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    “La lege şi la mărturie!`` Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor                   
           mai răsări zorile pentru poporul acesta.” Isaia 8: 20                  

 
 
 
 
                 CÂTE FIINŢE DIVINE? 
 

Biblia ne spune clar ca în ultimele zile închinarea va fi un subiect de care va 
depinde viaţa sau moartea: 

“Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie 
veşnică pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei 
seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu glas tare: "Temeţi-vă de 
Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui;şi închinaţi-vă Celui 
ce a făcut cerul şi pămîntul, marea şi izvoarele apelor!” Apocalipsa 14: 6.7 

Aşa cum exista o adevărata închinare exista şi una falsă: 
“Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: "Dacă se închină 

cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mînă, va bea şi 
el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va 
fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului!” 
Apocalipsa 14: 9.10 

Dacă închinarea este aşa de importanta, nu este logic ca Dumnezeu să ne 
spună explicit cui să ne închinăm şi cui nu?   

Biblia şi Spiritul Profetic ne spun clar că există numai două fiinţe care merita 
închinarea şi lauda noastră, nu trei. Numai doua fiinţe pot sa primeasca 
închinare, de aceea ei trebuie să fie fiinţe divine.  

Urmează marturia clara a Bibliei si Spritului Profetic: 
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                                           BIBLIA 
 

“Vine timpul - şi acum a şi venit - când adevăraţii 
închinători I se vor închina Tatălui în duh şi adevăr, 
pentru că astfel de închinători caută Tatăl. Dumnezeu este 
Duh - iar cei care I se închină trebuie să I se închine în duh 
şi în adevăr." Ioan 4: 23.24 

“Isus a auzit că-l dăduseră afară. L-a găsit şi l-a 
întrebat: "Tu crezi în Fiul Omului?.. El a răspuns: "Cred, 
Doamne!" şi I s-a închinat.” Ioan 9:35.38 

“Pentru ca toţi să-L onoreze pe Fiul aşa cum Îl 
onorează pe Tatăl. Cine nu-L onorează pe Fiul nu-L onorează nici pe Tatăl, care 
L-a trimis.” Ioan 5:23 

“Să nu vi se tulbure inima! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în Mine!” Ioan 
14:1 

Le-am auzit apoi pe toate făpturile - din cer, de pe pământ, de sub pământ, 
din mare şi tot ce se află în aceste locuri - zicând: "Ale Aceluia care stă pe tron 
şi ale Mielului să fie lauda, onoarea, gloria şi puterea, pentru totdeauna!" 
Apocalipsa 5:13 

Aici vedem scena în care sunt toate făpturile create, din cer şi de pe 
pământ. Ei toţi aduc închinarea suprema numai la doua fiinţe: Tatalui (care stă 
pe tron) şi Fiului (Mielul). Urmatorul verset ne spune că acest act de închinare 
este terminat (fapt exprimat prin cuvantul „Amin”) fară recunoaşterea unei a treia 
fiinţe afara de cele doua. Este clar că toate creaturile din cer ştiu cui să se 
închine şi cui nu. O astfel de cunoaştere noi trebuie s-o reflectam aici pe pământ. 

“Cele patru fiinţe vii au zis: "Amin!", iar bătrânii au căzut la pământ şi s-au 
închinat celui ce traieşte în veci vecilor.” Apocalipsa 5: 14. 

Astfel vedem cum acest act de închinare adus Tatălui şi Fiului (vers. 13) 
este recunoaşterea supremă a onoarei şi slavei acordate Tatalui Însuşi (Lui care 
trăieşte de-a pururi). Închinarea şi onoarea adusă Fiului sunt omagiul şi 
închinarea supremă adusă Tatălui.   
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“...pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi - din cer, de pe 
pământ şi de sub pământ - şi orice limbă să mărturisească faptul că Isus Cristos 
este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.” Filipeni 2: 10.11 



Această glorie i se cuvine Tatălui pentru că El este izvorul tuturor lucrurilor 
din întregul univers. Întreaga familie din cer şi de pe pământ este numită după 
Tatăl. 

“De aceea, deci, îmi plec genunchii înaintea Tatălui - din care întreaga 
familie, din cer şi de pe pământ, îşi primeşte numele” Efeseni 3: 14.15. 

În nici un loc din întreaga Biblie, nu ne este poruncit să ne închinăm Duhului 
Sfânt. Nicaieri nu ni se spune să ne închinam la trei fiinţe. Noi ne închinam numai 
unui singur Dumnezeu, Tatăl (1 Cor. 8:6) prin Fiul Său Isus Hristos. Făcând asa, 
implinim porunca lui Isus din Ioan 5:23.   

  

                                SPIRITUL PROFETIC 
 

 „Şi acum, tuturor care au o dorinţă după adevăr aş dori să le 
spun: Nu daţi crezare zvonurilor, ca de exemplu: ce a făcut, 
ce a zis sau ce a scris sora White. Dacă doriţi să ştiţi ce a 
descoperit Domnul prin ea, citiţi-i lucrările. Dacă sunt în ele 
unele probleme de interes cu privire la care ea n-a scris, nu 
prindeţi în grabă acest lucru şi apoi să daţi drumul la zvonuri 
cu privire la ce a spus ea.” (Mărturii vol. 5, p. 696) 
 

 
ÎN CER, ÎNAINTE DE RĂZBOI, ÎNAINTE DE CREAREA OMULUI: 
 
„Împăratul universului a adunat toate oştile cereşti înaintea Sa, pentru ca în 

prezenţa lor să poată prezenta adevărata poziţie a Fiului Său şi să arate relaţia 
pe care El o promovează cu toate celelalte fiinţe create. Fiul lui Dumnezeu S-a 
aşezat cu Tatăl pe tronul Acestuia şi slava Celui veşnic, a Aceluia ce exista prin 
Sine Însuşi, Îi cuprinse pe amândoi… Înaintea locuitorilor cerului strânşi laolaltă, 
Împăratul cerurilor declară că nimeni în afară de Hristos, singurul Fiu al lui 
Dumnezeu, nu putea pătrunde în totul în planurile Sale şi Lui I-a fost încredinţată 
aducerea la îndeplinire a planurilor măreţe ale voinţei Sale. Fiul lui Dumnezeu 
adusese la îndeplinire voinţa Tatălui în crearea tuturor oştilor cereşti; şi Lui, 
Celui deopotrivă cu Dumnezeu, I se cuvenea închinarea şi ascultarea lor.” 
(E.G.White, Patriarhi şi profeţi, pg.36) 

 4



“Hristos, Cuvântul, Singurul născut al lui Dumnezeu, era una cu Tatăl Cel 
veşnic - una în natură, în caracter şi în scop - singura Fiinţă din tot Universul 
care putea intra în sfaturile şi în planurile lui Dumnezeu.” (E.G.White, 
Tragedia veacurilor, pg. 493) 

„În planul de a salvă o lume pierduta, sfatul a fost între ei amândoi; 
legamântul de păce a fost între Tatal şi Fiul” (Semnele Timpului, Decembrie 23, 
1897) 

“Înainte de a se fi aşezat temeliile pământului, Tatăl şi Fiul Se uniseră într-
un legământ pentru răscumpărarea omului, dacă el ar fi biruit de Satana. Ei Îşi 
strânseseră mâinile într-un solemn legământ că Hristos Se va face garant pentru 
neamul omenesc.” (E.G.White, Hristos Lumina Lumii, pg.834) 

Nu exista o alta fiinţa în tot universul care poate intra in acest sfat ai lui 
Dumnezeu (vezi Zah. 6:13).  

“Înainte de răzvrătirea lui în cer, Lucifer a fost un înger înălţat şi slăvit, 
următorul în rang după Fiul prea iubit al lui Dumnezeu.” (E.G.White, Istoria 
Mântuirii, pg. 15). 

 
ÎN CER, ÎN TIMPUL RĂZBOIULUI 
 
“Când Satana s-a răzvrătit în ceruri, el n-a adus plângerile sale înaintea lui 

Dumnezeu şi a Domnului Hristos, ci s-a amestecat printre îngeri, care îl credeau 
desăvârşit, şi le-a spus că Dumnezeu i-a făcut o nedreptate atunci când L-a 
preferat pe Domnul Hristos, şi nu pe el.” (E.G.White, Mărturii vol. 5, p. 291). 

“Satana a avut simpatizanţi în cer şi a luat cu el un mare număr de îngeri. 
Dumnezeu şi Hristos şi îngerii sfinţi erau de o parte, iar Satana de cealaltă 
parte. În ciuda puterii fără margini şi a maiestăţii lui Dumnezeu şi a lui Hristos, 
îngerii au devenit nemulţumiţi. Insinuările lui Satana şi-au făcut efectul şi ei au 
ajuns să creadă cu adevărat că Tatăl şi Fiul le erau duşmani şi că Satana era 
binefăcătorul lor” (E.G.White, Mărturii, vol. 3, p. 328). 

“Satan a lucrat în orice mod posibil pentru a ieşi victorios în încercarea de a 
ocupa cea mai înaltă poziţie din cer. Cât de viclene erau planurile lui pentru a 
câştiga! El s-a folosit de orice truc şiret, de orice intrigă pentru  a-şi arăta 
măiestria împotriva Tatălui şi a Fiului Său Isus Hristos.” {Scrisori din Battle 
Creek, p. 128} 
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 “Satana, în răzvrătirea lui, a luat cu sine a treia parte dintre îngeri. Ei s-au 
întors de la Tatăl şi de la Fiul Său şi s-au unit cu instigatorul la răzvrătire.” 
(E.G.White, Mărturii vol. 3, pg.115) 

 
PE PĂMÂNT, ÎNAINTE DE CADEREA OMULUI (NICI O SCHIMBARE) 
 
“Tatăl şi Fiul S-au angajat în marea şi minunata lucrare la care se 

gândiseră, aceea de creere a lumii…După ce a fost creat pământul şi 
vieţuitoarele de pe el, Tatăl şi Fiul Şi-au îndeplinit planul, hotărât înainte de 
căderea lui Satana, de a face om după chipul şi asemănarea Lor. Ei lucraseră 
împreună la crearea pământului şi a fiecărei vieţuitoare de pe el. Apoi 
Dumnezeu a zis Fiului Său: "Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră”’ 
(E.G.White, Istoria mântuirii, pg.22). 

“La început, Tatăl şi Fiul Se odihniră în Sabat după lucrarea Lor de 
creaţiune.” (E.G.White, Hristos Lumina Lumii, pg.769) 

“Perechea sfântă (Adam şi Eva) se unea cu ele şi-şi înălţau vocea în 
cântece armonioase de laudă, dragoste şi adorare la adresa Tatălui şi a Fiului 
Său scump, pentru dovezile de iubire care-i înconjurau.” (E.G.White, Istoria 
măntuirii, pg. 22) 

 “Cu ce interes uriaş privea întregul univers la conflictul care decidea poziţia 
lui Adam şi a Evei. Cu câtă atenţie ascultau îngerii cuvintele lui Satan[…] şi se 
întrebau: îşi vor tranfera perechea sfântă credinţa şi dragostea de la Tatăl şi 
Fiul către Satan? Vor accepta minciunile lui Satan ca adevăr?” (Semnele 
Timpului, 12 mai 1890, pg. 2) 

 
PE PÂMÂNT, DUPA CADEREA OMULUI (NICI O SCHIMBARE): 
 
“Cea ce în sfaturile cereşti, Tatăl şi Fiul au socotit esenţial pentru 

mântuirea omului, a fost definit încă din veşnicie prin adevăruri infinite, pe care 
fiinţele mărginite trebuie sa le înţeleagă” (Principiile fundamentale ale educaţiei 
408) 

 “În căderea omului şi Tatăl şi Fiul au fost dezonoraţi.” (Semnele timpului, 
12 Decembrie 1895, pg. 7) 
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“Tatăl nu putea să desfiinţeze, nici măcar să schimbe un precept din legea 
Sa pentru a întâlni pe om în condiţia sa căzută. Dar Fiul Lui Dumnezeu care a 
fost la unison cu Tatăl la crearea omului, putea să facă ispăşire pentru om, 
dându-şi viaţa ca sacrificiu şi suportând mânia Tatălui. Îngerii l-au informat pe 
Adam că, păcatul său, căderea sa a adus moarte şi nenorocire, viaţa şi 
nemurirea vor fi scoase la lumină prin sacrificiul lui Isus Hristos.”(Spiritul 
Profeţiei, Volumul 1, pg. 50) 

“Familia umana l-a costat pe Dumnezeu şi pe Fiul Său un preţ infinit” 
(Mărturii Speciale în Educaţie, pg. 21) 

“”Nici un om, nici chiar cel mai înalt înger, nu poate sa aprecieze marele 
preţ, el este cunoscut numai Tatalui şi Fiului” (The Bible Echo, 28 Oct. 1895) 

„Tatal şi Fiul S-au învoit să satisfacă pretenţiile legământului cel 
veşnic” (The Youth’s Instructor, 14 Iunie 1900) 

“Când ei au ajuns la Sinai, El a folosit ocazia de a le reaminti cerinţele Sale. 
Hristos şi Tatăl, stand unul lângă altul pe munte, într-o solemnitate măreaţă au 
proclamat cele zece porunci” (Historical Sketches,pg. 231) 

“Şi când Hristos, în agonia Sa de pe cruce, a strigat: "S-a sfârşit" (Ioan 
19,30), un strigăt de triumf a răsunat prin toate lumile şi chiar în cer. Finalul marii 
lupte ce se desfăşura de atâta timp în această lume era acum hotărât, şi Hristos 
era biruitor. Moartea Sa a dat răspuns la întrebarea dacă Tatăl şi Fiul au 
suficientă dragoste pentru om, ca să dea pe faţă renunţare la sine şi un spirit de 
sacrificiu.” (E. G.White, Patriarhi şi profeţi, pg. 70) 

 
PE PĂMÂNT, ULTIMELE ZILE (NICI O SCHIMBARE) 
 
“În Biblie, este clarificată fiecare datorie. Orice lecţie este dată pe înţeles. 

Fiecare lecţie ne descoperă pe Tatăl şi pe Fiul.” (E. G.White, Mărturii vol 8, 
pg.157) 

“Tatal, Fiul şi Lucifer s-au descoperit în relaţia lor unul cu celălalt. 
Dumnezeu a dat negreşită dovadă despre dreptatea şi dragostea Să” (Semnele 
Timpului, 27 August 1902). 

“Numai Tatal şi Fiul trebuie sa fie slaviţi” (The Youth’s Instructor, 7 Iulie 
1898). 
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NOUL PÂMĂNT (NICI O SCHIMBARE) 
 
“Poporul lui Dumnezeu are privilegiul sâ pâstreze o legâtura deschisâ cu 

Tatăl şi Fiul” (E. G.White, Tragedia veacurilor, pg.676)  
 “În mâinile voastre vor fi aşezate harpe de aur, iar când veţi atinge corzile 

lor vă veţi alătura cetelor celor mântuiţi şi veţi umple întregul univers cu cântece 
de laudă adresate lui Dumnezeu şi Fiului Său” {(Australasian) Union 
Conference Record, 15 ianuarie 1903} 

“Şi anii veşniciei, în desfăşurarea lor, vor aduce descoperiri mai bogate şi 
mai slăvite despre Dumnezeu şi despre Hristos.” (E. G.White, Tragedia 
veacurilor, pg 678) 

“Cerul e o neîncetată apropiere de Dumnezeu prin Hristos.” (E. G.White, 
Hristos Lumina Lumii, pg.331) 

“Cerul şi pământul se vor uni în laude, când în "fiecare Sabat" (Is. 66,23) 
neamurile celor mântuiţi se vor pleca în fericită adorare înaintea lui Dumnezeu 
şi a Mielului” (E. G.White, Hristos Lumina Lumii, pg.770) 

“Peste întreaga scenă, stelele dimineţii vor cânta împreună, iar fiii lui 
Dumnezeu vor scoate strigăte de bucurie, în timp ce Dumnezeu şi Hristos Se 
vor uni să proclame: "Nu va mai fi păcat de-acum, nici moarte." (E. G.White, 
Îndrumarea Copilului, pg.568) 

 
  
 
 
 
 
 


