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CE AM PRIMIT

MOȘTENIREA LUMINII
ȘI CE DĂM MAI DEPARTE

„Domnul Hristos a profetizat că venirea înșelătorilor va constitui
pentru ucenicii Săi un pericol mai mare decât însăși persecuția.”
Ellen White, Manuscrisul 11, 1906
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Argument
Broșura „Moștenirea luminii” a fost realizată la cererea fraților și surorilor care au dorit ca seminariile
susținute sub același nume în biserici sau în alte locații, disponibile video pe internet, să fie puse la îndemâna lor și în format tipărit.
Înainte de a da paginile și a citi conținutul este bine
să parcurgeți următoarele precizări, care argumentează existența acestui material și oferă câteva explicații
despre modul în care este organizat.

Scop:

Subiectul principal în jurul căruia a fost construită
această serie de studii este identitatea adventistă, unică, pe care am primit-o după dezamăgirea din 22 octombrie 1844. Primul studiu, intitulat „Față în față cu
responsabilitatea”, va prezenta caracteristicile principale ale adventismului din perioada lui timpurie și va
evidenția accentul pus de primii adventiști pe subiectul biblic care va deveni apoi structura pe care a fost
clădită identitatea adventistă. În a doua parte a primului studiu se va vedea dacă aceleași idei care au identificat mișcarea adventă la începuturile ei, se regăseau
încă în adventism în perioada din jurul anului decesului
lui Ellen White și la câțiva ani după aceea, pentru ca finalul studiului să ne aducă în fața unei provocări. Aceea de a afla dacă ne-am păstrat identitatea în anii care
au urmat, dacă am primit ca moștenire a luminii un adventism caracterizat de aceleași trăiri ca a adventiștilor
timpurii și dacă putem lăsa moștenirea luminii, nealterată, generației tinere. Despre această generație noi
spunem că e biserica de azi și de mâine. Moștenirea pe
care le-am lăsat-o; adevărul și identitatea unică adventistă, îi va face sau nu biserica de azi și de mâine.
Studiile 2-5 sunt menite să ne ajute să înțelegem ce am
primit noi și ce transmitem mai departe.

Delimitări:

pentru a crea o impresie și a da o direcție celui care
iubește pe Hristos și biserica Sa. Se vor aduce în fața
dumneavoastră trei perioade foarte importante din istoria adventistă, fiecare având un rol important în identitatea și teologia adventistă. Este vorba de perioada din
jurul anilor 1844, 1888 și 1957. Au fost aleși acești ani
pentru că: 1844 ne oferă cadrul în care să putem înțelege adventismul și aspirațiile sale, precum și subiectul central al teologiei adventiste; 1888 este un alt cadru
important care ne ajută să înțelegem subiectul neprihănirii (îndreptățirii) prin credință în relație cu subiectul central al adventismului descoperit în 1844; iar 1957
este anul în care am început să arătăm public „o deschidere fără precedent” față de teologia calvinistă a bisericilor evanghelice.

Surse și declinarea răspunderii:

Pentru aceste studii se va cita extensiv din lucrări
scrise de cei mai renumiți profesori și teologi ai bisericii adventiste. A fost aleasă această modalitate de citare extensivă, în locul uneia descriptive, pentru că am
dorit ca cititorul să înțeleagă subiectele prezentate din
scrierile celor mai respectabili oameni ai adventismului. Dezavantajul este că studiul devine ceva mai greu
din cauza lipsei de continuitate, însă acolo unde este
cazul voi interveni minim cu informații suplimentare,
fie printr-o observație în text, fie printr-o notă de subsol.
Înainte de a încheia aceste rânduri doresc să declin
răspunderea pentru cărțile și autorii citați. Faptul că am
citat o carte și am numit un autor, nu înseamnă că recomand cartea sau autorul, nici chiar atunci când mă
folosesc de carte/autor pentru a demonstra ceva. Ceea
ce recomand cu căldură fiecăruia este Biblia, pe care
Dumnezeu în mila Sa nemărginită ne-a înconjurat-o cu
scrierile lui Ellen White.

O analiză detaliată a adventismului și a subiectelor
abordate nu poate fi făcută în spațiul dedicat aceastei broșuri, dar materialele prezentate sunt suficiente
www.zguduireaadventismului.ro

Paul Bucur

Studiul 1
Față în față cu responsabilitatea
„Dar dacă unuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, să o
ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu generozitate şi
nu reproşează, şi îi va fi dată.” - Iacov 1:5-6, Fidela

Informații preliminare
Studiul Față în față cu responsabilitatea ne va conduce spre perioada de început a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea pentru a ne familiariza pe scurt cu istoria noastră
și cu subiectul pe care adventiștii au clădit întreaga învățătură adventă. Este vorba
de subiectul Sanctuarului, un adevăr descoperit după 22 octombrie 1844 și care ne-a
dat identitatea pe care o purtăm. O înțelegere corespunzătoare a citatelor care vor
compune studiul, va conduce la o apreciere corectă a responsabilității pe care fiecare
din noi o purtăm și, sper, la o acțiune corespunzătoare pe plan personal, care apoi se
va reflecta în biserica lui Dumnezeu.
În prima parte a studiului vom vedea accentul pe care cei dezamăgiți de faptul că
Isus nu a revenit pe 22 octombrie 1844 (milleriții) l-au pus pe Sanctuar, pe curățirea lui și pe pregătirea credincioșilor în vederea lucrării de îndepărtare a păcatelor.
Este vorba în primul rând de O.R.L. Crosier, Hiram Edson și Franklin B. Hahn. Vom
observa mai apoi că aceleași preocupări au caracterizat viața fondatorilor Bisericii
Adventiste de Ziua a Șaptea: Joseph Bates, James White, Ellen White și alții.
În a doua parte a studiului se va observa că aceleași gânduri și trăiri au caracterizat adventismul în jurul anului decesului lui Ellen White. Din primele părți se va
înțelege că adventismul este ceva unic, care nu se regăsește în cadrul creștinismului.
Accentul pus de fondatorii și pionierii bisericii pe Sanctuar, pe rolul Domnului Isus
în slujba de Mare Preot, pe lucrarea de ispășire, pe starea în care trebuie să fie biserica
în perioada când va trăi fără Mijlocitor, etc. va conduce la un adevăr incontestabil.
Adventismul este unic, deosebit de orice alt element al creștinismului, fie că vorbim
de catolicism, ortodoxie sau protestantism. Această unicitate nu trebuie să trezească
pasiunea josnică a mândriei spirituale, ci să aprindă în noi o flacără pentru ceea ce
Dumnezeu ne-a încredințat nouă ca popor: LUMINĂ!
A treia parte este provocarea cu care vă veți confrunta. Lupta care vă va face inima
să bată și care va trezi spiritul dumneavoastră. Vor fi așezate înaintea dumneavoastră câteva citate. Citindu-le va trebui să vă adresați unele întrebări. Printre care: Se
încadrează aceste idei, pe care le citesc în publicații oficiale adventiste, în cadrul
adventismului așezat de fondatori? În ce fel identitatea adventismului este marcată
de aceste idei pe care le citesc acum? Care ar trebui să fie răspunsul meu față de ceea
ce am descoperit? Dar responsabilitatea mea?
Domnul să dea fiecăruia înțelepciune după măsura harului Său!”
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„Raportul experienței prin care a trecut poporul lui Dumnezeu la începutul istoriei lucrării noastre, trebuie republicat. Mulți din cei care de atunci au
venit la adevăr, sunt neștiutori cu privire la modul în care Dumnezeu a lucrat.
Experiența lui William Miller și a asociaților săi, a căpitanului Joseph Bates și a
altor pionieri ai soliei advente, ar trebui ținută înaintea poporului nostru. Cartea1
fratelui Loughborough ar trebui să primească atenție.”
Ellen White către G.I. Butler, Scrisoarea 105, 1903

„Când vin înăuntru oameni care ar dori să mute un singur cui sau stâlp, din
fundația pe care Dumnezeu a așezat-o prin Duhul Său Sfânt, lăsați să vorbească
cei bătrâni, care au fost pionieri în lucrarea noastră și lasați ca cei morți să vorbească, de asemenea, prin republicarea articolelor și periodicelor lor. Adunați razele de lumină divină pe care Dumnezeu le-a dat conducând poporul
Său pas cu pas pe calea adevărului. Adevărul va trece orice test al timpului
și încercării.”

Joseph Bates

William Miller

Din aceste două citate înțelegem că:
1) Ellen White recomanda celor noi veniți la credință, care nu cunoșteau
istoria noastră ca popor să citească despre experiența pionierilor, 2) încuraja
tipărirea istoriei acestei experiențe, 3) a specificat pe nume experiența lui
William Miller și a lui Joseph Bates și 4) a cerut ca învățătura pionierilor să fie
pusă în fața celor care ar dori să mute ceva din fundația așezată de Dumnezeu
prin Duhul Sfânt.
Când vedeți un neuron în dreptul unui citat va trebui să acordați o mare
atenție informației din citat, pentru că acesta este în legătură cu alte citate
care vor urma sau care au fost deja prezentate. Aceea legătură pe care trebuie
să o faceți, fie va confirma aceeași idee pe care ați întânit-o deja, fie va fi ceva
opus care va îndemna la analiză.

1. Este vorba de cartea lui J.N. Loughborough, The Great Second Advent Movement (Ma-

9 rea mișcare adventă, Proteios, Reghin, vol. 1 1997, vol. 2 1998.)
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Ellen White, „A Warning Against False Theories”, Manuscrisul 62, 24 mai 1905

Două versete biblice au fost deosebit de importante pentru William Miller
și au fost folosite în studiul și predicarea lui. Este vorba de Daniel 8:14 și Matei
25:6.
„Și el mi-a zis: «Până vor trece două mii trei sute de seri și dimineți;
apoi sfântul Locaș va fi curățit!»” - Daniel 8:14
„La miezul nopții, s-a auzit o strigare: «Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!»” - Matei 25:6
Ambele versete au fost aplicate de Miller la timpul sfârșitului despre care el
a spus că va avea loc pe 22 octombrie 1844. Cu alte cuvinte, Miller considera
că ambele versete își au împlinirea în același timp, care pentru el era a doua
venire.
„El (Miller) a simțit că pământul va fi curățit prin foc când va veni Domnul
și că atunci sfinții vor fi curățați și îndreptățiți. (…) Astfel, cele două evenimente, curățirea bisericii și a pământului, erau conectate între ele. Aceasta a
devenit opinia predominantă printre mileriți.”
Gerard P. Damsteegt, Historical Background, Doctrine of the Sanctuary, A Historical Survey,
Frank B. Holbrook, Editor, Daniel and Revelation Committee Series, vol. 5, BRI,
Review and Herald Publishing Association, 1989, p. 9

„Înțelegerea milerită a parabolei celor zece fecioare, spusă de Hristos, a
avut o puternică influență asupra redeșteptării. (…) Mileriții, la fel ca alți
creștini, au înțeles parabola din Matei 25:1-13 ca o profeție a ultimelor zile.
(…) Miller a văzut strigătul de la miezul nopții realizat și împlinit în predicarea
curentă, larg răspândită a iminentei reveniri a lui Hristos.”

Deși Miller a avut dreptate când a aplicat cele două versete aceluiași eveniment, care a avut loc pe 22 octombrie 1844. El s-a înșelat cu privire la evenimentul în sine. Dezamăgirea a fost dureroasă:
„Aici este o zi noroasă și întunecoasă, oile sunt
împrăștiate, iar Domnul Hristos nu a venit încă.”
Josiah Litch către William Miller, 24 octombrie 1844

Josiah Litch
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Gerard P. Damsteegt, Historical Background, Doctrine of the Sanctuary, A Historical Survey,
Frank B. Holbrook, Editor, Daniel and Revelation Committee Series, vol. 5, BRI,
Review and Herald Publishing Association, 1989, pp. 14-15
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„Speranțele cele mai afectuoase și așteptările noastre au fost spulberate,
iar asupra noastră a venit un spirit de lamentare așa cum eu nu am experimentat mai înainte. (…) Am plâns și am plâns până în zori.”
Hiram Edson, fragment din manuscris, p. 8

„A trecut. Iar în ziua următoare se părea că toți demonii din adânc au fost
eliberați peste noi. Aceia care strigau după milă cu două zile înainte și mulți
alții, erau acum amestecați cu gloata și ridiculizau, batjocoreau și amenințau
într-o manieră plină de blasfemie.”
William Miller către I.O. Orr, 13 decembrie 1844

Acei mileriții dezamăgiți care nu și-au pierdut credința și speranța au trebuit să răspundă la două probleme majore legate de cele două versete cheie din
predicarea lui William Miller: Daniel 8:14 și Matei 25:6
„În căutarea lor pentru o explicație cu privire la dezamăgirea din 22 octombrie acești adventiști au avut de rezolvat două probleme majore: 1) Ce anume era
simbolizat de «venirea» Mirelui, dacă parabola (Matei 25:1-13) și-a avut împlinirea în mișcarea celei de a șaptea luni și dacă «venirea» nu simbolizează a doua
venire? 2) Care era semnificația curățirii sanctuarului (Daniel 8:14), dacă cele
2300 de zile s-au terminat în 22 octombrie?”

Răspunsul lui Dumnezeu nu a întârizat să vină. Pe data de 23 octombrie
Hiram Edson împreună cu o parte din milleriții dezamăgiți s-au strâns într-un hambar pentru a se ruga. Aflați în rugăciune înaintea lui Dumnezeu au
înălțat cele mai stăruitoare rugăciuni pentru a li se clarifica dezamăgirea. Pe
inima lui Hiram Edson a apărut povara de a merge în altă localitate pentru a
încuraja pe cei de acolo. A plecat împreună cu O.R.L. Crosier, iar pentru a se
feri de batjocura oamenilor au trecut prin lanul de porumb. Acolo, Edson s-a
rugat din nou, iar cerul i-a fost deschis privirii. El a văzut în mod clar că în
loc ca Marele Preot să vină pe pământ din Sfânta Sfintelor, pe 22 octombrie
El a intrat pentru prima dată în Sfânta Sfintelor pentru a efectua o lucrare
necesară înainte de a putea să vină pe pământ. Asupra acestei întâmplări vom
reveni după ce vom citi despre prima viziune pe care Domnul i-a dat-o lui
11
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Gerard P. Damsteegt, Historical Background, Doctrine of the Sanctuary, A Historical Survey,
Frank B. Holbrook, Editor, Daniel and Revelation Committee Series, vol. 5, BRI,
Review and Herald Publishing Association, 1989, p. 21.

Ellen White în decembrie 1844 și pe care a descris-o într-o scrisoare trimisă
către Enoch Jacobs, editorul unei reviste millerite, The Day-Star. Ea a scris:
„Așa după cum Dumnezeu mi-a arătat în viziune călătoriile poporului advent către cetatea sfântă, și răsplata bogată care urmează a fi dată celor ce
așteaptă revenirea Domnului lor de la nuntă, este de datoria mea să vă dau o
scurtă descriere cu privire la ceea ce mi-a descoperit Dumnezeu. (…) Am
încercat să aduc înapoi un raport bun, și câțiva struguri din Canaanul ceresc,
pentru care mulți ar arunca cu pietre în mine, la fel cum adunarea a cerut
piatră pentru Caleb și Iosua pentru raportul lor, (Numeri 14:10). Dar eu vă
declar, fratele meu în Domnul, este o țară frumoasă, și suntem în stare să
mergem sus să o stăpânim. În timp ce ne rugam în cadrul altarului familial
Duhul Sfânt a căzut peste mine și se părea că mă ridicam din ce în ce mai
sus, cu mult deasupra lumii întunecate. M-am întors să caut poporul advent
în lume, dar nu l-am putut găsi, atunci o voce mi-a spus: «Uită-te încă o dată,
și uită-te un pic mai sus.» La acestea, am ridicat ochii și vedeam o cărare
strâmtă și îngustă, deasupra lumii. Pe această cărare poporul advent mergea
spre cetate, care era la capătul îndepărtat al cărării. Ei au avut o lumină strălucitoare în spatele lor la primul capăt al cărării, despre care un înger mi-a spus
că a fost Strigătul de la Miezul Nopții. Această lumină a strălucit de-a lungul
cărării și le-a luminat picioarele, astfel încât aceștia să nu se împiedice. (…)
am văzut o perdea încărcată cu franjuri de argint și de aur. (…) Era foarte
frumos. L-am întrebat pe Isus ce era după perdea. El a ridicat-o cu mâna Sa
dreaptă și mi-a ordonat să fiu atentă. Am văzut acolo un chivot glorios, placat
cu aur curat, având un chenar splendid, care semăna cu coroanele lui Isus, unde
erau doi îngeri strălucitori - aripile le erau deasupra chivotului de o parte și de
alta, cu fețele întoarse unul către celălalt, uitându-se în jos.”
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Scrisoarea 1, 1845, Ellen Harmon către Enoch Jacobs, 20 decembrie 1845,
publicată în Day-Star Extra, 24 ianuarie 1846

Prima viziune pe care Ellen White a avut-o a fost o descriere a evenimentelor prezentate în Daniel 8:14 și Matei 25:6. Viziunea descria lumina strigătului
de la miezul nopții, care trebuia să lumineze cărarea bisericii pe drumul ei
spre sfânta cetate. Aceeași viziune i-a prezentat chivotul și încă un element
important pe care ea nu i l-a amintit lui Jacobs. După ce a primit scrisoarea,
Jacobs a publicat-o într-un supliment al revistei The Day-Star pentru a ajunge
la cât mai mulți credincioși. Sanctuarul devine astfel subiectul central al adventismului. Despre aceasta Ellen White spune:

12
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„Subiectul sanctuarului a fost cheia care a descuiat taina înțelegerii dezamăgirii din anul 1844. El a deschis vederii un sistem complet al adevărului, legat și
armonios, arătând că mâna lui Dumnezeu dirijase marea mișcare adventă, și
a descoperit totodată și datoria prezentă, poziția și lucrarea poporului Său.”

Subiectul sanctuarului devine astfel principiul hermeneutic al adventiștilor.
Înțelegerea acestui subiect deschidea înaintea adventiștilor o nouă perspectivă asupra Bibliei și adevărurilor ei fundamentale. Acest sistem al adevărului
era legat și armonios în toate părțile sale. Sanctuarul devine subiectul de studiu al celor dezamăgiți. O nouă forță vitală îi pătrunde, adevărurile ascunse
ale Cuvântului lui Dumnezeu ies la iveală dându-le speranță, arătându-le
responsabilitățile și trezindu-le toată ființa pentru a trăi curat înaintea unui
Dumnezeu sfânt. Citatele care urmează vor scoate în evidență modul în care
fondatorii și pionierii bisericii au văzut subiectul sanctuarului. Vom începe cu
primii milleriți dezamăgiți care au văzut lumină în solia sanctuarului: Hiram
Edson, O.R.L. Crosier și Franklin B. Hahn. După revelația din lanul de porumb
a lui Hiram Edson, el, Crosier și Hahn au început să studieze cărțile Bibliei
care vorbeau despre sanctuar și
lucrarea lui Isus ca Mare Preot în
sanctuarul ceresc.
În urma studiului O.R.L. Crosier este însărcinat de grup să scrie
concluziile la care au ajuns. Crosier așterne pe hârtie rezultatele
studiului, iar în decembrie 1845
au publicat materialul în revista
The Day Down. Un studiu mai
complet al sanctuarului, intitulat
Legea lui Moise, a fost publicat
într-un supliment al revistei The
Day-Star pe 7 februarie 1846.
James și Ellen White vor citi
această revistă și vor rămâne
uimiți de modul minunat în care
Domnul a descoperit adevărul
Său și i-a condus prin experiența
dezamăgirii spre noi culmi ale
descoperirilor divine. Astfel se
năștea ceea ce în curând avea să
fie cunoscută ca Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, un popor
depozitar al adevărului.
13
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Tragedia veacurilor, p. 423, 1888, 4SP

„(…) ei spun că ispășirea a fost făcută și finalizată la Calvar când a murit
Mielul lui Dumnezeu. Așa ne-au învățat oamenii și așa cred bisericile și lumea,
dar acest lucru este departe de a fi adevărat sau sacru, dacă nu este susținut
de autoritatea divină.”
The Day-Star Extra, Volumul 9, „The Law of Moses”, 7 februarie 1846, Cincinnati EGW
Writings, Adventist Pioneer Library, p. 41

Un amănunt pe care trebuie să îl observăm în citatul de mai sus este acela
ca cei trei au ajuns la o concluzie deosebită: în ciuda păreri bisericilor și lumii
că ispășirea a fost făcută și terminată la cruce, Hiram, Crosier și Hahn au
descoperit că nu este așa. Din studiile lor reiese faptul că ei au renunțat la
o doctrină populară în bisericile creștinismului, pentru a accepta un adevăr
fundamental al Biblei: ispășirea nu a fost făcută și terminată la cruce. Descoperirile pe care le-au făcut, pornind în studiu de la subiectul sanctuarului, nu
s-au oprit aici:
„Dar cum a fost murdărit sanctuarul? (…) Sanctuarul într-un anumit sens
nu era curat, altfel nu avea nevoie să fie curățit și trebuie ca într-un anumit
fel să-și fi primit murdăria de la om. Îndepărtat din mijlocul muritorilor, și
în care intră doar antemergătorul nostru, Isus, sanctuarul din ceruri poate fi
murdărit de oameni prin intermediul Lui, și este curățit pentru ei tot prin El. (…)
Sângele lui Hristos este mijlocul și Hristos însuși este agentul prin care sunt
împăcate cu Tatăl, atât lucrurile din ceruri cât și cele de pe pământ.”
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The Day-Star Extra, Volumul 9, „The Law of Moses”, 7 februarie 1846, Cincinnati
EGW Writings, Adventist Pioneer Library, p. 41

„ (…) păcatele au fost purtate de la oameni prin preot și de la preot prin țap
1. ele sunt împărtășite victimei
2. preotul le poartă, prin sângele victimei, în sanctuar
3. după ce le îndepărtează de la el în ziua a zecea a lunii a șaptea, el le
pune pe țap
și
4. în cele din urmă țapul le poartă departe de tabăra lui Israel, în pustie.
Acesta a fost procesul legal, iar la terminarea lui
autorul păcatelor le va primi înapoi (dar cei răi își
vor purta păcatele) (…) Sanctuarul trebuie curățit
înainte ca Isus să vină.”
The Day-Star Extra, Volumul 9, „The Law of Moses”, 7
februarie 1846, EGW Writings, Adventist Pioneer Library, p. 41
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„Domnul mi-a arătat în viziune, cu mai mult de un an în urmă, că fratele Crosier a avut adevărata lumină cu privire la curățirea sanctuarului etc., și că a
fost voia Lui ca fratele Crosier să scrie opinia pe care ne-a prezentat-o în
suplimentul The Day-Star, 7 februarie 1846. Mă simt pe deplin autorizată de
Domnul să recomand acel supliment fiecărui sfânt.”
A Word to the Little Flock, p. 12, EGW Writings, Adventist Pioneer Library, p. 41

Un alt nume care intră pe scena istoriei advente, imediat după aceste
evenimente, este cel al lui Joseph Bates. Bates nu este un nume oarecare în
adventism:
„Bates, activ în mișcarea millerită din 1839, la începutul lui 1845 a acceptat
sabatul zilei a șaptea după ce a citit un articol scris de T.M. Preble în The
Hope of Israel. Legând noua sa descoperire de ideea lui Crosier - idee a unei
lucrări în curs de desfășurare în Sfânta Sfintelor înainte de a doua venire Bates a fost primul adventist care a punctat importanța ascultării desăvârșite
fața de legea lui Dumnezeu, ca o pregătire pentru intrarea sfinților în moștenirea
promisă.”
Paul M. Evans,
A Historical-Contextual Analysis of the Final-Generation Theology of M.L. Andreasen,
teză de disertație, 2010, p. 20

„La întrebarea despre realizările și contribuțiile lui Bates, răspunsul scurt
este: existența Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Asta înseamnă că fără Bates nu ar exista Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. În prefața mea scrisă pentru cartea lui Gerald Wheeler, James White, am scris că: «fără James White
nu ar exista adventism de ziua a șaptea». Acest lucru este adevărat, dar poziția lui Bates în desfășurarea istoriei adventiste este și mai esențială. Fără
eforturile sale teologice și misionare, nu ar fi existat adventism sabatarian
pe care White să clădească. Bates nu numai că a dezvoltat teologia care a
devenit baza pentru mișcarea sabatariană, ci, de asemenea, i-a prezentat lui
White care era mai degrabă șovăitor, Sabatul și rolul lui în istoria profetică.
De aceea este sigur să afirmăm că adevăratul fondator al adventismului de ziua a
șaptea a fost Joseph Bates.”
George Knight, Joseph Bates, the Real Founder of Seventh-Day Adventism,
Review & Herald Publishing, 2004, p. 210
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Nu putem trece mai departe fără a consemna a doua oară că Bates a fost
primul adventist care a crezut că omul poate să asculte în mod desăvârșit de
Legea lui Dumnezeu și că această stare este o pregătire necesară pentru intrarea în moștenirea făgăduită.

Dacă ne-am opri la Bates2 ca la primul adventist
care a crezut asta am face o greșeală. Bates a fost
mai mult decât primul adventist cacre a crezut în
posibilitatea biruirii depline a păcatului. Conform
istoricului adventist George Knight, un fost profesor
emerit al Universității Andrews, Bates a fost fondatorul adventismului de ziua a șaptea. Deci, fondatorul
adventismului a crezut în ascultarea desăvârșită a
oamenilor față de Lege.
În acest punct trebuie să ne oprim puțin pentru a
ne așeza în minte acest fapt istoric. Fondatorul real al
Joseph Bates
adventismului de ziua a șaptea a fost primul care a crezut și promovat adevărul biblic al posibilității ascultării desăvârșite. Iată ce a spus el:
„Procesul de sigilare (…) va fi îndeplinit și aprobat de Dumnezeu în timpul
agonizant al necazului lui Daniel și Iacov (…) atunci ispășirea lor va fi terminată, Sanctuarul curățit.”
A Vindication of the Seventh-day Sabbath, and the Commandments of God,
New Bedford: Press of Benjamin Lindsey, 1848, p. 96
EGW Writings, Adventist Pioneer Library, p. 214

„El spune: «Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun, că mulți
vor căuta să intre, și nu vor putea». Luca 13:24-25. Niciunul, din cei lipsiți de
ascultarea desăvârșită, nu poate intra înăuntru.”

Față în față cu responsabilitatea

Second Advent Way Marks ang High Heaps,
New Bedford: Press of Benjamin Lindsey, 1847, p. 65
EGW Writings, Adventist Pioneer Library, p. 107

„(…) această sigilare (…) a celor 144000 va arăta o așa de clară dezvoltare a
caracterului creștin în viețile lor sau pe frunțile (fețele) lor strălucitoare, încât va
fi înțeles cu claritate că Isus i-a răscumpărat din toate nelegiuirile, curățindu-și
un popor zelos pentru fapte bune.”
A Vindication of the Seventh-day Sabbath, and the Commandments of God,
New Bedford: Press of Benjamin Lindsey, 1848, p. 96
EGW Writings, Adventist Pioneer Library, p. 214

2. Joseph Bates (8 iulie 1792 – 19 martie 1872) a fost marinar, iar mai apoi teolog adventist. El a fost fondatorul adventismului sabatarian. În 1839, el a acceptat învățăturile lui
William Miller care spunea că Isus vine în curând. Bates a devenit cunoscut sub numele
de „apostol al Sabatului” și a fost un susținător puternic al lui James White și a darului
profetic, despre care credea că s-a manifestat în viziunile primite de Ellen G. White.
www.zguduireaadventismului.ro
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„Începând cu 1850, James White va deveni mai proeminent decât celălalt
bărbat și va deveni arhitectul dezvoltării mișcării, de la adventismul sabatarian la adventismul de ziua a șaptea, dar el a construit pe fundația deja ridicată
de Bates.”
George Knight, Joseph Bates, the Real Founder of Seventh-Day Adventism,
Review & Herald Publishing, 2004, p. 210,
EGW Writings, Adventist Pioneer Library, p. 214

„Începând cu 1850, James White va deveni mai proeminent decât celălalt
bărbat și va deveni arhitectul dezvoltării mișcării, de la adventismul sabatarian la adventismul de ziua a șaptea, dar el a construit pe fundația deja ridicată
de Bates.”
Paul M. Evans,
A Historical-Contextual Analysis of the Final-Generation Theology of M.L. Andreasen,
teză de diserație, 2010, p. 89

Suntem interesați acum să aflăm ce a crezut despre biruința păcatului și
legătura cu lucrarea lui Isus din Sanctuar, James White, arhitectul adventismului, care a clădit pe fundația lăsată de Bates. A învățat el același lucru sau
nu?
„Perioada acestei mânii fără milă are loc după ce încetează mijlocirea lui
Hristos înaintea Tatălui, pentru că atâta timp cât El mijlocește mânia va fi
amestecată cu picurii milei. De aceea, acest (…) eveniment va avea loc atunci
când nu mai este Mijlocitor, Hristos terminând lucrarea Sa din Sanctuarul ceresc,
iar a treia și ultima solie a milei a fost încheiată. Teribilă clipă! Cititorule, pregătește-te să o întâlnești!”

„«Aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.»
Aici, în solia îngerului al treilea, principiile legii lui
Dumnezeu, împreună cu îndatoririle specificate cu
claritate în Noul Testament, trebuie să găsească un
loc larg în mintea și inima poporului lui Dumnezeu,
pentru a-i pregăti să manifeste pe pământ religia curată și pentru a-i face corespunzători să fie luați la ceruri
fără a vedea moartea. (…) Ce lucrare măreață trebuie
să fie realizată în oameni! Câtă coborâre înaintea lui
Dumnezeu! Câtă predare a sinelui înainte ca Isus să
poată intra să guverneze inima și să o curățească de tot
James White
păcatul.”
Adventist Review and Sabbath Herald, 3 noiembrie 1859
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Adventist Review and Sabbath Herald, 7 martie 1854

„Nu poate fi arătat că biserica din timpul vieții lui Pavel a ajuns la starea de
unitate, cunoștiință și desăvârșire menționate aici. Cu siguranță biserica nu
s-a bucurat de aceasta în timpul apostaziei ei, 2 Tesalonicei 2:3, și în timpul
fugii ei în pustie, Apocalipsa 12:6. Și nici nu a atins această stare a unității, cunoștiinței și desăvârșirii începând cu lucarea lui Martin Luther. Astăzi
biserica este aproape infinit sub starea de unitate, cunoștiință și desăvârșire. Și
până când creștinii ultimei generații de oameni vor fi aduși să se bucure de ea,
prin ultima solie de avertizare și prin toate mijloacele pe care Dumnezeu le-ar
utiliza pentru a-i pregăti să fie luați la cer, fără să guste moartea, nu se va realiza
ultimul scop al darurilor.”
James White în introducerea la Spirit of Prophecy, vol. 1, 1870,
Battle Creek, Seventh-day Adventist Publishing Association

„Ei pot privi la Calvar, ei pot vedea pe Fiul lui Dumnezeu agonizând în
grădină și murind pe cruce, și totuși, mulți pentru care El a făcut acest mare
sacrificiu refuză să se supună legii pe care a îndreptățit-o murind.”
James White, The Law and the Gospel, p. 16

Față în față cu responsabilitatea

Prin ultimul citat James White introduce un adevăr central legat de doctrina
sanctuarului. Isus a murit pentru a îndreptății legea lui Dumnezeu. Rețineți
ideea pentru că vă veți întâlni cu ceva asemănător în curând.
În 1851 James White publică o lucrare intitulată O schiță a experienței creștine
și a viziunilor lui Ellen White. În urma acestei broșuri, la redacția Review pe care
el o conducea, sosesc numeroase scrisori către editor din partea cititorilor,
care își mărturisesc experiența lor cu privire la validitatea darului profetic a
lui Ellen White și a desăvârșirii caracterului în vederea luării la cer:
„Nu am înțeles niciodată atât de complet cât de sfinți, nevinovați și nepătați
trebuie să fim, ca din clipa în care am participat la conferința din Washington
și am fost martoră viziunii pe care Dumnezeu a dat-o acolo. Văd că mica
rămășiță care trebuie să stea în bătălie în ziua Domnului, trebuie să fie sfântă
cum niciun popor nu a fost vreodată, pentru a trăi în fața unui Dumnezeu sfânt,
fără un Mijlocitor. Aceasta m-a condus la o cercetare adâncă a inimii și să
întreb tremurător: voi fi în stare să stau? Vom avea nevoie de toată armura
lui Dumnezeu, inimile noastre trebuie să fie purificate prin ascultarea de
adevăr, apoi Dumnezeu își va turna Duhul peste noi și vom putea sta.”
Rebeka Whitcomb, Adventist Review and Sabbath Herald, 23 decembrie 1851
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„Începând cu conferința de la Medford am simțit considerabil, ca niciodată mai înainte, nevoia de
deplină consacrare față de Dumnezeu și am înțeles
într-o oarecare măsură cât de puri și sfinți trebuie să
fim pentru a sta înaintea Lui fără un Mijlocitor. O,
cum tremur și plâng înaintea Lui, când mă gândesc ce creatură săracă și nevrednică sunt. Apoi
cât de prețios este Isus pentru mine. El este singura mea speranță.”
Prudence M. Bates
(soția lui J. Bates)

Prudence M. Bates, Adventist Review and Sabbath Herald,
23 decembrie 1851

„Deși acum suntem împrăștiați pretutindeni și suntem călători într-o țară
străină, avem același duh al înfierii și de aceea strigăm Abba, Tată (…) O,
Salvatorul meu, oferă-ne acea pregătire pe care trebuie să o avem pentru a trăi în
această stare muritoare și să fim acceptați de Dumnezeu fără un Mijlocitor. Vreau
această pregătire acum și nu vreau să renunț la ea, așteptându-mă să o primesc
la revărsarea ploii târzii.”
Sarah Griggs, Adventist Review and Sabbath Herald, 3 februarie 1852

„Mă străduies să biruiesc și să fiu pregătită pentru timpul iminent când Marele
nostru Preot își va fi terminat lucrarea în Sanctuar și noi vom fi lăsați fără Mijlocitor. O Doamne, ajută-mă să mă pregătesc pentru această oră decisivă.”

După aceste citate scrise de cititoarele revistei Review, trebuie să observăm
că toate au vorbit despre:
• faptul că trebuie să fim sfinți și nepătați;
• că niciun popor nu a fost așa cum va fi poporul lui Dumnezeu la sfârșit;
• că singura noastră speranță pentru desăvârșire și biruința deplină a
păcatului este în Isus;
• că avem nevoie de pregătire pentru timpul când vom trăi fără Mijlocitor.
Acum va trebui să răspundem la câteva întrebări:
• Este normală preocuparea pentru biruirea păcatului sau este un comportament care indică existența unor probleme la persoana preocupată?
• Trebuie să ne gândim la timpul când nu vom avea Mijlocitor?
• E normal să credem că ultima generație va fi deosebită de celelalte?
19
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Eliza Smith, Adventist Review and Sabbath Herald, 21 aprilie 1859

Ellen Gould White

„Prin planul de mântuire urmează
să se elaboreze un scop mai înalt decât
mântuirea omului și răscumpărarea pământului. Prin descoperirea caracterului
lui Dumnezeu în Hristos, beneficiile guvernării divine vor fi descoperite înaintea universului, acuzațiile lui Satana vor
fi respinse, natura și rezultatele păcatului
vor fi anulate, iar eternitatea legii pe deplin
demonstrată.”
Ellen White, Signs of the Times,
22 decembrie 1914

„După căderea omului, Satana a declarat că s-a dovedit că făpturile omenești
nu sunt capabile să respecte legea lui Dumnezeu și a căutat să convingă universul să accepte această părere. Cuvintele lui Satana au părut a fi adevărate, iar
Domnul Hristos a venit să-l demaște pe amăgitor.”
Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 252

Față în față cu responsabilitatea

Observați cum Ellen White vorbește despre acuzațiile lui Satana, acuzații
prin care el a afirmat că omul nu mai poate asculta de Legea lui Dumnezeu, și
răspunsul pe care Dumnezeu îl dă prin Isus Hristos, care a venit să-l demaște
pe amăgitor și să arate că omul poate asculta de Lege. Ascultarea nu este una
ocazională, sporadică, ci caracteristica vieții trăită cu Isus:
„Mântuitorul a luat asupra Lui neputinţele firii omeneşti şi a dus o viaţă
fără păcat, pentru ca oamenii să aibă siguranţa biruinţei, în ciuda slăbiciunii
naturii umane. Hristos a venit să ne facă părtaşi la natura divină, iar viaţa Sa
declară că umanul, combinat cu divinul, nu comite păcat.”
Divina vindecare, p. 180

„Aceia care vor trăi pe pământ atunci când va înceta mijlocirea lui Hristos în
Sanctuarul de sus vor trebui să stea în fața unui Dumnezeu sfânt fără mijlocitor.
Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să fie curățite de păcat
prin sângele stropirii. Prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare,
trebuie să fie biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata de cercetare se
continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate
din Sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare
deosebită de curățire, de îndepărtare a păcatelor. Această lucrare este mai clar
prezentată în soliile din Apocalipsa capitolul 14. Când această lucrare se va fi
20
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împlinit, urmașii lui Hristos vor fi gata pentru venirea Sa. «Atunci darul lui
Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în
anii de odinioară» (Maleahi 3, 4). Atunci, biserica pe care Domnul, la venirea
Sa, o va lua la Sine va fi «o biserică slăvită, fără pată sau zbârcitură, sau altceva
de felul acesta» (Efeseni 5, 27). Atunci ea va arăta «ca zorile, frumoasă ca luna,
curată ca soarele și cumplită ca niște oști sub steagurile lor» (Cântarea Cântărilor 6, 10). «Acum, când Marele nostru Preot face ispăşire pentru noi, trebuie
să căutăm să devenim desăvârşiţi în Hristos. Nici măcar printr-un gând Mântuitorul nostru n-a putut fi adus să Se supună puterii ispitei. Satana găseşte în
inimile omeneşti un loc unde îşi poate câştiga un punct de sprijin; o dorinţă
păcătoasă este nutrită, prin care ispitele lui îşi manifestă puterea. Dar Hristos a declarat despre sine: ‚Vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic
cu Mine’ (Ioan 14:30). Satana n-a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care
să-i fi oferit posibilitatea biruinţei. El păzise poruncile Tatălui Său şi în El nu
era niciun păcat pe care Satana să-l poată exploata spre folosul lui. Aceasta
este starea în care trebuie să fie găsiţi aceia care vor sta în timpul strâmtorării. În
viaţa aceasta, trebuie să îndepărtăm păcatul de la noi prin credinţa în sângele ispăşitor al lui Hristos. (…) Nimeni nu poate neglija sau amâna această
lucrare decât cu periclitarea cea mai înfricoşată a sufletului.”
Tragedia veacurilor, p. 623

„Dumnezeu are un popor distinct, o biserică pe pământ. Ea nu ocupă un loc
secundar față de nicio altă biserică, ci este superioară tuturor celorlalte în ce
privește înzestrările necesare pentru a prezenta adevărul și pentru a îndreptății Legea lui Dumnezeu.”
Mărturii pentru pastori, p. 58

Am urmărit până acum atenția acordată subiectului sanctuarului ceresc de
Hiram Edson, O.R.L. Crosier, Franklin B. Hahm, Joseph Bates, James și Ellen
White și câteva surori care și-au scris mărturia în scrisori care au fost publicate
în Review. Am observat că în strânsă legătură cu sanctuarul și cu curățirea lui
de păcate, stătea opinia că poporul lui Dumnezeu la timpul sfârșitului trebuie
să fie biruitor asupra oricărui păcat. În continuare vom vedea ce au spus alți
pionieri ai bisericii.
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Ellen White este fără echivoc. În timpul strâmtorării, fiecare credincios
trebuie să fie exact ca Isus în ce privește păcatul, nici măcar printr-un gând
aceștia nu mai păcătuiesc. Ea vorbește la fel ca fondatorul adventismului,
precum și ca arhitectul acestuia. Mai mult, rolul acestui popor este acela de a
îndreptății Legea divină:

„Dar păcatele celor neprihăniți sunt îndepărtate înainte de venirea Domnului. Fapte 3:19-20. Și este arătat că păcatele lor nu pot fi aduse la judecată după
ce sunt astfel îndepărtate. Cei neprihăniți trebuie judecați la fel cum sunt cei
nelegiuiți. Eclesiastul 3:17. Urmează astfel în consecință, faptul că judecata
lor trebuie să aibă loc la timpul îndepărtării păcatelor lor, pentru că atunci
există o încheiere pentru totdeauna a rapoartelor păcatelor lor. Acum se vede
că atunci când această lucrare este realizată, ea va aparține doar celor care
s-au pocăit pe deplin de păcatele lor și au îndeplinit cu desăvârșire lucrarea de
a birui. „Lucrarea aceasta de îndepărtare a păcatelor duce preoția Domnului
nostru la final. El trebuie să fie preot până atunci. După aceea nu mai este
nevoie de El ca preot. Dar atunci când Domnul nostru îndepărtează păcatele
poporului Său, El trebuie să prezinte individual cazurile înaintea Tatălui și
să prezinte din cartea aducerii aminte că s-au pocăit de păcatele lor în mod
separat și au sfârșit lucrarea lor de a fi biruitori.”

Față în față cu responsabilitatea

John N. Andrews ,The Judgment. Its Events and Their Order, p. 20
EGW Writings, Adventist Pioneer Library

„Deciderea cazurilor celor neprihăniți, prin arătarea faptului că au dus la
desăvârșire lucrarea de a fi biruitori și că sunt vrednici să le fie îndepărtate păcatele, este lucrarea finală a Domnului nostru ca Mare Preot.”
John N. Andrews ,The Judgment. Its Events and Their Order, p. 39
EGW Writings, Adventist Pioneer Library

„(…) Ce adevăruri mărețe are Dumnezeu rezervate pentru ultima generație
cu care să îndeplinească această lucrare măreață? Ca răspuns la aceste întrebări
cităm al patrusprezecelea capitol din Apocalipsa.”
John N. Andrews, Advent Review and Sabbath Herald,
„Our Light and Our Responsibility”, 29 august 1865
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„(…) Andrews a spus clar în 1856, că unul din scopurile celor trei solii îngerești a fost acela de a pregăti ultima generație într-un sens special. (…) Andrews îl urmează astfel pe James White în considerarea soliilor celor trei îngeri ca
un mijloc de a pregăti un popor pentru luarea la cer.”
Paul M. Evans,
A Historical-Contextual Analysis of the Final-Generation Theology of M.L. Andreasen,
teză de diserație, 2010, p. 95-96

„Sanctuarul ceresc este marea sursă de putere a lui Iehova de unde este
trimis, fiecaruia care este conectat cu El prin credință, tot ajutorul necesar
pentru biruirea oricărei ispite a lui Satana.”
S.N. Haskell, The Cross and Its Shadow, p. 22

„Să fim atunci activi și conștiincioși în lucrarea de a face mărturisiri cu privire
la toate greșelile noastre și să-i oferim lui Dumnezeu acele jertfe corespunzătoare,
pentru ca sângele ispășitor al lui Hristos să ne poată fi de folos, pentru ca toate
păcatele să ne fie îndepărtate, și cu bucurie să ne înălțăm pentru a ne întâlni
cu Regele nostru care vine.”
J.N. Loughborough, Adventist Review and Sabbath Herald, 15 august 1865,
„Thoughts on the Day of Atonement”

„Consecințele naturale ale respingerii darurilor Duhului au fost văzute
aici. Când s-a spus că darurile sunt necesare pentru desăvârșirea bisericii și
pentru a-i aduce la unitatea credinței (Efeseni 4) s-a răspuns că o astfel de
stare nu va avea loc niciodată înainte ca Domnul să vină. Dacă se presupune
că putem sta în timpul de strâmtorare și să fim luați la cer fără desăvârșire, sau
adunați fără unitate, nu ne mirăm de ce ei nu simt necesitatea darurilor Duhului Sfânt. Trebuie deplâns adânc că sunt unii care mărturisesc solia îngerului al treilea, cu vederi așa de limitate în privința lucrării care stă înaintea
noastră.”
J.H. Waggoner, Adventist Review and Sabbath Herald,
„Întâlniri în Iowa de Sud”, 6 august 1861

23
www.zguduireaadventismului.ro

Față în față cu responsabilitatea

Cei trei bine cunoscuți pastori adventiști care tocmai au fost citați, afirmă
aceleași lucruri ca și cei de dinaintea lor. În continuare vor urma două nume
mai puțin cunoscute: 1) J.H. Waggoner (1820-1889) care, deși nu a primit o
educație formală, a fost un gigant în realizări literale și un foarte bun cunoscător al limbilor greacă și ebraică și 2) D.T. Bordeau, evanghelist și misionar al
bisericii în Noua Anglie și Canada:

„Trebuie să ne scăpăm viețile, umblând pe căile datoriei și biruind orice
păcat, prin trăirea întregului adevăr, pentru a fi capabili să trecem prin timpul de strâmtorare fără Mijlocitor și să fim găsiți de Hristos la venirea Sa fără
pată și fără vină.”
D.T. Bordeau, Adventist Review and Sabbath Herald, 19 februarie 1867

Față în față cu responsabilitatea

Primele concluzii
Putem trage acum primele concluzii ale studiului nostru de până acum.
„Îndemnați” de Ellen White ne-am aruncat privirile peste câteva din scrierile
mileriților dezamăgiți și peste cele ale pionierilor și fondatorilor Bisericii
Adventiste de Ziua a Șaptea. Concluzia pe care o putem trage acum este, așa
cum a afirmat Ellen White, că subiectul sanctuarului a deschis înaintea lor un
sistem al adevărului complet și armonios. Ei au înțeles că în ceruri, începând
din octombrie 1844, se desfășoară o judecată de cercetare, asociată cu lucrarea
marelui preot din vechime în ziua ispășirii. Adevărul acesta nou și plin de
semnificație i-a condus la o altă înțelegere: poporul lui Dumnezeu trebuie să
îndreptățească Legea divină, iar lucrarea cerului este aceea de a aduce în viața
bisericii biruința asupra oricărui păcat.
Aceasta este cea mai importantă concluzie de până acum; că strâns legată de
doctrina sanctuarului și a judecății de cercetare, stătea învățătura adventistă
fundamentală a faptului că Dumnezeu la timpul sfârșitului va avea un popor
care nu va mai săvârși păcate, deși trece prin circumstanțele cele mai nefavorabile din câte au existat vreodată. Ei au înțeles că pentru a putea rezista în
acele timpuri de încercare au nevoie de lucrarea lui Isus în viața lor.
O a doua concluzie foarte importantă este aceea că preocuparea lor față
de subiectul biruinței păcatului era o țintă des întâlnită, pentru că doreau să
asculte sfatul lui Isus, acela de a fi desăvârșiți. Preocuparea lor nu era ceva
peste care cerul să-și fi pus dezaprobarea. În schimb, prin Ellen White, cerul
a pus în inimile lor preocuparea pentru acest subiect și pentru cercetare de
sine. Această țintă pe care și-au pus-o, de a nu mai avea păcat, nu le-a dăunat
spiritual, nu i-a condus la aberații teologice greșite și nu le-a dăunat din punct
de vedere spiritual, așa cum se afirmă3 că am păți noi dacă am avea acceași
țintă. Ei erau flămânzi și însetați după neprihănire și cei ce erau liderii mișcării îi încurajau în aceasta. Căutarea neprihănirii i-a consolidat în adevăr și i-a
făcut în stare să primească noile adevăruri pe care cerul le avea pentru ei. Sub
călăuzirea divină, adventismul timpuriu, deși format din oameni din diferite
biserici, a reușit să se ferească de teologia augustiniană care a dat o structură
teologiei Bisericii Catolice și de care marii reformatori, ca Luther și Calvin de
exemplu, nu au putut scăpa.
Dumnezeu avea un plan cu această biserică, iar subiectul sanctuarului, lucrarea lui Isus și dorința pentru o viață neprihănită i-a motivat alergarea.
3. Vezi Închiderea harului, Marvin Moore, Editura Viața și sănătate, 2018, pp. 238-239
www.zguduireaadventismului.ro
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„Înțelegerea că Hristos a început ultima lucrare în ziua antitipică a ispășirii
a avut un impact profund asupra credincioșilor. (…) Această lucrare specială
de curățare personală era necesară pentru a pregăti credinciosul pentru a trece cu
succes judecata de investigare de dinaintea celei de a doua veniri. Această opinie a
fost susținută pe deplin de pionierii adventiști sabatarieni ca Joseph Bates, James
și Ellen White, J.N. Andrews, Hiram Edson și Uriah Smith.”
Gerard P. Damsteegt, Ministry, „The Sanctuary and Adventist Experience”,
octombrie 1994

„Centrul și inima soliei advente pentru această generație se găsește în slujirea
pe care Hristos, Marele nostru Preot, o desfășoară în sanctuarul ceresc în favoarea poporului Său din această generație. Schimbarea în lucrarea de slujire
a avut loc, conform profeției, în anul 1844. Ea a continuat până în prezent și
este continuată până se pune capăt păcatului, până când este îndepărtat (…)”

W.W. Prescott, „The Gospel Message for To-Day”,
General Conference Daily Bulletin, 29 martie 1903, p. 53
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Acestea au fost frumoasele începuturi ale adventismului. Atunci, dorința
pentru a fi sfinți, curați și fără pată făcea parte din preocupările lor, era ținta
lor, erau însetați și flămânzeau după neprihănire. S-a schimbat oare această
orientare în scrierile adventiste în jurul anului 1915, anul în care Ellen White a
murit? Vom vedea acest lucru analizând câteva lucrări scrise de numele sonore ale adventismului din acel timp, precum și de persoane necunoscute nouă.

„În 1844 s-a petrecut exact ceea ce Scriptura a spus că se va petrece, iar Marele nostru Preot și-a schimbat slujirea din Sfânta în Sfânta Sfintelor. Mirele
a venit exact la timpul când s-a auzit strigarea: «Iată, Mirele vine!». Soliile
care au fost atunci date au fost în planul lui Dumnezeu și trebuiau să facă
exact lucrarea pe care Dumnezeu o avea în minte și să împlinească scopul
Lui precis pentru acel timp. (…) Predicarea slavei crucii lui Hristos, predicarea luminii care strălucește de la crucea Calvarului, predicarea neprihănirii
lui Hristos, ca singura speranță pentru mântuire, trebuie să se dezvolte în
această generație până la o întărire și o aplicare precisă a acestor adevăruri
în lumina istoriei și profeției advente. Și atunci când aceste adevăruri sunt
predicate în lumina istoriei și profeției advente, ele vor salva poporul din
păcat și de la a mai păcătui acum.”
W.W. Prescott, „The Gospel Message for To-Day”,
General Conference Daily Bulletin, 29 martie 1903, p. 54

„Scara desăvârșirii trebuie urcată treaptă cu treaptă. (…) Țintește sus, țintește spre semnul desăvârșirii - asemănarea cu Hristos. (…) Cei care se așteaptă să aibă viață veșnică trebuie să aibă caracterul desăvârșit al Aceluia care
a trăit pe acest pământ o viață fără păcat.”

Față în față cu responsabilitatea

Oliver Eaton, „Christ in You”, The Advent Review and Sabbath Herald, 17 noiembrie 1910

„În a doua epistolă adresată de Petru celor care dobândiseră «o credință de același preț» cu a sa, apostolul prezintă planul lui Dumnezeu pentru
dezvoltarea caracterului creștin. (…) Aceste cuvinte sunt pline de învățătură
și descoperă ideea fundamentală a biruinței. Apostolul înfățișează credincioșilor scara progresului creștin, fiecare treaptă reprezentând înaintarea în
cunoașterea lui Dumnezeu și în urcarea căreia nu este nici un loc de oprire.
Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, evlavia, dragostea de frați și iubirea
de oameni sunt treptele scării. Suntem mântuiți urcând treaptă după treaptă, suind pas cu pas, până la măsura idealului lui Hristos pentru noi. (…) El
dorește să-i vadă pe bărbați și pe femei atingând standardul cel mai înalt
și, atunci când prin credință ei se prind de puterea lui Hristos, când solicită
făgăduințele Sale sigure și le consideră ca fiind ale lor, când cu o stăruință
irezistibilă ei caută puterea Duhului Sfânt, ei vor ajunge desăvârșiți în El.
Nimeni nu ar trebui să dea greș în a atinge, în sfera lui, desăvârșirea caracterului creștin. Prin jertfa lui Hristos, s-a făcut posibil pentru credincios să primească toate lucrurile care aparțin vieții și evlaviei. Dumnezeu
ne cheamă să atingem măsura desăvârșirii și așează înaintea noastră exemplul caracterului lui Hristos. În natura Sa umană, desăvârșită printr-o viață
de continuă împotrivire față de rău, Mântuitorul a arătat că, prin conlucrarea
26
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cu Divinitatea, ființele omenești pot chiar în această viață să ajungă desăvârșirea
caracterului. Aceasta este asigurarea lui Dumnezeu dată nouă, ca noi să putem dobândi biruința deplină. Înaintea credinciosului este pusă posibilitatea
minunată de a fi asemenea lui Hristos, ascultător de toate principiile Legii.”
Ellen White, „Peter’s Last Epistle and His Death”, The Advent Review and Sabbath Herald,
19 septembrie 1912 & Faptele apostolilor, pp. 531-532

„Dumnezeu aștepta ca poporul Său din vechime
să-i slujească cu credincioșie în fiecare zi a anului;
dar în ziua ispășirii cerințe speciale le erau solicitate,
iar un eșec în a le respecta avea ca urmare îndepărtarea lor din adunarea Domnului. Dumnezeu a acceptat slujirea poporului Său de-a lungul veacurilor,
dar în timpul zilei antitipice a ispășirii, atunci când
judecata de investigare are loc în sanctuarul ceresc,
Dumnezeu așteaptă ca adunarea antitipică de pe pământ să își îndeplinească partea în antitip tot așa de
S.N. Haskell
credincios, după cum Hristos, Marele nostru Preot,
își îndeplinește partea Sa în ceruri. (…) Cei care sunt considerați vrednici în
timpul judecății de investigare vor trăi pentru un timp fără Mijlocitor. Experiența lor va fi diferită de a oricărei alte grupe care a trăit vreodată pe pământ.”

„Dumnezeu a asigurat copiilor oamenilor un viitor minunat. El a așezat
în fiecare suflet uman posibilități infinite și este planul Lui ca prin lucrarea
lui Hristos - «prin care El este în stare chiar a-şi supune Lui însuşi toate» - să
ajungem în cele din urmă la o stare de desăvârșire care a fost plănuită pentru
noi înainte de întemeierea lumii. Efeseni 1:4. Dar acest destin înalt la care suntem chemați, nu este nimic mai puțin decât a fi părtași ai proprii naturi a lui
Dumnezeu (2 Petru 1:4), să devenim ca El - ca El în caracter - pentru că acesta
este idealul ridicat de Mântuitorul nostru care ne invită să fim desăvârșiți,
aşa cum Tatăl nostru din cer este desăvârşit (Matei 5:48).
(…)
Hristos ca jertfă pentru păcat și sursa puterii pentru biruirea păcatului nu
are loc în schema umană a religiei.”
Winifred B. Jarrett, „The Deception of the Ages, The Righteousness of Christ vs. the
Righteousness of Man”, Review and Herald, 20 februarie 1919

27
www.zguduireaadventismului.ro

Față în față cu responsabilitatea

S.N. Haskell, The Advent Review and Sabbath Herald, 17 octombrie 1912,
„Duty of the Congregation on the Day of Atonement”

„Serviciul din sanctuarul pământesc ne
arată, de asemenea, că: pentru ca sanctuarul să fie curăţit şi cursul serviciului evangheliei din el să fie terminat, trebuia să fie
terminat mai întâi în poporul care lua parte
la acel serviciu. Cu alte cuvinte: în sanctuarul însuşi, fărădelegea nu putea înceta, nu
se putea pune capăt păcatului şi nu se putea face ispăşirea nelegiuirii, iar neprihănirea veşnică nu putea fi adusă, până când
lucrarea aceasta nu era realizată în fiecare
persoană care participa la serviciul sanctuarului. Sanctuarul însuşi nu putea fi curăţit până când nu era curăţit fiecare dintre
închinători. Sanctuarul însuşi nu putea fi
A.T. Jones
curăţit atât timp cât, prin mărturisirea oamenilor şi prin mijlocirea preoţilor, se revărsa în sanctuar un şuvoi de nelegiuiri, fărădelege şi păcate. Curăţirea sanctuarului, în ce priveşte sanctuarul
în sine, consta în scoaterea afară din sanctuar şi îndepărtarea din sanctuar a
tuturor călcărilor de lege ale poporului care, prin slujirea preoţilor, fuseseră
duse în sanctuar în decursul anului. Iar acest şuvoi trebuia să fie oprit de la izvorul lui din inimile şi vieţile închinătorilor, înainte ca sanctuarul în sine să poată
fi curăţat. Din acest motiv prima lucrare pentru curăţirea sanctuarului, era curăţirea poporului. Ceea ce era preliminar şi esenţial pentru curăţirea sanctuarului
în sine, pentru încetarea fărădelegilor şi aducerea neprihănirii veşnice, acolo,
era încetarea fărădelegilor, încetarea păcatelor, ispăşirea nelegiuirii şi aducerea
neprihănirii veşnice în inima şi viaţa fiecăruia din popor.”
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A.T. Jones, Calea consacrată spre desăvârșirea creștină, p. 117, Adventist Pioneer Library
Vezi 1888 Minneapolis, aplicație pentru iOS și Android

„În ziua de azi, există mulţi oameni în lume care simt că, datorită slăbiciunii cărnii, nu pot trăi niciodată o viaţă de biruinţă asupra păcatului. (…) În cele trei ispite pe care El le-a înfruntat în pustie este ascunsă orice ispită care-l asaltează pe om, şi biruindu-le, El a făcut astfel
posibil ca întreaga rasă umană să fie biruitoare asupra păcatului. Toţi cei
care Îl primesc au puterea de a deveni fii ai lui Dumnezeu. Ioan 1:12.”
John A. Rippey, Australian Signs of the Times,
„Hristos a trăit fără păcat, de aceea putem și noi”, 5 mai 1924
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„În ce măsură a împărtăşit Hristos natura noastră umană obişnuită?
«De aceea, în toate lucrurile I se cuvenea a fi făcut asemenea fraţilor Săi,
ca El să fie un Mare Preot milos şi credincios în cele privitoare la Dumnezeu,
pentru a face împăcare pentru păcatele poporului.» Versetul 17.
Notă. - În umanitatea Sa, Hristos a fost părtaş naturii noastre păcătoase
şi decăzute. Dacă nu este aşa, atunci El nu a fost «făcut asemenea fraţilor
Săi», nu a fost «în toate lucrurile ispitit asemenea nouă», nu a biruit aşa cum
trebuie să biruim şi noi şi, prin urmare, nu este Mântuitorul deplin şi desăvârşit de care omul are nevoie şi pe care trebuie să îl aibă pentru a fi salvat.
Concepţia că Hristos a fost născut dintr-o mamă imaculată sau fără păcat,
că nu a moştenit nicio tendinţă spre păcat şi din acest motiv nu a păcătuit, Îl
îndepărtează din sfera unei lumi căzute şi exact din locul în care este nevoie
de ajutor. Din partea umană, Hristos a moştenit exact ceea ce fiecare copil
al lui Adam moşteneşte – o natură păcătoasă. Din partea divină, chiar de la
conceperea Sa, El a luat fiinţă din Duh. Şi toate acestea au fost făcute pentru
a-l pune pe om într-o poziţie favorabilă şi pentru a demonstra că, în acelaşi fel,
oricine este «născut din Duh» poate obţine biruinţe asemănătoare asupra păcatului în propria carne păcătoasă. Astfel, oricine poate birui după cum Hristos a
biruit. Apocalipsa 3:21. Fără această naştere nu poate exista nicio biruinţă
asupra ispitei şi nicio izbăvire din păcat. Ioan 3:3–7.”

Față în față cu responsabilitatea

Bible Readings for the Home Circle (Lecturi biblice pentru familie), (1915), pp. 173-174
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„Prin ziua anuală a ispășirii au fost învățate multe adevăruri importante.
«În jertfele pentru păcat, aduse în timpul anului, fusese primit sângele victimei în locul păcătosului; dar sângele acesta nu făcuse o ispășire deplină pentru
păcat. El nu făcuse decât să procure mijloacele prin care păcatul era transferat
asupra sanctuarului. Prin aducerea sângelui ca jertfă, păcătosul recunoștea
autoritatea Legii, își mărturisea vinovăția nelegiuirii și credința în Domnul
Hristos, care trebuia să ridice păcatele lumii (dar nu era cu totul eliberat de
condamnarea Legii). (…) Sângele lui Hristos, ce era menit să-L elibereze pe păcătosul pocăit de condamnarea Legii, nu avea să șteargă păcatul; acesta avea
să rămână scris în sanctuar până la ispășirea finală; tot astfel în simbol, sângele jertfei pentru păcat îndepărta păcatul de la cel pocăit, dar rămânea în
sanctuar până la ziua cea mare a ispășirii.» - Patriarhi și profeți, pp. 355, 357 (…)
Haina neprihănirii caracterului lui Hristos acoperă păcatele acelora care
se pocăiesc și, dacă rămân credincioși, mijlocirea lui Hristos la judecata finală
va asigura îndepărtarea rapoartelor păcatelor celui ce a greșit.”
D.E. Lindsey, „An Occasion for Rejoicing”, Review and Herald, 18 martie 1920
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Noi concluzii și precauții
Concluziile acestea nu sunt diferite de cele anterioare. Observăm același
accent, aceeași preocupare, același mesaj. În peste 50 de ani de la apariția sa,
adventismul nu se schimbase în ce privește doctrina sanctuarului, a rolului de
Mare Preot a lui Isus, a judecății de cercetare, a timpului trăit fără Mijlocitor și
în mod special în ce privește posibilitatea biruinței păcatului. Ei încă vedeau în
aceasta starea în care trebuie să fie găsiți cei care trec prin timpul strâmtorării.
Ceea ce este important de remarcat acum, e ideea despre ispășire din pasajul
de mai sus, apărut în 1920 în revista Review and Herald. La aproape 5 ani de
la moartea lui Ellen White, biserica încă mai publica adevărul descoperit de
trioul Edson-Crosier-Hahn: ispășirea nu a fost făcută și nu a fost terminată la
cruce.
Acesta era unul din adevărurile fundamentale care deosebeau adventismul
de orice denominațiune creștină, separându-l ireconciliabil de orice biserică. Adventismul se găsea după peste 50 de ani de existență încă separat de
teologia devastatoare a augustinian-calvinismului și clădea încă pe doctrina
Sanctuarului.
Acum urmează partea de unde va începe provocarea pentru cititor. Fratele
sau sora care citește trebuie să răspundă la o întrebare, pe măsură ce continuă
să citească această broșură: Au rămas toți adventiștii, pastori și laici, neatinși
de plaga teologiei false, continuând să clădească pe doctrina sanctuarului?
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„Viziunea mea pe care ați publicat-o în Day-Star a fost scrisă pentru dumneavoastră, cu un profund sentiment de datorie, fără să mă fi așteptat că va fi
publicată. Dacă pentru o singură clipă m-aș fi gândit că va fi răspândită printre cititorii revistei dumneavoastră, aș fi punctat mai clar unele lucruri care au
fost lăsate pe dinafară. Pentru că cititorii Day-Star au văzut o parte din ceea
ce Dumnezeu mi-a descoperit, și pentru că partea pe care nu am scris-o este
de o importanță vitală pentru cei neprihăniți, în umilință vă cer să publicați
și aceasta în lucrarea voastră. Dumnezeu mi-a arătat următoarele, cu un an
în urmă în această lună: Am văzut un tron, și pe el stăteau Tatăl și Fiul Său,
Isus Hristos. (…) L-am văzut pe Tatăl ridicându-se de pe tron, și într-un car
de foc a intrat în Sfânta Sfintelor după perdea și s-a așezat. (…) Apoi Isus S-a
ridicat de pe tron, iar majoritatea celor care erau plecați, s-au ridicat împreună cu El. Și nu am văzut nici o rază de lumină care să treacă de la Isus la
mulțimea nepăsătoare după ce S-a ridicat, și au fost lăsați într-un întuneric
imens. Cei care s-au ridicat atunci împreună cu Isus și-au ținut ochii fixați pe
El în timp ce părăsea tronul, și i-a condus pe o cale îngustă, apoi, şi-a ridicat
braţul drept şi L-am auzit spunând cu glasul Său încântător: «Aşteptaţi aici;
Mă duc la Tatăl Meu să primesc Împărăţia; păstraţi-vă veşmintele nepătate,
iar Eu mă voi întoarce după puţină vreme de la nuntă şi vă voi primi». Apoi
un car de foc, cu roţile ca văpăile de foc, înconjurat de îngeri, a venit acolo
unde Se afla Isus. A păşit în car şi a fost purtat în Sfânta Sfintelor, unde şedea
Tatăl. Acolo L-am privit pe Isus, un impunător Mare Preot, stând în picioare
înaintea Tatălui. Pe tivul veşmântului Său erau un clopoţel şi o rodie, un
clopoţel şi o rodie. Scopul lui Satana era de a-i păstra în starea de amăgire, de a-i trage înapoi şi de a-i amăgi pe cei din poporul lui Dumnezeu. Am
văzut unul câte unul, părăsind grupul care se ruga lui Isus în Sfânta Sfintelor,
alăturându-se celor dinaintea tronului și au primit din influența nesfințită a lui
Satana.”
Scrisoarea 1, 1846, Ellen Harmon către Enoch Jacobs, 15 februarie 1846
publicată în Day-Star Extra, 14 martie 1846

Această parte din prima viziune pe care Ellen White nu o amintise în prima
scrisoare este de importanță vitală pentru noi, adventiștii. Ea ne arată că unii
din cei ce Îl urmaseră pe Isus când a intrat în Sfânta Sfintelor, adică cei ce L-au
urmat pe Isus după 22 octombrie 1844, se vor întoarce spre sfânta, acolo unde
pe tron este așezat Satana. Să fie aceasta o modalitate prin care Dumnezeu ne
avertizează și sfătuiește?
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Facem acum un pas mai departe în studiul nostru și vă rog să mergeți la pagina 8, acolo unde Ellen White relatează prima ei viziune către Enoch Jacobs.
Recitiți relatarea ei, apoi citiți pasajul de mai jos care face parte dintr-o a doua
scrisoare trimisă de Ellen White către Jacobs:

Față în față cu responsabilitatea

Din nefericire, istoria adventă consemnează rapoartele triste ale unora din
cei care s-au întors de la doctrina sanctuarului. Primul este chiar unul din cei
trei care a studiat-o dupa 22 octombrie; O.R.L. Crosier. Un alt nume important
este cel al lui M.D. Canright. A.F. Ballenger, deși a păstrat ideea unui sanctuar
ceresc, nu a mai crezut în existența literală a acestuia și astfel a renunțat la
multe adevăruri. În urma unui sondaj realizat de Conferința Generală se poate vedea că trei diviziuni îmbrățișează cu toată inima doctrina sanctuarului în
proporție de sub 50%, media pe cele 13 diviziuni fiind de 56%. Un procent mai
mult decât îngrijorător, având în vedere ce reprezinta sanctuarul pentru noi.
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„Orice pastorul Canright spunea sau scria la timpul său, însemna tot așa
de mult pentru poporul nostru ca și cuvintele celor mai proemineți lideri,
astăzi. (…) Într-o duminică seara, în cea mai mare biserică din partea de vest
el a vorbit despre moștenirea sfinților la mai mult de 3000 de persoane (…).
După rugăciune nu m-am putut apropia de el timp de mai mult de o jumătate de oră din cauza multor oameni care îl înconjurau, complementându-l și mulțumindu-i pentru discursul măiestrit. (…) După un timp lung am
fost singuri și am mers într-un parc frumos al orașului, peste drum, care era
aproape gol din cauza orei târzii din noapte, și ne-am așezat să discutăm (…).
Dintr-o dată s-a ridicat în picioare și a zis: «D.W., eu cred că aș ajunge un om
mare dacă nu ar fi solia noastră nepopulară». Nu am răspuns imediat pentru
că eram șocat auzind un mare predicator făcând o astfel de declarație (…).
Apoi m-am ridicat, am pășit în fața lui și cu mult sentiment am spus: «D.M.,
solia te-a făcut ce ești, iar în ziua în care o vei părăsi, îți vei îndrepta pașii
înapoi unde ea te-a întâlnit». (…)
«Aș fi fericit să mă întorc, dar nu pot! E prea târziu! Sunt pierdut pentru
totdeauna! Pierdut!». În timp ce plângea pe umărul meu mi-a mulțumit pentru tot ce am încercat să fac pentru a-l salva de momentul nefast. El a spus:
«D.W., orice faci, niciodată să nu lupți împotriva soliei.»”
D.W. Reavis, Australian Record, „I Remember Pastor D.M. Canright”, 13 iulie 1981

„După o prezentare adresată unui grup de profesori adventiști din universitățile adventiste din lume, am dat drumul la întrebări. Un savant cu o voce
blândă a reacționat la prezentarea mea spunând: «Dacă lucrurile sunt așa
cum ai argumentat, noi nu aparținem aceleiași biserici». Nu am știut ce să răspund. Am fost prins cu garda jos. Deși nu am cunoscut personal membrii
grupului, am știut că toți sunt credincioși adventiști care predau în instituțiile educaționale adventiste. Cum poate un alt coleg adventist să ajungă la o
astfel de concluzie șocantă? La urma urmei am avut o prezentare adventistă
standard pentru un grup de colegi credincioși. După un moment de ezitare
m-am aventurat să întreb: «Ce predai?». Grupul a pufnit în râs. După ce râsul
s-a potolit am aflat răspunsul. Interlocutorul meu era profesor de teologie.
La acel moment am considerat incidentul ca o exagerare. Totuși, cu trecerea
timpului, am ajuns să îmi dau seama că colegul meu avea dreptate. Deși suntem
membri ai aceleiași denominațiuni și predăm pentru același sistem educațional,
noi nu aparținem aceleiași biserici. Poate o casă, dezbinată împotriva ei însăși,
să dăinuiască? Marcu 3:25.”
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Fernando Canale, fost profesor emerit al Universității Andrews, ne pune în
încurcătură cu următoarele afirmații:

Față în față cu responsabilitatea

„La începutul lui ianuarie 2001 am primit o invitație pentru a participa la
trei conferințe internaționale despre credință și știință, organizate de Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea (2002-2004). În timpul întâlnirilor am înțeles că dezbinările teologice adânci care operează în prezent în Biserica Adventistă nu vor dispărea din inerție sau prin pronunțări administrative.
În schimb, existența lor va seculariza mentalitatea generației tinere, transformând adventismul într-o denominațiune evanghelică postmodernă. (…)
Aproximativ acum patru ani, administrația seminarului a creat un nou curs
intitulat Bazele teologice ale spiritualității și uceniciei. Am fost unul dintre
cei trei instructori desemnați să predea cursul. Însărcinarea aceasta m-a împins, oarecum, în afara ariei specialității mele, teologia, în apele nefamiliare
ale practicării misiunii. În timpul lecturilor mele am descoperit că pentru a
păstra și atrage tinerii, slujirea și închinarea evanghelică devine postmodernă, ecumenică, îndepărtându-se progresiv de Scriptură și se apropie de Biserica Romano-Catolică. Spre surprinderea mea am înțeles că adventiștii biblici
urmează aceeași cale. Cel mai probabil adventiștii, împrumutând liber și fără
critică gândirea teologică și practica misionară din puțurile surselor evanghelice,
construiesc idei filozofice nebiblice pe care le putem găsi în urmă, în tradiția teologică Romano-Catolică.” (…) „Cu toate acestea, sunt convins că cei mai mulți
dintre adventiștii care promovează inovațiile, urmând îndeaproape cele mai
noi tendințe evanghelice, nu sunt conștienți că schimbă esența și natura adventismului. Mai mult decât atât, eu cred că majoritatea liderilor adventiști și
a membrilor bisericii nu înțeleg ipotezele și consecințele neintenționate ale
schimbărilor în practicarea misiunii. (…) Totul se schimbă, de asemenea și
adventismul. Nu toate schimbările au aceeași importanță. Unele sunt neimportante, altele sunt cruciale. Schimbările la fundație au consecințe pe termen lung, pentru întreaga comunitate. În plus, schimbările nu au loc peste
noapte. Ele iau timp și implică cauze complexe și multiple (…). Schimbările
în fundația unei clădiri sau comunități sunt cruciale și au consecințe pe termen lung. Fundația de la care adventismul și-a început existența și pe care
stă, este Cuvântul lui Dumnezeu prezent în Scriptură. (…) criza de identitate și
dezbinarea doctrinală, pe care adventismul o experimentează la începutul secolului al XXI-lea, scoate în evidență că are loc o macro-schimbare la nivelul fundației
de la care ar trebui să apară schimbările: cultura eclipsează Scriptura. Eclipsarea
Scripturii este blocarea, acoperirea, obscurarea, ascunderea, mascarea, învăluirea, învelirea, întunecarea rolului și înțelegerii conținutului Scripturii în
viața, închinarea, spiritualitatea, gândirea și acțiunea credincioșilor adventiști. Eclipsarea Scripturii este întotdeauna parțială.”
Fernando Canale, The Eclipse of Scripture and the Protestantization of the Adventist Mind:
Part 1: The Assumed Compatibility of Adventism with Evangelical Theology and Ministerial
Practices, JATS, 21/1-2, 2010
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„Ipoteza cercetată în această serie este aceea că eclipsarea Scripturii rezultă din procesul de protestantizare al gândirii adventiste, care, la rândul lui,
rezultă din presupunerea generalizată că teologia evanghelică este corectă în toată doctrina creștină, cu excepția particularităților adventiste. (…) Speranța mea
este că fiind conștienți de protestantizarea gândirii adventiste și de eclipsarea Scripturii, noile generații de credincioși vor fi capabile să respingă aceste
tendințe gândind în lumina principiului sola-tota-prima Scriptura.”

„Adventismul se schimbă și experimentează o
criză de identitate și o adâncă dezbinare teologică. Deși, fără îndoială, sunt multe cauze în spatele
acestei situații actuale, în această serie de două articole am ales să explorăm una: eclipsarea Scripturii
în mintea și acțiunea bisericii. Eclipsarea Scripturii
este: blocarea, acoperirea, estomparea, ascunderea,
mascarea, învăluirea, tăinuirea, înnegrirea rolului
și înțelegerii conținutului Biblic în: viața, închinarea, spiritualitatea, gândirea și acțiunea credinFernando Canale
cioșilor adventiști. Eclipsarea Scripturii este întotdeauna parțială. Începe cu neglijarea studiului Bibliei și continuă pentru
a bloca înțelegerea Scripturii prin îmbrățișarea de căi culturale diferite, de
gândire și interpretare a Scripturii.
Ipoteza pe care o explorăm în această serie este că eclipsarea Scripturii în
adventism își are originea, printre alte cauze, în procesul de protestantizare
a minții adventiste. La rândul lui, acest proces își are originea în convingerea că
teologia evanghelică este corectă pentru că pleacă de la o aplicare consecventă a
principiului sola-tota-prima Scriptura. (…)
Liderii adventiști încă consideră doctrina sanctuarului ca fiind diferența
esențială a unicității adventismului. Totuși, ei, implicit, încep să folosească
Evanghelia ca rol macro hermeneutic pentru interpretarea biblică, construcția
teologică și metodologiile pastorale. Această mișcare subtilă și implicită în macro hermeneutica metodologiei teologice adventiste, devine baza pentru
protestantizarea adventismului pe care o experimentăm în secolul al XXIlea.
Încet, înțelegerea teologică evanghelică a doctrinei îndreptățirii prin credință,
(…) înlocuiește doctrina sanctuarului ca viziune macro hermeneutică prin care
adventiștii timpurii au interpretat Scriptura (…)
Oficial, instituțional, liderii adventiști continuă să afirme cu creierele lor
doctrinele biblice, în timp ce teologiile și practicile evanghelice le modelează
progresiv inimile și acțiunile.”
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Ibidem.

„În unele sectoare ale bisericii, combinarea abaterii aduse de Questions on
Doctrine și Movement of Destiny, de la sanctuar la evanghelia evanghelică, împreună cu utilizarea metodologiei istorico-critice, a condus la intensificarea
protestantizării minții și stilului de viață adventist.”
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Idem., Part 2: From the Evangelical Gospel to Culture

De acum înainte, în acest studiu și în următoarele, ne vom ocupa de afirmațiile lui Fernando Canale. Le reamintesc:
1) nu toți cei care sunt membri ai bisericii sau angajați ai aceluiași sistem
educațional, aparțin aceleiași biserici;
2) în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea operează dezbinări teologice;
3) el crede că problema acestor dezbinări teologice este rezultatul apropierii
de teologia evanghelică (a se înțelege augustinian-calvinistă);
4) această apropiere modifică esența și structura adventismului;
5) se manifestă o criză de identitate;
6) Doctrina Sanctuarului este înlocuită de teologia evanghelică a doctrinei
neprihănirii prin credință;
7) cu o astfel de abordare teologică, ne vom îndrepta spre Biserica Romano-Catolică;
8) două cărți sunt acuzate ca generând această stare. Prima, Questions on
Doctrine, este o lucrare a Conferinței Generale publicată în 1957. Vom reveni
asupra ei. A doua, Movement of Destiny, este scrisă de autorul principal al primei, omul de aur al Conferinței Generale în anii 1950.
De ce ne interesează aceste afirmații? Pentru că dacă sunt adevărate, în cadrul adventismului sunt predicate două evanghelii, fapt care nu este contestat
de teologii de la revista pastorală Ministry, octombrie 1994, care au afirmat că
există 5 evanghelii în adventism. În esență sunt doar „două”: cea adevărată, iar
celelalte, oricâte ar fi ele, cea falsă.
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Folosind afirmațiile lui Canale, facem acum primii pași în identificarea
adventismului evanghelic. Un prim citat vine dintr-o revistă adventistă din
Australia, Adventist Record, 20 octombrie 2018, iar al doilea din cartea Dumnezeu, Scriptura și Biserica: tratat de teologie, hristologie și spiritualitate, editată de
Editura Universității Adventus, Cernica, 2019.
„Fiecare om născut după Adam a fost corupt involuntar din cauza alegerii lui
Adam împotriva lui Dumnezeu. (…) păcatul originar al lui Adam prezice condiția și destinul nostru. (…)
În cele din urmă, păcatul va fi eradicat din viețile noastre la glorificare, atunci
când Isus se întoarce. Noi ne vom lupta cu păcatul până atunci (vezi Romani
8:18, 21). (…)
În concluzie, îndreptățirea noastră în Isus acoperă condamnarea noastră
juridică. Sfințirea prin credința în Isus are de-a face cu carnalitatea noastră
voluntară și glorificarea pe care o primim când Isus revine va îndepărta pentru totdeauna corupția involuntară.”
Adventist Record, 20 octombrie 2018

„(…) desăvârșirea moral-spirituală, în concepția lui Ellen White, nu înseamnă
«perfect sinlessness», «lipsa desăvârșită de păcate», ci «love that is made perfect», «dragostea care este făcută desăvârșită» prin prezența Duhului Sfânt
în viața persoanei. O asemenea persoană este victorioasă, fiindcă nu tolerează în
viața sa nici supremația păcatului la singular și nici pe cea a păcatului la plural.
(…) Persoana victorioasă, deci perfectă, este cea care poate, în anumite circumstanțe imprevizibile, adverse sau din cauza neatenției, să și păcătuiască:
(este citat 1 Ioan 2:1).”
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Zoltan Szalos-Farkas, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, tratat de teologie, hristologie și spiritualitate, Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, p. 327
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Aceste două citate sunt un indiciu clar al prezenței unei evanghelii străine adventismului. Ambele prezintă că problema păcatului va fi rezolvată în
dreptul omului doar la o doua venire. Desigur, ar fi incorect să avansăm ideea,
doar din câteva rânduri, că acestea sunt reprezentările unei false evanghelii. E
nevoie de mai mult, și va fi, dar pentru moment aș dori să intrăm pe tărâmul
celor care nu aderă la ceea ce am citit noi, în primele 26 de pagini ale acestei
broșuri, cu privire la biruința păcatului. Există o luptă vizibilă împotriva a
ceea ce este numit TEOLOGIA ULTIMEI GENERAȚII. Anul trecut în Statele
Unite au fost tipărite trei cărți împotriva ideei de biruință deplină a păcatului.
Iată un dialog între unul din autori, George Knight și președintele editurii la
care i s-a publicat cartea, Dale E. Galusha.
„Evenimentele ultimelor zile și ultima generație: un interviu cu dr. George
Knight.
Întrebare: Tonul acestei cărți pare a indica faptul că subiectul este unul
foarte personal pentru tine. De ce?
Răspuns: Cartea este deosebit de personală în multe feluri, pentru că
m-am luptat cu aceste chestiuni chiar din 1961 când am devenit adventist.
La început am acceptat din inimă teologia ultimei generații și imediat după
botez i-am promis lui Dumnezeu că voi fi prima persoană desăvârșită (fără
păcat) după Hristos. După 8 ani în această direcție am renunțat, am părăsit
pastorația și m-am gândit că am terminat-o cu adventismul și creștinismul.
Însă după șase ani „într-o țară îndepărtată” am fost convertit la Hristos, mai
degrabă ca Mântuitor decât în principal ca Exemplu. (…) Următorul an m-a găsit predând la Universitatea Andrews, unde am profesat timp de 30 de ani,
timp în care o mare parte din scrierile mele au tratat subiecte legate de teologia
ultimei generații, ajutând oamenii să vadă falsitățile ei.
Întrebare: De ce ar trebui oamenii să citească această carte? Într-o propoziție sau două.
Răspuns: Oamenii ar trebui să citească această carte deoarece demască o înșelătorie foarte mare, care a condus mulți adventiști în direcții greșite. Trebuie
citită nu numai pentru a scăpa de un sistem de credință distructiv, ci și pentu a
înțelege chestiunile controversate de la centrul ei.
Întrebare: Vezi analogii între subiectele pe care le tratezi în această carte și
chestiunile de care biserica a trebuit să se ocupe în trecut?
Răspuns: Subiectele din această carte sunt atât prezente cât și istorice. Într-un fel sau în altul, adventismul s-a luptat din anii 1890 cu idei greșite despre desăvârșire și rolul ultimei generații în legătură cu a doua venire. Trebuie
să ne bazăm mai puțin pe tradiția adventistă și mai mult pe învățătura clară a
Bibliei.

https://spectrummagazine.org/article/2018/06/08/end-time-events-and-last-generation-interview-dr-george-knight
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Nu uitați unde suntem. Trebuie să vedem dacă afirmațiile lui Canale sunt
corecte, iar acum s-a mai adăugat un scop: să studiem dacă teologia ultimei
generații împotriva căreia a luptat Knight este un rău adus adventismului sau
chiar doctrină adventistă curată și sănătoasă. Nu vom face aceasta acum, ci în
studiile 3-5. Doresc acum să introducem un nou element cu care vom lucra în
studiul nostru, solia neprihănirii prin credință, predicată la Minneapolis în
1888, despre care ni se spune că a fost nimic altceva decât teologia lui Luther și
a reformatorilor în privința neprihănirii prin credință:
„În ce a constat învăţătura despre neprihănirea prin credinţă, care a devenit izvorul principal al marii redeşteptări adventiste [1888], aşa cum a fost
prezentată şi accentuată de Ellen White şi de alţii? A fost aceeaşi doctrină pe
care o prezentaseră Luther, Wesley şi alţi slujitori ai lui Dumnezeu.”
L.H. Christian, The Fruitage of Spiritual Gifts, 1947, p. 239

„Cel mai mare eveniment al deceniului optzeci [anii 1880] din experienţa
adventiştilor de ziua a şaptea a fost recuperarea sau reafirmarea şi noua conştientizare a credinţei lor în doctrina fundamentală a creştinismului.”
A.W. Spalding, Captains of the Host, 1949, p. 583

„Unde a fost doctrina îndreptăţirii prin credinţă care avea să fie descoperită
în 1888 şi în anii precedenţi? În punctele de credinţă ale bisericilor protestante
din acel timp (…). Aceleaşi biserici respingeau mesajul adventist şi Legea lui
Dumnezeu, dar susţineau, cel puţin formal, doctrina îndreptăţirii prin credinţă.”

„Noi nu am fost prea conştienţi de faptul că aceste mişcări spirituale paralele - ale organizaţiilor şi oamenilor din afara mişcării adventiste - aveau aceeaşi preocupare generală şi acelaşi accent şi apăreau aproximativ în acelaşi timp
(…). Impulsul a venit în mod vizibil de la aceeaşi Sursă. La timpul potrivit, în
1888, neprihănirea prin credinţă a fost adusă în centrul atenţiei. De exemplu,
renumitele Conferinţe Keswick din Britania au avut scopul de a «promova
sfinţirea practică» (…). Cincizeci de oameni ar putea fi enumeraţi cu uşurinţă
în ultimele decenii ale secolului al nouăsprezecelea şi primele decenii ale
secolului al douăzecilea (…), toţi punând accentul pe aceeaşi idee generală.”
Le Roy A. Froom, Movement of destiny, 1971, pp. 319-320

„Geniul mesajului lor din 1888 a fost acela că au combinat cele două jumătăţi ale pasajului din Apocalipsa 14:12. Ei nu numai că au prezentat poruncile lui Dumnezeu, ci au predicat doctrina credinţei pe care o proclamaseră
predicatorii neprihănirii. Aşadar, din perspectiva lui Ellen White, importanţa
39

www.zguduireaadventismului.ro

Față în față cu responsabilitatea

N.F. Pease, By Faith Alone, 1962, pp. 138-139

mesajului de la 1888 nu a fost o doctrină adventistă specială a îndreptăţirii
prin credinţă, dezvoltată de Jones şi Waggoner. Mai degrabă, a fost reunirea
adventismului cu punctele de credinţă creştine fundamentale în legătură cu mântuirea.”
George Knight, A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 1998, pp. 108-109, 113,
Apud. Ron Duffield, Întoarcerea ploii târzii, pp. 166-167
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Aceeași opinie este circulată și în predicile ținute în bisericile din România,
după cum se observă în această poză dintr-o prezentare Power Point, realizată
de un pastor și apoi dată celorlalți, care nu verifică ce transmit mai departe:

Ultimele șase citate afirmă că solia neprihănirii prin credință a fost recuperată de Biserica Adventistă în 1888 la Minneapolis, fapt care ridică o nouă
provocare pentru dumneavoastră: să descoperiți dacă este sau nu adevărat. Ne
apropiem de încheierea primului studiu și va trebui să sintetizăm totul.
Concluzii finale
În peste 50 de ani de adventism am văzut că în ceea ce privește doctrina sanctuarului, ispășirea și biruința păcatului, biserica nu s-a schimbat. Însă, atenți
la a doua scrisoare a lui Ellen White către Jacobs (vezi pagina 31) și provocați
de declarațiile profesorului Fernando Canale, noi trebuie să vedem: 1) dacă
în adventism avem o teologie evanghelică, 2) dacă teologia ultimei generații,
împotriva căreia a vorbit George Knight, este distructivă pentru noi sau este
chiar adventismul născut în 1844 și 3) dacă ceea ce a fost predicat la Minneapolis a fost neprihănirea prin credință a reformatorilor sau o solie cu totul
specială, care alături de doctrina sanctuarului trebuia să dea viață bisericii.
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Al patrulea punct în studiul nostru este legat de subiectul central al celor
trei puncte de mai dinainte: Se poate birui păcatul? Ultima generație va trăi
fără a mai păcătui în timpul când Isus nu va mai fi Mijlocitor?
„Printre adventiști, istoria doctrinei s-a învârtit în mare măsură în jurul chestiunii desăvârșirii. Fixarea pe desăvârșire a apărut prin identificarea adventistă
timpurie, a lor înșiși cu cei 144000 din Apocalipsa 14:1 și 7:4, un grup special
despre care se spune că sunt fără pată și fără vină. Lucrul acesta, combinat cu
ținta escatologică din Noul Testament, că la timpul sfârșitului Dumnezeu va
avea o biserică «fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta» (Efeseni
5:27), i-a condus pe unii adventiști să susțină posibilitatea desăvârșirii aici pe pământ. Alții nu sunt de acord, și sugerează că desăvârșirea fără păcat este posibilă
doar ca un dar al harului lui Dumnezeu, așezată la timpul celei de a doua veniri
asupra acelora care au rămas credincioși Lui.”
Handbook of Seventh-day Adventist Theology, John H. Fowler, „Sin”, p. 265

„Satana inventează nenumărate planuri pentru a ne ocupa mintea, așa ca ea să
nu stăruie asupra lucrării pe care ar trebui să o cunoaștem foarte bine. Arhiamăgitorul urăște adevărurile mari, care scot în evidență o jertfă ispășitoare și un
Mijlocitor puternic. El știe că, în ceea ce-l privește, totul depinde de abaterea
minților de la Isus și de la adevărul Său. Aceia care vor să se împărtășească
de meritele mijlocirii Sale nu trebuie să îngăduie nimănui să se amestece în
datoria lor față de o sfințenie desăvârșită, în temere de Dumnezeu. Ceasurile
prețioase, în loc să fie dedicate plăcerii, expunerii sau căutării de câștiguri,
ar trebui devotate studiului cu rugăciune stăruitoare a Cuvântului Adevărului. Subiectul cu privire la Sanctuar și la judecata de cercetare trebuie să fie clar
înțeles de către poporul lui Dumnezeu. Toți au nevoie de o cunoaștere personală a
poziției și a lucrării Marelui lor Preot. Altfel, le va fi cu neputință să arate credința
care este absolut necesară în vremea aceasta sau să ocupe locul pe care Dumnezeu
dorește ca ei să-l ocupe. Fiecare are un suflet de câștigat sau de pierdut.”
Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 488
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Față în față cu responsabilitatea

Cred că fiecare dintre noi a înțeles miza acestui studiu și faptul că neutralitatea nu este o opțiune. Adventismul a clădit totul pe sanctuar. Dacă nu facem
la fel, nu suntem adventiști.
În studiul al doilea vom vedea relația care există între părțile componente
ale sistemului adevărului și faptul că nu putem modifica ceva într-un loc fără
a strica totul.

Studiul 2
„Un sistem complet al adevărului”
Informații preliminare

„Calea ta, Dumnezeule, este în sanctuar (…).”
Psalmul 77:13, Fidela

Primul studiu ne-a lăsat în urmă o mare provocare și responsabilitate. Aceea de
a cerceta Biblia, scrierile lui Ellen White și istoria adventă pentru a afla dacă noi
am primit cu adevărat moștenirea luminii și suntem apți pentru a o da mai departe
noii generații despre care spunem că este biserica de azi și de mâine. În același timp,
provocarea pentru cei tineri este aceeași, ei fiind nevoiți să se asigure că primesc moștenirea adevărată, singura care îi poate face biserica de azi și de mâine.
Studiul al doilea va porni de la afirmația lui Ellen White:
„Subiectul sanctuarului a fost cheia care a descuiat taina înțelegerii dezamăgirii
din anul 1844. El a deschis vederii un sistem complet al adevărului, legat și armonios, arătând că mâna lui Dumnezeu dirijase marea mișcare adventă, și a
descoperit totodată și datoria prezentă, poziția și lucrarea poporului Său.”
Tragedia veacurilor, p. 423, 1888, 4SP

În acest studiu vom trasa câteva linii de legătură între principalele doctrine ale
adventismului și vom arată relația strânsă care există între ele, pentru a descoperi
acel „sistem complet al adevărului, legat și armonios”. Evident, totul va porni de la
sanctuar și rolul pe care acesta îl are în istoria dezvoltării Bisericii Adventiste de Ziua
a Șaptea.
Vom alege șase subiecte biblice foarte importante și vom arată relația dintre ele.
Acestea sunt: sanctuarul, judecata de cercetare, tema marii lupte, natura păcatului,
natura Domnului Hristos și neprihănirea prin credință. Pentru fiecare din aceste
subiecte vom folosi câteva pasaje din scrierile lui Ellen White, pentru a înțelege subiectul și pentru a vedea relația dintre acest subiect și celelalte.
Studiul al doilea vine în completarea primului, fără a acoperi toate aspectele pe
care le ridică. El este intenționat doar ca un suport suplimentar al studiului anterior,
dar care să ajute pe parcursul studiilor 3-5, care formează punctul culminant al acesti
broșuri. Înainte de a porni să nu uităm:
„Îngerul care mă însoțea a spus: « Sunt iarăși dezamăgiți în așteptările lor. Isus
nu poate veni pe pământ încă. De dragul Lui, ei trebuie să îndure încercări
mai mari. Trebuie să renunțe la rătăcirile și tradițiile primite de la oameni și să se
întoarcă cu totul către Dumnezeu și către Cuvântul Său. Ei trebuie să fie curățiți,
albiți și încercați. Cei care vor suporta acea amară încercare vor obține o biruință veșnică.»”
Scrieri timpurii, p. 243
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„Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului, din Sanctuarul de sus, este tot
atât de importantă, pentru Planul de Mântuire, ca moartea Sa pe cruce. Prin
moartea Sa, El a început acea lucrare, pe care, după înviere, S-a înălțat să o desăvârșească în ceruri. Trebuie să intrăm prin credință dincolo de perdea, «unde
Isus a intrat pentru noi ca înainte-mergător» (Evrei 6: 20). Acolo se reflectă
lumina de la crucea de pe Calvar. Acolo putem câștiga o înțelegere mai clară
a tainelor mântuirii.”
Tragedia veacurilor, p. 488

„Din Sfânta Sfintelor se continuă marea lucrare de instruire. Îngerii lui
Dumnezeu comunică cu oamenii. Hristos oficiază în Sanctuar. Noi nu Îl urmăm în Sanctuar aşa cum ar trebui să o facem. Hristos şi îngerii Săi lucrează
în inimile oamenilor. Biserica de sus, unită cu biserica de jos, luptă lupta cea
bună pe pământ. Trebuie să aibă loc o curăţire a sufletului aici pe pământ, în
armonie cu lucrarea lui Hristos de curăţire a Sanctuarului din cer.” - Materialele
1888, p. 27
Materialele 1888, p. 27
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„Un sistem complet al adevărului”

Sanctuarul

Cele două citate ne spun că Isus prin moarte a început o lucrare pe care s-a
dus să o finalizeze în ceruri și că noi trebuie să curățim sufletele noastre de
păcat în timp ce Isus curăță sanctuarul ceresc. Observați că Ellen White nu
spune că Domnul a încheiat lucrarea la cruce, ci că acolo a început-o. Observați că nu spune că a făcut o lucrare a cărei beneficii sunt acum aplicate
bisericii în Sfânta Sfintelor. Pentru Ellen White ultima etapă a mijlocirii lui
Isus are loc acum, în timpul judecății de cercetare:

Judecata de
cercetare
„Aceia care vor trăi pe pământ atunci când va înceta mijlocirea Domnul
Hristos în Sanctuarul de sus, vor trebui să stea în fața unui Dumnezeu sfânt
fără mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să fie
curățite de păcat prin sângele stropirii. Prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare, trebuie să fie biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata
de cercetare se continuă în cer, în timp ce păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din Sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă
o lucrare deosebită de curățire, de îndepărtare a păcatelor. Această lucrare este
mai clar prezentată în soliile din Apocalipsa capitolul 14.”

„Un sistem complet al adevărului”

Tragedia veacurilor, p. 425

Acum putem ridica câteva întrebări:
1) De ce este nevoie de biruință în lupta cu cel rău?
2) De ce trebuie să aibă loc o curățire de păcate, de îndepărtare a păcatelor
din popor?
3) De ce trebuie să fie hainele fără pată și caracterele curățite de păcat?
4) Ce înseamnă biruință, caracter curățit de păcat, fără pată, pentru ultima
generație care va trăi pe pământ atunci când Isus va reveni?
La aceste întrebări ne răspunde subiectul temei marii lupte dezvoltat de
Ellen White în scrierile sale. Tema mari lupte i-a fost repetată în viziune în
1858. Cu 10 ani înainte ea văzuse lucrurile revelate, dar acum i s-a cerut să le
scrie. Așa s-a născut cartea Tragedia veacurilor. Tema Marii Lupte este cheia
care deschide ceea ce pare a fi vag, paradoxal, chiar contradictoriu în mintea
adventismului de astăzi. Înțelegând imaginea de ansamblu, îmbogățită de
tema marii lupte, putem aprecia mai bine modelul didactic al serviciului din
sanctuar și putem avea o înțelegere clară a lucrării pe care Domnul Isus o
desfășoară acum în calitate de Mare Preot în sanctuarul ceresc.
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Tema marii
lupte

„Legea lui Dumnezeu a fost marele subiect al luptei din ceruri.”
Ellen G. White , Manuscript Releases, vol. 5, p. 269

„La început, marea luptă s-a dat în legătură cu Legea lui Dumnezeu. (…) Marea luptă a început în ceruri și avea să fie decisă în același loc, pe același teren pe
care Satana îl pretindea ca fiind al lui.”
Patriarhi și profeți, p. 69

„Satana, îngerul căzut, declarase că niciun om nu poate ţine Legea lui Dumnezeu după neascultarea lui Adam.”
Din aceste trei citate înțelegem că: 1) problema principală care a condus la
lupta din ceruri a fost legea lui Dumnezeu; 2) lupta va fi decisă pe acest pământ, unde se va răspunde 3) acuzației lui Satana că omul nu poate păzi legea.
În felul acesta se răspunde celor patru întrebări de pe pagina alăturată:
1) Este nevoie de biruință în lupta cu cel rău pentru că pământul face parte
din lupta începută în ceruri, aici Dumnezeu dorește să finalizeze lupta.
2) Dumnezeu trebuie să curățească un popor pentru a nu putea fi acuzat de
Lucifer că duce în ceruri oameni care nu au biruit.
3) Hainele fără pată și caracterul fără păcat înseamnă că Lucifer nu mai poate găsi nimic din ce este a lui în aceea generație cu care Dumnezeu va pune
capăt luptei.
4) Biruința înseamnă că Dumnezeu demonstrează prin oameni că acuzația
lui Lucifer, că omul nu mai poate asculta de lege după păcătuire, este falsă și
deci, biruința este dovada că omul poate asculta de lege în mod desăvârșit.
În acest punct noi trebuie să înțelegem că avem nevoie de o definiție clară a
păcatului, de vreme ce păcatul este una din problemele care trebuie rezolvate
pentru ca marii lupte să i se pună capăt. Subiectul este unul vast și va fi nevoie
să fie tratat și separat de aceste studii. Pentru moment ne vom mulțumi cu
câteva citate din scrierile lui Ellen White, în care ea definește păcatul.
Înțelegând natura păcatului, vom înțelege ce fel de natură umană a trebuit
să aibă și a avut Domnul Isus, astfel încât să ne poată fi Mântuitor și Exemplu
deplin spre biruința păcatului.
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„Un sistem complet al adevărului”

Adevărul despre îngeri, p. 155

Natura
păcatului
„Trebuie să existe o înțelegere clară a ce anume este păcatul și trebuie să evităm să pășim spre granița dintre ascultare și neascultare.”
Tragedia veacurilor, p. 425

„Ce este păcatul? Singura definiție care îți este dată în Cuvântul lui Dumnezeu
este «păcatul este călcarea legii». Apostolul spune: «unde nu este o lege, acolo
nu este nici călcare de lege.»”
Review and Herald, 10 iunie 1890

„Pentru a-L lăsa pe Isus în inimile noastre trebuie să ne oprim din a mai păcătui. Singura definiție pentru păcat pe care o avem în Biblie este că păcatul este
călcarea legii. Legea ajunge departe în cerințele ei și noi trebuie să aducem
inimile noastre în armonie cu ea.”
Signs of the Times, 3 martie 1890

„Atunci când ne separăm de Dumnezeu prin păcat, care este călcarea legii
Sale, Satana ia controlul minților noastre.”
Review and Herald, 12 iulie 1887

„Un sistem complet al adevărului”

Așadar, pentru a rezolva problema păcatului din viața noastră și din univers,
lucrarea lui Isus este aceea de a prezenta înaintea Sa și a Tatălui o biserică
curată, fără pată, zbârcitură sau ceva de genul acesta.
„(...) S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfințească, după ce a curățit-o prin
botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică,
slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără
prihană.” - Efeseni 5:25-27
Rezultă cu claritate că atunci când Dumnezeu va avea un popor în care și-a
împlinit lucrarea și i-a desăvârșit făcându-i biruitori asupra oricărei ispite,
lucrarea lui Isus ca Mare Preot poate fi finalizată. Natura păcatului ne arată și
faptul că Domnul Isus a putut lua carnea noastră, cu toate pasiunile ei, pentru
că acestea nu sunt păcat, de vreme ce singura definiție biblică a păcatului este
că acesta este călcarea legii.
El devine astfel nu doar Mântuitorul sau Mijlocitorul nostru, ci Exemplul
nostru, care ne întărește în lupta cu păcatul prin exemplul Său.
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Natura
Domnului
Hristos
„Îmbrăcat cu veșmintele umanității, Fiul lui Dumnezeu a venit jos la nivelul acelora pe care a dorit să-i salveze. În El nu era nicio urmă de viclenie sau
păcătoșenie; a fost întotdeauna pur și nepătat; deși a luat asupra Sa natura
noastră păcătoasă.”
The Signs of the Times, 30 iulie 1902
(The Review and Herald, 22 august 1907 și SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 452)

„El a binecuvântat copiii care erau stăpâniți de aceleași pasiuni ca ale Lui.”
The Signs of the Times, 9 aprilie 1896

„Deși a avut toată puterea pasiunii umanității, nu a cedat niciodată ispitei de
a face ceva care nu era pur, înălțător și înnobilator.”
The Signs of the Times, 21 noiembrie 1892

Neprihănirea
prin
credință

Review and Herald, 1 aprilie 1890

„Scopul lui Dumnezeu prin trimiterea soliei îngerului al treilea lumii este
acela de a pregăti un popor care să stea credincios față de El în timpul judecății
de cercetare.”
Ellen G. White , Manuscrisul 154, 1902

Observați, vă rog, că solia îngerului al treilea este solia îndreptățirii sau a
neprihănirii prin credință și că această solie a fost trimisă pentru a pregăti un
popor care să stea credincios în timpul ultimei lucrări a lui Isus ca Mare Preot.
În felul acesta vedem sistemul complet al adevărului, legat și armonios despre care Ellen White a spus că a fost adus înainte vederii noastre prin doctrina
Sanctuarului.
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„Un sistem complet al adevărului”

„Mi-au scris câțiva, întrebându-mă dacă solia îndreptățirii prin credință este
solia celui de-al treilea înger, iar eu am răspuns: «Cu adevărat, este solia celui deal treilea înger».”

„Adevărul prezent este armonios în toate părțile sale: zalele sale sunt legate
toate; poziția fiecărei părți față de celelalte este ca mecanismul unui ceas.
Sparge un zimț și mecanismul este oprit, rupe o za și lanțul este rupt. Scoate un
fir și putem deșira totul. Să ne mișcăm astfel cu grijă, comparând critic cu Cuvântul lui Dumnezeu toate pozițiile, să luăm bine în considerare făgașul lor,
și armonia sau discrepanța care există între ele și alte părți ale Cuvântului,
înainte de a păși peste ele.”
James White, The Review and Herald, „Are the Seven Last Plagues in the Future?”,
7 ianuarie 1858

Concluzii parțiale - 1
Încheiasem primul studiu aducând în discuție solia de la Minneapolis 1888,
despre care am văzut că ni se spune prin cărțile tipărite în rândurile noastre
că ar fost solia reformațiunii, nimic mai mult. Cu alte cuvinte, dacă acest lucru
este adevărat, evanghelia predicată de Luther era suficientă pentru a pregăti
un popor care să stea în picioare în timpul judecății de investigare. Dacă este
adevărat înseamnă că Luther a predicat solia îngerului al treilea. Însă îngerul
al treilea a fost trimis lumii doar după ce Isus și-a început lucrarea în a doua
încăpere a sanctuarului.

„Un sistem complet al adevărului”

Observăm că există o tensiune cu privire la anul 1888. Ce a fost predicat
atunci? Și ce rol are? Dacă solia neprihănirii prin credință este așa de vitală
pentru biserică și pentru lume, este numai normal să ne așteptăm ca Satana
să arunce urme de îndoială asupra ei.
Solia prezentată la Sesiunea Conferinței Generale și criza generată atunci, și
după, sunt de importanță majoră pentru orice adventist. Vom vedea aceasta în
citatul următor. Vom vedea, de asemenea, și importanța soliei pentru biserică
și două păreri diferite de cele ale celor citați la încheierea studiului 1, cu privire
la ce anume a fost predicat în 1888 la Minneapolis.
„Apoi a fost decada din jurul lui 1888, în care denominațiunea a trecut
printr-o reorientare teologică, în timp ce idei puternice despre neprihănirea
prin credință și centralitatea lui Isus au primit o evidențiere potrivită; ca fiind atât baza, cât și contextul pentru înțelegerile doctrinale dezvoltate în anii
1840. (…) criza 1888 a agitat biserica cu o așa magnitudine, încât denominațiunea
nu și-a revenit niciodată.”
George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 13 (Kindle Edition)
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„Mi-a fost pusă întrebarea: «Ce crezi despre lumina pe care o prezintă aceşti oameni?» Eu v-am prezentat-o pe parcursul ultimilor 45 de ani – farmecul
inegalabil al lui Hristos. Acesta a fost subiectul pe care am încercat să-l prezint minţilor voastre. Când fratele Waggoner a prezentat aceste idei la Minneapolis, a fost prima învăţătură clară cu privire la acest subiect, pe care am auzit-o
vreodată rostită de buze omeneşti, cu excepţia conversaţiilor dintre mine şi soţul
meu. Mi-am spus în sinea mea: «Pentru că Dumnezeu mi-a descoperit-o în
viziune, eu pot să o înţeleg cu atâta claritate, dar ei nu pot să o înţeleagă, deoarece nu le-a fost prezentată niciodată aşa cum mi-a fost descoperită mie.
Iar când o altă persoană a prezentat-o, fiecare fibră din inima mea a spus
Amin.»”
Ellen G. White, Materialele 1888, p. 349

„Domnul, în marea Sa îndurare a trimis cea mai prețioasă solie prin frații Waggoner și Jones. Această solie a avut scopul de a-L aduce în atenția oamenilor
pe Mântuitorul înălțat ca jertfă pentru păcatele întregii lumi. Ea a prezentat
îndreptățirea prin credința în Garantul divin, a invitat oamenii să primească
neprihănirea lui Hristos, care se manifestă prin ascultarea de toate poruncile lui
Dumnezeu.”
Ellen G. White, Scrisoarea 57, 1895, către O.A. Olsen, în Materialele 1888, p. 1336

„Solia dată nouă prin A.T. Jones și E.J. Waggoner este solia lui Dumnezeu pentru biserica Laodiceană și vai aceluia care declară a crede adevărul și totuși nu
reflectă altora razele date de Dumnezeu.”
„Solia Laodiceeană a fost vestită. Ia această solie în toate fazele ei și vestește-o oamenilor oriunde Providența deschide calea. Îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui Hristos sunt temele care trebuie prezentate unei lumi care
piere.”
Materialele 1888, p. 1054

Un potop de lumină revărsat peste un popor care nu poate prezenta niciun
merit pentru lumina ce i-a fost dată. Dar poate fi recunoscător, poate prețui
lumina, poate umbla în lumină și în slava ei crescândă și poate să o dea mai
departe. Solia predicată de Jones și Waggoner este solia neprihănirii sau a îndreptățirii prin credință, mai este solia îngerului al treilea, mai este solia către
Laodiceea și este solia care trebuie predicată lumii. Să nu fie această solie cu
nimic mai mult decât ceea ce a predicat Luther sau ceilați reformatori? Să fie
adevărat că Jones și Waggoner au „predicat doctrina credinţei pe care o proclamaseră predicatorii neprihănirii”, după cum afirmă George Knight? Unii dintre
noi nu sunt de acord cu aceasta:
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Materialele 1888, p. 1052

„Solii de la Conferința Generală din 1888 (White, Jones și Waggoner) au scos
în evidență legătura indisolubilă dintre judecata de cercetare și neprihănirea prin
credință, probabil pentru prima dată în culori HD, vii. Ellen White a scos în
evidență această legătură vie într-o serie de articole scrise la puțin timp după
conferința din 1888.”
H. Douglass, Cleansing the Sanctuary, 1888 Convention at Pacific Union College,
4 iulie 2008, notițe de predică

„A fost unică solia neprihănirii prin credință, prezentată la Sesiunea Conferinței Generale din 1888, sau a fost doar o reafirmare a mesajului predicat de Martin
Luther cu trei secole și jumătate mai devreme? (…) Părerea noastră este că mesajul din 1888 a fost distinctiv şi a cuprins mult mai mult decât învăţătura lui
Luther despre «îndreptăţirea prin credinţă». Mesajul acesta a avut un accent
escatologic puternic. El a avut scopul de a pregăti un popor pentru a fi strămutat
în cer la a doua venire a lui Hristos. El a atras atenţia asupra sanctuarului ceresc.
El a scos în evidenţă natura umană a lui Hristos şi a declarat că Isus nu este doar
Mântuitorul nostru, ci şi Exemplul nostru – Unul care a trăit o viaţă de credinţă
şi ne-a arătat cum să trăim acelaşi fel de viaţă.”
Kenneth H. Wood, Review and Herald, „Editor’s Viewpoint”, 18 noiembrie 1976, p. 2

„Un sistem complet al adevărului”

Concluzii parțiale - 2
Unii adventiști, cum sunt cei citați mai sus, Herbert Douglass și Kenneth
Wood, ambii cu poziții importante în biserică, nu sunt de acord cu citatele de
la finalul studiului 1, unde am văzut că alți oameni cu poziții importante din
biserică, cred că solia 1888 e solia predicată de evanghelici. O remarcă importantă pentru acest moment este aceea că noi nu ar trebui să credem o opinie
doar pe baza înclinațiilor pe care le avem spre o persoană, idee sau sistem. Ar
trebui să cercetăm noi înșine și să tragem propria noastră concluzie cu privire
la ce anume a fost predicat la Minneapolis.
În opinia lui Douglass și Wood, solia de la Minneapolis are legătură cu judecata de cercetare, cu sanctuarul, cu natura umană a lui Isus. Deci, are legătură
cu biruința deplină a păcatului, cerută în contextul marii lupte, cum de altfel
ne-a spus și Ellen White când a afirmat că „Domnul, în marea Sa îndurare a
trimis cea mai prețioasă solie prin frații Waggoner și Jones. (…) Ea a prezentat
îndreptățirea prin credința în Garantul divin, a invitat oamenii să primească
neprihănirea lui Hristos, care se manifestă prin ascultarea de toate poruncile lui
Dumnezeu.”
Astfel, solia de la 1888, nu pote fi solia evanghelică care nu crede în posibilitatea biruinței păcatului, ba mai mult are două definiții pentru păcat.
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„Neprihănirea noastră se găsește în ascultarea de legea lui Dumnezeu prin meritele lui Isus Hristos. Nu ne putem permite să greșim într-un punct; pentru că
dacă facem asta suntem declarați vinovați de toate; adică, suntem înregistrați în
ceruri ca păcătoși, copii neascultători, nemulțumitori, nesfinți, care aleg depravarea Satanei în locul purității lui Hristos. Un sacrificiu infinit a fost făcut
pentru ca imaginea morală a lui Dumnezeu să poată fi restaurată în om, prin ascultarea benevolă de toate poruncile lui Dumnezeu. Excepțională este salvarea
noastră pentru că au fost asigurate măsuri ample, prin neprihănirea lui Hristos,
pentru ca noi să putem fi puri, întregi, nelipsindu-ne nimic.”
Ellen G. White, Review and Herald, „Relația lui Hristos cu legea nu este înțeleasă”,
4 februarie 1890

„Cei doi oameni puseseră laolaltă marile adevăruri ale adventismului, care
aveau în centru poruncile lui Dumnezeu, şi marele adevăr al creştinismului
evanghelic, care avea în centru mântuirea prin credinţa în Isus (…) În esenţă,
Ellen White afirma că, în sfârşit, adventiştii de ziua a şaptea aveau o înţelegere
completă a soliei îngerului al treilea (…). Adică, ei uniseră acele aspecte ale teologiei adventiste, care erau distinctive, cu marea temă a îndreptăţirii prin credinţă
care, aşa cum s-a exprimat Ellen White, era propovăduită de către predicatorii
sfinţirii (Review and Herald, 13 august 1889). Rezultatul a fost că, începând din
1888, adventiştii ajunseseră în cele din urmă în poziţia de a prezenta solia îngerului al treilea în întregimea şi echilibrul ei.”
George Knight, A User-Friendly Guide to the 1888 Message, 1998, pp. 108, 110, 113,
Apud. Ron Duffield, Întoarcerea ploii târzii, p. 167,

Să înțelegem! Conform istoricului și profesorului emerit George Knight, la
Minneapolis Jones și Waggoner au pus la un loc adevărurile mărețe ale adventismului cu marele adevăr al creștinismului evanghelic (calvinist). Cu alte
cuvinte: au pus într-o relație simbiotică adevărurile adventismului și teologia
evanghelică a neprihănirii prin credință, aceea „evanghelie” care este acum comună lutheranilor și catolicilor, după cum au afirmat ei în The Join Declaration.
Mai mult, spune el, Ellen White a fost de acord, a susținut, și acum adventiștii
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Citind aceste rânduri nu ne putem întreba de ce avem două rapoarte ale
istoriei advente? Să fie din același motiv pentru care iscoadele au prezentat
înaintea poporului două rapoarte ale posibilității? Domnul știe! De ce insistă
unii că la Minneapolis, în 1888, solia predicată nu a fost mai mult decât ceea ce
au predicat reformatorii? Dumnezeu știe! Ce ai învățat până aici? Cu ce mergi
mai departe? Insistența că solia 1888 nu e ceva special, ceva ce alte biserici nu
au, merge până la absrud, până acolo că i se atribuie lui Ellen White cuvinte
pe care nu le-a spus și idei pe care nu le-a avut. Iată:

pot să se bucure că au solia îngerului al treilea în întregimea ei. Mai mult,
spune el, ea a declarat că îndreptățirea prin credință era predicată în acele
timpuri și de predicatorii neprihănirii.
Din fericire, Ellen White nu și-a pierdut claritatea spirituală și a afirmat în
mod corect, exact inversul celor declarate de Knight:
„Predicatorii sfinţirii au mers până la mari extreme cu privire la punctul
acesta. Ei au predicat cu zel: «Doar crede în Hristos, şi vei fi mântuit, dar lasă
la o parte Legea lui Dumnezeu». Aceasta nu este învăţătura Cuvântului lui
Dumnezeu. Nu există nicio temelie pentru o astfel de credinţă. Nu acestea
sunt giuvaerurile preţioase ale adevărului pe care Dumnezeu l-a dat poporului
Său pentru timpul acesta. Această doctrină duce în rătăcire multe suflete cinstite.”
Review and Herald, „Camp-Meeting at Williamsport, PA.”, 13 august 1889

Concluzii finale

„Un sistem complet al adevărului”

Conform lui Ellen White, solia predicată de predicatorii neprihănirii duce
sufletele în rătăcire. Ceea ce predicau ei nu erau nestematele Cuvântului
lui Dumnezeu. Este astfel limpede că solia predicată de Jones și Waggoner
la Minneapolis nu era solia predicată în bisericile din acel timp și care este
apreciată astăzi de mulți adventiști. Avem astfel un rezultat pe care îl putem
adăuga la studiul 1. Spre finalul studiului trecut văzusem îngrijorarea lui Canale în privința împrumutului de evanghelie evanghelică, un prim pas spre
Roma. Acum am văzut că asocierea făcută de George Knight, Pease, Christian
și Spalding nu a fost corectă. La Minneapolis nu s-a predicat teologia evanghelică a îndreptățirii prin credință, ci razele prețioase ale luminii.
Teologia adventă este incompatibilă cu orice altă manifestare a creștinismului. Incompatibilitatea vine din faptul că teologia adventistă a fost clădită pe
conceptul sanctuarului, a ispășirii nefinalizate la cruce, a posibilității biruinței
păcatului, a temei marii lupte.
O încercare de a uni cele două sisteme teologice, adventismul și teologia
evanghelică a îndreptățirii prin credință, este un act sinucigaș; un drum sigur
spre pierderea identității și a misiunii.
La încheierea celui de al doilea studiu să nu uităm îndemnul lui Ellen White:
„Tot poporul lui Dumnezeu trebuie să stea acum pe platforma adevărului, așa
cum a fost prezentată în solia îngerului al treilea. (…) Singura speranță, pentru
oricine, este de a apuca strâns dovezile care au confirmat adevărul în neprihănire.”
The Paulson Collection of Ellen White Letters, p. 67
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Studiul 3
Lupta giganților
„veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi”
Ioan 8:32

Informații preliminare
Studiul curent se ocupă de tensiunea teologică care există în adventism ca urmare a
diferitelor puncte de vedere exprimate de pastori, profesori sau laici. Nu este nevoie,
cred, să fie argumentat acum că în bisericile adventiste din întreaga lume se predică
două evanghelii. Acest fapt trist a fost confirmat de revista pastorală Ministry și l-ați
putut vedea și dumneavoastră în citatele prezentate până acum. Totuși subiectul
rămâne deschis analizei până la sfârșitul acestui broșuri.
Studiul al treilea ne va conduce în această tensiune teologică. Va trebui să simțim
această luptă, să-i înțelegem miza și rezultatele puse în jos. Unde conduce o idee,
unde conduce cealaltă. Va trebui să vedem care ne este rolul și în ce măsură o tensiune
teologică purtată în rândurile academice și pastorale poate influența viața noastră. Și
mai mult decât viața, mântuirea.
Primul studiu ne-a condus înapoi la anul 1844, perioada profetică a nașterii adventismului. Al doilea studiu ne-a arătat ca anul 1888 este un an foarte important. Că
atunci biserica a fost lovită de o criză din care nu și-a revenit niciodată. Am văzut că
1888 este înconjurat de mister, părerile sunt diferite în ce privește mesajul predicat
acolo. Dar totuși, în întunericul incertitudinilor, s-a făcut ușor lumină: solia de la
1888 se încadrează perfect în solia sanctuarului. Doctrina sanctuarului ne-a cerut
biruința asupra păcatului, solia de la Minneapolis ne spune cum o avem. Astfel, 1844
și 1888 sunt doi ani cheie pentru Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea și pentru tine.
În studiul al treilea vom introduce un al treilea an important pentru tine. 1957. Ce
este anul 1957? Anul în care s-au văzut roadele discuțiilor cu reprezentanții bisericilor
evanghelice (calviniste). În primăvara anului 1955 au început o serie de conferințe
sau discuții purtate între reprezentanți ai adventismului și ai bisericilor evanghelice.
Conferințele s-au desfășurat până în vara lui 1956. Ca urmare a dialogului purtat
și a răspunsurilor oferite de delegația adventistă la întrebările teologilor calviniști,
aceștia din urmă au cerut să fie publicată o carte care să conțină întrebările lor și
răspunsurile adventiștilor. Cartea a apărut în 1957 sub numele Seventh-day Adventists
Answer Questions on Doctrine (Adventiștii de Ziua a Șaptea răspund la întrebări despre
doctrină), carte cunoscută pe scurt ca Questions on Doctrine (Întrebări despre doctrină).
Vom introduce acest an, 1957, în studiul nostru pentru că este foarte important în înțelegerea tensiunilor teologice și a dezbinării care este prezentă astăzi în adventism.
O înțelegere corectă a evenimentelor de atunci, urmată de acțiune responsabilă și
serioasă ne va scoate din impas. Desigur, putem afirma că nu suntem în impas...
www.zguduireaadventismului.ro

George R. Knight

Vom porni studiul nostru citând pe George Knight care vorbește despre importanța anilor ’50 și despre dorința unor adventiști de a scoate în evidență lucrurile pe care le avem în comun cu alte biserici. El recunoaște că acest demers
al unora dintre noi a dat naștere unor tensiuni în interiorul adventismului.
Prin aceste trei citate intrăm în studiu.
„(…) o dinamică importantă din istoria teologiei
adventiste, este tensiunea dintre cei care au înălțat
ceea ce este vizibil adventist în sistemul de credințe al denominațiunii și cei care au evidențiat ceea
ce este creștin în el. Aceea tensiune s-a apropiat de
punctul de rupere în era lui 1888. Același lucru este
adevărat și despre anii 1950 care vor vedea conducerea Conferinței Generale, aflată sub influența lui Froom, respingând teologia și influența lui Andreasen.”
George Knight, End-Time Events and The Last Generation,
The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 35 (Kindle Edition)

„Nu poți înțelege astăzi adventismul dacă nu înțelegi ce s-a întâmplat în anii
’50. În centrul acelei crize se găsește tensiunea teologică neîntreruptă dintre
acele idei teologice pe care adventismul le împărtășește cu alți creștini și acelea
care fac deosebită denominațiunea.”

Lupta giganților

Ibidem., p. 24

„O cale utilizată pentru a face adventismul să apară mai creștin în timpul anilor ’40 a fost aceea de a «curăța» publicațiile adventiste în acele arii care erau
considerate sectare.
Ibidem., pp. 33, 34
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Se pare că observațiile lui Fernando Canale cu privire la tendința evanghelică din adventism nu au fost o inveție. George Knight, coleg cu el în aceeași
universitate adventistă, afirmă același lucru, dar cu alte cuvinte și într-un alt
context. A existat o încercare de a curăța adventismul de anumite lucruri pe
care calviniștii le vedeau ca fiind sectare. Prin eliminarea acelor lucruri noi am
început să fim văzuți a fi mai creștini. Întrebarea este ce s-a curățat? Când și de
către cine? Vom răspunde la aceste întrebări, și la altele, în următorul studiu
de caz.
Studiu de caz
Vă propun o analiză, un studiu de caz. Este o abordare des întâlnită în universități, într-un mediu academic serios. Nu este asemănătoare bârfei, impunerii
de idei, „demonstrației” prin autoritatea funcției, susținerii unor prezentări
Power Point făcute de alții, ci este o provocare la a o acțiune a minții și inimii:
să gândim, să iubim biserica și adevărul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat.
Nu aș vrea să studiem un caz din categoria unor „cazuri izolate” care „nu
constituie o caracteristică generală a bisericii”, ci ceva prezent peste tot în
adventism. Studiul îl vom face pe trei cărți tipărite de edituri adventiste din
România, unde va fi cazul vom introduce și alte materiale doar pentru consolidarea cercetării.
Studiul nostru de caz va purta numele KNIGHT - ADAMS - SZALLÓS. Cele
trei cărți pe care le vom lua în studiu sunt următoarele:

Lupta giganților

1) În căutarea identității, George Knight, Editura Viață și Sănătate, 2005, 2013;
2) Natura Domnului Hristos, Roy Adams, Editura Viață și Sănătate, 2012;
3) Dumnezeu, Scriptura și Biserica: tratat de teologie, hristologie și spiritualitate,
Editura Universității Adventus, 2019.
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STUDIU DE CAZ

KNIGHT - ADAMS - SZALLÓS

George Knight

Roy Adams

Zoltán Szallós-Farkas

Formulare
Studiul de caz pe care îl analizăm tratează modul în care cei trei teologi
adventiști abordează subiectul evangheliei. Teza lor comună este următoarea:
Vinovat pentru existența teologiei ultimei generații în adventism este M.L.
Andreasen, un binecunoscut teolog adventist de dinaintea lui 1950. El credea
că ultima generație va trebui să fie fără păcat pentru ca Isus să poată încheia
lucrarea de ispășire și apoi să revină pe pământ. El a preluat aceste idei greșite
și periculoase pentru biserică de la A.T. Jones și E.J. Waggoner în perioada
apostaziei lor de după Minneapolis.
Prezența acestei teologi perfecționiste dezbină adventismul și crează numeroase probleme și tensiuni teologice, pastorale și administrative.

Lupta giganților

În acest studiu de caz vom vedea din scrierile lor teza pe care o susțin, iar
apoi vom concluziona dacă este corectă sau nu.
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M.L. Andreasen este vinovatul pentru existența
teologiei ultimei generații
„Nu putem sublinia îndeajuns influenţa lui M.L. Andreasen asupra teologiei adventiste a secolului XX. Ideile sale teologice ocupă un loc atât de
important în concepţia adventistă modernă, încât orice credincios se raportează la acestea, într-un fel sau într-altul. Indivizii sau grupurile din biserică
fie sunt de acord cu teologia lui, fie trebuie să reacţioneze împotriva acesteia.
Poziţia de neutralitate nu este o opţiune pentru aceia care îi înţeleg învăţăturile. Andreasen a slujit ca administrator la un colegiu și la Conferinţă, a scris
cincisprezece cărţi și a fost profesor la colegiu și la seminar. El a fost teologul
cel mai influent al adventismului în anii 1930 și 1940. Domeniul său special de
interes a fost Sanctuarul și lucrarea de ispășire a lui Hristos. Cea mai importantă contribuţie a sa la teologia adventistă este reprezentată de concepţia cu privire la ultima generaţie, concepţie pe care a dezvoltat-o pe deplin în perioada
în care a publicat prima ediţie a volumului său Sanctuary Service, în anul 1937.
În acest capitol, vom studia teologia lui din perioada anilor 1930 și 1940.”
George Knight, În căutare identității, Editura Viață și Sănătate,
București, 2005, p. 136 (ediție electronică)

„(…) În acest capitol doresc să arăt că înlănțuirea sfințirii, desăvârșirii și
naturii lui Hristos, care a devenit dominantă printre anumite grupuri din
adventism astăzi, este o moștenire directă a teologiei lui M.L. Andreasen.”
Roy Adams, Christ Human Nature,
Review and Herald Publishing Association, 1994, p. 37,
(pentru mai multe detalii vezi pagina 114, 29 etc.)

„Originea perfecționismului adventist se află în doctrina mântuirii elaborate
(sic) de Andreasen. Mai bine zis, originea lui se află în doctrina ispășirii pe
care Andreasen a lansat-o în urma unor studii și frământări personale cu
privire la așa-zisa «întârziere» a celei de-a doua veniri a lui Isus Hristos.”

„Teologia ultimei generații a fost dezvoltată și popularizată în Biserica Adventistă de M.L. Andreasen (…). Andreasen a construit pe idei preluate de la A.T.
Jones și E.J. Waggoner. Această teologie a introdus un element puternic de
legalism în anumite sectoare ale bisericii, prin pretenția că, caracterul lui
Dumnezeu calomniat de Satana în conflictul cosmic, va fi îndreptățit prin
viața de ascultare, sfântă și desăvârșită, a ultimei generații de credincioși.”
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Angel Manuel Rodriguez, Adventist Review, „Theology of the Last Generation”
(„Teologia ultimei generații”), 20 octombrie 2013
https://www.adventistreview.org/2013-1528-p42
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Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate, Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, p. 298

Toți cei trei prezintă aceeași teză: M.L. Andreasen este vinovatul pentru
existența perfecționismului și a teologiei ultimei generații. La fel a spus și
fostul director al Institutului de Cercetări Biblice (Biblical Research Institute)
al Conferinței Generale, Angel M. Rodriguez. Cel din urmă a mai spus că
Andreasen a preluat ideiile de la Jones și Waggoner. Să vedem în cazul nostru.

M.L. Andreasen a continuat teologia lui
A.T. Jones și E.J. Waggoner post 1888
„Între anii 1930 și 1940, M.L. Andreasen avea să dezvolte, în continuare, teologia lui Jones, Waggoner și Prescott, cu hristologia ei aparte, în care se menţionează înclinaţiile păcătoase.”
George Knight, În căutare identității, Editura Viață și Sănătate, București, 2005, p. 117
(ediție electronică)

„O a cincea idee care a stat la temelia teologiei ultimei generaţii, a lui Andreasen, se încadrează în aceeași direcţie de gândire care i-a condus pe Waggoner și pe
Jones la concluzia că poporul lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului urmează
să ofere o demonstraţie pentru întregul Univers – un popor a cărui viaţă va
proclama: «Aici… [sunt sfinţii] care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credinţa lui Isus». Astfel, M.L. Andreasen devine veriga de legătură teologică între
teologia de după anul 1888 (nu de la 1888), a lui Jones, Waggoner și Prescott, și
cea a grupărilor adventiste care aveau să se ridice în anii 1960 și 1970, ca răspuns la cartea Questions on Doctrine.”
George Knight, În căutare identității, Editura Viață și Sănătate, București, 2005, p. 137
(ediție electronică)

„Așa cum am văzut deja, agitația perfecționistă de astăzi din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea își are începuturile în învățăturile lui A.T. Jones și E.J.
Waggoner de după 1888. În acest capitol doresc să arăt că înlănțuirea sfințirii,
desăvârșirii și naturii lui Hristos, care a devenit dominantă printre anumite
grupuri din adventism astăzi, este o moștenire directă a teologiei lui M.L. Andreasen.”

Lupta giganților

Roy Adams, Christ Human Nature, Review and Herald Publishing Association, 1994, p. 37
(pentru mai multe detalii vezi pagina 114, 29 etc.)

Andreasen, o problemă? Este Andreasen dezvoltatorul unei teologii unice
(ispășire, desăvârșire, ultima generație, natura păcatului, natura Domnului
Hristos, îndreptățire-neprihănire, sanctuar), care nu a existat înainte de el și
care a fost preluată de unii teologi adventiști respectabili și grupări disidente,
care subminează teologia și misiunea adventismului, precum și autoritatea
liderilor, care deși fac eforturi deosebite pentru a opri răspândirea acestei
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teologii se lovesc de un zid impenetrabil de oameni mai mult sau mai puțin
pregătiți pentru a discuta aceste aspecte? Ce căutăm mai departe în studiul
nostru? Să răspundem al două întrebări:
1) Ce gândea Andreasen despre subiectele cele mai importante, și
2) Dacă era o învățătură personală sau ceea ce el învăța era învățătura din
publicațiile bisericii, de la începuturile ei, până la el.
George Knight recunoaște că Andreasen a dominat teologic adventismul
până la jumătatea anilor 1950 (când am avut contactul cu evanghelicii):
„Teologia lui Andreasen a dominat adventismul din anii ’40 până spre sfârșitul
anilor ’50, dar așa cum vom vedea în capitolul următor, se va confrunta cu repetate contestări de la mijlocul anilor ’50 înainte. Opoziția va crea o scindare majoră
printre membrii denominațiunii și liderii cu gândire solidă.”
George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 23 (Kindle Edition)

Luăm în atenție trei puncte de doctrină și vom compara teologia lui Andreasen cu cea a pionierilor. Vom face acest lucru amintindu-ne ce am studiat la
primul studiu, și vom folosi scrierile lui George Knight. Cele trei puncte sunt:
•
•
•

Natura umană a lui Hristos și natura păcatului;
Sanctuarul;
Ispășirea finalizată la cruce.

Natura umană a lui Hristos și natura păcatului;
„(…) teologia ultimei generații a lui Andreasen a fost bazată pe ideea că Hristos
a fost ca orice alt om, inclusiv în ce privește tendința sau înclinația spre păcat.
Dacă îndepărtezi această învățătură, teologia lui Andreasen este slăbită și nu mai
poate fi susținută.”

Andreasen a spus: „Cuvântul «încarnare» derivă din două cuvinte latine,
in carnis, care înseamă «în carne» sau «în carnea». (…) Problema naturii lui
Hristos pe când era în trup este unul din stâlpii de temelie ai creştinismului.
De această doctrină atârnă mântuirea omului. (…) Numai în măsura în care
Hristos S-a identificat cu omenirea pe care venise s-o salveze, El poate arăta
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George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 35 (Kindle Edition)

oamenilor cum să-şi învingă slăbiciunile şi patimile. Dacă oamenii în mijlocul
cărora a trăit ar fi înţeles că El era scutit de patimile pe care ei trebuiau să
le înfrunte, influenţa Sa ar fi fost imediat distrusă şi El ar fi fost socotit un
înşelator.” - M.L. Andreasen, Scrisori către biserică
Întrebarea este: Această opinie susținută de M.L. Andreasen, că Isus a fost
în ce privește natura sa umană asemenea naturii noastre umane, inclusiv cu
tendințe spre păcat, era o concepție personală sau ceva crezut în biserica adventistă înainte ca Andreasen să devină influent?
Să-l lăsăm pe George Knight să ne răspundă:
„Este important să spunem în acest punct că în anii 1930-1940, Andreasen
nu a fost nevoit să-și argumenteze teologia sa referitoare la tendințele păcătoase,
deoarece aceasta era larg acceptată în cercurile adventiste.”
George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 26, vezi și pagina 103 (Kindle Edition)
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„(…) O a doua încercare importantă pentru a «curăța» publicațiile adventiste,
cu scopul de a face denominațiunea să arate mai ortodoxă, a avut de-a face cu
natura umană a lui Hristos. Un exemplu este Bible Readings for Home Circle.
Între 1915 și 1949 orice ediție a acestei cărți a avut două declarații explicite
despre natura păcătoasă a lui Hristos - o poziție pe care alți creștini o găsesc
în general respingătoare. Această carte adventistă larg răspândită, nu doar
că a afirmat că Hristos a fost întrupat în «carne păcătoasă», dar a declarat, de
asemenea, că El a avut «natură păcătoasă, căzută» și a fost născut cu «tendințe spre păcat». În 1949, Review and Herald Publishing Association i-a solicitate lui D.E. Rebok, președintele seminarului denominațiunii să revizuiască
Bible Readings. În noua ediție au fost șterse remarcile despre natura păcătoasă
și tendințele păcătoase (…). Cea mai complicată chestiune cu care au avut de-a
face adventiștii a fost natura umană a lui Hristos. (…) Aceasta a fost o problemă adevărată pentru participanții la conferință adventiști, deoarece Froom a
descoperit el însuși, dintr-un sondaj de opinie recent efectuat în rândul liderilor
adventiști, că «aproape toți» «socoteau că Hristos a avut natura noastră păcătoasă». În afară de aceasta, ediția din 1950 a cărții Drama of the Ages, scrisă de
fostul președinte al Conferinței Generale, W.H. Branson, declara cu claritate
că Hristos, la întrupare, a luat «asupra Sa carnea păcătoasă» și că Hristos
trebuia să accepte «natura păcătoasă a omului».””
George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, pp. 33, 34, 41, 42 (Kindle Edition)

Deci, ceea ce Andreasen credea, scria și preda ca profesor, nu era o învățătură personală, ci era o doctrină învățată în biserică cu mult timp înainte de el,
aproape de toți liderii, conform sondajului lui Froom.
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Unul din calviniștii participanți la dialogul adventist-evanghelic, Donald
Barnhouse a afirmat în revista Eternity pe care o edita:
„În timp ce domnul Martin citea răspunsurile lor, el a ajuns spre exemplu la o declarație că ei respingeau absolut gândul că păzirea sabatului zilei a șaptea era o bază pentru mântuire și la o negare a oricărei învățături
că păzirea primei zile a săptămânii ar fi deocamdată considerată primirea
«semnului fiarei» a antihristului. El le-a indicat că în librăria din clădirea învecinată locului unde se țineau întâlnirile, un anumit volum publicat de ei și
scris de unul din pastorii lor, declara în mod categoric contrariul a ceea ce ei
afirmau acum. Liderii au trimis după carte, au descoperit că domnul Martin
avea dreptate și imediat au adus acest fapt la cunoștiința administratorilor
Conferinței Generale pentru ca situația să fie remediată și astfel de publicații
să fie corectate. Aceeași procedură a fost repetată în dreptul naturii lui Hristos în
timp ce era în carne, despre care majoritatea denominațiunii a considerat-o întotdeauna a fi fără păcat, sfântă și desăvârșită (…).”
Donald Grey Barnhouse, Eternity, „Are Seventh-day Adventist Christians?”,
septembrie 1956

„Neputând ocolii problema, se pare că Froom și colegii săi nu au fost onești
cu privire la ceea ce au început să creadă cei mai mulți adventiști începând
cu mijlocul anilor 1890. Conform lui Barnhouse, liderii adventiști i-au spus lui,
și lui Martin, că «majoritatea denominațiunii a considerat» natura umană a lui
Hristos «a fi fără păcat, sfântă și desăvârșită». (…)
Froom și colegii săi nu doar că au afirmat fals că majoritatea adventiștilor cred
că natura umană a lui Hristos nu a fost la fel cu cea a păcătoșilor căzuți, ci au
mers mai departe numindu-i pe cei care credeau poziția lui Andreasen «latura lunatică» a denominațiunii. Dincolo de aceasta, Questions on Doctrine (elaborată în mare de Froom) nu a fost onestă în prezentarea subiectului. Un exemplu
la subiect este acela că titlurile care introduc citatele lui Ellen White nu reprezintă
întotdeauna materialele din pana ei.”

Faptele sunt clare. Unul din acuzatorii teologiei ultimei generații, care îl
acuză pe Andreasen pentru această învățătură din adventism, care a afirmat
că „teologia ultimei generații a lui Andreasen a fost bazată pe ideea că Hristos a
fost ca orice alt om, inclusiv în ce privește tendința sau înclinația spre păcat. Dacă
îndepărtezi această învățătură, teologia lui Andreasen este slăbită și nu mai poate fi
susținută” ne spune că această învățătură nu era a lui Andreasen, ci a bisericii.
Mai mult, când s-a făcut curățenie a fost aruncată prin lipsă de onestitate.
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George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, pp. 42, 104 (Kindle Edition)

Sanctuarul:
Ce credea Andreasen despre curățirea Sanctuarului și purificarea bisericii?
El a spus:
„Fiecare picătură de sânge pe altarul arderilor de tot stropită la slujba de
dimineață și la cea de seară, era un raport al păcatelor săvârșite. Pe coarnele
aceluiași altar, și de asemenea în locul sfânt, se păstra un raport al păcatelor
iertate prin stropirea sângelui atunci când păcătoșii veneau cu jertfele lor personale pentru a căpăta iertare. În ziua ispășirii păcatele celor care primiseră
iertare erau șterse. Ceilați erau «tăiați». În felul acesta sanctuarul era curățit
de raportul păcatelor adunate în cursul anului. Curățirea aceasta a raportului
aduce după sine curățirea poporului ale căror păcate fuseseră iertate. Păcatele
erau șterse. Ele nu mai rămâneau ca mărturie împotriva poporului. Ispășirea
avusese loc și poporul nu mai era sub condamnare. Erau liberi, curățiți și
fericiți. Nici chiar raportul nu mai exista. „În ultima generație Dumnezeu dă
demonstrația finală că oamenii pot ține legea lui Dumnezeu și că pot trăi fără
să păcătuiască. Dumnezeu nu lasă nimic nefăcut pentru ca demonstrația să
fie deplină. (…) Prin cea din urmă generație de sfinți, Dumnezeu este în cele
din urmă îndreptățit. Prin ei biruie pe Satana și câștigă cauza. (…) Curățirea
sanctuarului ceresc este legată de curățirea poporului lui Dumnezeu de pe
pământ. Cât de important este deci ca poporul lui Dumnezeu să fie sfânt și
fără cusur! Orice păcat din ei trebuie să fie ars așa încât să stea în fața unui
Dumnezeu sfânt și să trăiască lângă un foc mistuitor.” - M.L. Andreasen, Serviciul

în sanctuar, p. 246, 248, Zappy’s, Câmpina, 2004.

Ce credea el era ceva nou sau era ceva învățat deja înainte de el în adventism?

„Conform teologiei sale, ale cărei rădăcini pot fi trasate încă de la O.R.L. Crosier
și Joseph Bates, în anii 1840, poporul lui Dumnezeu de pe pământ trebuie să-și
cureţe templul sufletului în timp ce Hristos purifică Sanctuarul din ceruri.”
George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 25 (Kindle Edition)
Vezi și În căutarea identității, p. 136
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Vedem din nou că Andreasen nu vine cu o teologie personală, ci una învățată încă din 1840 de Crosier și Bates. Lucru pe care l-am văzut în primul studiu.
Dar despre ispășire și finalizarea ei la cruce, ce a spus Andreasen?
Ispășirea finalizată la cruce:
„Ei (înaintașii noștri) nu ar fi putut învăța că ispășirea a fost finală la cruce,
completă și pe deplin suficientă și totuși să creadă că o altă ispășire, de asemenea finală, s-a întâmplat în 1844. Aceasta ar fi absurd și lipsit de sens.” - M.L.
Andreasen, Scrisori către biserică
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„Un concept adițional, crucial pentru a-l înțelege pe Andreasen, este credința sa fermă că ispășirea lui Hristos a rămas neterminată la cruce - o idee
care conduce înapoi la prima expunere a lui Crosier cu privire la sanctuarul ceresc
și la înţelegerea adventistă că ziua antitipică a Ispășirii a început în octombrie
1844.”
George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 26 (Kindle Edition)

Se pare că în cele mai importante doctrine ale bisericii, Andreasen nu venea
cu părerile lui, ci cu mesajul advent clădit pe sanctuar după 1844, mesaj
nealterat de teologia evanghelică. O cercetare amănunțită a teologiei lui M.L.
Andreasen a fost făcută într-o teză de doctorat de la Andrews în 2010. Mai
departe voi prezenta câteva idei din această teză.
„Scopul cercetării
Scopul acestui studiu este de a analiza în contextul ei teologia ultimei generații a lui M.L. Andreasen, căutând în adventism antecedente teologice
înrudite. Un obiectiv principal este de a clarifica relația dintre conceptele lui
Andreasen și teme similare din scrierile lui Ellen White și a altor adventiști
care au scris înainte de 1937, anul publicării cărții lui Andreasen, Serviciul în
sanctuar.”
„Argumentarea cercetării
Acest studiu este important deoarece teologia ultimei generații a lui Andreasen este considerată ca având un impact considerabil în formarea teologiei adventiste.”

„Rezumat și concluzii (1846-1888)
A fost examinată până acum 0 cantitate semnificativă de material care are
semnificație cu privire la opinia lui Andreasen. Negarea ispășirii la cruce a
lui O.R.L. Crosier a fost o influență vitală asupra adventismului sabatarian. (…)
Joseph Bates a oferit de la început suport ideii de ascultare deplină față de lege ca
o calitate necesară pentru cei care se pregătesc să fie sigilați în speranța luării la
cer.”
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„Scop/delimitări
Studiul acesta vizează perioada cuprinsă de la dezamăgire, 22 octombrie
1844, până în 1937, în legătură cu căutarea pentru posibile antecedente față
de teologia lui Andreasen.”

„Scrierile lui Ellen White oferă o abundență de material pentru analiză.
Atenția pe care o acordă la început celor 144.000 dă tonul pentru evidențierea continuă a calității credinței și desăvârșirea caracterului necesare celor
ce se pregătesc pentru luarea la cer. (…) Este clar că ea a privit cu plăcere spre
un popor, de la sfârșitul timpului, care va fi obținut biruința asupra oricărui defect de caracter, înainte de încheierea timpului de probă.”
(1846-1888)
„Începând cu anii 1870 Ellen White a început să folosească limbajul îndreptățirii legii divine în legătură cu expresiile ei despre tema marii lupte.”
„Alți scriitori adventiști au împărtășit în mod evident aceleași păreri cu privire la ultima generație. (…) J.N. Andrews este clar (…) în ce privește necesitatea
de biruință deplină.”
(1888-1915)
„Rezumat și concluzii
Ellen White nu a schimbat descrierile evenimentelor finale care au fost
definite foarte de timpuriu în cariera sa scriitoricească. Ea a continuat să îndemne credincioșii să se pregătească pentru ploaia târzie și sigilare desăvârșindu-și caracterele (…).”
„Scrierile lui A.T. Jones și E.J. Waggoner oferă o mărturie mult mai explicită pentru conceptul ultimei generații, care servește pentru a îndreptății
acțiunea lui Dumnezeu în privința problemei păcatului, prin repetarea biruinței desăvârșite a lui Hristos. Imediat după conferința de la Minneapolis
din 1888, Jones a predicat victoria completă asupra păcatului (…). Waggoner
a fost primul care a dezvoltat în mod clar conceptul unei ultime generații de
credincioși pe a căror biruința desăvârșită a păcatului Dumnezeu își sprijinește onoarea. (…) opinii solidare pot fi găsite în Ellen White, A.T. Jones,
precum și la lideri mai puțin cunoscuți și chiar și la Uriah Smith, oponentul
teologic a lui Jones și Waggoner.”
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(1915-1937)
„Rezumat și concluzii
Înțelegerea lui M.L. Andreasen cu privire la relația dintre ultima generație de
pe pământ și lupta cosmică dintre bine și rău clădește pe fundația ridicată de
generațiile anterioare.”
„Rezumat și concluzii
Din acest studiu comparativ reiese clar că ideile lui Andreasen cu privire la ultima generație sunt strâns legate de vederile avute de Ellen White
și alți adventiști de dinainte de 1937. Când scrierile lui Ellen White și ale altor adventiști sunt comparate cu înțelegerea lui Andreasen cu privire la biruința
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deplină a păcatului de către ultima generație este văzută o puternică corespondență.”
„Concluzii (finale)
Din acest studiu pot fi trase mai multe concluzii. Cea mai importantă descoperire este că teologia lui Andreasen cu privire la ultima generația este bazată pe
o serie de concepte găsite în scrierile lui Ellen White și ale altor autori adventiști
care l-au precedat. El nu este inventatorul ideii că poporul lui Dumnezeu de la
timpul sfârșitului se va reține de la a păcătui atunci când va fi provocat de presiune severă pentru a renunța la credință. (…) Prin urmare, Andreasen nu este
creatorul teologiei ultimei generații; mai degrabă el a definit-o.”
Paul M. Evans, A HISTORICAL-CONTEXTUAL ANALYSIS of the FINAL-GENERATION
THEOLOGY of M. L. ANDREASEN, teză de disertație, Andrews University, 2010,
pp. 6, 7, 113, 114, 115, 178, 179, 180 ,181, 234, 301, 320

„Este imposibil să supraestimăm influența lui M.L. Andreasen asupra teologiei secolului XX. Pachetul său teologic este atât de central pentru dezvoltarea adventistă modernă, încât o persoană este forțată să răspundă într-un
fel sau în altul la el. Indivizi și grupuri din biserică fie vor fi de acord pe deplin
cu teologia sa sau vor reacționa cu putere împotriva ei. Neutralitatea nu este o
opțiune pentru aceia care înțeleg învățăturile sale.”
George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 25 (Kindle Edition)

„Pe 6 aprilie 1961, membrii comitetului Conferinței Generale, adunați la
consiliul de toamnă au votat „șovăitor” să-i retragă acreditarea pastorală.
Motivele? 1) A adus discordie și confuzie în rânduri prin voce și în scris și 2) a
refuzat să răspundă favorabil apelurilor de a prezenta Conferinței Generale,
în afara termenilor săi, diferențele pe care le are.”
Minutes of the Spring Council filed in General Conference archives, Apud. Without Fear
or Favor, The Life 0f M. L. Andreasen, Virginia Steinweg
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Concluziile au fost trase folosind teza de disertație. Nu e nevoie să revenim.
Ultimul citat însă trebuie reamintit. Pentru tine neutralitatea nu este o opțiune. Va trebui să fii împotriva unei astfel de teologii și astfel să fii împotriva
adventismului sau să fii pentru când alții sunt împotrivă.
Andreasen a suferit. A suferit pentru adevăr, pentru adventism. A suferit
pentru că dorea să lase noii generații o moștenire curată. Dar tu?

„Așa după cum știți mi s-a luat acreditarea (…) Nu am aflat despre aceasta
decât mai târziu. Dar sunt un adventist de ziua a șaptea (…) am curaj. Să stai
în corabie e oarecum greu când ei te dau afară. De trei ori am auzit-o pe Ellen
White repetând aceasta «Stai în corabie». Bun sfat!”
„Doi foști studenți au venit să-l viziteze în vara aceea, deciși să nu amintească problemele sale. Primul lucru pe care l-a spus a fost: «Bine, ei mi-au
retras acreditarea». Cu lacrimi în ochi el a adăugat: «Eu nu am părăsit biserica. Nu am avut intenția să părăsesc biserica». În ciuda devotamentului celei
de a doua soții care i-a oferit îngrijirea cea mai bună cu putință, trupul lui
M.L. nu a suportat durerea care l-a asaltat (…). Nu i s-a permis să țină nici
măcar o predică în Sabat.”
Without Fear or Favor, The Life 0f M. L. Andreasen, Virginia Steinweg
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Milian Lauritz Andreasen
4 iunie 1876 - 19 februarie 1962

Cazul Knight-Adams-Szallós ne aduce în atenție un fenomen la care trebuie
să fim atenți. În timp ce încercăm să-i dăm adventismului o anumită identitate,
de fapt o pierdem pe cea pe care o avem, protejând adventismul de adventism
și aruncându-l în întunericul calvinismului evanghelic. În timp, ajungem să
numim întunericul lumină și lumina întuneric. Făcând astfel, aducem confuzie în rândurile noastre, iar tinerii, biserica de astăzi și de mâine vor trăi
fără identitate, fără misiune. Ar fi trist ca previziunile lui Fernando Canale să
devină realitate în dreptul copiilor noștri. Idei ca cele promovate în aceste trei
cărți cercetate, se vor dovedi în marea zi a ispășirii finale a fi un fundament
pentru abuzul de putere eclesiastică.
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Studiul 4
Rămășița și disidenții
„Cine nu este cu Mine este împotriva Mea; și cine nu adună
cu Mine, risipește” - Luca 11:23

Informații preliminare
Studiul patru deși este un subiect diferit și poate fi tratat ca atare, vă rog să-l priviți
și ca o completare a studiului anterior. Va trebui să învățăm încă câteva lucruri care
au legătură cu studiul 3.
Reamintesc declarația lui Knight:
„Nu poți înțelege astăzi adventismul dacă nu înțelegi ce s-a întâmplat în anii
’50. În centrul acelei crize se găsește tensiunea teologică neîntreruptă dintre
acele idei teologice pe care adventismul le împărtășește cu alți creștini și acelea
care fac deosebită denominațiunea.”
George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 24 (Kindle Edition)

Vom ține cont de această afirmație și vom încerca să vedem ce putem înțelege din
evenimentele care au avur loc în anii 1950. Vă reamintesc pe scurt că în perioada
dintre 1930 și finele anilor 1950, M.L. Andreasen a fost teologul cel mai important
al bisericii. Amintesc slujbele în care el a slujit în biserică: președintele Conferinței
Greater New York (1909-1910), președintele seminarului teologic (1910 - 1918), decanul
colegiului Atlantic Union (1918-1922), decan al Colegiului Misionar Washington (19221924), președintele Conferinței Minnesota (1924-1931), președinte colegiului Union,
Nebraska (1931-1938), secretar de câmp al Conferinței Generale (1938-1950) și profesor
la Universitatea Andrews între 1937-1950.
Observăm că în studiul nostru de caz, Knight-Adams-Szallós, avem de-a face cu
un atac puternic împotriva unui coleg pastor care a deținut funcții importante în
biserică. Întrebarea care se ridică este: Când vedem un astfel de atac ar trebui să-l
interpretăm ca un atac la adresa bisericii? M.L. Andreasen este acuzat pe baza unor
premize false și este acuzat tocmai pentru credința adventă curată. Să fie aceasta un
atac la adresa bisericii? Dar atitudinea unora care vor sta în apărarea lui Andreasen
și a adevărurilor încredințate de Dumnezeu Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, să
fie un atac la adresa bisericii? La aceste întrebări veți răspunde singuri.
Studiul nostru se va concentra pe lecțiile pe care le putem învăța din evenimentele
anilor 1950. Este nevoie să învățăm aceste lucruri pentru a ne fi de ajutor în prezent
și în viitor. În mod special tinerii trebuie să învețe aceste lecții, pentru a nu repeta
istoria.
www.zguduireaadventismului.ro

Ce putem învăța din istoria anilor ’50?
1. Că o carte scrisă, sub conducerea Conferinței Generale, pentru a ajuta la
restabilirea păcii dintre adventiști și protestanții conservatori (evanghelici
calviniști), a devenit cea mai dezbinătoare carte din istoria adventismului:
„Questions on Doctrine se califică cu ușurință ca fiind cea mai dezbinătoare
carte din istoria adventistă de ziua a șaptea. Publicată pentru a ajuta pentru
a aduce pacea între adventism și protestantismul conservator, apariția ei a adus
înstrăinare și separare pentru facțiunile adventiste care au crescut în jurul ei.”
George Knight, Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine: Annotated Edition,
Andrews University Press, 2003, p. XIII

2. Că am pus bazele unui sistem teologic în care rolul principal al sanctuarului ca principiu de studiu biblic a fost schimbat de orientarea evanghelică a neprihănirii prin credință:
„Când adventiștii s-au aventurat pe holurile universităților seculare și a seminariilor evanghelice în timpul anilor 1960, experiența și înțelegerea de sine
adventistă a fost puternic influențată de protestantizarea în curs de dezvoltare a
adventismului, hrănită de «Questions on Doctrine».”
„În anumite sectoare ale bisericii, combinația «Questions on Doctrine»/«Movement of Destiny» a făcut trecerea de la sanctuar la evanghelia evanghelică
(…).”
Fernando Canale, The Eclipse of Scripture and the Protestantization of the Adventist Mind:
Part 2: From the Evangelical Gospel to Culture, Journal of the Adventist Theological Society,
22/1 (2011):102-133
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3. Că a fost nevoie să mințim oficial, public, ascunși sub numele Conferinței Generale, pentru a primi acceptarea celor ce nu primiseră întreita
solie îngerească:
„Neputând ocolii problema, se pare că Froom și colegii săi nu au fost onești cu
privire la ceea ce au început să creadă cei mai mulți adventiști începând cu
mijlocul anilor 1890. Conform lui Barnhouse, liderii adventiști i-au spus lui
și lui Martin că «majoritatea denominațiunii a considerat» natura umană a
lui Hristos «a fi fără păcat, sfântă și desăvârșită».”
George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 42 (Kindle Edition)
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„Froom și colegii săi, nu doar că au afirmat fals că majoritatea adventiștilor
cred că natura umană a lui Hristos nu a fost la fel cu cea a păcătoșilor căzuți, ci
au mers mai departe numindu-i pe cei care credeau poziția lui Andreasen
«latura lunatică» a denominațiunii. Dincolo de aceasta, «Questions on Doctrine» (elaborată în mare de Froom) nu a fost onestă în prezentarea subiectului. Un
exemplu la subiect este acela că titlurile care introduc citatele lui Ellen White nu
reprezintă întotdeauna materialele din pana ei.”
George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 104 (Kindle Edition)

4. Că am schimbat modul în care privim biruința păcatului după mai
mult de 100 de ani de învățătură limpede:
„Bates, activ în mișcarea millerită din 1839, la începutul lui 1845 a acceptat
sabatul zilei a șaptea după ce a citit un articol scris de T.M. Preble în The
Hope of Israel. Legând noua sa descoperire de ideea lui Crosier a unei lucrări în curs de desfășurare în Sfânta Sfintelor înainte de a doua venire, Bates
a fost primul adventist care a punctat importanța ascultării desăvârșite fața de
legea lui Dumnezeu ca o pregătire pentru intrarea sfinților în moștenirea promisă.”
Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-Generation Theology of M.L.
Andreasen, teză de diserație, 2010, p. 20

„Înainte de Heppenstall nici un scriitor adventist important nu a negat posibilitatea desăvârșirii.”
Malcom Bull & Keith Lockhart, Seeking a Sanctuary, Seventh-day Adventism and the
American Dream, Indiana University Press, 2007, p. 87

„În linia întâi a celor ce au reacționat la început la teologia lui Andreasen a
fost Edward Heppenstall. Dacă teologia lui Andreasen a evidențiat aspectele
unice ale soteriologiei adventiste (studiul mântuirii), Heppenstall a evidențiat
ideile teologice pe care adventismul le împărtășește cu alți creștini. El a fost o influență teologică majoră în denominațiune de la începutul anilor 1950 până la începuturile anilor 1970. (…) cariera sa de profesor a avut un impact și mai puternic
asupra unei generații de studenți de seminar care vor face să răsune orientarea
sa teologică în scrierile lor, în predicare și învățare.” „Pachetul teologic al lui
Heppenstall a fost învățat nu numai în sălile de clasă și în articolele publicate, ci și în cea mai importantă carte a sa despre soteriologie (…). Prin teologia lui Heppenstall, adventismul a început să-și găsească drumul înapoi spre o
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5. Că am început drumul spre teologia evanghelică (augustinian-calvinistă) pe care o lepădaserăm după 1844:

înțelegere mai deplină a evangheliei evanghelice care a început să fie evidențiată
de Martin Luther și alți reformatori în secolul al XVI-lea. Heppenstall a stabilit
direcția pe care alții o vor urma în deceniile următoare.”
George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 82, 83 (Kindle Edition)

„Unul din protejații lui Heppenstall care va obține o vizibilitate specială a
fost Desmond Ford. Heppenstall a recunoscut talentele lui Ford la mijlocul
anilor 1950, iar corespondența dintre Heppenstall și tânărul australian înfățișează în primii ani o relație profesor-student. Dar, în cele din urmă, Ford va
trece dincolo de Heppenstall în anumite arii teologice, cu care mentorul său nu
putea să fie de acord.”
George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, p. 83-84 (Kindle Edition)

6. Am văzut în studiul doi că nu în 1888 ne-am întors la teologia lui Luther.
Aceasta s-a întâmplat în anii 1950, când ne-am întors la Augustin, teologul
care a dat formă teologiei catolice și evanghelice:
„În ce a constat învăţătura despre neprihănirea prin credinţă, care a devenit izvorul principal al marii redeşteptări adventiste [1888], aşa cum a fost
prezentată şi accentuată de Ellen White şi de alţii? A fost aceeaşi doctrină pe
care o prezentaseră Luther, Wesley şi alţi slujitori ai lui Dumnezeu.”

L.H. Christian, The Fruitage of Spiritual Gifts, 1947, p. 239

„Din primele zile petrecute în mănăstire, a auzit citindu-se din Augustin, iar în 1508 avea dobândite și subliniate câteva din lucrările lui. Cel mai
profund dintre filozofii creștini a câștigat de la Pavel, prin neoplatoniști și
Victorinus, doctrina îndreptățirii prin credință (…) De la episcopul de Hippo
studentul de la Wittenberg a primit o concepție mai înaltă despre Dumnezeu, (…).
Tot de la el a moștenit și doctrina depravității voinței umane și o nouă înțelegere
a naturii păcatului și a harului.”

Rămășița și disidenții

Preserved Smith, Luther’s Development of the Doctrine of Justification by Faith Only,
The Harvard Theological Review, vol. 6, No. 4, octombrie 1913, p. 412

„Părinții bisericii, în special Augustin, au jucat un rol vital în dezvoltarea și
finalizarea teologiei lui Luther. «Teologia noastră și cea a Sfântului Augustin
fac progrese», spunea el în 1517, iar în «Heildelberg Disputation» (1518) el se
referă la Sfântul Augustin ca «cel mai credincios» interpret al apostolului
Pavel. Astfel, Luther a fost adânc înrădăcinat în tradiția patristică.”
From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemmoration of the Reformation in 2017, Bonifatius, p. 42
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„Cel mai de preț element deținut de Augustin, doctrina harului și a credinței, a fost practic suprimat până în secolul al XVI - lea, dar în acel timp au fost
câțiva autori care l-au preluat înaintea lui Luther. Dintre aceștia, cu siguranță unul l-a influențat, briliantul umanist francez Lefèvre d’Etaples, ale cărui
ediții din Psalmi și Epistolele Pauline au fost folosite de Luther în cursurile de la universitate. Exemplarul său din lucrarea francezului, Quintuplex
Psalterium, adnotat cu propria mână, a supraviețuit, și cu cât este analizat
mai mult, cu atât de mult se pare că profesorul saxon a adoptat învățătura
predecesorului său. (…) Dar el a fost cu mult mai impresionat de lucrarea lui
Lefèvre, S. Pauli Epistolae XIV, publicată în 1512. Luther nu a ajuns la ea decât
după 2 sau 3 ani, când a devenit baza cursurilor sale despre Romani.”
Preserved Smith, Luther’s Development of the Doctrine of Justification by Faith Only,
The Harvard Theological Review, vol. 6, No. 4, octombrie 1913, pagina 412-413

„Cu excepția lui Isus Hristos și a apostolului Pavel, sfântul Augustin este fără
îndoială figura cea mai influentă din istoria creștinismului. Atât ca episcop de
Hippo (Africa de Nord) cât și ca filozof notoriu, Augustin a dat formă doctrinelor
Bisericii Catolice și a creat testul decisiv pentru ortodoxie până la, și prin reforma
protestantă și după ea.”
https://dailyhistory.org/Why_was_St._Augustine_so_important_in_Christian_History%3F,
accesat 13 februarie 2019

Ce este un disident?

Sursa: https://dexonline.ro/definitie/disidentaccesat 13 februarie 2019

Conform primei definiții evidențiate, un disident este o persoană care nu
are o credință Romano-Catolică. Extis, el nu este augustinian sau calvinist sau
lutehran, etc. Conform celei de a doua definiții, un disident este o persoană
care, aflată într-un grup unde părerea majoritară susține teologia catolică
(evanghelică), are opinii diferite. În acest context și doar în acest context discutat, cine nu ar vrea să fie disident, adică adventist?
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disidént, ~ă smf, a [At: ASACHI, I. 345/29 / V: dezi~, dizi~, (înv) des~ / Pl:
~nți, ~e / E: fr dissident, lat dissidens, -ntis] 1-2 (Înv) (Persoană) care se abătea
de la dogmele religiei catolice. 3-4 (Pex) Eretic. 5-6 (Persoană) care (făcând parte dintr-o colectivitate, dintr-o organizație etc.) are opinii deosebite de acelea ale
majorității. 7-8 (Spc) (Persoană) care nu este de acord cu un regim politic aflat
la putere.

Însă disidența față de teologia augustiniană are un preț pe care M.L. Andreasen l-a plătit cu viața.
„Autoritățile papale i-au ridiculizat la început pe reformatori, iar când
aceasta nu a stins spiritul investigării i-au așezat în spatele zidurilor închisorii și i-au pus în lanțuri, iar când aceasta nu i-a adus la tăcere și nu i-a determinat să retracteze, în cele din urmă, i-au adus la rug și la sabie. Trebuie
să fim foarte atenți ca să nu facem primii pași pe acest drum care duce la
Inchiziție. Adevărul lui Dumnezeu este progresiv; este întodeauna în față,
mergând din putere la o și mai mare putere, de la lumină la o și mai mare
lumină.”
Ellen White, Signs of the Times, 26 mai 1890

„A nu ține seamă de lumină înseamnă a o lepăda. Respingerea luminii îi
face pe oameni robi, legându-i cu lanțurile întunericului și ale necredinței.”
Mărturii, vol. 2, p. 93

De ce am ajuns aici? Ne-ar lua mult mai mult decât spațiul dedicat acestei
broșuri ca să răspundem și să demonstrăm. Pe scurt: am schimbat teologia
adventistă cu cea evanghelică și citim în Ellen White cuvinte pe care ea nu le-a
spus, uneori refuzând autoritatea ei profetică. Mai jos sunt două cazuri care
arată aceasta:
7. Că Ellen White a început să aibă nevoie de asistenți care să o ajute să
spună ceea ce nu reușea singură, dar nici nu intenționa să spună:
„Declarația lui Ellen White care este cel mai des citată pentru susținerea principiului secerișului este din
Parabolele Domnului Hristos (p. 69):
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«Domnul Hristos așteaptă cu mult dor să se manifeste în biserica Sa. Când caracterul Domnului
Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul
Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi.»

Woodrow Whidden

Observați că această declarație nu spune că Dumnezeu
trebuie neapărat să aibă o astfel de biserică, ci doar că El
o caută cu mult dor.”

Woodrow Whidden, Ministry, „The vindication of God and the harvest principle”,
octombrie 1994, pp. 44-45

Ai putea să spui că asta a zis Ellen White? Dar la următoarea? Comparând-o
cu citatele care o preced.
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„Așadar, desăvârșirea moral-spirituală, în concepția lui Ellen White, nu înseamnă «perfect sinlessness», «lipsa desăvârșită de păcate», ci «love that is made
perfect», «dragostea care este făcută desăvârșită» prin prezența Duhului Sfânt
în viața persoanei. O asemenea persoană este victorioasă, fiindcă nu tolerează în
viața sa nici supremația păcatului la singular și nici pe cea a păcatului la plural.”
Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate, Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, p. 327

„Desăvârșirea morală și spirituală este promisă tuturor prin harul și puterea lui Hristos.”

Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 478

„Legea lui Dumnezeu este singurul standard adevărat al desăvârșirii morale.”
Ellen G. White, The Sanctified Life, p. 80

„Legea lui Dumnezeu nu va fi satisfăcută de nimic mai puțin decât desăvârșirea
sau o ascultare desăvârșită față de toate cerințele ei.”
Mărturii, vol. 1, p. 416

„De la toți se cere desăvârșirea morală. Niciodată n-ar trebui ca noi să coborâm standardul neprihănirii, pentru a ne acomoda tendințelor spre rău, fie moștenite, fie cultivate. Noi trebuie să înțelegem că nedesăvârșirea caracterului este
păcat. Toate atributele neprihănite ale caracterului se află în Dumnezeu ca
un tot desăvârșit, armonios și toți aceia care primesc pe Domnul Hristos ca
un Mântuitor personal au privilegiul de a avea aceste calități.”
Parabolele Domnului Hristos, p. 330

„Ființe cerești vor conlucra cu instrumentele omenești care, cu o credință
puternică, hotărâtă, caută acea perfecțiune a caracterului care să ducă la desăvârșire în acțiune. Tuturor acelora care sunt angajați în această lucrare Domnul Hristos le spune: «Eu sunt la dreapta ta, ca să te ajut».”
Parabolele Domnului Hristos, p. 332

„Noi putem birui. Da, pe deplin, cu totul. Isus a murit pentru ca noi să putem birui firea cea rea, orice păcat, orice ispită și să putem sta în cele din urmă
alături de El.”
Putem folosi ca și concluzie a studiului despre anii 1950 citatul de mai jos.
Cititorul a ajuns acum să cunoască cum au apărut disidenții în biserică.
„Questions on Doctrine a lăsat intactă doctrina sanctuarului, dar a început să
erodeze fundațiile sale.”
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Mărturii, vol. 1, p. 144

Studiul 5
Două evanghelii, un conflict, o biserică unită
„(…) dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință.” -Filipeni 3:15

Informații preliminare
Studiul anterior este un indicator clar al faptului că în adventism operează două
evanghelii. Lucrul acesta generează o tensiune teologică sau un conflict între membrii bisericii; fiind incluși aici atât pastorii, cât și laicii. Este clar că în aceste condiții
nu poate exista unitate. Producerea unității poate avea loc doar prin acceptarea și
predicarea evangheliei adevărate. Sau se poate crea impresia unei unități prin compromis, obținut prin continuarea păstrări și predicării evangheliei evanghelice, cu
acceptul tacit al celor care înțeleg că nu este bună. O astfel de „unitate”, este mai
periculoasă decât un conflict deschis.
Roy Adams și-a numit cartea din care am citat The nature of Christ: Help for a church
divided over perfection (Natura lui Hristos: ajutor pentru o biserică dezbinată cu privire la
desăvârșire). Acest fapt ne arată că dezbinarea din adventism este observată de lideri,
dar poate nu este neapărat comunicată eficient membrilor. Titlul cărții ne arată nu
numai existența unei dezbinări, ci și motivul dezbinării: DESĂVÂRȘIREA.
Profesorul Fernando Canale, înțelegând situația existentă la nivel teologic a afirmat că „dezbinările teologice adânci care operează în prezent în Biserica Adventistă nu vor
dispărea din inerție sau prin pronunțări administrative.” Să nu se aștepte cineva că dacă
va spune cuiva ce să creadă pentru că așa zice biserica sau așa zice pastorul X sau așa
zice comitetul, etc., lucrul acesta va rezolva problema. Cel mult o va ține mohnită,
până la un moment când se va produce o criză puternică.
Deși sunt mai multe soluții care trebuie să opereze împreună, separat, în același
timp sau în momente diferite, pentru studiul acesta aș dori să găsim o soluție pentru
problema desăvârșirii, obținând astfel o soluție pentru problema unității. Desigur,
soluția este aceea de a căuta un element din adevărata evanghelie și să vedem dacă
un singur element al evangeliei ar putea aduce rezultate mari.
Ce vom căuta? Desăvârșirea este ceva opus păcatului, este un subiect discutat în
legătură cu păcatul, de aceea vom căuta să vedem care este natura păcatului, pentru
a vedea natura desăvârșirii, adică pentru a vedea dacă desăvârșirea este doar un act
juridic, o declarație din partea lui Dumnezeu rostită în dreptul păcătosului care crede, sau desăvârșitrea este lucrarea creației Creatorului în omul care se lasă recreat
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
O biserică dezbinată asupra desăvârșirii este o biserică dezbinată cu privire la păcat. Soluționând natura păcatului se va putea rezolva conflictul.
www.zguduireaadventismului.ro

Conflictul din adventism și dezbinarea teologică nu au rămas neobservate
calviniștilor. Kenneth Samples, editor la Christian Research Journal, revistă
fondată de unul din calviniștii participanți la dialogul adventist-evanghelic,
Walter Martin, a spus:
„Încă de la începutul său, la mijlocul secolului al XIX-lea,
adventismul de ziua a șaptea a rămas extrem de controversat printre creștinii evanghelici (…). De fapt, până în anii
’50, când Donald Grey Barnhouse și Walter Martin au
început o evaluare comprehensivă a teologiei adventiste,
exista ceva asemănător unui consens printre cercetătorii
evanghelici; că adventismul de ziua a șaptea era cu puțin
mai mult decât o sectă necreștină. După mii de ore de cercetare și întâlniri extensive cu oficialii adventiști, Barnhouse și Martin au ajuns
la concluzia că Adventismul de Ziua a Șaptea nu este o sectă anti-creștină, ci
mai degrabă o denominațiune oarecum heterodoxă. (…) Pe la mijlocul anilor
1970 două facțiuni distincte au apărut în cadrul adventismului de ziua a șaptea.
Adventismul tradițional, care a apărat multe din pozițiile adventiste de dinainte
de 1950 și adventismul evanghelic, care evidenția înțelegerea reformațiunii despre neprihănirea prin credință. Această controversă a dat naștere în curând la o
criză internă explozivă care a fragmentat sever denominațiunea.”

Conform lui Kenneth Samples adventismul era considerat cu ceva mai mult
decât o sectă necreștină. Printre motivele care îi determinau pe calviniștii
evanghelici să ne privească așa, se numărau în special: 1) credința că Isus
oficiază acum în Sfânta Sfintelor ca Mare Preot, ispășirea nefiind încheiată la
cruce, 2) adevărul despre natura umană a Domnului Hristos ca fiind identică
cu a noastră și 3) convingerea că neprihănirea prin credință înseamnă iertare
și desăvârșire.
Dezbinarea produsă în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea de către cartea
Questions on Doctrine, publicată sub conducerea Conferinței Generale, nu a
rămas neobservată lumii evanghelice.
Este limpede ca lumina zilei că adventismul a suferit o schimbare de structură. Calviniștii nu ne-ar fi numit niciodată frați în Hristos și membri ai creștinismului lor, dacă nu am fi făcut curățenie și nu am fi dat afară adevărul. Ceva
trebuie făcut acum. Ne-o datorăm nouă, o datorăm copiilor noștri, o datorăm
lumii evanghelice care trebuie să audă evanghelia curată, predicată de pe
buzele adventiștilor.
Descriind raportarea adventismul evanghelic (facțiunea apărută și dezvoltată în special în a doua parte a secolului XX) la doctrina neprihănirii și
desăvârșirii, Kenneth Samples spune următoarele cuvinte, în aceeași revistă
amintită mai sus:
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Kenneth Samples, From Controversy to Crisis: An Updated Assessment of Seventh-Day Adventism, Christian Research Journal, 1988, vol. 11, nr. 1

„Poziția și siguranța înaintea lui Dumnezeu depinde doar de neprihănirea
împărtășită a lui Hristos; desăvârșirea fără păcat nu este posibilă de această
parte a cerului. Încrederea în Hristos îi dă omului o siguranță personală.”
Ibidem.

Întrebarea este dacă chiar se spune în adventism că desăvârșirea fără păcat
nu este posibilă de partea aceasta a cerului? Oare nu minte Kenneth Samples?
„Una din piedicile aflate în calea trăirii cu succes a unei vieți creștine este eșecul
de a înțelege ceea ce învață Biblia despre natura păcatului și desăvârșire. (…)
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Dacă modul în care cineva înțelege păcatul este de suprafață, desăvârșirea
fără păcat nu ar fi o realizare imposibilă. Ceea ce conduce la o înțelegere greșită a desăvârșirii este înțelegerea defectuoasă a păcatului. Dacă păcatul înseamnă în mod simplist o acțiune deliberată, voită a ceea ce este cunoscut a fi rău,
atunci niciun creștin nu ar trebui să comită acest tip de păcat. Dar dacă păcatul
include de asemenea starea minții și a inimii omului, predilecțiile omului spre
păcat, păcatul ca și tendință lăuntrică, atunci, desăvârșirea prezintă o imagine
total diferită. (…) Pretenția unei desăvârșiri fără păcat, oricând în această viață pământească, este rădăcina mândriei spirituale și a neprihănirii proprii.
(…) Mântuire doar prin har înseamnă că desăvârșirea absolută și nepăcătoșenia
(eng. sinlessness) nu pot fi realizate aici și acum.”
Edward Heppenstall, „How Perfect Is „Perfect” or Is Christian Perfection Possible?”,
Biblical Research Institute General Conference of Seventh-day Adventists, 23 iulie 1898
https://adventistbiblicalresearch.org/materials/theology-salvation/how-perfect-perfect-or-christian-perfection-possible accesat 5 martie 2019

Edward Heppenstall, primul „scriitor adventist important” care „a negat posibilitatea desăvârșirii”, este foarte clar când se exprimă că nu se poate birui
păcatul înainte de revenirea lui Isus. Teologii de la Institutul de Cercetări
Biblice a Conferinței Generale (BRI) sunt de acord cu el, de vreme ce această
declarație se găsește pe site-ul lor. Deci Kenneth Samples a fost onest. Exact
așa se crede în adventismul evanghelic. Dar nu în adventismul anilor 18441920 pe care deja l-am studiat.
Vreau să observați că Heppenstall pune problema exact așa cum am început
să o gândim și noi în inormațiile preliminare ale studiului. Și el pune împreună natura păcatului și desăvârșirea, declarând că dacă nu înțelegem corect
aceste două chestiuni vom ajunge la eșec. Are dreptate până aici. Observați
ceva foarte important. Heppenstall operează cu două definiții ale păcatului: 1)
acțiunea, adică călcarea legii și 2) starea, tendința, predilecția.
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„Natura păcatului: chestiunea fundamentală
Când vine vorba de păcat, există un punct cu care sunt de acord toate părțile implicate în discuție. Și anume că înțelegerea pe care o au oamenii cu privire
la păcat, va determina înțelegerea lor cu privire la mântuire. «Este important să
recunoaștem», am scris eu în 1992, «că o doctrină inadecvată despre păcat va
conduce cu necesitate la o doctrină inadecvată despre mântuire.» În acest
punct sunt într-un acord clar cu susținătorii teologiei ultimei generații, ca
Dennis Priebe și frații Standish.”
„(…) Edward Heppenstall este împotriva poziției adventismului istoric cu privire la natura păcatului. Pentru el păcatul nu era doar călcarea legii sau o viață
de decizii greșite, ci o stare de a fi, în care toată natura umanității este coruptă. (…) Pe scurt, în înțelegerea lui Heppenstall, acțiunea și alegerea păcătoasă
este secundară naturii păcătoase. De fapt, natura păcătoasă face alegeri greșite și acțiuni inevitabile. Oamenii sunt păcătoși. Ca rezultat, ei fac lucruri
păcătoase.” (…)
„Cum putem armoniza capitolele 1 și 3 din 1 Ioan? Singura soluție este să recunoaștem că apostolul operează cu mai mult de o singură definiție a păcatului.”

Heppenstall operează cu două definiții ale păcatului, iar George Knight consideră că acest lucru este corect. Din nefericire, la Institutul Teologic Adventus
observăm aceeași abordare:
„Pavel începe, în Romani 1:18, un proces riguros de argumentare teologică
a ideii că starea de ființare a oricărui om (…), este marcată și determinată de
un factor inerent și intrinsec existenței umane pe care-l numește «păcat»,
folosind substantivul acesta în limba greacă la singular, hamartia. (…) Datorită
(sic) acestui factor de înrobire existențială generalizată, oamenii, la modul general, «păcătuiesc», adică comit «păcat», la plural. (…) Ceea ce oamenii moștenesc
genetic este tocmai această stare de ființare determinată de prezența interioară a
«păcatului» la singular. (…) Păcatul la singular, ca putere sau predispoziție, are
alte multe sinonime teologice și biblice, cum ar fi: «omul vechi» (…), «firea pământească», (…).”
Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și
spiritualitate, Editura Editura Universității Adventus,
Cernica, 2019, pp. 259, 260, 261
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George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,
Pacific Press Publishing, 2018, pp. 93, 96, 101 (Kindle Edition)
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Heppenstall, Knight, Szallós, toți profesori de teologie, au aceeași opinie cu
privire la cum ar trebui să definim păcatul. O singură definiție nu este corectă
din punctul lor de vedere; păcatul este în opinia lor firea pământească, carnea,
omul vechi, starea minții și a inimii, predilecția, tendița, etc. Remarcați vă
rog afirmația din citatul lui Knight (de la pagina 77): „Edward Heppenstall este
împotriva poziției adventismului istoric cu privire la natura păcatului”. Knight
afirmă că adventismul istoric, adică cel de dinainte de 1950, avea o poziție clară
cu privire la păcat, cu care Heppenstall nu a fost de acord. Heppenstall nu este
de acord deci cu o învățătură cheie a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea
din timpul lui și dorește să o modifice. Knight și Szallós se situează în aceeași
poziție, sunt împotriva poziției clare susținite de Biserica Adventistă care avea
o definiție a păcatului.
Întrebarea care se ridică acum este: Dacă Heppenstall, urmat de Knight,
Szallós și alții, gândesc altfel decât adventismul istoric, a fost greșit adventismul istoric în poziția sa hristologică timp de 100 de ani, între 1850-1950?
Dacă da, de ce nu a corectat Dumnezeu prin Ellen White această probleme
de vreme ce „o doctrină inadecvată despre păcat va conduce cu necesitate la o
doctrină inadecvată despre mântuire” și „dacă una din piedicile aflate în calea
trăirii cu succes a unei vieți creștine este eșecul de a înțelege ceea ce învață
Biblia despre natura păcatului și desăvârșire”?
Dar dacă adventismul istoric are dreptate, iar teoria celor trei profesori este
teologie augustiniană sau derivate ale acesteia?
Să aflăm ce a crezut Augustin, citând dintr-o lucrare a unui foarte cunoscut
teolog modern, evanghelic:
„Pentru Augustin, umanitatea este afectată universal de păcat ca o consecință a căderii (…) umanitatea nu are control asupra păcătoșeniei. Ea este ceva
care contaminează viața de la naștere și o domină de acolo înainte. Este o stare asupra căreia oamenii nu au un control decisiv. Augustin înțelege că umanitatea este născută cu o dispoziție păcătoasă înnăscută, cu o înclinație inerentă spre
actul de a păcătui. Păcatul cauzează astfel păcate: starea implicită de păcătoșenie
cauzează acte individuale de păcat. Augustin dezvoltă acest punct făcând referire
la trei analogii importante: păcatul originar ca «boală», «putere» și ca «vină».”
Alister E. McGrath, Christian Theology - an Introduction, Wiley-Blackwell, 2013, p. 70,
ediția a doua

Cei trei teologi adventiști se înscriu perfect în linia de gândirea augustiniană. Ceea ce ne face să credem că ei nu au corectat o eroare a adventismului
tradițional, ci s-au întors la teologia lui Augustin. A nu se înțelege că este o
aderare de 100%. Dar suficientă cât să strice solia adventă. Să rezumăm grafic:
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Păcatul
originar
augustinian

Augustin

2 definiții ale păcatului:
(a) starea (păcat la singular, firea, carnea,
omul vechi, tendințele, sindromul Down
etc.) și
(b) actul (călcarea legii din cauza păcatului „a”)

Păcatul
„original
adventist”

Heppenstall

Din cauza păcatului „a” nu putem avea
desăvârșirea, biruința asupra oricărui păcat
Isus nu a luat asupra Sa păcatul „a” și de
aceea este diferit de noi.
Păcatul „a” are drept consecință moartea,
ca urmare a vinovăției intrinseci și a condamnării pentru această vinovăție.

Knight

Teoria augustiniană este comună și celorlalți teologi din imagine.
Luther

Szallós

Desigur, sunt chestiuni în care teologii adventiști diferă de Augustin și Calvin, sunt chestiuni unde teologii adventiști diferă unii de alții, unii fiind mai
augustinieni, alții mai puțin augustinieni.
Spre exemplu, profesorul Szallós, nu consideră că păcatul originar ne conferă vină și condamnare, lucru pe care îl afirmă în scris în suportul de curs
de la Universitatea Adventus, însă un alt teolog ale cărui cărți apar la aceeași
Universitate ca bibliografie obligatorie, Norman Gulley, crede că păcatul originar îi conferă omului vină, deci condamnare.
„Numit în teologie «păcatul originar», păcatul adamic nu apare în datele biblice a fi un factor de vinovăție etică sau morală. Deși moștenit genetic, păcatul
la singular nu-i conferă omului vină. ”
Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate, Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, p. 327
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Calvin

„Conform Scripturii (…) noi suntem născuți păcătoși și supuși morții - înainte
de a călca legea. Dacă un copil moare la câteva ore sau zile după nașterea sa, el
este supus morții a doua - moartea condamnării - deși nu a încălcat niciodată nici
o poruncă.”
Norman Gulley, Review and Herald, „Mode or Substitute, Does it Matter How We See
Jesus?”, „In Every Way but One, the Crucial difference between us and Jesus”,
25 ianuarie 1990, p. 13

Vedem astfel doi teologi adventiști care definesc la fel păcatul, dar care când
vine vorba de condamnarea pentru același păcat pe care îl văd la fel, pedeapsa
o văd diferit. Pentru unul nu există vină, pentru celălalt, există vină. Gulley nu
este singurul care crede în vina pentru păcatul ca stare. Robert Olson crede la
fel, ba încă pune și în gura lui Ellen White ceva ce ea nu a declarat:
„Comentariile doamnei White sunt în armonie deplină cu Biblia, dar sunt
oferite cu mai multe detalii. Despre păcatul lui Adam se spune că ne afectează
în (…) trei moduri: (1) suntem născuți într-o stare de vină moștenită de la Adam,
(2) trebuie să murim ca o consecință a acestei condiții (…). Noi moștenim vina de
la Adam astfel că și un copil care moare la o zi după naștere are nevoie de un Mântuitor, deși copilul nu a comis niciodată un păcat al lui.”
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Robert Olson, Ministry, ediție specială, „Outline Studies on Christian Perfection and
Original Sin”, mai 1970, apud. Edwin H. Zackrison, Seventh-day Adventists and Original Sin,
disertație, 1984, Andrews University, p. 19

În vreme ce suportul de curs de la Adventus poate crea falsa impresie că
în acel curs nu se predă augustiniasnim sau semi-augustinianism și chiar se
declară asta:
„(…) doctrina despre natura omului și doctrina despre păcat a lui Augustin
n-au constituit temelia pe care Biserica adventistă să fi clădit înțelegerea ei
referitoare la natura umană a lui Isus Hristos. (…) concluzia potrivit căreia
Biserica Adventistă nu poate fi învinuită de erezia augustiniană (…) ar trebui
să fie cea la care presupunem că a ajuns (…) și cititorul lucrării de față.”
Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate, Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, p. 310

Gulley și Olson sunt clari: păcatul moștenit, adică firea pământească, carnea,
omul vechi, etc. ne conferă vină, deci suntem condamnați la moarte. Exact ce
a spus Augustin. Profesorul Szallós se înșeală amarnic când spune că doctrina
despre păcat nu ne-a influențat. Sunt mărturii că s-a strecurat printre noi:
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„Aceasta este prima dată când aflu că adventiştii cred în «păcatul originar», cel
puțin în definiția teologică tehnică a cuvântului. Termenul acesta are un sens
tehnic teologic, la care nu putem subscrie, care ar face necesare practici sacramentale, cum ar fi botezul copiilor mici.”
Raymond F. Cottrell, General Suggestions on This We Believe [third working title for
what became QOD], Dec. 12, 1956, Department of Archives and Special Collections, Loma
Linda University, DF 3773.06C, Correspondence regarding Questions on Doctrine, 1956,
Apud. Larry Kirkpatrick, „A Wind of Doctrine Blows Through the Church: the Alternate
Hamartiology of Questions on Doctrine”, prezentare la conferința QOD din 2007.

„Atunci când ne separăm de Dumnezeu prin păcat, care este călcarea legii
Sale, Satana ia controlul minților noastre.”
Review and Herald, 12 iulie 1887

„Pentru a-L lăsa pe Isus în inimile noastre trebuie să ne oprim din a mai păcătui. Singura definiție pentru păcat pe care o avem în Biblie este că păcatul este
călcarea legii. Legea ajunge departe în cerințele ei și noi trebuie să aducem
inimile noastre în armonie cu ea.”
Signs of the Times, 3 martie 1890

„Ce este păcatul? Singura definiție care îți este dată în Cuvântul lui Dumnezeu
este «păcatul este călcarea legii». Apostolul spune: «unde nu este o lege, acolo
nu este nici călcare de lege.»”
Review and Herald, 10 iunie 1890

Din nou Ellen White este fără echivoc. Există o singură definiție în Biblie
pentru păcat, și aceasta este călcarea legii. Heppenstall spusese că „dacă păcatul
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Părerile sunt din nou împărțite. În timp ce pentru profesorul Szallós „doctrina despre păcat a lui Augustin n-au constituit temelia pe care Biserica adventistă să fi clădit înțelegerea ei referitoare la natura umană a lui Isus Hristos”,
Raymond F. Cottrell, care a fost de față atunci când s-a editat cartea Questions
on Doctrine, știe mai bine și mai exact; am fost influențați.
Ne apropiem de finalizarea chestiunii cu natura păcatului. Mai avem de
răspuns la două întrebări:
1) Putem fi siguri că nu există două definiții biblice ale păcatului?
2) Este sigur suportul de curs de la Universitatea Adventus, putem avea asigurarea că teologia de acolo nu e calvinistă sau semi-calvinistă?
Câteva citate din scrierile lui Ellen White răspund la ambele întrebări. Citatele ne spun câte definiții are Biblia pentru păcat și prin aceasta, cât de sigur
este un suport de curs care are două definiții pentru păcat.

înseamnă în mod simplist o acțiune deliberată, voită a ceea ce este cunoscut a
fi rău, atunci niciun creștin nu ar trebui să comită acest tip de păcat”. Rezultă
limpede, de vreme ce doar această definiție este biblică, că păcatul poate fi
cu desăvârșire biruit, iar Dumnezeu va demonstra aceasta cu biserica Sa.
„Satana n-a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care să-i permită să obțină victoria. El a păzit poruncile Tatălui Său și în El nu a fost niciun păcat
pe care Satana să-l poată folosi în avantajul Său. Aceasta este starea în care
trebuie să fie găsiți cei care vor sta în timpul strâmtorării.”
Review and Herald, 14 martie 1912 (vezi și Tragedia veacurilor, p. 623)

„La început Dumnezeu a așezat omul sub lege, ca o condiție indispensabilă a propriei sale existențe. (…) Pe acest pământ Satana a căutat să continue
lucrarea pe care a început-o în cer. El a declarat că omul nu se poate supune
legii lui Dumnezeu. (…) Dar, omul este îndreptățit printr-o ascultare desăvârșită față de cerințele legii. Această ascultare este posibilă doar prin credința
în Hristos. Toţi cei care, prin credinţă, ascultă de poruncile lui Dumnezeu, vor
atinge starea de nepăcătoşenie în care a trăit Adam înainte de căderea lui în
păcat.”
Signs of the Times, 23 iulie 1902
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„Trebuie să înțelegem că este privilegiul nostru ca, prin credința în El, să
fim părtași ai naturii divine, eliberându-ne astfel de stricăciunea care există
în lume prin poftă. Atunci suntem curățiți de tot păcatul, de toate defectele
de caracter. Noi nu trebuie să păstrăm nicio înclinație păcătoasă.”
Review and Herald, 24 aprilie 1900

„Sunt mulţi aceia care murmură împotriva lui Dumnezeu în inimile lor. Ei
spun: «Noi moştenim natura căzută a lui Adam şi nu suntem responsabili pentru
imperfecţiunile noastre naturale.» Ei critică cerinţele lui Dumnezeu şi se plâng
că El le cere ceea ce ei nu au putere să ofere. Satana s-a plâns de acelaşi lucru
în ceruri, dar astfel de gânduri îl dezonorează pe Dumnezeu. (…) Acuzatorii
au oportunitatea să prezinte acuzațiile împotriva Lui; Creatorul lor le dă posibilitatea să vorbească. (…) Dacă aveți să prezentați scuze pentru neglijarea
de a respecta condițiile pe care se bazează mântuirea voastră, faceți-le acum
cunoscute. Dacă aveți scuză pentru păcat, impenitență, invidie sau pentru
senzualitate, vi se permite să vă prezentați argumentele. Cei care se îndreptățesc în fărădelege și pun asupra lui Dumnezeu vina neascultării lor, vor fi
ascultați. Ei argumentează că sunt născuți cu pasiuni și apetite puternice și sunt
înconjurați cu lucruri care ademenesc la păcat, și cum este drept să fie condamnați
în aceste circumstanțe? (…) Când vedem slăbiciunea naturii umane, în loc să
încercăm să ne îndreptățim în fărădelege, să devenim mai familiari cu Cuvântul lui Dumnezeu. El va întări mințile noastre în ceasul ispitei.”
Signs of the Times, 29 august 1892
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„Apostolul continuă cu aceste cuvinte: «Acum vă implor fraţilor, prin numele Domnului nostru Isus Cristos, ca voi toţi să vorbiţi acelaşi lucru şi să nu
fie dezbinări între voi, ci să fiţi desăvârşit uniţi în aceeaşi minte şi în aceeaşi
judecată.» Pavel nu le-ar fi cerut să facă ceva ce ar fi fost imposibil. Unitatea
este rezultatul sigur al desăvârșirii creștine.”
Review and Herald, 26 aprilie 1881

Unitatea ca rod al desăvârșirii creștine, înseamnă unitatea ca rod al înțelegeri
că păcatul este călcarea legii, nimic mai mult. Satana vrea ca noi să fim confuzi
cu privire la păcat, pentru a fi confuzi cu privire la desăvârșire și astfel unitatea,
ca rod al desăvârșirii, să nu fie realizată.
„Doar Duhul face să aibă efect cele săvârşite de Mântuitorul lumii. Prin
Duhul ajunge inima curată. Prin Duhul ajunge credinciosul părtaş de natură
dumnezeiască. Hristos a dat Duhul Său cu putere divină, pentru a birui toate
înclinaţiile spre rău, moştenite şi cultivate, şi pentru a întipări caracterul Său în
biserică.”
Hristos lumina lumii, p. 671
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Ellen White nu acceptă nicio parte a teoriei augustiniene cu privire la păcat.
Cei care vorbesc de moștenirea de la Adam îl critică pe Dumnezeu, noi trebuie
să fim ca Isus în ce privește păcatul, toate înclinațiile păcătoase trebuie să dispară de la noi, starea de nepăcătoșenie poate fi atinsă. Și cel mai important, Dumnezeu va întări mințile noastre în ceasul ispitei. Asta înseamnă cu nu carnea va
conduce, cu Duhul. Domnul să fie lăudat pentru această lumină!
La începutul studiului am afirmat așa: O biserică dezbinată asupra desăvârșirii este o biserică dezbinată cu privire la păcat. Soluționând natura păcatului
se va putea rezolva conflictul. Studiul acesta ne-a arătat că dezbinarea care
există cu privire la desăvârșire este generată de existența în teologia adventistă
a două definiții ale păcatului.
Am înțeles că adventismul istoric privea păcatul în mod corect, la fel ca
Ellen White, ca fiind călcarea legii, nimic altceva, pentru că pentru ei aceasta
era singura definiție Biblică a păcatului.
Însă odată cu ridicarea lui Heppenstall, după îndepărtarea lui Andreasen,
teologia evanghelică și-a făcut loc în Biserica Adventistă. Cele două definiții
ale păcatului au condus la o tensiune cu privire la desăvârșire, la o luptă puternică.
Soluția propusă în acest studiu, pentru dumneavoastră, este să vedeți dacă
folosirea corectă a definiției păcatului va rezolva problema cu privire la dezbinarea cu privire la desăvârșire. Se poate face un pas spre unitate dacă se
înțelege corect natura păcatului? Dacă se acceptă că există o singură definiție
biblică pentru păcat?

Conluzia la acest studiu va fi făcută cel mai bine printr-un citat din Ellen
White, un citat care descoperă deșertăciunea teoriei augustiniene că noi nu
putem avea control decisiv asupra firii noastre, prin urmare vom continua să
păcătuim până la a doua venire:
„Cel ispitit trebuie să înţeleagă adevărata forţă a voinţei. Aceasta este puterea
stăpânitoare din firea omului - puterea de decizie, puterea alegerii libere.
Totul depinde de acţiunea corectă a voinţei. Dorinţele de bine și puritate sunt
bune în sine; dar, dacă ne oprim aici, ele nu vor sluji la nimic. Mulţi se vor
îndrepta către ruină, în timp ce speră și doresc să-și învingă înclinaţiile rele.
Ei nu-și predau voinţa lui Dumnezeu. (…) Noi nu ne putem schimba inimile,
nu ne putem controla gândurile, pornirile, afecţiunile. Nu ne putem face pe
noi înșine curaţi (…) Îi putem da voinţa noastră; atunci va lucra în noi voinţa
și înfăptuirea după bunul Său plac. Astfel, întreaga noastră fire va fi adusă sub controlul lui Hristos. Prin corecta exercitare a voinţei, poate fi făcută o
schimbare totală în viaţă. Predându-ne voinţa în mâinile lui Hristos, ne aliem cu
puterea divină. Primim tărie de sus pentru a ne păstra statornici. O viaţă curată
și nobilă, o viaţă de biruinţă asupra apetitului și lascivităţii este posibilă pentru
oricine își va uni voinţa slabă și șovăitoare a omului, cu voinţa atotputernică și
neclintită a lui Dumnezeu.”

Două evanghelii, un conflict, o biserică unită

Divina vindecare, p. 176

Accentul pus de Augustin pe păcatul originar și de către teologii adventiști
pe păcatul ca stare sau păcatul la singular, firea, carnea, omul vechi, etc., este
un mijloc puternic prin care privirile și gândurile credincioșilor sunt îndepărtate de la Isus și de la puterea Sa. Carnea este făcută mai puternică decât
mintea, când de fapt, carnea cu de la sine putere nu poate face nimic, nici
pentru Dumnezeu, nici împotriva lui Dumnezeu sau a legii Sale.
Privind la Isus trebuie să înțelegem că El este creatorul nostru, că puterea
care a creat lumile, este puterea care este pusă la dispoziția noastră acum.
Studiul al șaselea în prezentările video s-a intitulat „De la pomul interzis
la evanghelia interzisă”. În această broșură îl voi înlocui cu un articol care va
aduce multă lumină, speranță și încredere. În încheierea studiului 5 veți citi
câteva cuvinte din discursul unui teolog baptist, invitat la comemorarea a 50
de ani de la publicarea cărții Questions on Doctrine:
„Aș dori să invit adventismul să exploreze propriile surse pentru discernământ
(…). Aceasta este cu siguranță o chemare mai înaltă decât efortul de a asimila
tradiția evanghelică ce pare a domina astfel de discuții precum Questions on
Doctrine. Mă tem că adventismul și-ar putea vinde moștenirea pentru o ciorbă de
linte.”
Donald W. Dayton, Some Reflections on Adventist Identity by a “Sympathetic Outsider”
on the Fiftieth Anniversary of the Publication of Questions on Doctrine
http://qod.andrews.edu/docs/10_donald_dayton.doc, accesat 11 martie 2019
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Studiul 6
Puterea iertării
„(…) ca să nu fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de
orice vânt de învățătură (…)” - Efeseni 4:14

„Și iată, i-au adus un paralitic, zăcând pe un pat; și Isus, văzând credința lor, a spus
paraliticului: «Îndrăznește, fiule; păcatele tale îți sunt iertate.» Și iată, unii dintre
scribi au spus în ei înșiși: «Acesta blasfemiază.» Și Isus, cunoscându-le gândurile, a
spus: «Pentru ce gândiți voi rău în inimile voastre? Fiindcă ce este mai ușor a spune:
,Păcatele tale îți sunt iertate, sau a spune: Ridică-te și umblă?’ Dar ca să știți că Fiul
omului are putere pe pământ să ierte păcatele, (atunci i-a spus paraliticului): Ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă.» Și s-a ridicat și s-a dus acasă. Iar mulțimile văzând,
s-au minunat și au glorificat pe Dumnezeu, care a dat astfel de putere oamenilor.”
Matei 9:3-8, Fidela
Una dintre cele mai comune expresii regăsite printre crestinii nominali, când vine
vorba de aspecte religioase, este următoarea: „Pot înțelege și crede că Dumnezeu
mă iartă de păcat, dar mi-e greu să cred că El mă poate feri de păcat.” O astfel de
persoană mai are mult de învățat legat de ce înseamnă că Dumnezeu iartă păcatele.
Este adevărat că persoanele care se exprimă astfel, deseori, au pace într-o anumită
măsură în credința că Dumnezeu i-a iertat sau le va ierta păcatele, dar din cauza
eșecului de a cuprinde puterea iertării, se privează de multă binecuvântare de care
s-ar putea bucura.
Să ținem cont de afirmația: „acestea sunt scrise, ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și astfel, crezând, să aveți viață prin numele lui”, nu doar
de minunea din fața noastră. Scribii nu au crezut că Isus poate ierta păcatele. El l-a
vindecat pe omul paralitic pentru a demonstra că are puterea de a ierta păcatele. Minunea a fost făcută cu scopul explicit de a ilustra lucrarea iertării păcatelor și de a-i
demonstra puterea. Isus i-a spus paraliticului: „Ridică-te, ia-ți patul și du-te acasă”,
pentru ca ei și noi să cunoaștem puterea Sa de a ierta păcatul. Prin urmare, puterea
manifestată în vindecarea acelui om este puterea folosită în iertarea păcatelor.
Rețineți în mod special că efectul cuvintelor lui Isus a continuat după ce au fost
rostite. Ele au făcut o schimbare în om, și schimbarea a fost permanentă. La fel trebuie să fie și în ce privește iertarea păcatelor. Ideea obișnuită este că atunci când
Dumnezeu iartă păcatul, schimbarea este în El, nu în om. Se învață că, într-un final,
Dumnezeu încetează să mai aibă ceva împotriva celui care a păcătuit. Însă aceasta
împlică faptul că Dumnezeu a avut un resentiment împotriva omului, ceea ce nu
este cazul. Dumnezeu nu este om. El nu nutrește dușmănie, nici vreun sentiment
de răzbunare. El nu iartă păcătosul pentru că are un sentiment de ciudă împotiva
acestuia, ci pentru că păcătosul a avut ceva în inima sa. Dumnezeu este în totalitate
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drept, omul este cu totul greșit, de aceea Dumnezeu iartă omul, pentru ca și
acesta să poată fi în totalitate drept.
Când Isus, ilustrând iertarea păcatelor, i-a spus omului „ridică-te, ia-ți patul
și du-te acasă”, omul s-a ridicat ascultător la glasul Său. Puterea ce se afla în
cuvintele lui Isus l-au ridicat și l-au vindecat. Acea putere a rămas în el. Iar în
tot timpul care a urmat, omul a umblat prin puterea ce i s-a dat la înlăturarea
paraliziei, cu condiția, bineînțeles, că el și-a păstrat credința. Acest lucru este
exemplificat de psalmistul care spune: „Am așteptat cu răbdare pe Domnul; și
el s-a aplecat spre mine și a ascultat strigătul meu. M-a scos de asemenea din
groapa pieirii, din noroiul mocirlos și mi-a așezat picioarele pe stâncă și mi-a
întemeiat umbletele”. Psalmii 40:1-2, Fidela.
Există viață în cuvintele lui Dumnezeu. Isus a spus: „cuvintele pe care vi le
spun Eu, sunt duh și sunt viață”. Ioan 6:63. Cuvântul primit prin credință aduce în suflet Duhul și viața lui Dumnezeu. Așadar, când sufletul pocăit aude
cuvintele: „Îndrăznește, fiule; păcatele tale îți sunt iertate”, și primește aceste
cuvinte ca pe cuvintele vii ale viului Dumnezeu, el este un om diferit, deoarece o nouă viață a luat naștere în el. Doar puterea iertării lui Dumnezeu este
cea care îl ferește de păcat. Dacă omul păcătuiește după ce a primit iertarea,
aceasta se întâmplă pentru că nu a înțeles deplinătatea binecuvântării ce i-a
fost oferită prin iertarea păcatelor sale.
În cazul nostru, omul a primit o nouă viață. Condiția sa de om paralizat era
pur și simplu pierderea vieții normale. Era parțial mort. Cuvintele lui Hristos
i-au oferit viață proaspătă. Dar viața nouă ce a fost oferită corpului său și care
i-a dat posibilitatea să umble, era doar o ilustrație, atât pentru el, cât și pe
cărturari, a vieții nevăzute a lui Dumnezeu pe care a primit-o prin cuvintele
„păcatele tale îți sunt iertate”, și care l-au făcut o nouă făptură în Hristos.
Cu acest exemplu simplu și clar din fața noastră putem înțelege unele dintre
cuvintele apostolului Pavel care, în caz contrar, ar fi „greu de înțeles”. În primul
rând, citim Coloseni 1:12-14 (Fidela): „Aducând mulțumiri Tatălui, care ne-a
făcut demni de a fi părtași moștenirii sfinților în lumină, care ne-a eliberat
din puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Său iubit, în
care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor”. Priviți aceeași
declarație privitoare la mântuirea prin sângele lui Hristos în 1 Petru 1:18-19 și
Apocalipsa 5:9.
Notați două aspecte: noi avem răscumpărarea prin sângele lui Hristos, iar
această răscumpărare reprezintă iertarea păcatelor. Dar sângele reprezintă
viața. Vezi Geneza 9:4 și Apocalipsa 17:13-14. Prin urmare, Coloseni 1:14 ne spune că noi avem răscumpărarea prin viața lui Hristos. Însă nu spune Scriptura
că suntem împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său? Ba da, și chiar
acest lucru este învățat aici. Hristos „s-a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne
răscumpere din toată nelegiuirea”. Tit 2:14. El „s-a dat pe Sine Însuși pentru
păcatele noastre”. Galateni 1:4. Dăruindu-Se pe Sine, El Își dăruiește viața. Prin
revărsarea sângelui Său, El și-a revărsat viața. Însă renunțând la viața Sa, El
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ne-o oferă nouă. Acea viață este neprihănire, tocmai neprihănirea desăvârșită
a lui Dumnezeu, astfel că atunci când o primim, noi suntem „făcuți dreptatea
(neprihănirea) lui Dumnezeu în El”. Ceea ce ne împacă pe noi cu Dumnezeu
este primirea vieții lui Hristos, în timp ce suntem botezați în moartea Sa. În
acest fel noi suntem „îmbrăcați cu omul nou, care, conform lui Dumnezeu,
este creat în dreptate (neprihănire) și adevărată sfințenie”, „după chipul Celui
ce l-a creat”. Efeseni 4:24. Coloseni 3:10.
Acum putem citi Romani 3:23-25, și vedem că nu este atât de dificil: „Fiindcă
toți au păcătuit și nu ajung la gloria lui Dumnezeu; fiind declarați drepți [adică, făcuți neprihăniți, sau înfăptuitori al legii] în dar prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus; pe care Dumnezeu L-a pus în față să fie
ispășire prin credința în sângele Lui, să declare dreptatea Lui, pentru trecerea
cu vederea [alungarea] a păcatelor din trecut, prin îngăduința lui Dumnezeu”.
Toți au păcătuit. Întreaga viață a fost păcat. Inclusiv gândurile au fost rele.
Marcu 7:21. Și a fi carnal însemnă moarte. Prin urmare, viața păcatului este o
moarte vie. Dacă sufletul nu e eliberat de aceasta, va avea ca sfârșit moarte
eternă. Nu există putere în om pentru a obține neprihănirea din legea sfântă
a lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu, în mila Sa, pune neprihănirea Sa peste
toți cei care cred. El ne face neprihăniți în dar prin bogățiile harului Său. El
face acest lucru prin cuvintele Sale, deoarece El declară, rostește neprihănirea Sa în și peste toți cei ce cred în sângele lui Hristos, care cred că El este
neprihănirea lui Dumnezeu, „căci în El locuiește trupește toată plinătatea lui
Dumnezeu”. Iar această declarare sau rostire a neprihănirii lui Dumnezeu
asupra noastră, reprezintă iertarea sau înlăturarea păcatului. Astfel înlătură
Dumnezeu viața păcătoasă, punând în locul ei propria Sa viață neprihănită.
Aceasta este puterea iertării de păcat. Este „puterea unei vieți fără sfârșit”.
Acesta este începutul vieții creștine. Reprezintă primirea vieții lui Dumnezeu prin credință. Cum este menținută? La fel cum a fost începută. „De aceea,
așa cum L-ați primit pe Hristos Isus Domnul, așa să umblați în El.” Coloseni
2:6. Pentru că „cel drept (neprihănit) va trăi prin credință”. Secretul trăirii
vieții creștine este pur și simplu acelea apuca cu fermitate viața care, primită
la început, iartă păcatul.
Dumnezeu iartă păcatul prin înlăturarea lui. El îl îndreptățește pe cel nelegiuit făcându-l evlavios. Dumnezeu îl împacă pe păcătosul rebel cu Sine, prin
înlăturarea răzvrătirii sale și prin faptul că îl face un om loial și supus legii.
Uneori se spune: „Dar e dificil de înțeles cum putem să avem viața lui Dumnezeu ca fapt real; nu poate fi real, întrucât aceasta este prin credința pe care o
avem. Deci, bietul paralitic a obținut prin credință putere și o viață nouă. Dar
a fost tăria sa mai puțin reală? Nu a fost un fapt real că a primit putere? „Nu
poate fi înțeles?” Bineînțeles că nu, pentru că este o manifestare a dragostei
lui Dumnezeu „care întrece cunoașterea”. Dar noi o putem crede și putem
înțelege realitatea, iar apoi vom avea o veșnicie în care să studiem minunea
acesteia. Citiți din nou și din nou povestirea vindecării omului paralitic, și

meditați asupra ei până devine o realitate vie pentru voi, și mai apoi amintiți-vă că „acestea sunt scrise, ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu; și astfel, crezând, să aveți viață prin numele Lui”.

Puterea iertării

Ellet Joseph Waggoner, Signs of the Times, 10 aprilie 1893
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Studiu suplimentar
Recomandare de carte
Ralph Larson (1920-2007) a slujit în cadrul
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea timp de
40 de ani ca pastor, evanghelist, secretar de
departament și profesor de colegiu și seminar
teologic. Odată cu intensificarea controversei
teologice care a apărut după publicarea cărții
Questions on Doctrine, în 1957, Larson s-a identificat cu frații săi profund îngrijorați de noile
direcții teologice. În predici pline de putere,
articole și cărți, el a prezentat faptul că această
carte, în anumite aspecte, nu portretizează cu
claritate scrierile Bibliei, ale lui Ellen White,
precum și poziția teologică a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. El a considerat că inexactitățile din carte, dar și din alte lucrări, sunt prea
mari pentru a fi accidentale și prea importante
pentru a fi ignorate. A avut dreptate!
Istoria ne-a fost dată pentru ca să învățăm
pocăința…
Prin ea, Dumnezeu ne învață marele principiu al consecințelor pe termen lung. Faptul
că atunci când motivațiile cele mai bune, sunt
slujite de mijloace prihănite are urmări amare,
devine evident. Tot povara secolelor ne convinge că gloria sau rușinea unui popor se afla în
identitatea lui. Dacă există îndoieli legate de
aceasta, sau dacă o națiune nu este fericită sub
identitatea ei, ea se va pierde instantaneu sub
forța de dezintegrare a istoriei. Există deci o
responsabilitate legată de noi înșine și izvorâtă
din nevoia de a ne păstra ființa și drumul spre
Cer, responsabilitatea de a ne cunoaște limitele
și a ne recunoaște greșelile, cu scopul de a păstra cu sfințenie șansa unui viitor pentru noi și
copiii noștri înaintea lui Dumnezeu și a istoriei.
www.zguduireaadventismului.ro

Probabil că niciun alt subiect nu ar trebui
să beneficieze de atenţia noastră deosebită,
mai mult decât subiectul Duhului Sfânt
şi al relaţiei lui cu planul de mântuire. Ni
se spune că Duhul Sfânt a fost dat ca un
„agent regenerator, iar fără acesta, jertfa lui
Hristos nu ar fi fost de niciun folos”. De ce?
Pentru că „noi putem să ne împotrivim păcatului şi să îl biruim numai prin ajutorul
puternic al celei de a treia persoane a Dumnezeirii”. Duhul Sfânt este reprezentantul
lui Hristos Însuşi şi este „disponibil pentru
toţi”. „Dacă este cerută cu credinţă, această
binecuvântare făgăduită aduce odată cu ea
toate celelalte binecuvântări.” Acesta a fost
subiectul asupra căruia Hristos „a insistat
cel mai pe larg” în timpul lucrării Sale de
slujire pe pământ.

Cartea conține o colecție de articole scrise de pastorul și profesorul Dennis Priebe
și acoperă subiecte ca:
a) natura păcatului;
b) Questions on Doctrine;
c) cum poate fi biruit păcatul?;
d) neprihănirea prin credință;
e) este biserica Babilon?;
f ) confuzia cu privire la evanghelie.
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„O mare binecuvântare va veni peste poporul nostru citind cartea. (…) Numele ei,
Legământul cel veșnic, sugerează scopul acesteia. Ne conduce în centrul Evangheliei lui
Hristos. Ea deschide planul lui Dumnezeu
de a salva lumea prin har, prin credința în
Hristos. (…) Ea arată slăbiciunea și nebunia
legământului faptelor. Cartea se ocupă
într-adevăr cu marea întrebare care a agitat
poporul nostru la Minneapolis, și până în
prezent, este singura capodoperă care a fost
scrisă cu privire la acest subiect, după Minneapolis. (…) Cei care au citit cartea sunt de
acord că este excelentă. În această dimineață,
fratele Olsen, mi-a spus că pe lângă Biblie, și
lângă lucrările mamei tale, această carte i-a
făcut mai bine decât oricare alta.”
A.G. Daniells către W.C. White

Colecția a văzut prima dată lumina tiparului în anul 1987. White Estate a marcat centenarul Minneapolis 1888 tipărind 4.000 de
bucăți din această colecție de scrieri care au
legătură directă cu „cea mai prețioasă solie”
(2.000 în 1987 și 2.000 în 1988). Simțiți-vă provocați să studiați această colecție știind că:
„Religia biblică nu este alcătuită din sisteme teologice, crezuri, teorii și tradiții, pentru
că astfel nu ar mai rămâne o taină.”
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Aplicația 1888 Minneapolis este disponbilă pentru dispozitivele electronice pe care
rulează iOS sau Android. Conține cărți, articole și cărți audio având ca subiect solia
neprihănirii prin credință.
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Seminariile video Moștenirea luminii pot fi urmărite accesând link-ul:
https://www.zguduireaadventismului.ro/nouateologie/mostenirea-luminii/

www.zguduireaadventismului.ro

www.zguduireaadventismului.ro

