Sfânt.  Și acesta este un păcat veșnic, 
un păcat care nu se iartă.  Așa au făcut membrii Sinedriului care l-au ucis pe Ștefan, 
după ce el i-a avertizat: „Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile!  
Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt” (Fapte 7,51).  Această împotrivire totală 
este numită de Pavel întristare: „Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin 
care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării” (Efes 4,30).  Fapta aceasta duce la 
pierderea pentru totdeauna a experienței de răscumpărare și pecetluire.  Este o situație 
gravă și ireversibilă, pentru că sprijinul Duhului Sfânt este pierdut definitiv: „Dar ei au 
fost neascultători și L-au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt, iar El li S-a făcut vrăjmaș și a 
luptat împotriva lor” (Isa 63,10). 
 

 Aș vrea că închei capitolul acesta cu patru observații:                                                                                                 
 
(01) Cel care hulește sau păcătuiește împotriva Duhului Sfânt nu mai are niciun interes 
pentru lucrurile veșnice; dacă vă place adevărul, rugăciunea, umblarea cu Dumnezeu, nu 
ați păcătuit împotriva Duhului Sfânt, pentru că aceste efecte pozitive sunt produse 
numai de El.                                          
 
(02) Nimeni să nu se măgulească în vreun fel cu ideea că, dacă orice alt păcat se iartă, de 
exemplu furtul, imoralitatea, minciuna și altele, se poate umbla așa fără consecințe.  
Părerea aceasta este foarte periculoasă, pentru că orice păcat devine păcat împotriva 
Duhului Sfânt dacă se continuă în el cu bună știință.                                                                                                                   
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(03) De ce nu se iartă păcatul împotriva Duhului Sfânt?  Ne răspunde în mod competent 
și înțelept Spiritul Profetic: „Dumnezeu lucrează prin Duhul asupra inimii; când oamenii 
resping Duhul în mod voit și declară că El este de la Satana, ei taie canalul prin care 
Dumnezeu poate să comunice cu ei.  Când Duhul este în cele din urmă respins, 
Dumnezeu nu mai poate face nimic pentru suflet” (Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, 
pagina 322). 
 
(04) I-aș avertiza pe toți cei care vorbesc într-un fel sau altul împotriva vreuneia dintre 
Persoanele Dumnezeirii că se află pe un teren primejdios, pe care ar trebui să-l 
părăsească imediat și să înceteze a se mai împotrivi apelurilor Duhului Sfânt.       
 

 Rugăciunea noastră să fie acum asemenea celei a psalmistului David: „Zidește în mine o 
inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic!  Nu mă lepăda de la 
fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!”  (Ps 51,10.11).  E foarte ușor de înțeles 
de ce se ruga David așa, în urma căderii sale regretabile.  El știa că Duhul Sfânt fusese 
retras de la Saul, iar urmarea fusese ocuparea locului vacant de către un duh rău (vezi 1 
Samuel 16,14.15).  Inima noastră nu poate rămâne goală: ea este ocupată de Duhul lui 
Dumnezeu sau, dacă nu, de duhuri rele, iar urmările sunt catastrofale.  Să dorim și să ne 
rugăm să fim „plini de Duh” (Efes 5,18), să umblăm „cârmuiți de Duhul” (Gal 5,16).  
Amin!    

*  *  *  * 
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CAPITOLUL VIII 

AL CUI ESTE DUMNEZEU? 

 Se zice că hindușii se închină la circa 300 de milioane de dumnezei.  Când soția mea 
lucra într-o clinică unde doi medici erau hinduși, unul dintre ei i-a spus: „Eu am un 
dumnezeu și colegul meu are altul.”  De ce atât de mulți?  Cum poate fiecare să aibă alt 
dumnezeu?  Sfânta Scriptură susține conceptul existenței unui singur Dumnezeu.  
Înseamnă că întreaga lume trebuie să-L aibă pe El ca Dumnezeu și atunci politeismul ar 
dispărea.  Textul de aur al Bibliei zice: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că 
a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața 
veșnică” (Ioan 3,16).  Dumnezeu a iubit și iubește lumea, El trebuie să fie Dumnezeul 
tuturor.    
 

 Când corabia cu care Iona pornise spre Tars era torturată de furtună, a fost o panică 
generală, chiar și printre cei ce cunoșteau foarte bine marea și capriciile ei: „Corăbierii   
s-au temut, au strigat fiecare la dumnezeul lui . . .” (Iona 1,5).  Poate că și călătorii au 
făcut la fel, cu o excepție: „Iona s-a pogorât în fundul corabiei, s-a culcat și a adormit 
dus” (același verset).  Se striga în mod disperat la dumnezeii falși, dar tocmai 
închinătorul la Dumnezeul cel adevărat se culcase și dormea dus.  Desigur, el nu se ruga!  
Dar nu a fost lăsat să doarmă: „Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: ‚Ce dormi?    
Scoală-te și cheamă-L pe Dumnezeul tău!  Poate că Dumnezeu va voi să Se gândească la 
noi și nu vom pieri!’”  (Versetul 6) 
 

 Fiecare corăbier a strigat la dumnezeul lui.  Iona a fost somat să se roage la Dumnezeul 
lui.  Am scris în capitolul II despre dumnezeii falși și nu este nevoie să revin, ci acum mă 
voi referi numai la Dumnezeul cel adevărat.  Am pus întrebarea în titlul acestui capitol: 
„Al cui este Dumnezeu?”, referindu-mă la Dumnezeul cerului, Dumnezeul-Creator, Acela 
în care „avem viața, mișcarea și ființa” (Fapte 17,28).  Corăbierii erau politeiști și nu se 
mirau că Iona are Dumnezeul său și la Acesta l-au îndemnat să strige.  Unitate în 
diversitate?!     
 

 Noi nu-L concepem pe Dumnezeu ca pe o forță cosmică impersonală, existent undeva 
departe de noi și fără nicio legătură cu noi.  El este Tatăl ceresc, Creatorul tuturor 
lucrurilor și Creatorul nostru.  Dar cum răspunde Biblia la întrebarea-titlu din acest 
capitol?  Este corect să zicem: Dumnezeul meu, al tău, al său, al nostru, al vostru, al lor?  
E și atunci același?  Vom vedea în cele ce urmează.    
 

 Patriarhii vorbeau despre Dumnezeu în termeni generali, ca suveran şi etern.  Iată 
exemple din experiența lui Avraam:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- El i-a spus robului său: „Domnul, Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu 
şi din patria mea . . .” (Gen 24,7).                                                                                                                                       
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- „Avraam a sădit un tamarisc la Beer-Şeba şi a chemat acolo numele Domnului, 
Dumnezeului celui veşnic” (Gen 21,33). 

- „Avram a răspuns împăratului Sodomei: ‚Ridic mâna spre Domnul, Dumnezeul cel 
preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului . . .” (Gen 14,22).   

 Dar tot ei, patriarhii, şi chiar cei din anturajul lor, se referau la Dumnezeu şi ca 
aparţinându-le.  Iată exemple:                                                                                                                                                                                

- Robul lui Avraam: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, 
care n-a părăsit îndurarea şi credincioşia Lui faţă de stăpânul meu!”  (Gen 24,27)                                                                                                                          

- Iacov, în discuţia cu Laban: „Dacă n-aşa fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe 
Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu 
mâinile goale” (Gen 31,42). 

 Dumnezeu Însuşi vorbea aşa:                                                                                                                                         

- Către Isaac: „Domnul i S-a arătat chiar în noaptea aceea şi i-a zis: ‚Eu sunt Dumnezeul 
tatălui tău Avraam; nu te teme, căci Eu sunt cu tine . . .’” (Gen 26,24).  

- Către Iacov: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam şi Dumnezeul lui Isaac” 
(Gen 28,13).  Și Scriptura raportează mai târziu: „Israel a plecat cu tot ce avea.  A ajuns la 
Beer-Şeba şi a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac” (46,1).  Dumnezeu i-a zis 
atunci: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău.  Nu te teme să te pogori în Egipt, 
căci acolo te voi face să ajungi un neam mare” (versetul 3).    

- Când i S-a arătat lui Moise la muntele Horeb, Dumnezeu a zis: „Eu sunt Dumnezeul 
tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov” (Exod 
3,6). 

 În primele cinci dintre Cele Zece Porunci, Domnul Se prezintă ca fiind Dumnezeul 
personal al destinatarului:                                                                                                                                                                     

- „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei” 
(Exod 20,2).                                                                                                                                                           

- „Căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos . . .” (versetul 5).  

- „Să nu iei în deşert numele Domnului, Dumnezeului tău . . .” (versetul 7). 

- „Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău . . .” 
(versetul 10). 

- „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care 
ţi-o dă Dumnul, Dumnezeul tău” (versetul 12).  
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 Dumnezeu, despre care a fost vorba până acum, trebuie să devină Dumnezeul nostru 
personal.  Doar cunoștința teoretică, teologică, biblică despre El nu ajunge.  Demonii știu 
exact și tot ce se poate ști despre Dumnezeire, mult mai bine decât am scris eu aici.  Ei 
cred că El există cu adevărat, ba chiar se înfioară (vezi Iacov 2,19), dar vor fi pierduți.  
„Cunoștința îngâmfă” (1 Cor 8,1).  Nu neapărat, dar poate să o facă.   
 

 Referindu-se la cuvintele lui Isus că oamenii trebuie să mănânce trupul Său și să bea 
sângele Său ca să aibă viață, serva Domnului a scris așa:  

„A mânca trupul și a bea sângele lui Hristos înseamnă a-L primi ca Mântuitor personal, 
crezând că El ne iartă păcatele și că suntem întregi în El.  Urmează să devenim părtași ai 
firii Sale privind iubirea Lui, zăbovind asupra ei, sorbind-o în noi.  Ceea ce este hrana 
pentru trup trebuie să fie Hristos pentru suflet.  Hrana nu ne poate folosi decât dacă o 
mâncăm, decât dacă devine o parte din ființa noastră.  Tot astfel Hristos nu valorează 
nimic pentru noi dacă nu-L cunoaștem ca Mântuitor personal.  O cunoștință teoretică nu 
ne va face niciun bine.  Trebuie să ne hrănim cu El, să-L primim în inimă, astfel încât 
viața Sa să devină viața noastră.  Iubirea Sa, harul Său, trebuie să fie asimilate.”  (The 
Desire of Ages/Hristos, Lumina lumii, pagina 389)  

 Din nou despre această contopire a ființei noastre cu ființa Domnului nostru Isus Hristos: 
„Prin ascultarea Sa desăvârşită, El a făcut posibil ca fiecare fiinţă omenească să asculte 
de poruncile lui Dumnezeu.  Când ne supunem lui Hristos, inima este unită cu inima Sa, 
voinţa este contopită cu voinţa Sa, mintea devine una cu mintea Sa, gândurile sunt 
aduse în captivitate faţă de El; noi trăim viaţa Lui” (Christ’s Object Lessons/Parabolele 
Domnului Hristos, pagina 312).   
 

 Un astfel de proces și o astfel de împlinire au fost avute în vedere prin cuvintele lui 
Petru: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin 
cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat 
făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii 
dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte” (2 Pet 
1,3.4).  Părtași de fire dumnezeiască!  Dumnezeul cerului devine Dumnezeul meu atunci 
când ajung să-L cunosc în mod personal, prin părtășie și experiență, așa cum arăta 
apostolul Pavel: „Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și 
să mă fac asemenea cu moartea Lui” (Filip 3,10).   
 

 Conștientă de alegerea pe care o făcuse Orpa, Naomi a îndemnat-o și pe Rut: „Iată, 
cumnată-ta s-a întors la poporul ei și la dumnezeii ei; întoarce-te și tu după cumnată-ta” 
(Rut 1,15).  Era o variantă a cuvintelor adresate de Mântuitorul celor doisprezece ucenici 
ai Săi, când, șocați de unele cuvinte ale Lui, „mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu  
mai umblau cu El” (Ioan 6,66): „Voi nu vreți să vă duceți?”  (Versetul 67).  Răspunsul lui 
Petru a fost magistral: „Doamne, la cine să ne ducem?  Tu ai cuvintele vieții veșnice” 
(versetul 68).  Iată răspunsul lui Rut către Naomi: „Nu sta de mine să te las și să mă 
întorc de la tine!  Încotro vei merge tu, voi merge și eu, unde vei locui tu, voi locui și eu; 
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poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu” (Rut 1,16).  
Excelentă alegere: „Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu”, pentru că Acela era singurul 
Dumnezeu adevărat.       
 

 Domnul Isus Hristos S-a exprimat așa, în copilărie și mai târziu: „De ce M-aţi căutat?  
Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui Meu?”  (Luca 2,49).  „Şi a zis celor ce 
vindeau porumbei: ‚Ridicaţi acestea de aici şi nu faceţi din casa Tatălui Meu o casă de 
negustorie” (Ioan 2,16).  Iată-L chiar înainte de a-Și da duhul pe cruce: „Şi, pe la ceasul al 
nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ‚Eli, Eli, Lama Sabactani?’  adică: ‚Dumnezeul Meu, 
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?’”  (Mat 27,46)   
 

 Era doar un strigăt disperat?  Iată cum a vorbit El către Maria Magdalena după înviere: 
„Nu mă ţine, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu.  Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că 
Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru” (Ioan 
20,17).  Sau după înălțare, în prima viziune a lui Ioan, când Se adresa bisericii din Sardes: 
„Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale 
desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu” (Apoc 3,2).  Așa S-a pronunțat Domnul nostru 
Isus Hristos în diferite împrejurări: „Tatăl Meu, Dumnezeul Meu!”    
 

 Iată exclamația fericită a lui Toma, când L-a recunoscut ca fiind Isus cel înviat: „Domnul 
meu şi Dumnezeul meu!”  (Ioan 20,28).  Egoism?  Nu, pentru că Acela care este 
Dumnezeul altora poate și trebuie neapărat să devină Dumnezeul meu.  Acum și pe veci!  
Dumnezeul meu și al altora, al tuturor.  Dar neapărat și al meu.   
 

 Apostolul Pavel se exprima așa:                                                                                                                                 

- „Mai întâi, mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci 
credinţa voastră este vestită în toată lumea” (Rom 1,8). 

- „Mă tem ca, la venirea mea la voi, să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu 
privire la voi . . .” (2 Cor 12,21).  

- „Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în 
slavă, în Isus Hristos” (Filip 4,19).    

 Ce înseamnă, de fapt, această formă de exprimare, şi de ce este important să ştim lucrul 
acesta?  Voi lăsa Sfânta Scriptură să răspundă: 

- „Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea, cântam laudele Lui, şi înălţam o 
rugăciune Dumnezeului vieţii mele” (Ps 42,8).   

- „Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu!  Dumnezeule, Tu eşti 
stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea!”  
(18,2)  
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- „Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele, scoate-mă la loc larg, când 
sunt la strâmtoare!”  (4,1) 

- „Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înlăuntrul meu?  Nădăjduieşte în Dumnezeu, 
căci iarăşi Îl voi lăuda; El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu” (42,11).   

 Ce am descoperit în aceste patru texte?  Următoarele puncte:                                                                           

(01) Dumnezeul vieţii mele, al existenței mele fizice; El este totul pentru mine, este 
viaţă și mult mai mult. 

(02) Dumnezeul ocrotirii mele, însemnând izbăvire, siguranță, prezență întăritoare:  
stâncă, cetăţuie, izbăvitor, stâncă(din nou) în care mă ascund, scutul meu, tăria mea 
care mă scapă, întăritura mea. 

(03) Dumnezeul neprihănirii mele, adică sursa de neprihănire, care este esenţa vieţii 
spirituale.                                                                                                                                       

(04) Dumnezeul mântuirii mele, pentru că El este unica speranţă de izbăvire din păcat și 
de viaţă veşnică.   

 Sau în altă aranjare: când Îl numesc Dumnezeul meu pe Dumnezeul cel etern, suveran, 
creator, mântuitor, acest lucru înseamnă: 

apartenenţă, 

dependenţă, 

supunere, 

încredere, 

siguranţă, 

îndestulare, 

viaţă veşnică.  

 A stăruit în mintea ucenicilor concepția că evanghelia este limitată la poporul lor, în 
ciuda tuturor învățăturilor pe care Hristos li le dăduse cu privire la lucrarea lor.  Este  
adevărat că, atunci când i-a trimis prima dată în lucrare doi câte doi, le-a spus: „Să nu 
mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți 
mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel” (Mat 10,5.6), dar era în cadrul 
săptămânii a șaptezecea din cele hotărâte pentru poporul Israel (vezi Daniel 9,24-27).  
Înainte de a Se înălța la cer, când mai rămăsese jumătate din săptămâna aceea, porunca 
limitării era încă în vigoare, dar nu după încheierea acelei săptămâni de ani.  Făgăduința 
măreață fusese: „Ci voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi,      
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și-Mi veți martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginile 
pământului” (Fapte 1,8).   
 

 A sosit timpul când să meargă în Samaria și au mers (vezi Faptele apostolilor, capitolul 
8), imediat după uciderea lui Ștefan și stârnirea persecuției.  Era încheierea săptămânii a 
70-a, în anul 34 al erei creștine.  Dar mai departe?  Petru a avut rețineri, până când 
Domnul l-a luminat cu o vedenie și prin îndemnurile Duhului Sfânt, așa cum citim în 
capitolul 10.  Abia ajuns în casa lui Corneliu, unde un grup mare se strânsese ca să audă 
adevărul, Petru a declarat: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice 
neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire este primit de El” (versetele 34 și 35).   
 

 Solomon a scris în Psalmul 72,18: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, 
singurul care face minuni!”  Dumnezeul lui Israel!  Da, al lui Israel, dar numai al acelui 
popor?  Auziți-l pe Pavel: „Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor?  Nu 
este și al neamurilor?  Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur” 
(Rom 3,29).  Dumnezeul cel viu este Dumnezeul tuturor neamurilor, ba al tuturor 
oamenilor, pentru că El i-a creat pe toți, așa cum strigau într-un moment de criză Moise 
și Aaron: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup!  Un singur om a păcătuit și 
să Te mânii împotriva întregii adunări?”  (Num 16,22)   
 

 În acest sens a scris, desigur, David, în Psalmul 22,10: „. . . de când eram la sânul mamei, 
am fost sub paza Ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.”  Erai Dumnezeul 
meu chiar înainte de a mă naște; de ce?  Tot el a explicat: „Tu mi-ai întocmit rărunchii, 
Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură așa de minunată.  
Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta!”  (Ps 139,13.14)   
 

 Apartenența aceasta pe motive biologice nu este însă suficientă, iar cei ce se rezumă la 
ea vor pierde veșnicia.  Dumnezeu este Dumnezeul meu pentru că este Făcătorul meu, 
dar eu am de făcut o alegere.  Iată ce a zis Iacov: „Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va 
păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc și haine să mă 
îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi 
Dumnezeul meu” (Gen 28,20.21).  În mod condiționat?  Psalmiștii nu au lăsat această 
impresie, ci alegerea lor a fost absolut necondiționată:                                                                                                                                                                                                              

- „Eu zic Domnului: ‚Tu ești Dumnezeul meu!’”  (140,6)                                                                           

- „Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic: ‚Tu ești Dumnezeul meu!’”  (31,14)                

- „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic 
zice despre Domnul: ‚El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în 
care mă încred!’”  (91,1.2)                                                                                                                                  

- „Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut!”  (63,1)                                                       
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- „O, Tăria mea!  Pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, 
este turnul meu de scăpare” (59,17)                                                                                                            

- „Voi cânta Domnului cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi” (104,33).     

- „Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi” (146,2).     

 Înfierea în familia lui Dumnezeu este scopul planului de mântuire și reprezintă esența 
noului legământ, așa cum a făgăduit chiar Dumnezeu: „‚Dar iată legământul pe care-l voi 
face cu casa lui Israel, după acele zile’, zice Domnul: ‚voi pune legile Mele în mintea lor și 
le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul Meu’” (Evr 8,10).   
 

 Dacă Îl alegem pe Domnul să fie Dumnezeul nostru personal în vecii vecilor, fără șovăire 
și fără schimbare, atunci vom simți astfel: „Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te 
dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. . . .  Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi 
înlăuntrul meu?  Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda; El este mântuirea 
mea și Dumnezeul meu”  (Ps 42,1.11).  În ziua marii întâlniri, toți cei ce au făcut această 
alegere și au trăit așa vor exclama în triumf: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care 
aveam încredere că ne va mântui” (Isa 25,9).   
 

 Profetul Iona fugea de Dumnezeul său, de fața Lui (vezi Iona 1,3.10), ca și Adam și Eva 
(vezi Geneza 3,8).  Alta era orientarea psalmistului David și aceasta trebuie să fie 
orientarea noastră: „Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău, să alerg la adăpostul 
aripilor Tale” (Ps 61,4).  Să nu fugim de Dumnezeu, ci spre El, la El!  Și așa suntem 
îndemnați să facem noi toți: „Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața 
Lui!”  (Ps 105,4).  Necurmat, dar cu atât mai mult în timpuri de criză, așa cum zicea Elifaz 
din Teman către Iov cel greu încercat: „Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aș 
spune necazul meu” (Iov 5,8).   
 

 O promisiune măreaţă ne este dată în Apoc 21,7: „Cel ce va birui va moşteni aceste 
lucruri.  Eu voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu.”  Pentru aceia care se mulțumesc 
doar ca Dumnezeu să rămână Dumnezeul universului, dar nu Dumnezeul lor, Dumnezeul 
lor personal, nu există un loc lângă El, nu există un loc în împărăţia Sa!  
 

 Se cuvine să luăm aminte la aceste cuvinte pline de har din Spiritul Profetic: „Pentru cei 
descumpăniţi există un remediu sigur – credinţa, rugăciunea, lucrarea.  Credinţa şi  
activitatea vor conferi asigurare şi satisfacţie care vor spori din zi în zi.  Eşti ispitit să te 
laşi în voia unor sentimente de aşteptare înfricoşată sau totală prăbuşire?  În zilele cele 
mai întunecate, când aparenţele par a fi extrem de ameninţătoare, nu te teme.  Ai 
credinţă în Dumnezeu.  El îţi cunoaşte nevoia.  El are  toată puterea.  Iubirea şi 
compasiunea Sa infinită nu se epuizează niciodată.  Nu te teme că El nu-Şi va împlini 
făgăduinţa.  El este adevărul etern.  El nu va schimba niciodată legământul pe care l-a 
făcut cu aceia care-L iubesc.  Şi El va oferi slujitorilor Săi credincioşi măsura de eficienţă 
pe care o reclamă nevoia lor.  Apostolul Pavel a mărturisit: ‚Şi El mi-a zis: ‚Harul Meu îţi 
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este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.’  Deci, mă voi 
lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în 
mine.  De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în 
strâmtorări, pentru Hristos; căci, când sunt slab, atunci sunt tare.’”  (Prophets and Kings/ 
Profeți și regi, paginile 164-165)   
 

 Să cântăm cât mai des cântarea care urmează, crezând și simțind puterea și slava 
cuprinse în ele:  

„Mai sus de cerul înstelat                                                                                                                               
Am un Prieten minunat.                                                                                                                                                    
E Domnul, Fiu de Dumnezeu,                                                                                                                                  
Isus cel scump, El este-al meu! 

Refren: Ştiu că e-al meu, căci m-a iubit,                                                                                                 
Cu mine-i El necontenit,                                                                                                                                       
E-atâta slavă-n jurul Său,                                                                                                                                             
Dar Cel slăvit, Isus, e-al meu!    

E-al meu, căci S-a crucificat,                                                                                                                      
M-a mântuit, m-a liberat;                                                                                                                                
Deci, bucuros mă-nchin mereu                                                                                                                    
Şi-s fericit că El e-al meu!  Refren 

În inimă domnește El                                                                                                                                 
Şi nu va mai pleca de fel,                                                                                                                                               
Ca viţa în butucul său,                                                                                                                                    
Eu sunt în El și El e-al meu!  Refren   

Şi-odată, când va reveni,                                                                                                                        
Mărirea-I toată voi privi                                                                                                                              
Şi-oi zice, strâns la sânul Său:                                                                                                                           
Acum, pe veci, Isus e-al meu!”  Refren 

(Cântarea „Mai sus de cerul înstelat”, numărul 88 din Imnuri creștine, ediția 2006)   
 

 Hristos este al meu!  Apostolul Ioan ne-a asigurat că „cine rămâne în învățătura aceasta 
are pe Tatăl și pe Fiul” (2 Ioan 9).  Mai mult, așa cum a declarat apostolul Pavel: „Și cred 
că și eu am Duhul lui Dumnezeu” (1 Cor 7,40).  Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt – Dumnezeirea –, 
să Îi avem: de partea noastră, în viața noastră, acum și pentru veșnicie.  Ce minunat!  
Închei acest  capitol, invitându-vă să rostiți împreună cu mine, cu tărie și profundă 
convingere, cuvintele din exclamația lui Toma: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”  
Amin!   

*  *  *  * 
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E P I L O G 

 Bun sosit la încheierea lecturii acestei cărți!  Sper să vă fi folosit.  Zicea așa un mare 
compozitor: „Când mă gândesc la Dumnezeu, muzica îmi curge din pană!”  Cel mai 
înțelept om născut vreodată ne invită astfel la încheierea uneia dintre cărțile sale: „Dar 
adu-ți aminte de Făcătorul tău în zilele tinereții tale . . .” (Ecl 12,1).  Atunci trebuie să se 
înceapă, dar nu este niciodată prea târziu, câtă vreme suntem în viață și putem gândi.   
 

 Să ne aducem aminte de Dumnezeu, El să fie pururi în conștiința noastră, pentru că 
provenim de la El, nu din viețuitoare inferioare nouă, prin vreo transformare lentă 
miraculoasă.  Apostolul Pavel a afirmat adevărul acesta în Atena, în țara filosofilor 
epicurieni, stoici și, poate, de alte orientări.  În cuvintele sale: „El a făcut ca toți oamenii, 
ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului; le-a așezat anumite vremi 
și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să-L caute pe Dumnezeu și să se silească să-L 
găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.  Căci în El avem viața, 
mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri: ‚Suntem din neamul lui . . .’” 
(Fapte 17,26-28).   
 

 Ne-am străduit, parcurgând aceste pagini, să-L găsim pe Dumnezeu.  Am făcut-o 
bâjbâind, pentru că niciodată, în vecii vecilor, nu vom putea ști totul despre Dumnezeu.  
Țofar din Naama a întrebat, cu toată seriozitatea și pietatea: „Poți spune tu că poți 
pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a Celui 
Atotputernic?  Cât cerurile-i de înaltă: ce poți face?  Mai adâncă decât locuința morților: 
ce poți ști?”  (Iov 11,7.8).  Adâncimile lui Dumnezeu, cunoștința Lui desăvârșită!   
 

 Spencer a notat următoarele cuvinte rostite de savantul englez Isaac Newton cu scurt 
timp înainte de a muri: „Nu știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un 
băiat care se joacă pe malul mării și se distrează căutând din timp în timp pietricele mai 
colorate decât de obicei sau o scoică roșie, în timp ce marele ocean al adevărului se 
întinde necunoscut în fața mea.”  O spunea unul dintre cei mai renumiți savanți ai lumii, 
care era în același timp un sincer închinător al Creatorului.  Am cules și noi câteva 
pietricele, câteva scoici, dar trebuie să recunoaștem ca și Newton că ne-am aflat abia la 
marginea unui mare ocean.  Ar trebui să exclamăm împreună cu apostolul Pavel: „O, 
adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu!  Cât de nepătrunse sunt 
judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!”  (Rom 11,33)   
 

 Acest Creator nemărginit nu ne-a lăsat fără cunoștința absolut necesară despre El, așa 
cum remarcă același scriitor: „Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este 
descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.  În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, 
puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu  
băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El.  Așa că nu se pot dezvinovăți” (Rom 
1,19.20).   
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 Nu cred că poate exista o încheiere mai potrivită decât aceasta: „A Împăratului 
veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în 
vecii vecilor!  Amin!”  (1 Tim 1,17)   

Pastor Ștefan Radu  

*  *  *  * 
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