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Prefaţă

Cartea Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii este alcătuită dintr-o serie de 
articole scrise de Kevin Paulson ca răspuns la o serie de articole apărute în revis-
ta online The Compass Magazine sub semnătura Adelinei Alexe.

Primul articol al cărţii, „Răspunsul la provocarea adresată teologiei ultimei ge-
neraţii”, a fost scris de Kevin Paulson ca un prim răspuns la seria articolelor 
Adelinei Alexe. Acest articol trebuia să fie publicat online pe site-ul revistei Com-
pass şi să fie urmat de alte articole răspuns. Articolul nu a fost însă publicat, iar 
Paulson a scris o serie sub un alt format, compusă din 10 articole.

Kevin Paulson deţine o diplomă în teologie de la Pacific Union College, are 
două diplome de master obţinute de la Loma Linda University, respectiv An-
drews University. A slujit timp de zece ani ca instructor de Biblie, pastor şi evan-
ghelist în cadrul Conferinţei Greater New York. În prezent administrează un site 
care tratează subiecte importante din adventismul de astăzi şi susţine campanii 
evanghelistice.

Paul Bucur
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Răspunsul la provocarea adresată TUG

Pretinsele limite şi probleme

O serie recentă de treisprezece articole dintr-o revistă adventistă independen-
tă, publicată în mediul online, a prezentat o serie de provocări pentru structura 
teologică care a ajuns cunoscută în ultima vreme drept teologia ultimei generaţii, 
formulată de o studentă doctorand la Seminarul Teologic de la Universitatea An-
drews1. Prezentul articol introduce o serie de articole care vor explica din scrie-
rile inspirate ce este teologia ultimei generaţii (TUG), cum reflectă aceasta con-
sensul dintre Biblie şi scrierile lui Ellen White (deseori numite spiritul profeţiei), 
unde se termină faptele reale şi încep falsurile, în percepţiile pe care le au unii cu 
privire la această construcţie teologică. Din moment ce multe dintre aspectele 
abordate în seria de articole menţionată sunt analizate de mai multe ori, articolul 
critic care urmează va acoperi acelaşi obiect de discuţie de mai multe ori, deseori 
prin repetare. Principiul „repetă şi extinde”, ilustrat atât de clar în profeţia biblică 
din Apocalipsa va caracteriza mare parte din conţinutul materialului următor.

Bază deficitară

Autoarea abordează subiectul în discuţie pe baza unor premise foarte defici-
tare, prima dintre ele fiind enunţată la începutul primului articol al seriei sale. 
Chiar înainte ca seria de articole să debuteze, citim următoarele:

„Notă din partea autorului: Toate citatele lui Ellen White din pre-
zentul articol sunt luate din cartea God’s Character and the Last Gene-
ration2 şi nu sunt citate în mod direct din sursele originale.”3

1. https://thecompassmagazine.com/tag/adelina-alexe-last-generation-theology
2. Caracterul lui Dumnezeu şi ultima generaţie, a fost publicată de Pacific Press Publishing Associa-
tion, având ca editori pe Jiří Moskala, decan al Universităţii Andrews, şi John Peckham, profesor 
de teologie la aceeaşi universitate. Cartea este alcătuită din articole scrise împotriva teologiei ul-
timei generaţii, precum şi a celor ce o susţin, de către autori ca Dennis Fortin, Ranko Stefanovic, 
Martin Hanna, Woodrow Whidden etc., toţi fiind profesori la Universitatea Andrews. Pastorul 
Larry Kirkpatrick a realizat o recenzie video a cărţii, care poate fi urmărită aici – https://www.
zguduireaadventismului.ro/video/carti-noi-eroare-veche/, n.tr..
3. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
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Cu alte cuvinte, în loc să meargă mai întâi la sursele inspirate, originale, şi să 
înţeleagă din context ce spun afirmaţiile citate în cartea respectivă, autoarea aces-
tei serii îşi pune, de fapt, încrederea în lucrarea altora – în cazul de faţă, în cartea 
la care face referire în nota de mai sus4. Din moment ce această serie de articole 
nu este o recenzie, se ridică invariabil o întrebare cu privire la independenţa şi 
originalitatea ştiinţifică a lucrării autoarei. Este oare scopul ei doar cel de a repli-
ca la scrierile altor autori, încrezându-se în metodologia lor, sursele folosite de 
ei şi concluziile lor într-un mod cu totul lipsit de spirit critic, sau îşi propune să 
demonstreze un punct de vedere propriu, folosind mijloacele ştiinţifice cores-
punzătoare?

În acest prim episod al seriei sale, al cărui scop declară că este să stabilească încă 
de la început ce învaţă cu adevărat teologia ultimei generaţii, autoarea nu face ni-
cio referire la scrierile foarte numeroase ale celor care cred în această teologie, ci 
se bazează, în schimb, pe afirmaţiile cărţii numite mai sus, a cărei ostilitate faţă de 
doctrina în cauză este evidentă de la bun început5. Poate că viitoarele articole ale 
seriei se vor fi dovedi mai bune şi vor cita din sursele originale. Nu vreau să spun 
că această carte greşeşte întotdeauna în felul în care prezintă teologia ultimei ge-
neraţii, ci doar că niciunul dintre noi nu şi-ar dori să aibă convingeri, indiferent 
de domeniu, care să fie definite de oponenţii noştri ideologici. Puţini dintre cei 
din mediul academic ar considera că această abordare se apropie câtuşi de puţin 
de standardele ştiinţifice acceptate.

Mult mai important decât atât, unde regăsim atitudinea bereenilor aleşi (Fapte 
17:11) în această abordare a autoarei? Niciun profesor, predicator sau persoană 
cu rol de conducere în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea nu poate fi scutită de 
acest test. Biblia arată clar că Scrierile sfinte nu sunt o simplă colecţie de opinii 
omeneşti, ci că „oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 
Petru 1:21). În toate aspectele spiritualităţii, aceste scrieri trebuie să constituie 
autoritatea supremă pentru creştin (Isaia 8:20). Spus în cuvintele lui Ellen Whi-
te:

„Când erorile apar şi sunt prezentate drept adevărul Bibliei, cei 
care au o vie legătură cu Hristos nu se vor încrede în ce spune pasto-
rul, ci la fel ca bereeni aleşi, ei vor cerceta Scripturile în fiecare zi ca 
să vadă dacă ce li se spune este aşa.”6

Când decidem dacă teologia ultimei generaţii este adevărată sau falsă, trebuie 
4. Jiří Moskala şi John C. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation (Nampa, 
Pacific Press Publishing Assn, 2018).
5. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
6. Ellen White, From the Heart, p. 297.

să o facem în funcţie de mărturiile coroborate ale sfatului scris al lui Dumnezeu, 
nu de opiniile pastorilor şi teologilor neinspiraţi.

Chiar mai periculos, ultimul articol din seria autoarei conţine un colac de sal-
vare pentru cei care ar putea decide că scrierile inspirate (Scriptura şi/sau spi-
ritul profeţiei) îndreaptă spre o direcţie teologică cu care cititorul nu se simte 
confortabil. Următoarea afirmaţie, din cel de-al treisprezecelea şi ultimul articol 
al seriei, formulează această premisă periculoasă:

„Voi adăuga aici o notă importantă: darul profeţiei nu implică in-
failibilitate în înţelegere şi interpretare, nici o completă înţelegere a 
planului divin de mântuire. Un profet este mesagerul lui Dumnezeu 
cu privire la lucruri pe care El i le descoperă într-un mod special, un 
vizionar, dar nu în mod automat şi un interpret infailibil al Bibliei 
cu o înţelegere deplină a lui Dumnezeu şi/sau a planului de mântu-
ire. Ne amintim că Daniel era profet, dar a avut o înţelegere limitată 
a vremurilor sfârşitului, iar acelaşi lucru poate fi spus şi despre alţi 
profeţi. Prin urmare, nu putem admite că înţelegerea lui White este 
completă şi lipsită de eroare; nicio fiinţă omenească nu posedă o ast-
fel de înţelegere. Nu sugerez că vederile ei sunt eronate. Spun doar că 
poziţia ei de profet nu implică obligatoriu că ea are o înţelegere com-
pletă a mântuirii sau a vreunui alt subiect din Biblie. Ea a avut lupte 
la fel ca noi, iar vederile ei sunt de mare valoare, dar nu infailibile.”7

Este interesant de observat că în afirmaţiile anterioare nu se face nicio distinc-
ţie între profeţii canonici şi cei non-canonici. Nu doar că autoarea insistă asupra 
faptului că „nu putem admite că înţelegerea lui White este completă şi lipsită 
de eroare”8; acelaşi lucru este spus despre Daniel şi „alţi profeţi”9, cei din urmă 
incluzându-i probabil pe ceilalţi oameni care au contribuit la scrierea Biblei. Sun-
tem nevoiţi să întrebăm cum înţelege autoarea următoarele versete biblice, pe 
care articolul de faţă deja le-a menţionat:

„Fiindcă, mai întâi de toate, să ştiţi că nicio prorocie din Scriptu-
ră nu se tâlcuieşte singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin 
voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul 
Sfânt.” (2 Petru 1:20-21).

Şi cum ar înţelege ea următoarele afirmaţii ale lui Ellen White, care vorbesc 
despre fiabilitatea Bibliei şi propria fiabilitate?

„Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca o descoperire autoritară, 

7. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-13-final-thoughts
8. Ibidem.
9. Ibidem.
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infailibilă a voinţei (lui Dumnezeu). Ele sunt măsura caracterului, 
descoperitorul doctrinelor şi dovada experienţei.”10

„În tot ce am scris, există un lanţ drept al adevărului, fără nicio 
propoziţie care să conţină erezii.”11

În mod evident, simplul fapt că Scriptura şi Ellen White au aceste pretenţii cu 
privire la scrierile proprii, nu dovedeşte că ele sunt neapărat corecte. Dar ele dis-
trug, fără îndoială, orice idee că aceste scrieri ar permite erorilor doctrinale, sau 
de alt fel, să le pătrundă şi ar lăsa cititorului omenesc să aleagă ce va fi acceptat 
sau respins.

Afirmaţia anterioară a autoarei seriei, conform căreia mesagerul profetic nu 
este „în mod automat şi un interpret infailibil al Bibliei”12, este dificil, dacă nu 
chiar imposibil, de armonizat cu exprimarea clară a lui Ellen White în privinţa 
rolului ei în interpretarea biblică şi corectitudinea doctrinală:

„În acel Cuvânt a făgăduit Dumnezeu să dea viziuni în zilele de 
«pe urmă»; nu pentru o nouă regulă a credinţei, ci pentru mângâie-
rea poporului Său şi pentru a-i îndrepta pe cei care se rătăcesc de la 
adevărul Bibliei.“13

„Nici un adevăr în plus nu este adus, dar Dumnezeu, prin mărturii, 
a simplificat marile adevăruri date deja.”14

„Domnul mi-a dat multă lumină, pe care aş vrea ca oamenii să o 
aibă; pentru că în ea se găseşte îndrumarea pe care Domnul mi-a 
dat-o pentru poporul Său. Este lumina pe care ei trebuie să o aibă, 
rând cu rând, învăţătură după învăţătură, puţin aici şi puţin dincolo. 
Această lumină trebuie să vină acum peste popor, pentru că a fost 
dată ca să corecteze erori amăgitoare şi să arate precis adevărul.”15

„Greşeli serioase în doctrină şi practică erau nutrite (…) Dumne-
zeu mi-a descoperit în viziune aceste greşeli şi m-a trimis la aceşti 
copii greşiţi să le spun”16.

„La data aceea, ideile greşite ne asaltau una după alta. Pastorii şi 
cercetătorii Bibliei veneau cu tot felul de învăţături noi. Atunci, noi 

10. Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 7.
11. Ellen White, Solii alese, vol. 3, p. 26 (în limba engleză, p. 52).
12. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-13-final-thoughts
13. Ellen White, Scrieri timpurii, p. 78.
14. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 665.
15. Ellen White, Solii alese, vol. 3, p. 14 (în engleză p. 32).
16. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 655-656.

studiam Scripturile cu multă rugăciune, iar Duhul Sfânt ne desco-
perea adevărul. (…) Puterea lui Dumnezeu venea asupra mea şi pri-
meam puterea de a defini cu claritate adevărul şi greşeala.”17

Recenta declaraţie de încredere în scrierile lui Ellen White, votată la sesiunea 
Conferinţei Generale din 2015, confirmă afirmaţiile anterioare ale lui Ellen Whi-
te privitoare la rolul spiritual şi de îndrumare al scrierilor ei, vizavi de părerile 
omeneşti, cultura populară, specularea ştiinţifică şi experienţa personală:

„Ne declarăm din nou convingerea că scrierile ei sunt inspirate 
divin, cu adevărat hristocentrice şi fundamentate pe Biblie. În loc 
să înlocuiască Biblia, ele înalţă caracterul normativ al Scripturii şi 
corectează interpretările imprecise, care derivă din tradiţie, logică 
omenească, experienţă personală şi cultura modernă.”18

Este regretabil că, în ceea ce priveşte stabilirea sursei de autoritate prin care 
pretenţiile teologiei ultimei generaţii pot fi verificate, seria în cauză începe şi se 
sfârşeşte cu o bază deficitară. Autoarea pune o încredere exagerată pe modul în 
care sunt tratate scrierile inspirate de către autorii unei anumite cărţi – încredere 
pe care prezenta serie o va dovedi a fi cu totul nesusţinută. Mai mult, după cum o 
dovedesc citatele inspirate de mai sus, scrierile inspirate se prezintă drept o uni-
tate de măsură consecventă, lipsită de eroarea pe care o aduc ideile omeneşti şi 
conducerea omenească. În absenţa unei unităţi de măsură transcendentală cum 
este aceasta, creştinii nu sunt lăsaţi cu nimic mai mult decât cu propria raţiune 
failibilă, capriciile experienţei şi pretenţiile culturii populare pentru a da un ver-
dict cu privire la credinţă şi practică.

„Teologia adventistă” nu este definită

Seria în discuţie înregistrează o altă premisă înşelătoare prin folosirea unor 
termeni precum „adventism general”19 şi „teologie adventistă”20, pe care le aşază 
alături de anumite învăţături pretinse ale teologiei ultimei generaţii. Dar cum 
ajunge de fapt autoarea la definiţia „adventismului general” şi a „teologiei adven-
tiste”? Vor fi aceste expresii lămurite prin declaraţia unitară a scrierilor inspirate? 
Sau poate prin opinia majoritară a pastorilor şi profesorilor adventişti dintr-o 
regiune sau mai multe ale bisericii mondiale?

Aparenta presupunere a autoarei este că teologia ultimei generaţii este ceva 
17. Ellen White, Slujitorii evangheliei, p. 302.
18. Statement of Confidence in the Writings of Ellen White, sesiunea Conferinţei Generale, San 
Antonio, Texas, votată pe 9 iulie 2015.
19. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
20. Ibidem.
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deosebit de doctrina adventistă generală. Dar chiar dacă ar fi aşa, pe ce bază se 
ajunge la această concluzie? Cel puţin în primul articol, ea nu oferă niciun indi-
ciu.

Importanţa exagerată a experienţei personale

 Acest prim articol din seria autoarei deschide subiectul desăvârşirii de carac-
ter, punând mult accent pe pretinsele experienţe ale unor persoane, îndeosebi pe 
aşa-numitele aşteptări şi consecinţe spirituale – aproape toate negative – pentru 
care consideră că este responsabilă această idee. Descurajarea, mândria, auto-
degradarea, părăsirea lui Dumnezeu, renunţarea la viaţa creştină din cauza unui 
scop presupus de neatins – toate primesc un loc în enumerare ei21. Nu se face 
nicio menţiune cu privire la felul în care teologia desăvârşirii a adus pentru alţii 
biruinţa asupra unor păcate devenite obiceiuri sau a unor comportamente auto-
distructive.

Prin aceasta nu neg că anumite distorsionări ale teologiei desăvârşirii au dus 
uneori la rezultatele negative menţionate anterior, dar se poate susţine cu sigu-
ranţă că ne confruntăm cu nişte consecinţe spirituale mult mai rele dacă vom 
concluziona că un anumit grad de conduită păcătoasă este inevitabilă pentru via-
ţa creştinului. Însă în final, sfatul scris al lui Dumnezeu – atât Scriptura cât şi 
scrierile spiritului profeţiei – trebuie să aibă autoritatea supremă în aspecte ce ţin 
de credinţă şi practică. Mărturiile experienţelor cu privire la trăirea creştină vin 
inevitabil împreună cu o serie de alţi factori, de multe ori derutanţi – bagaj cultu-
ral negativ, aşteptări spirituale conduse şi formate de idei luate din afara scrierilor 
inspirate, o înţelegere greşită a multor categorii de noţiuni şi lista poate continua.

De aceea este foarte periculos să folosim ilustraţii din experienţa personală ca 
mijloc de a evalua aspecte ce ţin de doctrină şi morală. Doar Dumnezeu cunoaşte 
inima (1 Împăraţi 8:39); de aceea doar El poate şti sigur de ce anumite obligaţii 
doctrinale şi morale au adus consecinţe pozitive sau negative în viaţa spirituală a 
unei persoane. Următoarele citate ale lui Ellen White oferă avertismente serioase 
cu privire la pericolele unei teologii conduse de experienţă, precum şi la nevoia 
de a considera Cuvântul lui Dumnezeu drept cel care are autoritatea finală în 
toate controversele religioase:

„Pot fi prezentate faptele cele mai clare şi aduse înaintea minţii ade-
vărurile cele mai simple, susţinute de Cuvântul lui Dumnezeu, însă 
urechea şi inima vor fi închise, iar argumentul cel mai convingător 
este: «experienţa mea». Unii vor spune: «Domnul m-a binecuvântat 
în ceea ce cred şi fac; de aceea nu pot fi greşit.» Ei se prind de «ex-

21. Ibidem.

perienţa mea« şi resping cele mai înălţătoare şi mai sfinţitoare adevă-
ruri ale Bibliei pentru ceea ce lor le place să numească experienţă.”22

„Eva a fost păcălită de şarpe şi făcută să creadă că Dumnezeu nu 
va face ce a spus. Ea a mâncat şi, gândind că simte senzaţia unei vieţi 
noi şi mai înalte, a dat din fruct şi soţului ei. Şarpele îi spusese că nu 
va muri şi ea nu a simţit niciun efect rău mâncând din fruct, nimic 
care ar fi însemnat moarte, ci dimpotrivă, o senzaţie de plăcere, iar ea 
a socotit că aşa simţeau îngerii. Prin fapta ei, ea s-a ridicat împotriva 
poruncii clare a lui Iehova, şi cu toate acestea, Adam i-a îngăduit să 
fie amăgită.”23

Ea continua, în contextul afirmaţiilor de mai sus:
„În faţa celor mai clare porunci ale lui Dumnezeu, urmează propri-

ile lor înclinaţii şi apoi îndrăznesc să se roage pentru lucrul respectiv, 
vrând să-L convingă pe Dumnezeu să le îngăduie să meargă con-
trar voinţei Sale clar exprimate. Satana dă târcoale acestor persoane, 
aşa cum a făcut şi faţă de Eva în Eden, şi le impresionează. Ei au o 
anumită idee în minte la care fac referinţă ca la cea mai minunată 
experienţă pe care le-a dat-o Domnul. Însă experienţa autentică este 
în armonie cu legile naturale şi divine, iar experienţa falsă se ridică 
împotriva legilor vieţii şi preceptelor lui Iehova.”24

„Cuvântul Dumnezeului celui viu trebuie să hotărască în orice con-
troversă. Dacă oamenii amestecă inteligenţa lor omenească cu cuvin-
tele adevărului lui Dumnezeu doar ca să dea lovituri iscusite celor 
aflaţi în controversă cu ei, demonstrează prin aceasta că nu au o re-
verenţă sacră faţă de cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Ei amestecă 
umanul cu divinul, lucrurile profane cu cele sacre, micşorând valoa-
rea cuvântului lui Dumnezeu.”25

„Înainte de a primi orice învăţătură sau precept, trebuie să cerem 
un clar aşa «zice Domnul» în sprijinul ei.”26

O privire de ansamblu asupra tezelor fundamentale ale teologiei ultimei ge-
neraţii

După cum am afirmat la început, mare parte din subiectul seriei scrise de 

22. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 71.
23. Idem, Sfaturi pentru sănătate, pp. 108-109.
24. Ibidem.
25. Ellen White, Hristos biruitorul, p. 331.
26. Idem, Tragedia veacurilor,  p. 595.



Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii Răspunsul la provocarea adresată TUG

16 17

această autoare are un caracter repetitiv. În acelaşi fel, marea parte din subiectul 
acestei serii de articole-răspuns va fi repetitivă. Dar ţinând cont de importanţa 
aspectelor analizate, reluarea subiectului-cheie şi a punctelor-cheie nu va însem-
na o pierdere de timp.

Autoarea seriei care atacă teologia ultimei generaţii vorbeşte astfel despre con-
strucţia teologică pe care o dezbate:

„Pe lângă efectul direct asupra vieţii spirituale a creştinului, TUG 
(teologia ultimei generaţii) distorsionează însăşi esenţa punctelor 
de doctrină biblice, inclusiv pe cel care priveşte mântuirea, doctrina 
sanctuarului şi doctrina escatologiei (care se ocupă cu studiul ulti-
melor zile). Aşadar, este important să ne oprim atenţia asupra TUG, 
pentru: 1) a vedea cum se potriveşte cu metanaraţiunea marii lupte 
din Biblie, aşa cum este înţeleasă în adventism şi 2) a verifica dacă 
suntem de acord cu vreuna dintre ideile sale şi dacă acestea vor fi, 
prin urmare, preţuite sau înlăturate.”27

Putem doar spera că viitoarele articole ale seriei „îşi vor opri atenţia asupra 
TUG” pe baza unor declaraţii luate din mărturiile apărătorilor ei şi, cel mai im-
portant, pe baza dovezilor din Biblie/spiritul profeţiei, despre care mulţi cred că 
susţin pretenţiile teologiei ultimei generaţii. Simpla folosire a dovezilor din Ellen 
White citate de alţii implică, aşa cum am remarcat anterior, un grad foarte pro-
blematic de profesionalism.

În această serie de răspunsuri, vom lua în considerare afirmaţiile autoarei cu 
privire la impactul teologiei ultimei generaţii asupra unor puncte de doctrină ca: 
mântuirea, sanctuarul şi escatologia. Dar, cel mai important, vom căuta să înţe-
legem părerea inspirată cu privire la tema marii lupte. În acest fel vom compara 
părerea inspirată şi tema menţionată cu pretenţiile doctrinale pe care le are ceea 
ce a ajuns să fie cunoscută drept teologia ultimei generaţii.

În acest prim articol al seriei analizate, autoarea rezumă „tezele fundamentale 
ale TUG” (teologia ultimei generaţii) după cum urmează:

„1)  Marea luptă este despre caracterul lui Dumnezeu.
2) Omenirea a decăzut.
3) Isus a murit pe cruce pentru a ne salva de păcat.
4) Ultima generaţie restaurează caracterul lui Dumnezeu prin atin-

gerea desăvârşirii fără de păcat.”28

27. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
28. Ibidem.

Toate aceste puncte, cu excepţia ultimului, sunt declarate adevărate – sau cel 
puţin nu sunt contrazise în mod deschis – de către autoarea seriei. Cel de-al pa-
trulea dintre punctele de mai sus, în schimb, este contrazis din câteva motive. Le 
vom analiza în lumina dovezilor inspirate, în articolul prezent şi în următoarele.

Două erori esenţiale

Autoarea în cauză face următoarea declaraţie despre crezurile teologiei ultimei 
generaţii, privitoare la caracterul suficient al jertfei lui Hristos pe cruce şi la sco-
pul procesului biblic numit ispăşire:

„Conform teologiei ultimei generaţii, în timp ce jertfa lui Isus pe 
cruce este necesară pentru a ne răscumpăra din păcat şi de sub dom-
nia Satanei, ea nu oferă motive suficiente pentru restaurarea carac-
terului lui Dumnezeu în faţa universului. În acest fel, ispăşirea Sa, 
deşi este indispensabilă pentru mântuirea noastră, nu rezolvă în mod 
complet marea luptă. Încă este nevoie de o generaţie de oameni care 
vor ajunge la desăvârşirea lipsită de păcat, pentru a dovedi că ascul-
tarea faţă de Dumnezeu este posibilă şi implicit că al Său caracter 
este fără pată. Această generaţie va fi ultima generaţie care va trăi 
înainte de a doua venire a lui Hristos. Având aceste vederi, ni se pare 
normal să identificăm două faze ale ispăşirii în TUG: moartea lui 
Isus pe cruce şi ultima generaţie de oameni fără păcat care va dovedi 
că ascultarea este posibilă.”29

Două erori esenţiale de înţelegere reies din citatul de mai sus – erori nu doar 
cu privire la formularea poziţiei susţinute de teologia ultimei generaţii, ci de ase-
menea (şi problemele implicate sunt foarte serioase) erori cu privire la mesajul 
Scripturii şi al scrierilor spiritului profeţiei în pivinţa aspectelor analizate.

Prima dintre aceste erori este încercarea de a separa realizările Calvarului de 
realizările pe care Calvarul le-a făcut posibile, prin puterea divină. Conform Bi-
bliei, atât neprihănirea atribuită cât şi cea împărtăşită sunt disponibile oameni-
lor datorită sângelui lui Isus vărsat pe cruce (Efeseni 1:7; Coloseni 1:14; Evrei 
13:12,20-21). Astfel, realizările sfinte ale tuturor generaţiilor de credincioşi sunt 
posibile doar datorită Calvarului, inclusiv cele ale ultimei generaţii din istoria 
sacră.

Pana inspirată nu prezintă nicăieri experienţa sfinţirii drept ceva ce se poate 
face separat de darurile de la Calvar. Nici Scriptura, nici Ellen White nu descriu 
nicăieri îndreptăţirea sau sfinţirea ca superioare sau inferioare una celeilalte. Ne-
prihănirea, cea atribuită şi cea împărtăşită, lucrarea lui Hristos, cea pentru noi 

29. Ibidem.
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şi din noi, sunt prezentate în Biblie ca părţi – nu rezultate – ale procesului de 
salvare (Romani 3:24; 2 Corinteni 5:21; Efeseni 1:7; 2 Tesaloniceni 2:13; Tit 3:5).

Scrierile lui Ellen White fac totuşi următoarea declaraţie cu privire la relaţia 
dintre Calvar şi lucrarea de regenerare a Duhului Sfânt:

„Duhul trebuia să fie dat ca o putere înnoitoare, căci, fără aceasta, 
jertfa lui Hristos n-ar fi folosit la nimic.”30

Dar nici această declaraţie inspirată, nici vreo alta nu ne învaţă că jertfa şi lu-
crarea Duhului stau pe poziţii distincte şi sunt separate una de cealaltă. Fără jert-
fă, nici darul Duhului, nici conlucrarea creştinilor convertiţi cu puterea Duhului 
nu ar fi posibile. Conform scrierilor inspirate, Calvarul este sursă atât pentru ier-
tarea cât şi pentru puterea experimentate de credinciosul transformat. Prezenta 
serie de articole va demonstra că făurirea unui contrast între valoarea salvatoare 
a îndreptăţirii şi cea a sfinţirii este una dintre cele mai mari erori susţinute de 
criticii teologiei ultimei generaţii.

Cea de-a doua eroare din afirmaţiile de mai sus ale autoarei seriei în discuţie 
este aparenta înţelegere a scopului ispăşirii. „Ispăşirea Sa” (a lui Hristos), după 
cum este descrisă31, pare să fie limitată la evenimentele de la cruce. Aceasta este, 
de asemenea, o eroare fundamentală susţinută de oponenţii teologiei ultimei ge-
neraţii.

Scopul ispăşirii biblice este formulat cel mai clar în Vechiul Testament, cu pre-
cădere în cartea Leviticul, care cuprinde cea mai aprofundată evaluare a proce-
sului ispăşirii biblice. Un număr consistent de pagini din această carte arată clar 
că ispăşirea nu se făcea pentru păcătos doar atunci când victima de sacrificat 
era înjunghiată, ci mai degrabă, se arată că ispăşirea nu era realizată până când 
sângele jertfei nu era dus de preot în Sanctuar (Lev. 4:16-20; 25-26,30-31,34-35; 
5:9-10; 7:1-7).  În descrierea din aceeaşi carte a serviciului anual din Ziua ispă-
şirii, găsim că până şi ţapul de trimis (Satana) asistă la realizarea ispăşirii (Lev. 
16:10).

Contrar cu ceea ce mulţi critici din afara adventismului susţin, aceasta nu-l face 
pe Satana purtătorul de păcate al creştinilor. Înseamnă că până când creatorul 
răului nu este distrus, împăcarea dintre divin şi uman (împăcarea fiind cuvântul 
nou-testamentar pentru ispăşire; a se vedea Rom. 5:11) nu poate avea loc în mod 
deplin. Pentru ca acest proces să fie complet, toţi – păcat, păcătoşi şi creatorul 
păcatului – trebuie să fie nimiciţi.

Autoarea îşi concluzionează discuţia despre aspectele de mai sus cu următoa-

30. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 671.
31. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems

rele afirmaţii:
„Pe măsură ce aţi citit aceste idei (cele patru puncte), probabil că 

aţi rezonat cu primele două, care corespund perfect teologiei adven-
tiste. Punctul de plecare este înţelegerea ispăşirii şi a ceea ce Isus a 
realizat (sau nu a realizat) la cruce, ducând mai departe la înţelegerea 
îndreptăţirii şi a sfinţirii, şi, în general, a rolului oamenilor în salvare 
şi în desfăşurarea marii lupte.”32

Din nou ne confruntăm cu trimiterea nedefinită către „teologia adventistă”, care 
în mod evident îl lasă în confuzie pe cititor, neînţelegând ce anume înţelege au-
toarea prin „teologie adventistă”. Dovezile inspirate citate anterior, împreună cu 
dovezile pe care le vom parcurge în viitoarele articole pentru o analiză extinsă, 
oferă – şi vor oferi – motive ca răspuns la întrebarea de ce teologia ultimei gene-
raţii – şi moştenirea clasică adventistă de la care porneşte – oferă o vedere mai 
largă a ispăşirii, a îndreptăţirii şi a sfinţirii, şi care este rolul oamenilor în salvare 
şi marea luptă, motive care se vor dovedi mai convingătoare decât cele susţinute 
de oponenţii teologici.

Implicaţiile teologiei ultimei generaţii

 Cele de mai jos sunt 10 susţineri ale teologiei ultimei generaţii, aşa cum sunt 
rezumate de autoarea seriei, la finalul primului ei articol.

„1) Ispăşirea lui Isus nu este suficientă.
2) Satana nu a fost înfrânt la cruce.
3) Isus a moştenit înclinaţii păcătoase.
4) Oamenii contribuie în mod semnificativ la obţinerea biruinţei în 

marea luptă.
5) Desăvârşirea este posibilă înainte de glorificare.
6) Păcatul, înţeles ca acţiune, poate fi biruit în mod deplin.
7) Sfinţirea face ca îndreptăţirea să devină în final nefolositoare.
8) Accent excesiv pe ascultare exterioară.
9) Lupta cu vina şi îndoiala.
10) Întoarcerea lui Hristos depinde de atingerea perfecţiunii de că-

tre ultima generaţie.”33

Mare parte din răspunsul formulat de seria prezentă va fi inclusă în articolele 
următoare. Dar în cele ce urmează ne vom strădui să trecem succinct prin fiecare 
dintre afirmaţiile anterioare, pe rând:
32. Ibidem.
33. Ibidem.
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1. Ispăşirea lui Isus nu este suficientă
Autoarea analizată scrie mai departe:

„Dacă ispăşirea lui Isus nu este suficientă pentru a stabili de care 
parte va fi victoria în marea luptă, atunci moartea Sa nu este cu ade-
vărat necesară. Această idee este asemănătoare cu cea a unei gene-
raţii de oameni fără păcat. Cu alte cuvinte, dacă oamenii pot deveni 
desăvârşiţi ascultând de lege, de ce mai este nevoie de cruce?”34

Deja am prezentat dovezile biblice care privesc scopul ispăşirii. E adevărat, 
există citate ale lui Ellen White care vorbesc despre finalizarea ispăşirii la cru-
ce35. Dar mulţi neglijează să ia în considerare o declaraţie-cheie a lui Ellen White 
despre flexibilitatea limbajului inspirat:

„Acelaşi cuvânt are semnificaţii diferite şi nu există câte un singur 
cuvânt pentru fiecare idee distinctă.”36

Cu alte cuvinte, uneori Ellen White – după cum este menţionat în declaraţia 
anterioară – foloseşte cuvântul „ispăşire” ca sinonim pentru jerftă. Jertfa lui Isus 
pe cruce a fost cu siguranţă completă, idee acceptată dintotdeauna de adven-
tiştii de ziua a şaptea (când aţi văzut ultima dată vreun adventist sacrificând un 
miel?). În alte citate, ea scrie despre ispăşirea continuă care are loc în sanctuarul 
ceresc37. Această idee despre ispăşire este evident în armonie cu ceea ce am găsit 
în Scriptură; conform acesteia, ispăşirea include mărturisirea de păcate, înjun-
ghierea animalului de jertfă şi mijlocirea cu sângele jertfei. (Leviticul 4:16-20; 
25-26,30-31,34-35; 5:9-10; 7:1-7).

Noul Testament confirmă aceste faze ale ispăşirii în pasaje precum 1 Ioan 2:1, 
unde este scris:

„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă 
cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel 
neprihănit.”

Observaţi că Ioan nu zice: „Avem un Mântuitor care a murit la Calvar şi a în-
lăturat toate păcatele omenirii atunci şi acolo.” Da, la Calvar s-a adus jertfa ceru-
34. Ibidem.
35. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 364; That I May Know Him, p. 73; Review 
and Herald, 1 iulie 1890; 11 septembrie 1890; 24 septembrie 1901; Signs of the Times, 28 iunie 
1899; 16 august 1899.
36. Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 6 (în limba engleză p. 20).
37. Ellen White, Tragedia vecurilor,  p. 623; Spirit of Prophecy, vol. 4, p. 440; Spiritual Gifts, vol. 
1, p. 163; Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, p. 37; Hristos biruitorul, p. 288; From the 
Heart, p. 365; Review and Herald, 6 mai 1884;  24 noiembrie 1885; 8 aprilie 1890;  22 august 
1893; 17 martie 1903; Manuscript Releases, vol. 10, p. 157; Sermons and Talks, vol. 2, pp. 112, 222; 
Materialele 1888, vol. 1, p. 127.

tă de procesul ispăşirii. Dar mărturisirea, pocăinţa şi mijlocirea rămân necesare 
pentru ca ispăşirea să fie completă. Iar versetul de mai sus (luat în context) arată 
clar că ţinta finală a lui Dumnezeu pentru credincioşii de pe pământ este ca ei să 
nu mai păcătuiască, puterea lui Dumnezeu fiind pusă la dispoziţie pentru a face 
această ţintă posibil de atins (a se vedea şi 1 Ioan 1:7,9; 3:2-3, 6-9). Apostolul scrie 
că iertarea este disponibilă dacă păcătuim, nu când păcătuim. (1 Ioan 2:1).

Din tot ceea ce am văzut până acum din Biblie, ne putem da seama cât de peri-
culos este să afirmăm că „dacă ispăşirea lui Isus nu este suficientă pentru a stabili 
de care parte va fi victoria în marea luptă, atunci moartea Sa nu este cu adevărat 
necesară”38. Pentru cei mai puţin cunoscători, atât Scriptura, cât şi Ellen White 
exprimă clar că ispăşirea lui Isus nu include doar moartea Sa de pe Calvar, care 
este indispensabilă, ci la fel de indispensabilă este şi mijlocirea din ceruri. În acest 
sens, Ellen White declară:

„Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului, din sanctuarul de sus, 
este tot atât de importantă, pentru planul de mântuire, ca moartea 
Sa pe cruce.”39

Pe această bază, punctele de doctrină fundamentale ale Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea declară că lucrarea de ispăşire a lui Hristos implică atât jertfa Sa de 
pe Calvar, cât şi lucrarea Sa din Sanctuarul ceresc:

„În ceruri, există un sanctuar – adevăratul tabernacul, ridicat nu de 
om, ci de Domnul. În el, Hristos slujeşte în favoarea noastră, punând 
la dispoziţia credincioşilor beneficiile jertfei Sale ispăşitoare, aduse 
o dată pentru toţi, pe cruce. (…) În anul 1844, la sfârşitul perioadei 
profetice de 2 300 de zile, El a intrat în cea de-a doua şi ultima fază a 
slujirii Sale ispăşitoare, care a fost prezentată simbolic prin lucrarea 
marelui-preot în Locul Preasfânt al sanctuarului de pe pământ.”40

Observaţi cum punctele de doctrină fundamentale prezintă în mod clar că lu-
crarea de ispăşire a lui Isus continuă după cruce. Toate citatele arătate exprimă 
ideea că jertfa lui Isus pe cruce formează o parte din procesul ispăşirii, care poate 
fi numit în mod corect ispăşire. Pe de altă parte, oponenţii teologiei ultimei gene-
raţii susţin insistent că ispăşirea biblică s-a realizat exclusiv prin evenimentele de 
la Calvar. Dar aceasta nu este ceea ce învăţăturile şi scrierile inspirate sau punc-
tele de doctrină fundamentale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea susţin. 
Jertfă finalizată, da. Ispăşire finalizată, nu.

38. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
39. Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 489.
40. Punctul nr. 24, citat din Manualul bisericii (ediţia 2016), p. 219, eng.
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Cu privire la posibilitatea unei ascultări desăvârşite care ar face crucea nene-
cesară, această afirmaţie ar fi adevărată doar dacă este posibilă o astfel de ascul-
tare numai prin puterea umană lipsită de ajutor. Însă doar prin puterea divină, 
disponibilă prin sângele lui Isus vărsat pe cruce (Evrei 13:12, 20-21), ascultarea 
desăvârşită prezentată de teologia ultimei generaţii este realizabilă. Următorul 
citat al lui Ellen White, dintre multe altele pe care le-am putea da, arată clar că 
ascultarea desăvârşită nu face nici pe departe crucea nenecesară, ci este de fapt – 
la fel ca iertarea (Efeseni 1:7; Coloseni 1:14) – făcută posibilă prin puterea oferită 
de cruce:

„Hristos a murit ca să facă posibil pentru tine să încetezi a mai 
păcătui.”41

Cu alte cuvinte, necesitatea de a asculta în mod desăvârşit, prin puterea divină, 
nu este un adaos la Calvar mai mult decât este necesitatea pentru credincios de a 
avea iertate păcatele, tot prin puterea divină.

2. Satana nu a fost înfrânt la cruce
Autoarea analizată scrie:

„Dacă crucea nu oferă motive suficiente pentru a ne salva de păcat 
sau pentru a restaura caracterul lui Dumnezeu înaintea universului, 
atunci Satana nu a fost înfrânt la cruce. Pentru înfrângerea lui fina-
lă, fiinţele omeneşti trebuie să dovedească că ascultarea deplină este 
posibilă.”42

După cum studiul nostru a menţionat deja, Calvarul oferă mijloacele prin care 
credinciosul este atât iertat, cât şi umplut de putere (Efeseni 1:7; Coloseni 1:14; 
Evrei 13:12, 20-21; 1 Ioan 1:7, 9).  Singurul mod prin care ascultarea deplină faţă 
de legea divină poate fi realizată de credincioşii de pe pământ este datorită pute-
rii pe care Calvarul o oferă, putere prin care ascultarea deplină poate fi atinsă. A 
face diferenţă între evenimentele de la Calvar şi darurile mântuitoare oferite de 
Calvar, înseamnă a fabrica o dilemă falsă.

Satana a fost cu siguranţă înfrânt la cruce, dar atât Scriptura cât şi Ellen White 
arată clar că această înfrângere – deşi decisivă – nu a fost finală. În prima făgă-
duinţă a mântuirii, marelui adversar al lui Dumnezeu şi al umanităţii i s-a spus:

„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa 
ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 
3:15)

41. Ellen White, Review and Herald, 28 august 1894.
42. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems

Dar apostolul Pavel spune clar că zdrobirea pe care Satana a suferit-o din mâna 
lui Hristos este aceeaşi cu cea pe care oamenii lui Dumnezeu i-o vor provoca: 
„Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre.” (Ro-
mani 16:20).  Ellen White confirmă:

„Biserica va mai vedea vremuri tulburi. Ea va prooroci, îmbrăcată 
în saci. Dar cu toate că va trebui să întâmpine erezie şi persecuţie, cu 
toate că va trebui să lupte cu necredincioşii şi cu apostaziaţii, totuşi, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, ea va zdrobi capul lui Satana.”43

Pana inspirată prezintă, de asemenea, motivul pentru care au fost aduse la exis-
tenţă fiinţele omeneşti şi faptul că tronul lui Dumnezeu este în pericol dacă po-
porul lui Dumnezeu nu-şi face datoria:

„Am fost aduşi la existenţă deoarece era nevoie de noi. Cât de trist 
este gândul că, dacă rămânem de partea greşită, în rândurile vrăjma-
şului, pierdem scopul Creatorului nostru pentru noi.”44

„Mi-a fost arătat cum tot cerul urmăreşte desfăşurarea evenimen-
telor. Urmează să apară o criză în marea şi lunga controversă a gu-
vernării lui Dumnezeu pe pământ. Ceva măreţ şi hotărâtor trebuie să 
aibă loc şi aceasta foarte curând. Pentru orice amânare, caracterul lui 
Dumnezeu şi tronul Său vor fi compromise.”45

Ellen White explică în altă parte de ce Satana nu a fost distrus la cruce, ce 
anume rămâne de demonstrat în faţa universului şi vorbeşte despre răzbunarea 
finală a lui Dumnezeu care, de asemenea, urmează să fie realizată:

„Cu toate acestea, Satana nu a fost încă nimicit. Nici chiar atunci 
îngerii n-au înţeles tot ceea ce era cuprins în lupta aceea mare. Prin-
cipiile în jurul cărora se dădea lupta trebuiau să fie mai bine lămuri-
te. Şi, pentru binele omului, existenţa lui Satana trebuia să continue. 
Omul, ca şi îngerii, trebuie să vadă contrastul dintre Prinţul vieţii şi 
prinţul întunericului. El trebuie să aleagă cui vrea să slujească.”46

„Lupta împotriva legii lui Dumnezeu, care a început în ceruri, va fi 
continuată până la sfârşitul timpului. Fiecare om va fi încercat. As-
cultarea sau neascultarea este problema asupra căreia lumea întreagă 
va trebui să hotărască. Va trebui ca toţi să aleagă să asculte ori de 
legea lui Dumnezeu, ori de legile oamenilor. Aici se va trage linia de 
demarcaţie. Nu vor exista decât două clase. Fiecare caracter îşi va 

43. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 594.
44. Ellen White, Signs of the Times, 22 aprilie 1903.
45. Idem, Manuscrisul 27, 1892.
46. Idem, Hristos lumina lumii, p. 761.
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defini poziţia; şi toţi vor arăta dacă au ales să fie de partea loialităţii 
sau de partea răzvrătirii. Atunci va veni sfârşitul. Dumnezeu va în-
dreptăţi legea Sa şi va elibera pe poporul Său.”47

În timp ce Ellen White afirmă clar că biruinţa lui Isus asupra păcatului a infir-
mat pretenţia Satanei că legea divină nu poate fi păzită48, alte citate stabilesc că 
dovedirea falsităţii pretenţiei lui Satana rămâne o activitate în desfăşurare pentru 
poporul lui Dumnezeu, pe care să o finalizeze prin harul Său49.

Vom reafirma că orice realizează ultima generaţie se face doar datorită resur-
selor date prin cruce. Fără cruce, nici ultima generaţie de creştini, nici oricine 
altcineva nu ar putea realiza nimic pentru cauza Domnului. Orice încercare de a 
separa realizările de la Calvar de realizările creştinului, cu ajutorul puterii divine, 
înseamnă, de fapt, crearea unei diferenţe care nu există.

3. Isus a moştenit înclinaţii păcătoase
Autoarea seriei analizate scrie:

„Dacă ţinta noastră este de a fi ca Isus şi dacă aşteptarea este ca 
noi să ajungem desăvârşirea pe care Isus a exemplificat-o de-a lun-
gul lucrării Sale pe pământ, atunci asta înseamnă că Isus a moştenit 
înclinaţiile păcătoase omeneşti. Să susţinem altceva, ar însemna să 
aruncăm umbre asupra corectitudinii lui Dumnezeu, când aşteaptă 
de la noi mai mult decât a fost capabil să facă însuşi Fiul Său. În acest 
fel, pornind în sens invers de la premisa că trebuie să atingem per-
fecţiunea lipsită de păcat, TUG (teologia ultimei generaţii), în mod 
inevitabil, Îi atribuie lui Isus o natură umană păcătoasă. Problema 
principală în aceasta este că dacă «păcatul este o condiţie care cere 
salvare din afară şi Hristos a moştenit această condiţie, atunci pare că 
El Însuşi ar avea nevoie de un Mântuitor» – o consencinţă imposibil 
de conciliat cu prezentarea biblică a răscumpărării.”50

Din nefericire pentru cazul autoarei de mai sus, Biblia arată clar că Isus a moş-
tenit aceeaşi natură carnală pe care oamenii căzuţi o moştenesc şi că moştenirea 
acestei naturi a făcut posibil pentru Isus să dea pentru oameni un exemplu rele-
vant de biruinţă practică şi de netăgăduit asupra păcatului (Romani 1:3; 8:3-4; 

47. Idem, Hristos lumina lumii, p. 763.
48. Idem, Hristos lumina lumii, p. 762; a se vedea şi Review and Herald, 24 septembrie 1901.
49. Ellen White, Hristos lumina lumii, pp. 24, 309; Tragedia veacurilor, p. 489; Parabolele Domnului 
Hristos, p. 314; The Faith I Live By, p. 114; That I May Know Him, p. 292; SDA Bible Commentary, 
vol. 7, pp. 929, 930; Lift Him Up, p. 169; Signs of the Times, 10 iulie 1901; Manuscript Releases, vol. 
1, p. 369
50. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems

Evrei 2:14-17; 4:15). În mod evident, aceste referiri la moştenirea naturii fireşti 
de către Domnului nostru nu are în vedere simplul ţesut fizic, ci mai degrabă 
priveşte natura umană care ne ispiteşte să nu-L ascultăm pe Dumnezeu (Romani 
8:3-13).  Ellen White confirmă moştenirea de către Hristos a dorinţelor omului 
căzut în afirmaţii precum cele care urmează:

„Deşi El (Hristos) simţea toată puterea pasiunii omeneşti, El nu a 
cedat  ispitei de a face un singur act care să nu fie curat, înălţător sau 
nobil.”51

„Cuvintele lui Hristos îi încurajează pe părinţi să-şi aducă micuţii la 
Isus. Poate că sunt nestăpâniţi şi supuşi pasiunilor la fel ca toţi oame-
nii, dar aceasta nu ar trebui să ne oprească de la a-i aduce la Hristos. 
El a binecuvântat copii care erau stăpâniţi de aceleaşi pasiuni ca El.”52

Într-un alt citat, scris către o persoană care avea nevoie de control de sine, ea 
trasează o legătură chiar mai apropiată între necesitatea de a respinge înclinaţiile 
păcătoase şi exemplul lăsat de Hristos cel întrupat:

„Dumnezeu a arătat că ai putea fi educat să lucrezi într-o anumi-
tă parte a cauzei Lui, dar a fost necesar ca mintea ta să fie educată 
şi disciplinată să lucreze în armonie cu planul lui Dumnezeu. Tu ai 
putea câştiga experienţa care se cere, dacă ai vrea; ţi s-a prezentat 
privilegiul de a respinge înclinaţia ta, după cum Mântuitorul tău ţi-a 
dat un exemplu în viaţa Lui.”53

Următoarele articole din această serie-răspuns vor dovedi armonia dintre ci-
tatele anterioare ale lui Ellen White şi cele care, la o privire superficială, par să 
declare contrariul. Citatele variate ale lui Ellen White cu privire la Isus şi patimile 
şi înclinaţiile spre păcat reprezintă o mărturie consecventă, din momentul în care 
este înţeleasă54 diferenţa dintre impulsurile biruite şi impulsurile manifestate.

Autoarea în cauză prezintă cu acurateţe poziţia teologiei ultimei generaţii vi-
zavi de scopul pe care L-a avut Hristos când a luat natura umană căzută: „Să 
susţinem altceva (decât că Hristos ar fi luat natura de după cădere) ar însemna să 
aruncăm umbre asupra corectitudinii lui Dumnezeu în a aştepta mai mult de la 

51. Ellen White, In Heavenly Places, p. 155.
52. Idem, Signs of the Times, 9 aprilie 1896.
53. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 216.
54. A se vedea Kevin D. Paulson, The Lower and Higher Natures: The Key to Resolving the Ad-
ventist Christology Debate, http://campus.hartland.edu/college/resources/P_Public/Kevin%20
Paulson’s%20Fall%202014%20Week%20of%20Chapel/PDF%20Files/THE%20LOWER%20
AND%20HIGHER%20NATURES.pdf
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noi decât Însuşi Fiul Său a fost capabil”55.  Susţinătorii teologiei ultimei generaţii 
îşi fundamentează convingerea pe citate inspirate care lămuresc lucrurile cât de 
poate de clar, cum sunt cele care urmează:

„Biruinţa şi ascultarea lui Hristos este aceea a unei adevărate fiinţe 
omeneşti. În concluziile noastre, noi facem multe greşeli din cauza 
vederilor noastre eronate despre natura omenească a Domnului nos-
tru. Când noi atribuim naturii Sale omeneşti o putere care nu este 
disponibilă omului, în conflictele lui cu Satana, distrugem deplina Sa 
umanitate (…).Ascultarea lui Hristos faţă de Tatăl Său a fost aceeaşi 
ascultare care este cerută omului. Omul nu poate birui ispitele Sata-
nei fără puterea divină, combinată cu mijloacele sale. Tot aşa, Isus nu 
a venit în lumea noastră pentru a da ascultarea unui Dumnezeu mai 
mic faţă de unul mai mare, ci, ca un om pentru a asculta legea sfântă 
a lui Dumnezeu, şi, în felul acesta El este exemplul nostru. Domnul 
Isus a venit în lumea noastră nu pentru a descoperi ce poate face un 
Dumnezeu, ci pentru a descoperi ce poate face un om prin credinţa 
în puterea lui Dumnezeu de a ajuta în orice împrejurare. Omul, prin 
credinţă, trebuie să fie părtaş al naturii divine, şi să biruiască orice 
ispită cu care este asediat. Domnul cere acum ca orice fiu şi fiică a lui 
Adam, prin credinţa în Isus Hristos, să-I servească în natura ome-
nească, pe care o avem în prezent. Domnul Isus a făcut o punte peste 
prăpastia făcută de păcat. El a legat pământul cu cerul şi omul finit cu 
Dumnezeul infinit. Isus, Mântuitorul lumii, a putut să ţină poruncile 
lui Dumnezeu doar în acelaşi mod în care le poate păzi omenirea.”56

„Nu trebuie să considerăm că ascultarea lui Hristos, în ea însăşi, 
a fost ceva pentru care El era adaptat într-un mod special, datorită 
naturii Sale divine deosebite, deoarece El a stat înaintea lui Dumne-
zeu ca reprezentant al omului şi a fost ispitit ca înlocuitor şi garant 
al omului. Dacă Domnul Hristos ar fi avut o putere specială, pe care 
omul nu are privilegiul de a o primi, Satana ar fi profitat de faptul 
acesta. Lucrarea lui Hristos a fost aceea de a contrazice pretenţiile 
lui Satana că este stăpânul omului, iar El a putut să facă lucrul aces-
ta numai aşa cum a venit – ca om, ispitit ca orice om, ascultând de 
Dumnezeu ca un om.”57

„Suntem veşnic recunoscători că Isus ne-a dovedit cu fapte rea-
55. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
56. Ellen White, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 929.
57. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 930.

le că omul poate să respecte poruncile lui Dumnezeu, contrazicând 
minciuna lui Satana care spunea că omul nu poate să le respecte. 
Marele Învăţător a venit în lumea noastră pentru a fi Capul omenirii 
şi a înălţa şi sfinţi omenirea, prin împlinirea sfântă a tuturor cerinţe-
lor lui Dumnezeu, arătându-ne că este cu putinţă să respectăm toate 
poruncile Sale. El a demonstrat că este posibilă o ascultare de o viaţă 
întreagă. Ca urmare, El le încredinţează aleşilor Săi, reprezentanţilor 
Săi din lume, lucrarea de a exemplifica viaţa lui Isus Hristos în viaţa 
lor, aşa cum Tatăl I-a încredinţat Fiului Său lucrarea de a-L reprezen-
ta înaintea oamenilor.”58

„Isus n-a dat pe faţă însuşiri şi nu S-a folosit de puteri pe care omul 
n-ar putea să le aibă prin credinţa în El. Toţi urmaşii Lui pot avea 
natura Lui omenească desăvârşită, dacă se vor supune lui Dumnezeu 
ca El.”59

Autoarea în discuţie dă dovadă din nou de o dependenţă nechib-
zuită de scrierile şi argumentele unor teologi care împărtăşesc per-
spectiva ei, când îl citează din nou pe co-editorul cărţii la care a făcut 
referire la început, privindu-l drept autoritate finală pentru pretenţia 
ei, conform căreia dacă „păcatul este o condiţie care cere salvare din 
afară şi Hristos a moştenit această condiţie, atunci pare că El Însuşi 
ar avea nevoie de un Mântuitor”.60

În continuarea acestei serii vom aborda problema păcatului şi vom vedea dacă 
este o condiţie involuntară sau o alegere. Dar, pentru moment, următorul citat ar 
trebui să fie suficient pentru a dovedi că în teologia lui Ellen White, dovada că 
natura umană nu este „din fire total şi absolut depravată” este faptul că Isus a luat 
„natura umană”, trăind în natura în care noi trebuie să trăim, prin puterea Lui:

„Pe măsură ce vedem situaţia omenirii de astăzi, în mintea unora 
se ridică întrebarea: «Este omul prin natura sa cu totul şi pe deplin 
corupt?» Este el prăbuşit fără de speranţă? Nu, nu este. Domnul Isus 
a părăsit curţile împărăteşti şi, luând asupra Sa natura noastră uma-
nă, a trăit viaţa pe care orice om o poate trăi, dacă urmează exemplul 
Său. În această lume, putem desăvârşi o viaţă care este un exem-
plu de neprihănire şi putem învinge, după cum Hristos ne-a lăsat un 

58. Idem, Lift Him Up, p. 169.
59. Idem, Hristos lumina lumii, p. 664.
60. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
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exemplu în viaţa Lui, dovedind că putem birui la fel cum El, Modelul 
suprem, a biruit.”61

4. Oamenii contribuie în mod semnificativ la obţinerea biruinţei în marea 
luptă

Autoarea în discuţie scrie:
„Este evident că în viziunea TUG (teologia ultimei generaţii), bi-

ruinţa asupra păcatului nu Îi aparţine doar lui Dumnezeu, ci de ase-
menea şi oamenilor, care sunt chemaţi să joace un rol important în 
apărarea lui Dumnezeu şi înfrângerea Satanei înaintea universului. 
Acceasta slăbeşte rolul lui Dumnezeu şi lucrarea lui Isus de a ridica 
fiinţe omeneşti. După cum Peckham spune: «TUG (teologia ultimei 
generaţii) face ca biruinţa lui Dumnezeu în marea luptă să depin-
dă de fidelitatea unor simple creaturi, iar aceasta presupune să crezi 
că revelaţia şi intervenţia divină sunt insuficiente pentru a câştiga în 
marea luptă şi că trebuie suplinite prin intervenţia omului. »”62

Ceea ce autoarea acestor articole – împreună cu mentorul ei din care citează 
atât de des – pare să nu realizeze este că lucrarea „doar a lui Dumnezeu” inclu-
de la fel de mult lucrarea de sfinţire, cât şi cea de îndreptăţire sau evenimentele 
de la Calvar. Nu putem repeta de suficiente ori că biruinţa sacră a sfinţilor lui 
Dumnezeu din ultima generaţie, sau din oricare altă generaţie, este posibilă doar 
datorită Calvarului şi a puterii împărtăşite, care a fost făcută posibilă prin Calvar.  
Ascultarea practică a celor sfinţiţi nu este, prin urmare, „contribuţia” umanităţii 
la mântuire, deoarece omenirea nu are de contribuit cu nimic! Orice efort de 
cooperare din partea umanităţii în procesul de salvare (Filipeni 2:12-13) este un 
simplu act al unor oameni care întorc către Dumnezeu ceea ce Îi aparţinea Lui 
încă de la început (1 Cronici 29:14). Ellen White explică cum absenţa totală a 
„meritelor creaturilor” este datorită faptului că tot ceea ce umanitatea are, vine în 
primul rând şi cu precădere ca dar de la Dumnezeu, după cum este exprimat în 
rugăciunea finală a lui David pentru Israel63.

Prin urmare, sfinţirea şi victoria ultimei generaţii, nu „ridică fiinţe omeneşti”, 
deoarece Dumnezeu este unica sursă a puterii care sfinţeşte şi a efortului prin 
care oamenii cooperează cu acea putere. Prezenta serie va dovedi că mântuirea 
biblică se face prin conlucrarea divinului cu umanul, ceea ce nu înseamnă că oa-
menii vor primi vreun merit pentru partea pe care o au în acest proces, deoarece 

61. Ellen White, Manuscript Releases, vol. 9, p. 238.
62. https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
63. Ellen White, Credinţa şi faptele, pp. 20-23.

singurul motiv pentru care această parte se realizează este pentru că Dumnezeu 
i-a adus pe oameni la existenţă. Textul: „Totul vine de la Tine şi din mâna Ta pri-
mim ce-Ţi aducem” (1 Cronici 29:14) nu se aplică doar la returnarea zecimii şi a 
darurilor. Se aplică fiecărui aspect din trăirea practică a creştinului.

Utilizarea cuvântului „suplinire” în afirmaţiile autoarei seriei aduce în atenţie 
un aspect interesant, din moment ce Ellen White foloseşte acest cuvânt pentru 
a descrie ceea ce ultima generaţie de creştini al lui Dumnezeu va demonstra la 
sfârşitul timpului:

„Înzestrată cu neprihănirea lui Hristos, această biserică este depo-
zitara bogăţiei milei, a iubirii şi a harului Său şi, în cele din urmă, tre-
buie să fie văzută în toată splendoarea ei. (…) Darul Duhului Sfânt, 
bogat, abundent şi deplin, trebuie să fie pentru biserica Sa asemenea 
unui zid de foc, pe care puterile răului nu îl pot doborî. Hristos pri-
veşte spre poporul Său, în puritatea lor nepătată şi desăvârşirea fără 
pată, ca fiind răsplata umilinţei, iubirii şi a tuturor suferinţelor Sale, 
şi suplinirea slavei Sale.”64

5. Nepăcătoşenia este posibilă înainte de glorificare
Autoarea în discuţie scrie:

„Dacă fiinţele omeneşti sunt în stare să ajungă nepăcătoşenia îna-
inte de întoarcerea lui Hristos, atunci nepăcătoşenia este posibilă 
înainte de glorificare – o concluzie cu siguranţă problematică pentru 
cei dintre noi care înţeleg glorificarea ca pe un dar al lui Hristos pen-
tru umanitate, făcut posibil prin jertfa lui Hristos şi simpla noastră 
acceptare a sa. De fapt, conform TUG (teologia ultimei generaţii), 
nepăcătoşenia ultimei generaţii este o condiţie prealabilă pentru în-
toarcerea lui Hristos. Drept urmare, ordinea mântuirii şi a glorificării 
este interschimbată şi rolul omului este înălţat.”65

Conform Bibliei şi scrierilor lui Ellen White, nepăcătoşenia nu este doar posi-
bilă înainte de glorificare; este obligatorie – vorbim aici despre înlăturarea com-
portamentului păcătos şi nu despre dispariţia naturii noastre păcătoase. Ellen 
White arată într-un mod cât se poate de clar că eradicarea impulsurilor păcătoa-
se nu va avea loc până la venirea lui Isus66. Dar după cum va arăta studiul nostru, 

64. Idem, Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, pp. 18-19.
65. htps://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
66. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 311; Evangelizare, p. 385; Mărturii pentru comunitate, vol. 
3, p. 83; Calea către Hristos, p. 34; Parabolele Domnului Hristos, pp. 419-420; Solii alese, vol. 3, p. 
360 (în engleză); Review and Herald, 25 septembrie 1900; 1 aprilie 1902;  27 septembrie 1906; 
Signs of the Times, 10 iunie 1903; 17 iunie 1903; 9 august 1905; Youth’s Instructor, 16 aprilie 1903.
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moştenirea unei astfel de naturi nu face pe nimeni păcătos, lucru dovedit clar 
prin întruparea Domnului nostru (Romani 1:3; 8:3; Evrei 2:14-17; 4:15).

Poate pentru unii va fi surprinzător să afle că sunt mai multe versete bibli-
ce care vorbesc despre ascultarea fără păcat care este posibilă pe pământ prin 
puterea divină decât versete care înalţă pretenţiile Sabatului zilei a şaptea ca zi 
pusă deoparte. În ciuda afirmaţiilor unor persoane, aceasta nu este o doctrină 
fabricată din câteva citate ale lui Ellen White, fără o bază clară scripturistică. O 
mulţime de pasaje biblice din ambele Testamente prezintă imperativul unei trăiri 
fără păcat, prin puterea divină (ex: Psalmii 4:4; 24:3-4; 119:1-3, 11; Ţefania 3:13; 
Romani 8:4; 1 Corinteni 15:34; 2 Corinteni 7:1; 10:4-5; Efeseni 5:27; 1 Tesalo-
niceni 5:23; 1 Petru 2:21-22; 4:1; 2 Petru 3:10-14; 1 Ioan 1:7, 9; 3:2-3, 7; Iuda 24; 
Apocalipsa 3:21; 14:5).

Ellen White foloseşte în mod repetat expresia „fără păcat” şi un limbaj similar 
pentru a descrie starea pe care Dumnezeu o aşteaptă din partea poporului Său 
(a se vedea nota de subsol nr. 66). Aceasta este în special amintită atunci când 
vorbeşte despre ultima generaţie de credincioşi67. Orice noţiune cu privire la glo-
rificarea care va eradica păcatul rămas în viaţa celor care aşteaptă întoarcerea lui 
Hristos este cu totul înlăturată prin afirmaţii cum sunt cele care urmează:

„În ziua judecăţii, comportamentul omului care a păstrat slăbiciu-
nea şi nedesăvârşirea naturii omeneşti nu va fi aprobat. Pentru el, nu 
va fi niciun loc în cer. El nu a putut să se bucure de desăvârşirea celor 
sfinţi în lumină. Acela care nu are suficientă încredere în Hristos, 
pentru a crede că El este în stare să-l ferească de păcat, nu are credin-
ţa care îi va da posibilitatea de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu.”68

„Când va veni, El nu va veni să ne curăţe de păcatele noastre, să 
îndepărteze defectele din caracterele noastre sau să vindece infir-
mităţile temperamentului şi firii noastre. Dacă, totuşi, va face aceas-
tă lucrare pentru noi, ea trebuie adusă la îndeplinire înainte de acel 
timp. Când va veni Domnul, cei care sunt sfinţi vor fi sfinţi şi mai 
departe. (…) Curăţitorul nu va sta atunci să continue procesul Lui de 
curăţire şi să îndepărteze păcatele şi stricăciunea lor. Toate acestea 
trebuie făcute în acest timp de probă.”69

67. Ellen White, Tragedia veacurilor, pp. 425, 623; Scrieri timpurii, p. 71; Mărturii pentru comu-
nitate, vol. 1, pp. 187, 340, 610; vol. 2, pp. 355, 505; vol. 3, p. 472; vol. 5, pp. 214, 216; Mărturii 
pentru pastori şi slujitorii evangheliei, pp. 506-507; Evanghelizare, p. 702; Solii alese, vol. 3, p. 427 
(în engleză); SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 1055, 1118; vol. 7, p. 978; From the Heart, p. 44; 
Review and Herald, 30 mai 1882; 19 noiembrie 1908; Signs of the Times, 22 octombrie 1885.
68. Ellen White, Solii alese, vol. 3, p. 195 (în engleză p. 360).
69. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 355.

„Când va veni Hristos, trupurile noastre degenerate vor fi schim-
bate şi făcute asemenea trupului Său glorios, dar caracterele stricate 
nu vor fi făcute sfinte atunci. Schimbarea caracterelor trebuie să aibă 
loc înainte de venirea Sa.”70

„Mântuitorul este rănit din nou şi făcut de ruşine atunci când po-
porul Lui nu acordă nicio atenţie cuvântului Său. El a venit în aceas-
tă lume şi a trăit o viaţă lipsită de păcat, ca în puterea Sa, poporul 
Lui să trăiască în acelaşi fel vieţi de nepăcătoşenie. El Îşi doreşte ca 
prin practicarea principiilor adevărului, ei să arate lumii că harul lui 
Dumnezeu are puterea de a sfinţi inima.”71

6. Păcatul, înţeles ca acţiune, poate fi biruit în mod deplin
Autoarea analizată scrie:

„Viziunea teologiei ultimei generaţii cu privire la importanţa ne-
păcătoşeniei ultimei generaţii aduce, de asemenea, o viziune proble-
matică cu privire la păcat. Din nou, Peckham lămureşte lucrurile cu 
multă elocvenţă: «Dacă păcatul este privit doar ca nişte acţiuni care 
sunt alese în mod liber, atunci ai putea deveni fără păcat doar prin 
puterea voinţei libere. Dacă, pe de altă parte, păcatul este (…)  o dis-
poziţie a condiţiei umane cu înclinaţii către rău pe care nu le alege, 
atunci ar rezulta că oamenii nu sunt capabili să învingă păcatul în 
mod deplin prin puterea voinţei lor, deoarece însăşi voinţa umană 
este infectată de păcat.» Viziunea teologiei ultimei generaţii nu este 
în mod sigur aliniată teologiei adventiste sau teologiei creştine veche 
de secole, care a înţeles păcatul ca o înclinaţie moştenită a naturii 
umane căzute. Dar ce este cel mai important, Biblia include o mul-
ţime de pasaje care susţin o vedere mai largă asupra păcatului decât 
simple acţiuni. Punctul de vedere optimist al TUG asupra posibilită-
ţilor pe care le are omul, înlătură chiar rădăcina problemei păcatului 
şi se ocupă doar de simptome, dar a trata doar simptomele fără a 
înlătura rădăcina poate să ducă în cel mai bun caz la o aparenţă de 
rezolvare a problemei.”72

Este adevărat că teologia ultimei generaţii priveşte păcatul strict ca o acţiune, 
dar trebuie să ne amintim că în Biblie acţiunile includ intenţiile ascunse ale inimii. 
După cum Isus a explicat clar, ura este acelaşi lucru cu crima (Matei 5:21-22) şi 

70. Idem, Our High Calling, p. 278.
71. Idem, Review and Herald, 1 aprilie 1902.
72. htps://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
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pofta acelaşi lucru cu adulterul (Matei 5:28). Acelaşi principiu se aplică şi pentru 
neprihănire. Tâlharul de pe cruce nu putea să mai restitutie lucrurile furate, după 
cum Biblia cere (Ezechiel 33:15). Dar Isus i-a cunoscut inima (1 Împăraţi 8:29) şi 
dacă tâlharul ar mai fi avut această posibilitate, el ar fi făcut restituirea necesară.

Dar nicăieri Scriptura sau Ellen White nu pune semnul echivalenţei între „în-
clinaţii către rău care nu sunt alese” şi păcat în sine. Biblie spune clar că „sufletul 
care păcătuieşte acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său şi tatăl nu 
va purta nelegiuirea fiului său”. (Ezechiel 18:20).  Deşi Romani capitolul 5 este fo-
losit deseori pentru a susţine conceptul de păcat universal, involuntar, chiar lim-
bajul acestui capitol nu permite o astfel de concluzie, deoarece apostolul declară 
aici că „moartea (veşnică) a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi 
au păcătuit” (versetul 12). Apostolul Iacov este şi mai clar în această privinţă: „Ci 
fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a 
zămislit, dă naştere păcatului.” (Iacov 1:14-15)

Din acest motiv, Ellen White declară:
„Există gânduri şi sentimente sugerate şi stârnite de Satana care 

îl pot enerva chiar şi pe cel mai bun dintre oameni, dar dacă ele nu 
sunt preţuite, dacă sunt îndepărtate ca respingătoare, sufletul nu este 
mânjit de vină şi nimeni nu este poluat prin influenţa lor”.73

Într-un număr semnificativ de citate, Ellen White explică în mod clar că păcatul 
este o alegere, nu o condiţie involuntară:

„Nimeni nu poate fi forţat să păcătuiască. În primul rând trebuie 
să fie câştigat consimţământul său; sufletul trebuie să ia o hotărâre în 
legătură cu actul păcătos, mai înainte ca pasiunea să domine asupra 
raţiunii sau nelegiuirea să triumfe asupra conştiinţei.”74

„Nu stă în puterea Satanei să forţeze vreun om să păcătuiască. Pă-
catul este actul personal al păcătosului. Înainte ca păcatul să existe 
în inimă, trebuie să fie dat acordul voinţei, iar de îndată ce este dat, 
păcatul triumfă şi iadul tresaltă de bucurie.”75

„Satana ştie că nu poate să-l înfrângă pe om dacă nu reuşeşte să-i 
controleze voinţa. El poate realiza aceasta înşelându-l astfel încât să 
coopereze cu el la călcarea legilor naturii în ceea ce priveşte mânca-
rea şi băutura, ceea ce înseamnă călcarea legii lui Dumnezeu.”76

73. Idem, That I May Know Him, p. 140.
74. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 177.
75. Idem, Signs of the Times, 18 decembrie 1893.
76. Idem, Temperanţă, p. 16.

Citatele acestea pot primi cu greu sens dacă acceptăm că păcatul există în ini-
mile omeneşti din momentul naşterii. Dacă oamenii sunt născuţi păcătoşi, deja 
condamnaţi, Satana deja controlează voinţa umană, înainte ca noi să luăm vreo 
decizie. Astfel de idei sunt cu totul necorespunzătoare învăţăturilor Scripturii şi 
ale lui Ellen White, aşa cum studiul nostru va arăta în continuare.

Alte citate arată şi mai clar natura voluntară a păcatului omului:
„Lumina vieţii este oferită cu generozitate tuturor. Toţi cei care do-

resc vor fi îndrumaţi de razele Soarelui neprihănirii. Hristos este ma-
rele leac pentru păcat. Nimeni nu poate aduce împrejurările, educa-
ţia sau temperamentul propriu ca scuze pentru o viaţa de răzvrătire 
împotriva lui Dumnezeu. Oamenii sunt păcătoşi în urma alegerii lor 
deliberate.”77

„I-am spus (Mariei) că păcatul nu apare accidental, ci din vina 
omului. Omul nu este păcătos din cauza împrejurărilor, a educaţiei 
sau a temperamentului său, ci în urma alegerii sale deliberate. «Şi ju-
decata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii 
au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau 
rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să 
nu i se vădească faptele.» Ioan 3: 19-20.”78

Din nou ne amintim următorul citat, menţionat anterior în acest articol:
„Pe măsură ce vedem situaţia omenirii de astăzi, în mintea unora 

se ridică întrebarea: «Este omul prin natura sa cu totul şi pe deplin 
corupt?» Este el prăbuşit fără de speranţă? Nu, nu este. Domnul Isus 
a părăsit curţile împărăteşti şi, luând asupra Sa natura noastră uma-
nă, a trăit viaţa pe care orice om o poate trăi, dacă urmează exemplul 
Său. În această lume, putem desăvârşi o viaţă care este un exem-
plu de neprihănire şi putem învinge, după cum Hristos ne-a lăsat un 
exemplu în viaţa Lui, dovedind că putem birui la fel cum El, Modelul 
suprem, a biruit.”79

În opoziţie cu pretenţia că „dacă păcatul este privit doar ca nişte acţiuni care 
sunt alese în mod liber, atunci ai putea deveni fără păcat doar prin puterea voinţei 
libere”80, pana inspirată arată limpede că până şi acţiunile păcătoase sunt de ne-
biruit fără experienţa convertirii. Isus declară clar: „Despărţiţi de mine nu puteţi 

77. Idem, From the Heart, p. 151.
78. Idem, Scrisoarea 57, 1876.
79. Idem, Manuscript Releases, vol. 9, p. 238.
80. htps://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
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face nimic” (Ioan 15:5). Observaţi că această afirmaţie vorbeşte despre acţiuni. 
Fără legătura vitală cu viţa despre care Isus vorbeşte aici, victoria cerută de lege 
asupra comportamentului negativ este imposibilă. Tânărul bogat a primit această 
lecţie printr-o experienţă nefericită. Pretenţia lui cu privire la cele zece porunci 
că, „toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea” (Matei 19:20), nu 
a fost falsă din cauză că avea o natură păcătoasă moştenită, ci din cauza alegerilor 
lui. Vorbind despre această experienţă, Ellen White spune despre el:

„Pretenţia lui că păzise legea lui Dumnezeu era o amăgire. El dove-
dise că avuţiile erau idolul lui. El nu putea să ţină poruncile lui Dum-
nezeu, câtă vreme lumea avea locul cel dintâi în inima lui.”81

Caracterul voluntar – şi natura desăvârşită care poate fi atinsă prin puterea 
lui Dumnezeu, pe care Isus a pus-o ca standard pentru acest tânăr – sunt clare 
din afirmaţia Domnului nostru: „Dacă vrei să fii desăvârşit du-te de vinde ce ai, 
dă la săraci” (Matei 19:21). Dacă tânărul bogat L-ar fi ascultat pe Isus în această 
privinţă, consecinţa clară pe care textul o arată este că el ar fi ajuns la desăvârşire, 
prin puterea lui Isus.

Ellen White rezumă corect imposibilităţile şi posibilităţile care se află înainte 
creştinului prin afirmaţii precum cele care urmează:

„Satana a susţinut că este cu neputinţă pentru om să asculte de 
poruncile lui Dumnezeu; şi este adevărat că în propriile noastre pu-
teri noi nu putem să ascultăm de ele. Dar Domnul Hristos a venit în 
trup omenesc şi, prin desăvârşita Lui ascultare, El a dovedit faptul că 
natura umană, contopită în natura divină, poate să asculte de toate 
preceptele legii lui Dumnezeu.”82

Adevărul care se alătură celui din Ioan 15:5 („despărţiţi de Mine nu puteţi face 
nimic”) se găseşte în Filipeni 4:13: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.”

Autoarea în cauză scrie: „Viziunea teologiei ultimei generaţii nu este în mod 
sigur aliniată teologiei adventiste sau teologiei creştine veche de secole, care a în-
ţeles păcatul ca o înclinaţie moştenită a naturii umane căzute.”83 Din nou ne între-
băm care este definiţia ei pentru „teologia adventistă”, care sigur nu poate fi găsită 
în punctele de doctrină fundamentale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, 
care niciodată nu identifică natura păcătoasă moştenită cu păcatul în sine. Iar 
în ceea ce priveşte „teologia creştină veche de secole”, de când a devenit tradiţia 
omenească neinspirată baza pentru crezurile adventiştilor de ziua a şaptea? Fo-

81. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 520.
82. Idem, Parabolele Domnului Hristos, p. 314.
83. htps://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems

losind logica autoarei, ar trebui să acceptăm şi sfinţenia duminicii, imortalitatea 
sufletului şi tortura veşnică a celor răi, alături de numeroase alte erezii nebiblice.

7. Sfinţirea face ca îndreptăţirea să devină nefolositoare
Autoarea în cauză scrie:

„Adventismul înţelege în general îndreptăţirea şi sfinţirea ca două 
aspecte legate între ele, dar diferite în procesul mântuirii. Dacă în-
dreptăţirea – atribuirea neprihănirii lui Hristos către credincioşii 
care acceptă jerfta Lui – este declaraţia neprihănirii atribuite a cre-
dinciosului, atunci sfinţirea este procesul prin care Dumnezeu trans-
formă fiecare credincios pentru a reflecta tot mai mult din caracteru-
lui lui Dumnezeu, ceva ce poate fi realizat doar la glorificare, la cea 
de-a doua venire a lui Hristos. În TUG (teologia ultimei generaţii) 
distincţia dintre aceste două concepte devine neclară. În contrast cu 
viziunea generală a desăvârşirii de caracter, unde sfinţirea este lucra-
rea lui Dumnezeu asupra noastră, TUG promovează ideea unei de-
săvârşiri fără păcat – o poziţie spirituală la care credinciosul ajunge 
prin ascultare şi care, odată atinsă, face ca îndreptăţirea lui Hristos să 
fie practic nenecesară din moment ce credinciosul poate sta înaintea 
lui Dumnezeu în propria desvârşire lipsită de păcat.”84

Într-un anumit grad, declaraţia anterioară devine la un moment dat neclară, fie 
din cauza unei lucrări de editare precare, fie a vreunei alte probleme. Autoarea 
vorbeşte despre „viziunea generală a desăvârşirii de caracter” (din nou, lipseşte 
orice clarificare cu privire la ceea ce „general” ar putea însemna), „unde sfinţirea 
este lucrarea lui Dumnezeu asupra noastră”85. Se referă, de fapt, la lucrarea lui 
Dumnezeu în noi, după cum s-ar putea presupune? Sau încearcă de fapt să pre-
zinte o altă teorie?

Vestea bună este că autoarea afirmă că atât îndreptăţirea cât şi sfinţirea sunt 
„aspecte în procesul salvării”86. Această poziţie ar pune-o în contradicţie cu car-
tea pe care o menţionează în mod repetat ca autoritate, din moment ce această 
carte afirmă de mai multe ori că doar îndreptăţirea constituie neprihănirea care 
îl salvează pe credincios87. Am văzut deja că învăţătura Bibliei este că atât îndrep-
tăţirea cât şi sfinţirea sunt părţi ale procesului de salvare (Romani 3:24; Efeseni 
1:7; 2 Tesaloniceni 2:13; Tit 3:5). Ellen White este la fel de clară când afirmă că 

84. Ibidem.
85. Ibid.
86. Ibid.
87. Moskala and Peckham (eds.), God’s Character and the Last Generation, pp. 78, 85-87, 98, 112, 
283 etc.
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atât îndreptăţirea, cât şi sfinţirea corectează problema mândriei spirituale88 şi că 
ambele reprezintă „un motiv de speranţă” pentru creştin, arătând că ascultarea 
de lege este cerută drept condiţie pentru viaţa veşnică89.

Autoarea analizată în prezentul articol nu exprimă clar la ce se referă când 
spune că, în conformitate cu teologia ultimei generaţii, distincţia dintre îndreptă-
ţire şi sfinţire este „neclară”90. Este foarte posibil, bănuiesc, ca ea să descrie – şi 
să dezbată – poziţia foarte clară a Scripturii şi a lui Ellen White, care afirmă că 
îndreptăţirea este în egală măsură o declaraţie şi o transformare. În Biblie, Dum-
nezeu niciodată nu numeşte ceva fără ca mai apoi să devină realitate. Când Dum-
nezeu a spus: „Să fie lumină”, Biblia continuă: „şi a fost lumină” (Geneza 1:3). 
Când Isus i-a spus leprosului care a venit la El pentru vindecare: „Fii curăţit”, 
Biblia zice că „îndată a fost curăţită lepra lui” (Matei 8:3). Iată ce declară Ellen 
White despre acest subiect:

„La creaţiune, «El zice, şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia 
fiinţă». El «cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi.» (Psalmii 
33:9; Romani 4:17); căci atunci când le cheamă, ele sunt.”91

Legat de înţelesul iertării (îndreptăţirii) şi al neprihănirii atribuite, Ellen White 
afirmă limpede că acest aspect al neprihănirii divine este şi o transformare, nu 
doar o simplă declaraţie:

„Iertarea lui Dumnezeu nu este un simplu act juridic, prin care ne 
scapă de osândă. Nu este numai iertare de păcat, ci smulgere din pă-
cat. Este revărsarea iubirii răscumpărătoare, care transformă inima. 
David avea adevărata idee despre iertare, când se ruga: «Zideşte în 
mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi sta-
tornic.» (Psalmii 51: 10).“92

„Primind neprihănirea atribuită, prin puterea transformatoare a 
Duhului Sfânt noi devenim ca El.”93

Afirmaţia autoarei seriei analizate aici, conform căreia atingerea unei ascultări 
fără păcat „face ca îndreptăţirea lui Hristos să fie nenecesară”94, este pur şi simplu 
88. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 300.
89. Idem, Calea către Hristos, p. 63.
90. htps://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
91. Ellen White, Educaţie, p. 254.
92. Idem, Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 114.
93. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1098; a se vedea şi Sons and Daughters of God, p. 346; 
Solii alese, vol. 3, pp. 139-140.
94. htps://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems

falsă. Chiar atunci când ascultarea lipsită de păcat este atinsă de creştin prin pu-
terea sfinţitoare, aceasta nu înseamnă că neprihănirea atribuită nu mai este ne-
cesară pentru a acoperi păcate din trecut95. De asemenea, să nu uităm că potrivit 
Scripturii, iertarea este disponibilă dacă păcătuim, nu când păcătuim (1 Ioan 2:1). 
Ultima generaţie de sfinţi care va sta fără un Mijlocitor după încheierea timpului 
de probă, care va trăi fără păcat şi nu va mai avea nevoie de iertare continuă, este 
încă total dependentă de neprihănirea lui Isus, din moment ce sfinţirea şi îndrep-
tăţirea sunt în aceeaşi măsură neprihănirea fără pată a Domnului lor.

Aşadar, afirmaţia autoarei citate, care pretinde că teologia ultimei generaţii 
învaţă că în final credinciosul va sta „în propria desăvârşire lipsită de păcat”96, 
induce în eroare. Da, această vieţuire lipsită de păcat va fi o realitate practică în 
viaţa sfinţilor, dar nu va fi niciodată a lor – ea este în totalitate neprihănirea pre-
ţiosului lor Domn şi Mântuitor.

Folosirea cuvântului „desăvârşire” de către autoarea în discuţie aduce, de ase-
menea, multă confuzie. Acest termen, deşi este folosit des ca epitet pentru doc-
trina ascultării fără păcat învăţată de Scriptură şi scrierile lui Ellen White, este 
folosit şi cu un înţeles complet diferit în scrierile lui Ellen White – cuprinzând 
erezii precum „crede doar”, încrederea în sentimente şi pretenţia de a fi atins 
nepăcătoşenia97. Această analiză va dovedi că, în conformitate cu pana inspirată, 
chiar şi ascultarea lipsită de păcat este posibilă doar prin putere cerească şi ni-
meni nu poate pretinde că a atins-o98, pentru simplul motiv că niciunul dintre noi 
nu ne cunoaştem propriile inimi (1 Împăraţi 8:39).

Iar în ceea ce priveşte teoria că sfinţirea este „ceva ce poate fi realizat doar la 
glorificare, la cea de-a doua venire a lui Hristos”99, deja am văzut din scrierile lui 
Ellen White – şi mai ales din Biblie (1 Tesaloniceni 5:23; 2 Petru 3:10-14; 1 Ioan 
3:2-3) – că toate păcatele trebuie să fie îndepărtate din viaţa creştinului înainte ca 
timpul de probă să se sfârşească100.
95. Ellen White, SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1092; Hristos lumina lumii, p. 762; Signs of the 
Times, 15 decembrie 1887.
96. htps://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
97. Ellen White, Scrieri timpurii, pp. 101-102; Schiţe din viaţa mea, pp. 83-84.
98. A se vedea Iov 9:20-21; 1 Ioan 1:8; Ellen White, Faptele apostolilor, pp. 561; The Faith I Live By, 
p. 140; Credinţa şi faptele, p. 54; Solii alese, vol. 3, p. 355 (engleză).
99. htps://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
100. Ellen White, Tragedia veacurilor, pp. 425, 623; Scrieri timpurii, p. 71; Mărturii pentru comu-
nitate, vol. 1, pp. 187, 340, 610; vol. 2, pp. 355, 505; vol. 3, p. 472; vol. 5, pp. 214, 216; Mărturii 
pentru pastori şi slujitorii evangheliei, pp. 506-507; Evanghelizare, p. 702; Solii alese, vol. 3, p. 427 
(în engleză); SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 1055, 1118; vol. 7, p. 978; Our High Calling, p. 278; 
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8. Accent excesiv pe ascultarea exterioară
Autoarea în discuţie scrie:

„După cum rezultă, firesc, din viziunea pe care o are teologia ul-
timei generaţii despre mântuire, sfinţire şi îndreptăţire, accentul în 
stilul de viaţă al creştinului cade cu precădere pe acţiuni. Dacă pro-
cesul de atingere a perfecţiunii este unul de ascultare faţă de legile lui 
Dumnezeu şi dacă păcatul este înţeles ca acţiune, atunci comporta-
mentul exterior este grija principală a TUG, în contradictoriu cu ad-
ventismul general, în care păcatul este mai mult decât o acţiune şi se 
extinde spre esenţa înclinaţiilor umane, astfel că nu poate fi biruit de-
plin pe acest pământ. Astfel, pentru TUG, atenţia este în mod auto-
mat fixată pe comportamentul exterior pentru a dovedi ascultarea.”101

Niciun apărător al teologiei ultimei generaţii, după cunoştinţele autorului pre-
zent, nu crede că ascultarea fără păcat este atinsă de poporul lui Dumnezeu doar 
la nivel exterior. Deja am luat în considerare dovezile biblice cu privire la acest 
subiect (ex: Matei 5:21-22, 28) şi este un concept însuşit deplin de către cei care 
cred învăţăturile teologiei ultimei generaţii.

Din nou suntem confruntaţi cu eticheta „adventism general”, care, fără alte ex-
plicaţii suplimentare, este puţin mai mult decât un termen pe care oricine îl poate 
folosi superficial. Cu siguranţă, nicio declaraţie a Conferinţei Generale nu susţine 
teoria nebiblică conform căreia înclinaţiile către rău sunt ceva ce „nu poate fi bi-
ruit deplin pe acest pământ”102.

9. Luptând cu vina şi îndoiala
Autoarea în discuţie scrie:

„Accentul pus pe comportament şi pe aşteptarea de a fi ca Isus în 
caracter pot fi atât de împovărătoare pentru credincioşi, încât să le 
aducă probleme la nivel emoţional, spiritual şi chiar fizic. Consecin-
ţa acestor cerinţe severe, auto-impuse, poate fi doar eşecul, şi s-ar 
putea ca din cer să lipsească câteva suflete tocmai din cauza acestei 
doctrine aspre şi a efectelor sale inevitabile. În loc să se concentreze 
pe Dumnezeu şi pe darul mântuirii, pe puterea jertfei lui Hristos şi 
pe harul şi conducerea Duhului Sfânt prin care creştem ca credin-
cioşi, TUG (teologia ultimei generaţii) duce la vină, ruşine şi în final 

From the Heart, p. 44; Review and Herald, 30 mai 1882; 19 noiembrie 1908; Signs of the Times, 22 
octombrie 1885.
101. htps://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
102. Ibidem.

la îndoială, fie în bunătatea lui Dumnezeu (care ne cere ceea ce este 
imposibil pentru noi ca fiinţe păcătoase), fie în capacitatea Lui de a 
ne schimba. După cum am menţionat anterior, un alt pericol adus de 
concentrarea pe lucrurile exterioare este mândria desăvârşirii, care 
poate să-i facă pe oameni să se aşeze deasupra altora, pretinzând că 
sunt mai buni decât cei din jur, din moment ce comportamentul lor 
pare să indice acest lucru. Oricum, comportamentul adecvat, indife-
rent de standardele pe care le alegem (ceea ce ridică o problemă în 
sine), poate ascunde păcate îngrozitoare şi suflete care lâncezesc în 
întuneric, chiar în timp ce acţiunile publice sugerează o legătură cu 
Dumnezeul luminii. O atitudine critică urmează în mod firesc, cu 
efecte dăunătoare atât pentru cel care judecă, cât şi pentru cel jude-
cat. În acest fel, TUG îi poate împinge pe credincioşi fie spre adânci-
mile disperării, fie spre mândria propriei favori.”103

Fără a mai fi nevoie să o spunem, paragrafele anterioare abundă în supoziţii 
care cer o analiză plină de atenţie. Putem fi în special uimiţi de folosirea etichetei 
„critic” cu referire la apărătorii teologiei ultimei generaţii, din moment ce înse-
şi afirmaţiile făcute de autoare depăşesc cadrul legitim de verificare a roadelor 
(Matei 7:16-20), ea încercând să cerceteze inimile – ceea ce nicio fiinţă muritoare 
failibilă nu are dreptul să facă (Matei 7:1), pentru că doar Dumnezeu ne cunoaşte 
inimile (1 Împăraţi 8:39).

Credem că s-a spus suficient pentru moment despre aşa-zisa atenţie pentru 
aspectele exterioare dată de teologia ultimei generaţii, supoziţie pentru care au-
toarea nu oferă nicio dovadă. (Poate că următoarele părţi ale seriei ei se vor în-
cumeta să facă acest lucru.) Dar, vorbind ca unul care a adoptat teologia ultimei 
generaţii încă din tinereţe (acum am 59 de ani), unul care ani de zile a călătorit 
pentru a ţine conferinţe în promovarea teologiei ultimei generaţii şi a altor cre-
zuri adventiste clasice, unul care ani de zile a interacţionat cu colegi pastori şi 
membri laici care au aderat la învăţăturile teologiei ultimei generaţii, cred că pot 
spune cu încredere justă că acuzaţiile de vină, ruşine sau alţi factori negativi, în 
timp ce nu sunt cu totul lipsite de credibilitate, nu reprezintă în mod corect, nici 
mărturia publică a marii majorităţi a apărătorilor teologiei ultimei generaţii, nici 
experienţele personale ale majorităţii celor pe care personal i-am cunoscut – in-
clusiv mulţi dintre tinerii bisericii – care aderă la acest crez doctrinal şi caută să 
atingă ţintele sale prin harul lui Dumnezeu.

Cu siguranţă, niciun promotor sincer sau adept al teologiei ultimei generaţii nu 
va nega că elementele negative descrise de autoare au fost sau vor continua să fie 
adevărate realităţi în viaţa unora dintre cei care susţin această învăţătură. Seve-
103. Ibidem.
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ritatea nenecesară din partea persoanelor care au autoritate, predilecţia unora 
pentru a crede că orice nouă idee restrictivă care vine trebuie să fie „pentru bi-
nele lor”, tendinţa unora de a trata standardele create de om cu aceeaşi reverenţă 
datorată sfatului Scripturii şi scrierilor spiritului profeţiei – fiecare dintre aceşti 
factori au dat uneori un nume rău ideii desăvârşirii de caracter. Soluţia, prin ha-
rul lui Dumnezeu, este de a te sili nu doar să atingi standardul de ascultare fără 
păcat al Bibliei/spiritului profeţiei, ci şi de a te împotrivi în egală măsură oricărei 
asprimi necuvenite în aplicarea cerinţelor practice ale evangheliei, ca şi a deosebi 
cu grijă îndemnurile penei inspirate de cele ale culturii conservatoare populare 
şi de părerile sincere, dar failibile ale predicatorilor pioşi, dar de multe ori prea 
zeloşi.

Pe scurt, sfatul scris al lui Dumnezeu trebuie să fie autoritatea noastră spiritu-
ală supremă şi trebuie să funcţioneze ca un zid de protecţie împotriva îndepăr-
tării de la voia lui Dumnezeu, fie că se face în direcţia îngăduirii de sine sau a 
abnegaţiei de sine. Biblia şi scrierile lui Ellen White formează zidul cel mai bun 
împotriva exagerărilor care confundă căutarea unei vieţi fără păcat prin harul lui 
Dumnezeu, cu fanatismul şi nefericirea lipsită de orice bucurie.

Nici „mândria desăvârşirii” nici „mândria propriei favori”104 nu-şi au niciun loc 
printre cei care aderă la teologia ultimei generaţii, deşi din nou ar trebui să ne 
întrebăm cum defineşte autoarea acestor articole expresiile menţionate. Sincer 
spus, de acum treizeci de ani, când un grup mic de fanatici i-au încurajat pe oa-
meni să pretindă că au atins desăvârşirea105, nu am mai întâlnit pe nimeni care să 
îndrăznească să declare aşa ceva despre sine. În privinţa favorii, Dumnezeu a dat 
într-adevăr bisericii rămăşiţei favoarea de a deveni ultima Sa generaţia biruitoare 
(Apocalipsa 12:17; 14:12), dar acesta ar trebui să fie un motiv de adâncă umilinţă 
din partea celor care sunt chemaţi la această lucrare şi în niciun caz un motiv de 
mândrie de orice fel.

10. Întoarcerea lui Hristos depinde de atingerea perfecţiunii de către ultima 
generaţie

Autoarea analizată scrie:
„În timp ce unele pasaje biblice şi scrieri ale lui Ellen White indică 

un anumit nivel de condiţionare a revenirii lui Hristos, aceasta are 
de a face în primul rând (dacă nu doar) cu misiunea şi răspândirea 
evangheliei până la marginile pământului. TUG (teologia ultimei ge-

104. Ibidem.
105. Se face referire aici la ereziile aşa-zisei mişcări „Domnul, Neprihănirea noastră”, ai cărei 
membri au exprimat pretenţii nu doar cu privire la desăvârştirea personală, ci şi la divinitate (a se 
vedea Jeff Reich, „Fanaticism”, Our Firm Foundation, iulie 1989, pp. 12-15, 30. 

neraţii), în schimb, propagă ideea unei condiţionări care face din ne-
păcătoşenia omenească o condiţie prealabilă a revenirii lui Hristos. 
Din punctul lor de vedere, «Hristos nu S-a întors încă deoarece El 
aşteaptă ca acest grup de oameni să ofere suficiente motive pentru 
a încheia marea luptă.» Din nou, oamenilor li se dă să joace un rol 
mult mai important în planul de mântuire şi pe câmpul marii lupte 
decât pare să indice raportul biblic.”106

Autoarea în cauză nu a luat în mod evident în considerare întreaga forţă pro-
batorie a dovezilor biblice sau ale spiritului profeţiei legate de întârzierea venirii 
lui Isus şi rolul pregătirii spirituale (sau al lipsei acesteia) în materializarea celei 
de a doua veniri. Ea nu pare nici să fie informată că în învăţăturile Scripturii şi 
ale lui Ellen White, succesul misiunii bisericii şi al mărturiei publice depinde de 
importanţa egală a celor două elemente proverbiale: viaţă şi buze.

Apostolul Petru vorbeşte despre desăvârşirea caracterului ca element esenţial 
în grăbirea venirii lui Isus (2 Petru 3:12) – exact pasajul, am putea adăuga, pe 
care Ellen White îşi clădeşte declaraţia ei fundamentală pe acest subiect; con-
form ei, reproducerea caracterului lui Isus în viaţa oamenilor Săi este modul în107 
care venirea lui Isus este grăbită. Petru continuă prin a sfătui membrii bisericii să 
se silească „să fie găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace” (versetul 
14). Alte pasaje ale Vechiului Testament susţin că sfinţirea deplină este o condiţie 
prealabilă pentru întoarcerea lui Isus:

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin şi duhul vos-
tru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la 
venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23)

„Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi caută nepri-
hănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. Luptă-te 
lupta cea bună a credinţei, apucă viaţa veşnică la care ai fost chemat, 
şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor 
martori. Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lu-
crurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă măr-
turisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzeşti porunca, fără prihană şi 
fără vină până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Timotei 
6:11-14)

„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu 
s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, 

106. htps://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
107. Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, p. 69.
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pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în 
El se curăţă, după cum El este curat.” (1 Ioan 3:2-3)

„Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea 
scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:5)

Vechiul Testament este, bineînţeles, baza acestei cerinţe din Noul Testament, 
după cum arată clar următorul verset din Ţefania:

„Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spu-
ne minciuni şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. 
Ci vor paşte şi se vor odihni şi nimeni nu-i va tulbura.” (Ţefania 3:13)

Gemenii siamezi – caracterul desăvârşit şi o misiune plină de success – sunt 
prezentaţi în următorul citat al lui Ellen White:

„Ultimele raze ale luminii harului, ultima solie de har care trebu-
ie să fie vestită lumii, este o descoperire a caracterului iubirii Sale. 
Copiii lui Dumnezeu trebuie să dea pe faţă slava Sa. În propria lor 
viaţă şi în propriul lor caracter, ei trebuie să descopere ceea ce a fă-
cut Dumnezeu pentru ei. Lumina Soarelui Neprihănirii trebuie să 
strălucească prin fapte bune – prin cuvinte ale adevărului şi fapte de 
sfinţenie.”108

Alte afirmaţii ale lui Ellen White cu privire la întârzierea venirii lui Isus sublini-
ază în mod clar necesitatea pregătirii caracterului şi a curăţirii pentru ca venirea 
să aibă loc la timp:

„Mântuitorul doreşte aşa de mult ca slujitorii Săi să prezinte lumii 
Spiritul şi caracterul Său. Nu există nimic de care lumea să aibă atâta 
nevoie ca de manifestarea prin oameni a iubirii Mântuitorului. Întreg 
cerul aşteaptă bărbaţi şi femei prin care Dumnezeu să poată desco-
peri puterea creştinismului. (…) Este privilegiul fiecărui creştin nu 
numai să nădăjduiască, dar să şi grăbească venirea Mântuitorului. 
Dacă biserica va îmbrăca haina neprihănirii lui Hristos, îndepărtân-
du-se de la orice supunere faţă de lume, atunci înaintea ei stau zorile 
unei zile strălucite şi glorioase.”109

„Dumnezeu a încredinţat poporului Său o lucrare pe acest pământ. 
Solia celor trei îngeri trebuie să fie dată, minţile credincioşilor tre-
buie îndreptate spre Sanctuarul ceresc, unde Hristos a intrat pentru 
a face ispăşire pentru poporul Său. Reforma zilei de Sabat trebuie 
dusă mai departe. Spărtura din legea lui Dumnezeu trebuie astupată. 

108. Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, pp. 415-416.
109. Idem, Faptele apostolilor,  pp. 600-601.

Solia trebuie proclamată cu voce puternică, ca toţi locuitorii pămân-
tului să poată primi avertizarea. Poporul lui Dumnezeu trebuie să-şi 
purifice sufletul prin ascultare faţă de adevăr şi să fie pregătit să stea 
fără vină înaintea Lui la venirea Sa (…). Timp de patruzeci de ani 
necredinţa, cârtirea şi răzvrătirea au ţinut vechiul Israel în afara ţării 
Canaan. Aceleaşi păcate au întărziat intrarea Israelului modern în 
Canaanul ceresc. În nici una dintre situaţii nu a fost vina făgăduinţe-
lor lui Dumnezeu. Necredinţa, spiritul lumesc, lipsa de consacrare şi 
dezbinarea dintre pretinşii oameni ai Domnului ne-au ţinut atât de 
mulţi ani în această lume de păcat şi durere.”110

„Poate că, asemenea copiilor lui Israel, va mai trebui să rămânem 
încă mulţi ani aici, în lumea aceasta, din cauza nesupunerii. Totuşi, 
pentru numele lui Hristos, cei din poporul Său nu trebuie să adauge 
păcat peste păcat, considerându-L pe Dumnezeu responsabil pentru 
consecinţele comportamentului lor greşit.”111

Nimeni nu poate citi cu sinceritate citatele anterioare, şi susţine în acelaşi timp 
că „au de-a face în primul rând (dacă nu doar) cu misiunea şi răspândirea evan-
gheliei până la marginile pământului”112. Ideea nu este de a denigra sau margina-
liza importanţa misiunii, ci doar de a sublinia claritatea pasajelor de mai sus în 
ceea ce priveşte sarcina bisericii din timpul sfârşitului: „Poporul lui Dumnezeu 
trebuie să-şi purifice sufletul prin ascultare faţă de adevăr şi să fie pregătit să stea 
fără vină înaintea Lui la venirea Sa.”113 Cu siguranţă, proclamarea fără desăvârşire 
nu este nici mesajul Scripturii, nici al scrierilor spiritului profeţiei.

Doar pana inspirată ne poate ghida în clarificarea nivelului sfinţirii umane im-
plicat în încheierea luptei cu răul. Deja am văzut afirmaţiile inspirate foarte clare, 
care confirmă rolul practic al poporului lui Dumnezeu în punctul culminant al 
acestei lupte şi în restaurarea guvernării divine114. Dovezile inspirate nu pot fi 
constrânse să se armonizeze cu sistemele teologice şi mentalităţile create de om. 
Mai degrabă, sistemele teologice şi mentalităţile create de om trebuie constrânse 

110. Idem, Solii alese, vol. 1, pp. 67-69 (engleză).
111. Idem, Evanghelizare, p. 696.
112. htps://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-1-contours-and-pro-
blems
113. Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 68 (engleză).
114. Idem, Tragedia veacurilor, pp. 425 ,623; Parabolele Domnului Hristos, p. 69; Scrieri timpurii, p. 
71; Mărturii pentru comunitate, vol. 1, pp. 187, 340, 610; vol. 2, pp. 355, 505; vol. 3, p. 472; vol. 5, 
pp. 214, 216; Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, pp. 506-507; Evangelizare, p. 702; Solii 
alese, vol. 3, p. 427 (engleză); SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 1055, 1118; vol. 7, p. 978; Our High 
Calling, p. 278; From the Heart, p. 44; Review and Herald, 30 mai 1882; 19 noiembrie 1908; Signs 
of the Times, 22 octombrie 1885; 22 aprilie 1903; Manuscrisul 27, 1892.
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să se supună dovezilor inspirate (Isaia 8:20; Fapte 17:11).

Concluzie

Aşa după cum am menţionat, folosind principiul „repetă şi extinde”, următoa-
rele articole115 ale acestei serii-răspuns vor examina provocările adresate de ar-
ticolele online analizate şi vor căuta să măsoare aceste provocări cu mărturia 
autorilor inspiraţi – Scriptura şi scrierile lui Ellen White.

115. N.ed. – Autorul nu a continuat extinderea acestei serii, ci a pregătit o serie de zece articole cu 
o abordare diferită, intitulată „The Case for Last Generation Theology”, pe care revista Compass 
a publicat-o. Aceasta poate fi citită în continuare.

I

Primele principii

Ceea ce a ajuns să fie cunoscută drept „teologia ultimei generaţii” a îmbinat 
autoritatea spirituală de gen, probleme de sexualitate, originea vieţii, doctrina 
inspiraţiei şi alte controverse actuale, devenind un punct central în cererea adre-
sată Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea de a-şi formula mesajul şi misiunea faţă 
de ea însăşi şi faţă de lume.

Urmează acum prima parte dintr-o serie de articole care vor încerca să explice 
din scrierile inspirate ce este teologia ultimei generaţii, cum reflectă ea poziţia 
Bibliei şi a scrierilor lui Ellen G. White (cele din urmă fiind des numite spiritul 
profeţiei), punctul în care dovezile se opresc şi pornesc erorile în percepţia pe 
care o au unii cu privire la acest concept teologic şi cum afirmaţiile inspirate, care 
par să indice la suprafaţă o direcţie contrară, se află, de fapt, în deplină armonie 
cu multe alte afirmaţii inspirate care formează baza acestui ansamblu de puncte 
doctrinare.

Începem această serie cu o explicaţie a ceea ce eu numesc primele principii, 
acoperind în principal fundamentul autorităţii noastre în abordarea acestei pro-
bleme religioase (sau a altora) şi o scurtă trecere în revistă a istoriei teologiei 
ultimei generaţii în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.

Principiul numărul 1: Scrierile inspirate se explică singure

Înainte de a analiza susţinerile teologiei ultimei generaţii, trebuie să stabilim 
cine şi ce este autoritatea noastră. Nicio controversă religioasă nu aduce vreun 
beneficiu bisericii sau indivizilor dacă nu există mijloacele de a soluţiona contro-
versa. Atunci când adventiştii de ziua a şaptea ţin studii biblice cu alţi creştini, 
ei nu ignoră acele versete care la prima vedere par să contrazică poziţia pe care 
o avem ca biserică. Mai degrabă, arătăm cum acele versete se potrivesc, nu doar 
în contextul lor imediat, ci şi cu viziunea generală a Bibliei asupra acelui subiect.  
De aici şi valoarea unor cărţi ca Answers to Objections (Răspunsuri la obiecţii)1 de 

1. Francis D. Nichol, Answers to Objections: An Examination of the Major Objections Raised Against 
the Teachings of Seventh-day Adventists (Washington, D.C: Review and Herald Publishing Assn, 
1952).
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Francis D. Nichol şi Să studiem împreună2 de Mark Finley.
Când cei aflaţi în controverse legate de Biblie încearcă să-şi argumenteze pozi-

ţia ignorând dovezile aduse de cei care gândesc diferit, ei doar pun gaz pe flacăra 
controversei şi sporesc neînţelegerile dintre creştini. Dezbaterea de acum din 
adventism, cu privire la ultima generaţie, nu face excepţie. Singura speranţă de a 
aduce unitatea în biserică în faţa acestor probleme este demonstrarea felului în 
care toate dovezile inspirate folosite de ambele părţi pot fi potrivite împreună. 
Articolele care vor urma vor căuta să găsească armonia dintre variatele afirmaţii 
inspirate, citate de cele două perspective principale existente în denominaţiune 
cu privire la ceea ce este numită teologia ultimei generaţii. Ca în cazul evanghe-
lizării, deciziile de partea poziţiei corecte sunt imposibile – sau cel puţin foarte 
improbabile – dacă această armonie nu este dovedită.

Mai mult, nicăieri în Scriptură planul lui Dumnezeu pentru comunitatea cre-
dinţei nu include pluralism nestructurat al gândirii şi practicii, în care teologii 
discordante, stiluri de viaţă şi viziuni asupra vieţii coexistă într-o stare de perma-
nentă agitaţie. Intelectualismul modern şi post-modernismul poate că preţuiesc o 
asemenea ambiguitate, dar Biblia nu. Conceptul unui iad de evitat şi a unui cer de 
câştigat, al unui adevăr transcendental prin care orice crez şi stil de viaţă trebuie 
măsurat (Isaia 8:20; Ioan 8:31; Faptele apostolilor 17:11; Galateni 1:8), al unei căi 
largi care duce la pierzare veşnică şi al unei căi înguste care duce la viaţă veşnică 
(Matei 7:13-14) rezumă viziunea Bibliei asupra realităţii.

În plus, Biblia se prezintă ca un document unificator, care se interpretează pe 
sine. Scriindu-i lui Timotei, apostolul Pavel afirmă:

„Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te facă înţelept 
în ce priveşte mântuirea prin credinţa care este în Hristos Isus. Toată 
Scriptura este dată prin inspiraţia lui Dumnezeu şi este de folos pen-
tru învăţătură, mustrare, îndreptare şi instruire în neprihănire.” (2 
Timotei 3:15-16, KJV)

Când citim versetele acestea, ne foloseşte să ne amintim că singurele Scripturi 
din care a învăţat Timotei din copilărie erau cele ale Vechiului Testament. Este 
foarte probabil ca nicio scriere a Noului Testament să nu fi existat în timpul ani-
lor de formare a lui Timotei. La fel ca pentru bereenii aleşi (Faptele apostolilor 
17:11), Vechiul Testament era singurul mijloc disponibil pentru creştinii timpurii 
de a testa susţinerile doctrinale ale apostolilor, inclusiv – aşa cum 2 Timotei 3:15  
afirmă – doctrina salvării prin credinţa în Hristos care (printre alte subiecte) 
se află în centrul dezbaterii cu privire la teologia ultimei generaţii. Această serie 
va combate crezul că neprihănirea biblică prin credinţă este o noutate adusă de 
Noul Testament.
2. Mark Finley, Să studiem împreună (Ghid de studiu biblic. Doctrine comparate).

Apostolul Petru scrie că „nicio prorocie din Scriptură nu se interpretează sin-
gură. Căci nicio prorocie din vechime n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii 
sfinţi ai lui Dumnezeu au vorbit aşa cum au fost mânaţi de Duhul Sfânt.” (2 Petru 
1: 20-21, KJV).

În altă parte citim că ceea ce Duhul inspiră trebuie înţeles prin comparare cu 
sine – „comparând lucrurile spirituale cu cele spirituale. Dar omul firesc nu pri-
meşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie şi nici nu le 
poate înţelege, pentru că trebuie judecate spiritual.” (1 Corinteni 2:13-14, KJV; a 
se vedea şi Isaia 28:9-10).

Ellen White evocă şi dezvoltă această calitate a Bibliei de a se interpreta pe 
sine:

„Biblia este propriul ei interpret. Un pasaj se va dovedi a fi cheia 
care va dezlega alte pasaje şi în acest fel lumina se va revărsa peste 
înţelesul ascuns al cuvântului. Comparând diferite texte care tratează 
acelaşi subiect, observând semnificaţia din fiecare perspectivă, ade-
văratul înţeles al Scripturilor devine evident. Mulţi cred că trebuie 
să consulte comentariile Scripturilor pentru a pricepe înţelesul Cu-
vântului lui Dumnezeu, iar noi nu vom lua poziţia conform căreia 
comentariile nu ar trebui studiate; dar va fi nevoie de mult discer-
nământ pentru a descoperi adevărul lui Dumnezeu sub mulţimea de 
cuvinte ale oamenilor.”3

„Biblia este propriul ei interpret. Pasajele biblice trebuie comparate 
între ele. Elevul trebuie să înveţe să privească Cuvântul ca un tot şi 
să vadă legătura dintre părţile lui. El trebuie să aibă o cunoaştere a 
marii teme centrale – planul original al lui Dumnezeu pentru lume, 
naşterea marii lupte şi lucrarea de răscumpărare. El trebuie să înţe-
leagă natura celor două principii care se luptă pentru supremaţie şi să 
înveţe cum să distingă urmele lor prin mersul istoriei şi al profeţiei.”4

„Scriptura este propriul ei interpret. Cu neasemuită simplitate un 
pasaj se leagă de adevărul unui alt pasaj, până când Biblia se îmbină 
într-un întreg armonios. Lumina străluceşte dintr-un text pentru a 
ilumina un pasaj al Cuvântului care până atunci părea că va rămâne 
nelămurit.”5

3. Ellen White, Principii fundamentale ale educaţiei creştine, pp. 187-188.
4. Idem, Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 462.
5. Idem, Our High Calling, p. 207.



Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii Primele principii

48 49

„Scriptura este cheia care descuie Scriptura.”6

„Lăsaţi ca Biblia să-şi explice propriile afirmaţii. Acceptaţi adevărul 
aşa cum îl citiţi, fără să învârtiţi cuvintele astfel încât să se potriveas-
că cu ideile omeneşti.7

„Dumnezeu cere mult mai mult de la urmaşii Săi decât îşi pot da 
seama mulţi. Dacă nu vrem să ne construim speranţele pentru cer pe 
o temelie falsă, atunci trebuie să acceptăm Biblia aşa cum este ea şi 
să credem că Domnul împlineşte ceea ce spune. El nu cere ceva de la 
noi fără să ne dea harul sau puterea de a îndeplini.”8

„Atunci când cei care pretind că au credinţă în adevărul prezent îşi 
vor recapăta bunul simţ, când vor accepta Cuvântul viului Dumne-
zeu aşa cum îl citesc şi nu vor mai încerca să denatureze Scripturile, 
ei îşi vor construi casele pe Stânca veacurilor, pe însuşi Hristos Isus.”9

Conform lui Ellen White, propriile ei scrieri trebuie înţelese în ace-
laşi fel, ca explicându-se pe sine:

„Mărturiile însele vor fi cheia care va explica soliile prezentate, aşa 
cum Scriptura este explicată de Scriptură.”10

La fel de important este pentru noi să înţelegem că limbajul inspirat 
este uneori flexibil şi nu înseamnă întotdeauna acelaşi lucru în fie-
care context. În cuvintele lui Ellen White, vorbind despre cuvintele 
inspirate:

„Acelaşi cuvânt are semnificaţii diferite şi nu există câte un singur 
cuvânt pentru fiecare idee distinctă.”11

Contextul imediat al unui cuvânt, împreună cu sensul inspirat, ne permit să 
deosebim semnificaţiile diferite descrise aici. Pe măsură ce vom înainta în seria 
noastră, vom vedea aplicaţia acestui principiu atunci când ne referim la folosirea 
cuvântului „ispăşire” de către Ellen White, deoarece în scrierile ei termenul sem-
nifică oricare din fazele biblice, diferite, ale acestui proces, pe care studiul nostru 
îl va discuta.

Principiul numărul 2: Autoritatea doctrinară a lui Ellen White

Dacă Ellen White îşi prezintă scrierile drept „o lumină mai mică pentru a-i 

6. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 157.
7. Idem, Loma Linda Messages, p. 55.
8. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 171.
9. Idem, Manuscript Releases, vol. 21, p. 346.
10. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 15 (în engl., p. 42).
11. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 6 (în engl. p. 20).

conduce pe oameni la o lumină mai mare”12, aceasta nu este deoarece scrierile ei 
au un rol mai puţin demn de încredere sau pot avea un drept redus de pretenţie 
asupra conştiinţei. Ci aceasta are loc deoarece Biblia este baza şi sursa a tot ceea 
ce este învaţă scrierile ei. În cuvintele lui Ellen White:

„Nici un adevăr în plus nu este adus, dar Dumnezeu, prin mărturii, 
a simplificat marile adevăruri date deja.”13

Dumnezeu nu are profeţi de mai mică importanţă. În Scriptură nu poate fi 
găsită nicio distincţie între autoritatea profeţilor ale căror scrieri au fost ulterior 
canonizate şi autoritatea profeţilor ale căror scrieri nu au fost canonizate. (Ne 
poate fi de ajutor să ne amintim că anumiţi profeţi non-canonici au dat mesaje 
scrise şi orale poporului lui Dumnezeu, la fel cum au făcut şi profeţii canonici – 1 
Cronici 29:29; 2 Cronici 9:29; 12:15; 13:22.) Un profet nu are autoritate pentru 
că el sau ea este mai înainte canonizat. Mai degrabă, un profet este canonizat 
pentru că el sau ea are mai înainte autoritate.

În raportul biblic nu regăsim nicio dovadă că profeţi ca Debora, Natan, Ilie sau 
Ioan Botezătorul au avut o autoritate redusă în ce priveşte crezurile, închinarea, 
stilul de viaţă sau obligaţiile spirituale asupra comunităţii credinţei faţă de autori-
tatea unor autori ca Moise, Isaia, Ieremia şi apostolul Pavel. Deseori, această re-
alitate nu este luată des în seamă în multe discuţii din adventismul contemportan 
cu privire la funcţia de autoritate al lui Ellen White.

Unii dintre adventiştii contemporani ar vrea să credem că „Ellen White a deza-
probat folosirea scrierilor ei pentru a soluţiona problemele teologice”14. Într-ade-
văr, au fost vremuri în care ea a dezaprobat folosirea scrierilor ei în acest fel – ca 
în controversa cu privire la  „necurmata” din cartea Daniel, unde ea a afirmat că 
„nu am primit nicio îndrumare în legătură cu punctul aflat în discuţie”15. Evident, 
fără o astfel de îndrumare, ea nu a avut mai multă autoritate decât oricine altcine-
va din biserică. Dar astfel de negări categorice, cum este cea de mai sus cu privire 
la autoritatea doctrinară a lui Ellen White, se află în contrast clar cu afirmarea 
propriului rol în corectarea doctrinei, regăsită în declaraţii precum:

„În acel Cuvânt (Biblia) a făgăduit Dumnezeu să dea viziuni în «zi-
lele de pe urmă»; nu pentru o nouă regulă a credinţei, ci pentru mân-
gâierea poporului Său şi pentru a-i îndrepta pe cei care se rătăcesc de 

12. Idem, Solii alese, vol. 3, p. 13 (în engl. p. 30).
13. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 665.
14. George R. Knight, End-Time Events and the Last Generation: The Explosive 1950s (Nampa, ID: 
Pacific Press Publishing Assn, 2018), p. 105.
15. Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 79 (în engl. p. 164).
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la adevărul Bibliei.”16

„Domnul mi-a dat multă lumină, pe care aş vrea ca oamenii să o 
aibă; pentru că în ea se găseşte îndrumarea pe care Domnul mi-a 
dat-o pentru poporul Său. Este lumina pe care ei trebuie să o aibă, 
rând cu rând, învăţătură după învăţătură, puţin aici şi puţin dincolo. 
Această lumină trebuie să vină acum peste popor, pentru că a fost 
dată ca să corecteze erori amăgitoare şi să arate precis adevărul.”17

„Nici un adevăr în plus nu este adus, dar Dumnezeu, prin Mărturii, 
a simplificat marile adevăruri date deja.”18

„Cât de mulţi au citit cu atenţie Patriarhi şi profeţi, Tragedia veacu-
rilor şi Hristos lumina lumii? Aş dori ca toţi să înţeleagă că încrederea 
mea în lumina pe care a dat-o Dumnezeu rămâne tare, pentru că eu 
ştiu că puterea Duhului Sfânt a înălţat acest adevăr şi l-a făcut nobil, 
spunând: «Iată calea, mergeţi pe ea». În cărţile mele, adevărul este 
expus şi apărat de un «aşa zice Domnul». Duhul lui Dumnezeu a să-
pat aceste adevăruri în mintea şi inima mea atât de neşters, aşa cum 
legea a fost săpată cu degetul lui Dumnezeu pe tablele de piatră.”19

„Îngerul meu însoţitor mi-a prezentat câteva dintre erorile celor 
prezenţi şi, de asemenea, adevărul în contrast cu greşelile lor. Aceste 
puncte de vedere discordante, despre care ei susţineau că se bazează 
pe Biblie, erau întemeiate doar pe părerile lor cu privire la Biblie şi 
ei trebuia să renunţe la aceste erori şi să se ataşeze soliei îngerului al 
treilea. Întrunirea noastră s-a încheiat cu biruinţă. Adevărul a obţi-
nut victoria.”20

„Greşeli serioase în doctrină şi practică erau nutrite (…) Dumne-
zeu mi-a descoperit în viziune aceste greşeli şi m-a trimis la aceşti 
copii greşiţi să le spun.”21

„La data aceea, ideile greşite ne asaltau una după alta. Pastorii şi 
cercetătorii Bibliei veneau cu tot felul de învăţături noi. Atunci, noi 
studiam Scripturile cu multă rugăciune, iar Duhul Sfânt ne descope-
rea adevărul. Puterea lui Dumnezeu venea asupra mea şi primeam 

16. Idem, Scrieri timpurii, p. 78.
17. Idem, Solii alese, vol. 3, p. 14 (în engl. p. 32).
18. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 665.
19. Idem, Evanghelizarea prin literatură, p. 126.
20. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 86. 
21. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 655-656.

puterea de a defini cu claritate adevărul şi greşeala.”22

Cu alte cuvinte, în timp ce profeţii nu sunt atotştiutori, sfatul lor pentru popo-
rul lui Dumnezeu şi lume, cu privire la credinţă şi practică este mereu demn de 
încredere. Aşa cum am menţionat anterior, Biblia arată clar originea sa divină şi, 
astfel, fiabilitatea sa (2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:20-21). Ellen White afirmă fiabili-
tatea Scripturii în citate precum:

„Sfintele Scripturi trebuie să fie primite ca o descoperire autoritară, 
infailibilă a voinţei (lui Dumnezeu). Ele sunt măsura caracterului, 
descoperitorul doctrinelor şi dovada experienţei.”23

Cu privire la propriile scrieri, Ellen White face următoarea declaraţie, pe care 
nicio persoană neinspirată nu ar avea dreptul să o facă:

„În tot ce am scris, există un lanţ drept al adevărului, fără nicio 
propoziţie care să conţină erezii.”24

În lumina celor de mai sus, a spune despre orice profet inspirat că perspectiva 
lui sau a ei este „de valoare ridicată, dar nu infailibilă”25 este foarte periculos, 
deoarece astfel de premise îl ridică pe cititorul neinspirat într-o poziţie de su-
perioritate faţă de textul inspirat. Aceasta este cea mai riscantă poziţie pe care o 
poate lua un creştin. Odată ce Cuvântul inspirat este considerat supus greşelii, 
puţini ajung să mai tremure în faţa declaraţiilor sale (Ezra 10:3; Isaia 66:2) sau 
să-şi mai măsoare conduita ori convingerile cu standardul său (Isaia 8:20; Fap-
tele apostolilor 17:11).

Principiul numărul 3: Sfatul inspirat al lui Dumnezeu nu mai are nevoie de 
lămuriri neinspirate

Biblia avertizează: „Aşa vorbeşte Domnul: «Blestemat să fie omul care se în-
crede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul!»” 
(Ieremia 17:5). De aceea este foarte riscant să ne bazăm analiza oricărui punct 
de doctrină sau practică pe părerile mentorilor spirituali, pastori sau profesori, 
oricât de învăţaţi sau evlavioşi ar putea părea.

Ellen White avertizează în acelaşi fel:
„Părerile oamenilor învăţaţi, deducţiile ştiinţei, crezurile sau ho-

tărârile consiliilor ecleziastice, atât de numeroase şi contradictorii, 
cum sunt şi bisericile pe care ele le reprezintă, glasul majorităţii – nici 
una şi nici toate acestea laolaltă nu trebuie privite ca dovadă pentru 

22. Idem, Slujitorii evangheliei, p. 302.
23. Idem, Tragedia veacurilor,  p. 7.
24. Idem, Solii alese, vol. 3, p. 26 (în engl., p. 52).
25. Adelina Alexe,„Last Generation Theology, Part 13: Final Thoughts”, 19 iulie 2019.
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sau împotriva vreunui punct al credinţei religioase.”26

Un stâlp cheie al moştenirii doctrinale a adventismului de ziua a şaptea este de 
a nu ne pune încrederea în părerile sau tradiţiile muritorilor failibili, indiferent 
dacă vechimea le-ar da greutate sau dacă sunt general acceptate. Isus a avertizat 
împotriva acelora care învaţă ca „învăţături nişte porunci omeneşti” (Matei 15:9). 
Suntem întotdeauna în siguranţă deplină când ne bazăm doar pe sfatul scris al lui 
Dumnezeu ca autoritate spirituală (Isaia 8:20; Faptele apostolilor 17:11).

Ellen White arată clar că învăţaţii nu sunt necesari pentru a ne lămuri scrierile 
inspirate. În cuvintele ei:

„Biblia n-a fost scrisă numai pentru cei învăţaţi; dimpotrivă, ea a 
fost destinată oamenilor de rând. Marile adevăruri necesare pentru 
mântuirea noastră ne sunt prezentate tot aşa de clar ca şi lumina zi-
lei; nimeni deci nu va fi dus în rătăcire şi nu va pierde cărarea, cu 
excepţia celor care urmează propria lor judecată în loc să urmeze 
voinţa lui Dumnezeu, care este aşa de clar descoperită în Cuvântul 
Său. Nu trebuie să primim învăţăturile nici unui om drept învăţături 
ale Sfintelor Scripturi, ci personal trebuie să studiem Cuvântul lui 
Dumnezeu.”27

„Când erorile apar şi sunt prezentate drept adevărul Bibliei, cei 
care au o vie legătură cu Hristos nu se vor încrede în ce spune pasto-
rul, ci la fel ca bereeni aleşi, ei vor cerceta Scripturile în fiecare zi ca 
să vadă dacă ce li se spune este aşa.”28

În alte citate, ea scrie despre supremaţia Cuvântului lui Dumnezeu atunci când 
este comparat cu oricâte alte idei omeneşti:

„O propoziţie din Scripturi este de mai mare valoare decât zece mii 
de idei sau argumente omeneşti.”29

Principiul numărul 4: Pericolele unei teologii conduse de experienţă

Nu putem trece de subiectul autorităţii fără a menţiona provocarea principală 
din biserica contemporană – problema teologiei conduse de experienţă. Unii au 
descris acest fenomen prin expresia „biografia devine teologie”. Mare parte din 
ce s-a scris în ultimii ani în cercurile adventiste împotriva a ceea ce a devenit 
cunoscută ca teologia ultimei generaţii dovedeşte influenţa la fel de mare – dacă 
nu chiar mai mare – a experienţei personale comparată cu studiul obiectiv al 

26. Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 595.
27. Idem, Calea către Hristos, p. 89.
28. Idem, From the Heart, p. 297.
29. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 71.

Scripturii şi al scrierilor spiritului profeţiei30.
Nici teologia ultimei generaţii, nici vreo altă teologie, obicei de închinare sau 

alegere de stil de viaţă nu este corectă sau greşită pe baza experienţei cuiva. Lu-
crurile spirituale trebuie tranşate doar pe baza sfatului scris al lui Dumnezeu 
(Isaia 8:20; Faptele apostolilor 17:11). Ellen White evocă acest principiu în de-
claraţii precum:

„Cuvântul Dumnezeului cel viu trebuie să hotărască în orice con-
troversă. Dacă oamenii amestecă inteligenţa lor omenească cu cu-
vintele adevărului lui Dumnezeu doar ca să dea lovituri iscusite celor 
aflaţi în controversă cu ei, demonstrează prin aceasta că nu au o re-
verenţă sacră faţă de Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Ei amestecă 
umanul cu divinul, lucrurile profane cu cele sacre, micşorând valoa-
rea Cuvântului lui Dumnezeu.”31

„Înainte de a primi orice învăţătură sau precept, trebuie să cerem 
un clar «aşa zice Domnul» în sprijinul ei.”32

În următoarele citate, Ellen White avertizează cu precădere împotriva peri-
colului de a ne încrede în experienţa personală ca şi ghid în lucrurile spirituale:

„Pot fi prezentate faptele cele mai clare şi aduse înaintea minţii ade-
vărurile cele mai simple, susţinute de Cuvântul lui Dumnezeu, însă 

30. A se vedea Adelina Alexe, „Last Generation Theology, Part 1: Contours and Problems”,  25 
februarie  2019; Clifford Goldstein, „Beyond Logic”, Adventist Review, 23 ianuarie 2003, p. 28; 
Keavin Hayden, „My Journey to Graceland”, Adventist Review, 15 martie 2001, pp. 11-13; George 
Knight, I Used to Be Perfect: An ex-legalist looks at law, sin, and grace (Boise, ID: Pacific Press 
Publishing Assn, 1994); The Pharisee’s Guide to Perfect Holiness: A study of sin and salvation (Boise, 
ID: Pacific Press Publishing Assn, 1992), pp. 190-191,195; Questions on Doctrine: Symbol of Adven-
tist Theological Tension, Questions on Doctrine 50th Anniversary Conference: An engaging, reflective, 
scholarly dialogue about Adventist history and theology (colecţia de materiale pentru conferinţă), pp. 
12-14; Marvin Moore, Conquering the Dragon Within: God’s Provision for Assurance and Victory in 
the End-Time (Boise, ID: Pacific Press Publishing Assn, 1995), pp. 15-17; Jon Paulien, „A Look 
at Des Ford’s Latest Book on Revelation”, Adventist Today, iarna 2011, p. 24; Lee Venden, It’s All 
About Him: After Jesus, Everything Else is Hardly Worth Talking About (Hagerstown, MD: Review 
and Herald Publishing Assn, 2004), pp. 93,100; Morris L. Venden, Never Without An Intercessor: 
The Good News About the Judgment (Boise, ID: Pacific Press Publishing Assn, 1996), pp. 33, 102; 
Martin Weber, More Adventist Hot Potatoes (Boise, ID: Pacific Press Publishing Assn, 1992), pp. 
27-38; Who’s Got the Truth? Making sense out of five different Adventist gospels (Silver Spring, MD: 
Home Study International Press, 1994), pp. 169-186,199; Woodrow W. Whidden II, Ellen White 
on the Humanity of Christ (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Assn, 1997), p. 73; 
Questions on Doctrine: What Should Be the Enduring Theological Legacy? Questions on Doctrine 50th 
Anniversary Conference: An engaging, reflective, and scholarly dialogue about Adventist history and 
theology (colecţia de materiale pentru conferinţă), p. 268.
31. Idem, Hristos biruitorul, p. 331.
32. Idem, Tragedia veacurilor,  p. 595.
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urechea şi inima vor fi închise, iar argumentul cel mai convingător 
este: «experienţa mea». Unii vor spune: «Domnul m-a binecuvântat 
în ceea ce cred şi fac; de aceea nu pot fi greşit.» Ei se prind de «ex-
perienţa mea» şi resping cele mai înălţătoare şi mai sfinţitoare adevă-
ruri ale Bibliei pentru ceea ce lor le place să numească experienţă.”33

„Eva a fost păcălită de şarpe şi făcută să creadă că Dumnezeu nu va 
face ce a spus. Ea a mâncat şi, gândind că simte senzaţia unei vieţi noi 
şi mai înalte, a dat din fruct şi soţului ei. Şarpele îi spusese că nu va 
muri şi ea nu a simţit nici un efect negativ mâncând din fruct, nimic 
care ar fi însemna moarte, ci dimpotrivă, o senzaţie de plăcere, iar 
ea a socotit că aşa simţeau îngerii. Prin experienţa ei, ea s-a ridicat 
împotriva poruncii clare a lui Iehova şi cu toate acestea, Adam şi-a 
îngăduit să fie sedus de ea.”34

Ea continuă, în contextual citatului anterior:
„În faţa celor mai clare porunci ale lui Dumnezeu, bărbaţi şi femei îşi urmează 

propriile înclinaţii şi apoi îndrăznesc să se roage pentru lucrul respectiv, vrând 
să-L convingă pe Dumnezeu să le îngăduie să meargă contrar voinţei Sale clar 
exprimate. Satana dă târcoale acestor persoane, aşa cum a făcut şi faţă de Eva în 
Eden, şi le impresionează. Ei au o anumită idee în minte la care fac referinţă ca 
la cea mai minunată experienţă pe care le-a dat-o Domnul. Însă experienţa au-
tentică este în armonie cu legile naturale şi divine, iar experienţa falsă se ridică 
împotriva legilor naturii şi preceptelor lui Iehova.”35

Într-un alt citat ea dă următorul avertizment serios:
„Nimeni să nu aibă impresia că intervenţii speciale sau manifestaţii 

miraculoase trebuie să constituie dovada că lucrarea lor sau ideile 
pe care le susţin sunt adevărate. Când îi vom auzi pe unii vorbind 
cu uşurinţă despre Cuvântul lui Dumnezeu şi-i vom vedea că pun 
impresiile, sentimentele şi faptele lor mai presus de măsura dumne-
zeiască, putem fi siguri că unii ca aceştia nu au nici o lumină în ei 
înşişi.”36

Cea mai mare problemă în a ne încrede în mărturiile experienţei ca şi ghid pen-
tru adevărul doctrinal este că nimeni, în afară de Dumnezeu, nu cunoaşte inima 
(1 Împăraţi 8:39). Când cineva pretinde că o anumită teologie nu a „funcţionat” 
pentru sine, doar Dumnezeu ştie câtă înţelegere greşită, cât bagaj al experienţei 

33. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 71.
34. Idem, Sfaturi pentru sănătate, pp. 108-109.
35. Ibidem.
36. Ellen White, Cugetări de pe muntele fericilor, p. 146.

sau câte păcate iubite au influenţat rezultatul. (Iuda şi tânărul bogat cu siguranţă 
ar fi spus că teologia lui Isus nu a „funcţionat” pentru ei.) Suntem cu adevărat 
înţelepţi când ne măsurăm experienţa (a noastră sau a altora) prin Cuvântul lui 
Dumnezeu, în loc să măsurăm Cuvântul lui Dumnezeu prin experinţă.

Ce este teologia ultimei generaţii?
Aşadar ce este de fapt teologia ultimei generaţii?
Mulţi apărători ai acestei construcţii teologice, ca şi autorul prezent, ar rezuma 

această învăţătură astfel:
Păcatul şi natura păcătoasă moştenită nu sunt unul şi acelaşi lucru. Fiinţele 

omeneşti au devenit păcătoase prin alegere, nu prin naştere.
La fel ca toţi descendenţii lui Adam, Hristos cel uman a venit pe pământ cu 

o natură căzută moştenită, care include pasiuni decăzute, dorinţe şi hormoni. 
Această natura I s-a cerut să o supună prin aceeaşi putere divină care este dispo-
nibilă credinciosului convertit.

Temelia mântuirii creştine include atât neprihănirea prin îndreptăţire, cât şi 
prin sfinţire, ambele venind de la Isus şi niciuna nefiind în relaţie de superiorita-
te/inferioritate faţă de cealaltă.

Neprihănirea prin îndreptăţire este şi declarativă, şi transformatoare.
Neprihănirea prin sfinţire, datorită harului lui Dumnezeu şi efortului conlu-

crător al credinciosului, îl face pe creştinul astfel împuternicit să trăiască o viaţă 
liberă de păcat.

Procesul biblic al ispăşirii cuprinde cinci faze: (1) mărturisirea păcatului; (2) 
uciderea animalului de jertfă; (3) mijlocirea de către preot cu sângele jertfei; (4) 
umilirea sufletului având ca rezultat curăţirea vieţii de păcat în timpul Zilei Ispă-
şirii anuale (şi antitipice); şi (5) îndepărtarea şi moartea ţapului de trimis.

Problema centrală în marea luptă este dată de acuzaţia lui Satana că legea lui 
Dumnezeu nu poate fi ţinută, cu precădere de fiinţele căzute care au o natură 
căzută. Venind pe pământ cu o astfel de natură, Isus a dovedit falsitatea acestei 
acuzaţii şi a arătat astfel calea ca şi creştinii să trăiască aceeaşi viaţă nepătată pe 
care El a trăit-o, prin aceeaşi putere divină pe care El a folosit-o.

Generaţia finală de creştini din istoria sacră va demonstra ceea ce Isus a dove-
dit, stând fără Mijlocitor după încheierea timpului de probă a omului, trăind prin 
puterea lui Dumnezeu aceeaşi viaţă fără păcat pe care Isus a trăit-o, în cea mai 
întunecată şi dificilă oră a marii lupte.

Această dovadă va restaura caracterul lui Dumnezeu la nivel global în faţa acu-
zaţiilor lui Satana, punând astfel capăt luptei dintre bine şi rău în mod triumfal.

Seria de articole care va urma va trece prin fiecare dintre punctele de mai sus, 
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va aduce câteva pasaje biblice şi citate ale lui Ellen White folosite de criticii te-
ologiei ultimei generaţii ca mijloace de probă şi va arăta cum afirmaţiile de mai 
sus se armonizează cu poziţia Bibliei/spiritului profeţiei legat de aceste subiecte.

O scurtă istorie

Contrar cu ceea ce unii au susţinut37, construcţia numită acum teologia ultimei 
generaţii – reprezentată de crezurile enumerate mai sus – nu este la origine in-
venţia lui A. T. Jones, E. J. Waggoner şi M. L. Andreasen. Pe cât de importantă 
a fost contribuţia celor trei bărbaţi în privinţa dezvoltării şi exprimării acestei 
teologi în istoria adventistă, lor nu li se poate atribui meritul – sau reproşul, în 
funcţie de punctul de vedere abordat – principal pentru prezenţa şi evidenţierea 
acestor învăţături în teologia adventistă de ziua a şaptea.

În realitate, ceea ce în timpurile actuale a devenit cunoscută ca teologia ultimei 
generaţii este o temă adânc înrădăcinată în AND-ul doctrinal şi spiritual al ad-
ventismului de ziua a şaptea, încă de la începuturile sale. Luminătorii adventişti 
timpurii, ca Joseph Bates38, James White39, Stephen Haskell40, D. T. Bordeau41 
şi W. W. Prescott42 au prezentat aspecte-cheie ale acestei teologii în predicile şi 
scrierile lor. Multe dintre ele au fost confirmate de răposatul Herbert Douglass 
în cartea sa, De ce aşteaptă Isus?43. O listă şi mai lungă a persoanelor notabile ad-
ventiste care au susţinut această teologie este înregistrată de Douglass în cartea 

37. A se vedea Roy Adams, The Nature of Christ: Help for a church divided over perfection (Hager-
stown, MD: Review and Herald Publishing Assn, 1994), pp. 29-51 (Natura Domnului Hristos, 
Viaţă şi sănătate, 2012, n.ed.); A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 2: Historical Develo-
pment”, 28 martie  2019; Angel Manuel Rodriguez, „Theology of the Last Generation”, Adventist 
Review, 10 octombrie 2013, p. 42; Gluder Quispe, „A Journey of Grace”, Adventist World (NAD), 
ianuarie 2016, p. 35; Jiří Moskala şi John C. Peckham (editori), God’s Character and the Last Gene-
ration (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Assn, 2018), pp. 25-35,190-192; G. Knight, End-Time 
Events and the Last Generation, pp. 23-37.
38. Joseph Bates, „Midnight Cry in the Past”, Review and Herald, decembrie 1858, p. 21.
39. James White, Review and Herald, 29 ianuarie 1857; Life Sketches of James White and Ellen G. 
White, p. 431.
40. Stephen N. Haskell, „A Few Thoughts on the Philadelphia and Laodicean Churches”, Review 
and Herald, 6 noiembrie 1856, p. 6.
41. D. T. Bordeau, „Sanctification: or Living Holiness”, Review and Herald, 2 august 1864.
42. W. W. Prescott, „The Gospel Message for Today”, General Conference Bulletin, 2 aprilie 1903, 
pp. 53, 54.
43. Herbert E. Douglass, De ce aşteaptă Isus? Cum explică mesajul sanctuarului misiunea Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea (Why Jesus Waits?, Washington, D.C: Review and Herald Publishing 
Assn, 1976, pp. 47-49). (Cartea poate fi citită online pe site-ul www.zguduireaadventismului.ro, 
n.ed.)

lui de mai târziu, La răscruce de drumuri44.
În anii de mai târziu, gânditori proeminenţi adventişti ca W. H. Branson45, care 

a slujit ca preşedinte al Conferinţei Generale între 1950-1954, Herbert E. Dou-
glass46, C. Mervyn Maxwell47, Dennis E. Priebe48, and J. R. Zurcher49 au făcut 
din aceste învăţături punctul central al învăţăturilor lor. Cartea lui Zucher din 
1999, Atins de slăbiciunile noastre50, ca şi cea a lui Ralph Larson, Cuvântul a fost 
făcut carne51, au dovedit răspândirea – de-a lungul unui secol de istorie adventis-
tă – poziţiei despre natura umană a lui Hristos de după cădere, un aspect-cheie 
pentru teologia ultimei generaţii.

Fostul preşedinte al Conferinţei Generale, Robert H. Pierson, care a slujit în 
acea funcţie între 1966 – 1978, a fost, de asemenea, un înfocat apărător al acestei 
poziţii, scriind la un moment dat:
44. La răscruce de drumuri: istorica divizare adventistă din 1957 (Citeşte cartea online pe www.
zguduireaadventismului.ro, n.ed.). Lista îi include pe C.P. Bollman, C. Lester Bond, F. G. Clifford, 
J. B. Conley, Gwynne Dalrymple, A. G. Daniels, Christian Edwardson, I.H. Evans, T. M. French, 
Fenton Edwin Froom, J. E. Fulton, E.F. Hackman, Carlyle B. Haynes, Benjamin Hoffman, W. E. 
Howell, Varner Johns, M. E. Kern, D. H. Kress, Frederick Lee, Meade MacGuire, J. L. McElhany, 
J. A. McMillan, Merlin Neff, Don F. Neufeld, A. V. Olson, W. E. Read, G. W. Reaser, H. L. Rudy, 
E. K. Slade, Uriah Smith, C. M. Snow, J. C. Stevens, Oscar Tait, G. B. Thompson, A. W. Truman, 
Allen Walker, F. M. Wilcox, L. A. Wilcox, M. C. Wilcox, William Wirth, L. H. Wood şi Dallas 
Young. (Citeşte cartea aici.)
45. W. H. Branson, Drama of the Ages (Washington, D.C: Review and Herald Publishing Assn, 
1950), pp. 155-161.
46. H. Douglass, Men of Faith: The Showcase of God’s Grace, Perfection: The Impossible Possibility 
(Nashville, TN: Southern Publishing Assn, 1975), pp. 13-56; De ce aşteaptă Isus? Cum explică 
mesajul sanctuarului misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea (Washington, D.C: Review 
and Herald Publishing Assn, 1976); Jesus – The Benchmark of Humanity (With Leo Van Dolson) 
(Nashville, TN: Southern Publishing Assn, 1977); The End: Unique Voice of Adventists About the 
Return of Jesus (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Assn, 1979); The Heartbeat of Ad-
ventism: The Great Controversy Theme in the Writings of Ellen G. White (Boise, ID: Pacific Press 
Publishing Assn, 2010).
47. C. Mervyn Maxwell, Ready for His Appearing, Perfection: The Impossible Possibility (Nashville, 
TN: Southern Publishing Assn, 1975), pp. 141-200.
48. Dennis E. Priebe, Faţă în faţă cu adevărata evanghelie, (Cartea poate fi citită online pe site-ul 
www.zguduireaadventismului.ro, n.ed.)
49. J. R. Zurcher, Atins de slăbiciunile noastre: o schiţă istorică a concepţiei adventiste cu privire la 
natura umană a Domnului Hristos (Touched With Our Feelings, Hagerstown, MD: Review and 
Herald Publishing Assn, 1999). (Cartea poate fi citită online pe site-ul www.zguduireaadventis-
mului.ro, n.ed.)
50. Ibidem.
51. Ralph Larson,  Cuvântul a fost făcut carne. O sută de ani de hristologie adventistă de ziua a şaptea, 
1852-1952 (The Word Was Made Flesh, Cherry Valley, CA: The Cherrystone Press, 1986). (Cartea 
poate fi citită online pe site-ul www.zguduireaadventismului.ro, n.ed.)
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„Poporul lui Dumnezeu din ultima generaţie va descoperi lumii ca-
racterul lui Isus. Ei vor birui aşa cum El a biruit. Ei vor fi victorioşi, 
reprezentanţi vii ai Stăpânului. Puterea care face această viaţă posi-
bilă, prin care acest caracter poate fi atins, vine de la Isus. Doar prin 
neprihănirea Sa atribuită şi împărtăşită putem triumfa.”52

Mai recent, pastorul Ted N. C. Wilson, care în prezent slujeşte ca preşedinte al 
Conferinţei Generale, a fost întrebat la o întâlnire a Societăţii Teologice Adven-
tiste: „Ce credeţi despre teologia ultimei generaţii?”53. Formulându-şi răspunsul 
astfel încât să evite ca acest termen să fie definit de alţii, precum şi evitând orice 
noţiune de perfecţiune atinsă prin puterea personală54, Wilson a replicat cu o 
claritate de neinterpretat:

„Bazându-ne complet pe Hristos şi neprihănirea Sa, trebuie să cre-
dem că Hristos ne va da biruinţă asupra păcatului prin puterea Sa şi 
nu prin propria noastră putere (Filipeni 4:13; Romani 12:1, 2). Altfel, 
creştinismul ar fi lipsit de putere. Filipeni 2:5 KJV ne spune: «Să 
aveţi în voi gândirea aceasta, care era şi în Hristos Isus». (…) Când 
ne consacrăm lui Hristos şi Îi permitem să lucreze în noi rămânerea 
aproape de El şi Cuvântul Său, putem trăi frumosul citat din Parabo-
lele Domnului Hristos: «Domnul Hristos aşteaptă cu mult dor să Se 
manifeste în Biserica Sa. Când caracterul Domnului Hristos va fi în 
mod desăvârşit reprodus în poporul Său, atunci El va veni pentru a-i 
pretinde ca fiind ai Săi.» (p. 69)”55

În lumina celor de mai sus, nu este suprinzător că după ce a analizat peste 
un secol de literatură adventistă, profesorul Geoffrey Paxton a fost constrâns să 
scrie în cartea sa din 1977, The Shaking of Adventism:

„Doctrina desăvârşirii generaţiei finale se află aproape de inima te-
ologiei adventiste.”56

Doi istorici mai recenţi – unul fost advenstist, celălalt dintr-o familie adventis-
tă, dar care nu a fost botezat – au aceeaşi părere asupra acestui subiect:

„Dacă Hristos a avut un avantaj incorect, cum S-ar putea aştepta ca 

52. Robert H. Pierson, pe coperta din spate a cărţii lui W. D. Frazee, Răscumpărare şi împăcare 
prin Sanctuar (Wildwood, GA: Pioneers Memorial, 1994). A se vedea şi Pierson, We Still Believe 
(Washington, D.C: Review and Herald Publishing Assn, 1975), p. 243.
53. Postare pe Facebook a preşedintelui Conferinţei Generale, Ted Wilson.
54. Ibidem.
55. Ibid.
56. Geoffrey J. Paxton, The Shaking of Adventism (Wilmington, DE: Zenith Publishing Co, 1977), 
p. 114.

oamenii să urmeze exemplul Său de a trăi o viaţă desăvârşită? Pro-
blema a devenit şi mai serioasă de când desăvârşirea a fost sugerată 
de Ellen White ca scop al poporului advent: «În timp ce marele nos-
tru preot face ispăşirea pentru noi, ar trebui să căutăm să devenim 
desăvârşiţi.» Chemarea ei la desăvârşire a fost insistentă: «Isus nu ne 
schimbă caracterul a venirea Sa. Lucrarea de trasnformare trebuie să 
aibă loc acum.» (…) Înainte de (Edward) Heppenstall, niciun scrii-
tor adventist important nu a respins posibilitatea desăvârşirii. Ellen 
White a fost neechivocă: «La fel cum Fiul omului a fost desăvârşit în 
viaţa Sa, la fel urmaşii Lui trebuie să fie desăvârşiţi în vieţile lor.»”57

Să nu facem vreo greşeală. Teologia ultimei generaţii nu este corectă sau greşită 
din cauza unui număr de aderenţi pe care poate să-i pretindă sau nu, într-un anu-
mit punct din istoria adventistă. Doar Biblia şi spiritul profeţiei pot determina 
adevărul sau eroarea oricărui punct de credinţă şi practică. Dar ce ar trebui să fie 
clar din dovezile de mai sus este că această construcţie nu poate fi lăsată la peri-
feria gândirii adventiste istorice, de parcă ar fi la origine produsul unor oameni 
care, din orice motiv, s-au simţit supăraţi sau marginalizaţi în familia adventistă 
de ziua a şaptea. Dovezile istorice pe care le-am trecut în revistă arată clar gene-
ralizarea, chiar dominanţa acestei teologii în biserică înainte de anii 1950, împre-
ună cu acceptarea ei de un număr de profesori şi administratori denominaţionali 
importanţi din anii care au urmat.

57. Malcolm Bull şi Keith Lockhart, Seeking a Sanctuary: Seventh-day Adventists and the American 
Dream (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2007), pp. 86-87.
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II

Natura păcatului

Ambele tabere care dezbat TUG (teologia ultimei generaţii) sunt de acord că 
poziţia pe care cineva o ia cu privire la natura păcatului este fundamentală pen-
tru ceea ce va crede în materie de mânturie şi perfecţiune1. Dar acesta este locul 
în care convingerile asumate de cele două tabere se despart.

Susţinătorii TUG cred că păcatul din viaţa umană este rezultatul unei alegeri, 
nu al naşterii. Ei susţin că natura păcătoasă moştenită a umanităţii nu poate fi 
confundată cu păcatul însuşi. De cealaltă parte, oponenţii TUG cred că păcatul 
şi natura păcătoasă moştenită sunt unul şi acelaşi lucru, prin urmare, toţi cei de 
după Adam au fost născuţi păcătoşi.

Acest articol va căuta să exprime clar ceea ce Scriptura şi scrierile lui Ellen 
White învaţă cu privire la acest subiect.

Importanţa alegerii

Natura voluntară a păcatului uman se regăseşte clar pe paginile Bibliei: „Sufle-
tul care păcătuieşte acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său şi tatăl 
nu va purta nelegiuirea fiului său!” (Ezechiel l8:20; a se vedea şi Deuteronomul 
24:16). „Cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat.” (Iacov 4:17). În altă 
parte, cartea lui Iacov arată clar că îndemnurile naturii carnale, luată separat de 
alegere, nu constituie păcat: „Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui în-
suşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului, şi păcatul, odată 

1. A se vedea Roy Adams, The Nature of Christ: Help for a church divided over perfection, pp. 87-98, 
Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Assn, 1994 (Natura Domnului Hristos, Viaţă şi 
Sănătate, n.ed.); William G. Johnsson, „Our Matchless Saviour – B”, Adventist Review, 26 august 
1993, p. 4; George R. Knight, End-Time Events and the Last Generation: The Explosive 1950s (Nam-
pa, ID: Pacific Press Publishing Assn, 2018), pp. 93-98; Ralph Larson, The Word Was Made Flesh, 
pp. 330-350, Cherry Valley, CA: The Cherrystone Press, 1986 (Cuvântul a fost făcut carne. O sută 
de ani de hristologie adventistă de ziua a şaptea, 1852-1952. Cartea poate fi citită online pe www.
zguduireaadventismului.ro, n.ed.); Dennis E. Priebe, Face to Face With the Real Gospel, pp. 12-13, 
16-17, 22-41, Boise, ID: Pacific Press Publishing Assn, 1985 (Faţă în faţă cu adevărata evanghelie. 
Cartea poate fi citită online pe www.zguduireaadventismului.ro, n.ed.); Colin D. Standish şi Rus-
sell R. Standish, Deceptions of the New Theology (Rapidan, VA: Hartland Publications, 1989), p. 
77.
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făptuit, aduce moartea.” (Iacov 1:14-15).
Cu alte cuvinte, doar atunci când pofta zămisleşte apare păcatul, deci păcatul 

este o alegere. Să fii doar atras, sau ispitit, de dorinţele poftei nu este păcat. Ellen 
White confirmă:

„Există gânduri şi sentimente sugerate şi stârnite de Satana care 
îl pot enerva chiar şi pe cel mai bun dintre oameni; dar dacă ele nu 
sunt îngăduite, dacă sunt îndepărtate ca respingătoare, sufletul nu 
este mânjit de vină şi nimeni nu este poluat prin influenţa lor.”2

În altă parte ea scrie:
„Păcatul vorbirii de rău începe cu nutrirea gândurilor rele. Şirete-

nia include necurăţia în toate formele ei. Un gând necurat tolerat, o 
dorinţă nesfântă nutrită şi astfel sufletul este contaminat, integritatea 
lui compromisă.”3

Pasajul din Ezechiel este cu precădere decisiv în discuţia aceasta, din moment 
ce conform doctrinei păcatului originar, toţi oamenii poartă nelegiurea tatălui lor 
Adam. Dar textele de mai sus spun clar că bărbaţii şi femeile îşi poartă propriile 
păcate şi îşi dobândesc propria vină prin alegere. Ei nu au nevoie să împrumute 
de la Adam nici păcatul, nici vina.

Mai mult, citatele anterioare ale lui Ellen White spun clar că nici stârnirea în-
demnurilor păcătoase, nici prezenţa gândurilor păcătoase, nu constituie păcat 
prin sine.  În ambele cazuri, este necesar un act al voinţei pentru a interveni 
păcatul. Aceasta ne ajută să înţelegem că în timp ce, conform lui Ellen White, „în 
natura (omenească) există o înclinaţie către rău, o putere căreia, dacă nu primeş-
te ajutor, nu i se poate împotrivi”4, această înclinaţie către rău nu este identificată 
de pana inspirată cu răul însuşi. Alegerea liberă este necesară pentru ca păcatul 
să devină realitate în viaţa persoanei.

Mesajul din Romani 5

Poate cel mai folosit pasaj, în încercarea de a susţine cu Scriptura doctrina pă-
catului originar, este Romani 5:12-19. Merită să îl cităm complet:

„De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi 
prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor 
oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit. Căci înainte de Lege păca-
tul era în lume. Dar păcatul nu este imputabil câtă vreme nu este o 
lege. Totuşi moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste 

2. Ellen White, That I May Know Him, p. 140.
3. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 177.
4. Idem, Educaţie,  p. 29.

cei ce nu au păcătuit printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui 
Adam, care este o imagine a Celui ce avea să vină. Dar cu greşeala nu 
este ca şi cu darul fără plată. Căci, dacă prin greşeala unuia singur, cei 
mulţi au fost loviţi cu moartea, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu 
şi darul făcut prin har, care este printr-un singur om, Isus Hristos, 
s-a dat din belşug celor mulţi. Şi nu cum a fost prin unul care a păcă-
tuit, este şi cu darul: căci judecata de la primul duce la condamnare, 
dar darul este din multe greşeli spre îndreptăţire. Dacă prin greşeala 
unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei 
ce primesc plinătatea harului şi darul neprihănirii, vor domni în viaţă 
prin Unul singur, care este Isus Hristos. Astfel dar, după cum prin 
greşeala unuia a venit judecata peste toţi oamenii spre condamnare, 
tot aşa, prin neprihănirea Unuia, darul fără plată a venit peste toţi 
oamenii pentru îndreptăţirea vieţii. Căci, după cum, prin neasculta-
rea unui singur om, mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin asculta-
rea Unuia singur, mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi.” (KJV)

Trei aspecte, printre altele, ies în evidenţă din aceste versete:
Viaţa şi moartea, aşa cum sunt descrise în pasaj, trebuie observate a fi în primul 

rând veşnice, mai degrabă decât temporare. Acest lucru e cel mai clar în versetul 
17, unde spune că cei care „primesc plinătatea harului şi darul neprihănirii, vor 
domni în viaţă prin Unul singur, care este Isus Hristos”. Evident, aceasta se referă 
la domnia eternă viitoare a sfinţilor cu Hristos (Apocalipsa 5:10). Într-un alt loc 
în Romani, Pavel, vorbind despre viaţă şi moarte în sens spiritual, se referă la o 
realitate veşnică şi nu temporară (Romani 5:10; 8:13). Pavel foloseşte aici acest 
limbaj la fel ca Isus, care a declarat tânărului bogat: „Dacă vrei să intri în viaţă, 
păzeşte poruncile.” (Matei 19:17; a se vedea şi Luca 10:28).

Aşadar, atunci când Romani 5:12 vorbeşte despre moartea care a trecut asupra 
tuturor oamenilor, nu este avută în vedere în principal moartea temporară (deşi 
este cu siguranţă reală). Pretenţia unora că bebeluşii nou-născuţi trebuie să fie 
păcătoşi pentru că au parte de moartea fizică5 este evident înlăturată de faptul că 
şi animalele au parte de o asemenea moarte.

Expresiile „a venit judecata” şi „darul fără plată a venit”, întâlnite în versetul 18, 
sunt adăugate, motiv pentru care în versiunea engleză KJV ele sunt scrise cursiv. 
Aceasta este cu atât mai mult important cu cât acest verset este deseori piatra de 
căpătâi a pretenţiei conform căreia condamnarea lui Adam şi îndreptăţirea lui 

5. See Morris L. Venden, Faith That Works (Washington, D.C: Review and Herald Publishing 
Assn, 1980), p. 163; Jack Sequeira, Beyond Belief: The promise, the power, and the reality of the 
everlasting gospel (Boise, ID: Pacific Press Publishing Assn, 1993), p. 52. (Cititorul poate accesa 
site-ul www.zguduireaadventismului.ro pentru a urmări o recenzie a cărţii Beyond Belief, n.ed.)
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Hristos au fost realizate pentru toţi, fie că ne convine sau nu. Dar fără aceste ex-
presii adăugate este mai uşor să armonizăm acest verset cu altele din acest pasaj 
care indică rolul decisiv al alegerii în realizarea faptică a păcatului şi a mântuirii.

Trei versete din acest pasaj arată clar că oricare ar fi fost rolul jucat de Adam 
sau de Hristos în istoria umanităţii, alegerea liberă este cea care îi face pe oameni 
fie păcătoşi condamnaţi, fie sfinţi îndreptăţiţi. Cu privire la condamnare, Romani 
5:12 declară că „moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi 
au păcătuit”. Observaţi că nu spune că moartea (veşnică) a trecut asupra tuturor 
oamenilor din cauză că Adam a păcătuit, ci pentru că toţi au păcătuit.

Acelaşi lucru se dovedeşte adevărat şi pentru îndreptăţire. În ciuda susţinerilor 
unora, Pavel nu spune aici că toţi bărbaţii şi femeile au fost îndreptăţiţi involun-
tar în urma evenimentelor de la Calvar. Mai degrabă, el afirmă că cei îndreptăţiţi 
sunt cei care „primesc plinătatea harului şi darul neprihănirii” (versetul 17, subli-
niere adăugată). Versetul 19 clarifică acelaşi aspect şi declară că „după cum, prin 
neascultarea unui singur om, mulţi au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea 
Unuia singur, mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi”. Evident, după cum faptul că mul-
ţi sunt făcuţi păcătoşi a avut loc deoarece „toţi au păcătuit” (versetul 12), la fel 
faptul că mulţi vor fi făcuţi neprihăniţi este prezentat aici ca un eveniment viitor 
determinat de alegerea individuală, nu de un eveniment trecut care a avut loc la 
cruce pentru toţi.

Tema capitolului 5 din Romani este simplă: Adam a dus lumea la păcat şi Hris-
tos S-a oferit să ne ducă afară din el. Dar aşa cum alegerea de a păcătui ne aparţi-
ne, la fel este şi cu alegerea de a accepta neprihănirea lui Hristos. Iată ce remarcă 
Ellen White, folosind limbajul din Romani 5:

„Fiinţele umane au degenerat. Unul după altul, ei cad în capcană, 
din cauză că păcatul a intrat în lume şi prin păcat a intrat moartea. 
(…) Putem alege calea lui Dumnezeu şi să trăim; putem alege propria 
noastră cale şi ştim că păcatul a intrat în lume şi prin păcat a intrat 
moartea.”6

Nimeni nu poate fi forţat să păcătuiască

Din cauză că „toţi au păcătuit” (Romani 3:23; 5:12), Ellen White declară: „Co-
piii lui Adam împărtăşesc vinovăţia lui şi consecinţele acesteia.”7 Dar nicăieri nu 
citim că cei născuţi din Adam îi împărtăşesc vinovăţia doar pentru că s-au năs-
cut. O altă declaraţie, des citată pentru a susţine păcatul involuntar, spune:

„Lui Adam i s-a cerut ascultare deplină faţă de Dumnezeu, nu doar 

6. Ellen White, Signs of the Times, 27 iunie 1900.
7. Idem, From the Heart, p. 299.

pentru sine, ci şi în numele urmaşilor lui. Dumnezeu i-a promis că 
dacă va rezista testului ispitei, păstrându-şi loialitatea faţă de Crea-
tor în timpul marii încercări prin care va trece, ascultarea lui urma 
să-i asigure aprobarea şi favoarea lui Dumnezeu. El ar fi fost aşezat 
pentru totdeauna în sfinţenie şi fericire, iar aceste binecuvântări ar 
fi urmat să se extindă asupra tuturor urmaşilor lui. Dar Adam nu a 
reuşit să treacă testul. Şi din cauză că s-a răzvrătit împotriva legii lui 
Dumnezeu, toţi descendenţii săi au fost păcătoşi.”8

Dar chiar în paragraful următor, citim astfel:
„Legea lui Dumnezeu fusese cândva scrisă în inimile bărbaţilor 

şi femeilor. Dar păcatele lor îndrăgite au micşorat-o şi aproape au 
şters-o. Impresiile făcute de păcat au înlăturat treptat impresiile le-
gii.”9

Ce a făcut ca toţi descendenţii lui Adam să devină păcătoşi? „Păcatele lor îndră-
gite.” Alegerea. Afirmaţiile de mai sus nu spun că starea de la naştere a oamenilor 
a înlăturat legea lui Dumnezeu din inima umană. Alegerea fiinţelor umane de a 
nu-L asculta pe Dumnezeu a făcut aceasta.

Alte citate ale lui Ellen White, invocate de unii pentru a susţine doctrina păca-
tului involuntar, declară:

„Căderea lui Adam în grădina Eden i-a făcut pe toţi să păcătuiască; 
dar în grădina Ghetsimani Hrisos a băut cupa amară a suferinţei şi a 
morţii, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”10

„Ca rezultat al neascultării lui Adam, fiecare fiinţă umană este un 
călcător al legii, vândut păcatului.”11

Dar aceste pasaje trebuie aşezate lângă altele, care explică exact cum fiinţele 
umane devin sau nu păcătoase:

„Nimeni nu poate fi forţat să păcătuiască. În primul rând trebuie 
să fie câştigat consimţământul său; sufletul trebuie să ia o hotărâre în 
legătură cu actul păcătos, mai înainte ca pasiunea să domine asupra 
raţiunii sau nelegiuirea să triumfe asupra conştiinţei.”12

„Nu stă în puterea Satanei să forţeze vreun om să păcătuiască. Pă-
catul este actul personal al păcătosului. Înainte ca păcatul să existe 

8. Idem, Manuscript Releases, vol. 9, p. 229.
9. Ibidem.
10. Ellen White, Signs of the Times, 13 iunie 1900.
11. Idem, In Heavenly Places, p. 146.
12. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 177.
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în inimă, trebuie să fie dat acordul voinţei, iar de îndată ce este dat, 
păcatul triumfă şi iadul tresaltă de bucurie.”13

„Satana ştie că nu poate să-l înfrângă pe om dacă nu reuşeşte să-i 
controleze voinţa. El poate realiza aceasta înşelându-l astfel încât să 
coopereze cu el la călcarea legilor naturii în ceea ce priveşte mânca-
rea şi băutura, ceea ce înseamnă călcarea legii lui Dumnezeu.”14

„Deşi păcatul a fost acel lucru îngrozitor care a deschis porţile ca 
nenorocirea să intre în lume, El (Hristos) avea să devină împăcarea 
unui neam care a vrut să păcătuiască.”15

Observaţi cum scrie că neamul omenesc a vrut să păcătuiască. Ei nu au fost 
forţaţi să păcătuiască din cauza lui Adam. Observaţi, de asemenea, că ea spune 
că înainte ca păcatul să existe în inimă, voinţa trebuie să aleagă. Cum putem spu-
ne, deci, că păcatul există în fiecare inimă din momentul naşterii? Şi cum poate 
fi spus că nimeni nu poate fi forţat să păcătuiască dacă toţi devin păcătoşi prin 
simplul fapt că se nasc? Dacă, de fapt, Satana nu poate birui fiinţele omeneşti 
decât dacă le controlează voinţa, ceea ce, conform, citatelor de mai sus are loc 
prin înşelarea lor ca să păcătuiască, cum se poate spune că toţi sunt sub controlul 
Satanei în virtutea naşterii, înainte de a fi înşelaţi să coopereze cu sugestiile lui?

Deşi citatele anterioare arată clar că păcatul lui Adam a avut ca rezultat faptul 
că toate fiinţele umane au devenit păcătoase, nu ni se spune nicăieri că aceasta 
a avut loc separat de alegerea lor personală.  Afirmaţia „căderea lui Adam în 
grădina Eden i-a făcut pe toţi să păcătuiască”16 nu spune că toţi au fost forţaţi să 
păcătuiască. Ne putem face să păcătuim unii pe alţii prin exemplul nostru. Ni 
se întâmplă mereu. Iar exemplul lui Adam a fost primul în această privinţă. Dar 
alegerea dacă să păcătuim sau nu rămâne în continuare a noastră.

Alte două citate ale lui Ellen Whtie vorbesc şi mai clar despre felul în care fiin-
ţele umane devin păcătoase:

„Lumina vieţii este oferită cu generozitate tuturor. Toţi cei care do-
resc vor fi îndrumaţi de razele Soarelui neprihănirii. Hristos este ma-
rele leac pentru păcat. Nimeni nu poate aduce împrejurările, educa-
ţia sau temperamentul propriu, ca scuze pentru o viaţă de răzvrătire 
împotriva lui Dumnezeu. Oamenii sunt păcătoşi în urma alegerii lor 
deliberate.”17

13. Idem, Signs of the Times, 18 decembrie 1893.
14. Idem, Temperanţă, p. 16.
15. Idem, From the Heart, p. 253.
16. Idem, Signs of the Times, 13 iunie 1900.
17. Idem, From the Heart, p. 151.

„I-am spus (lui Mary) că păcatul nu apare accidental, ci din vina 
omului. Omul nu este păcătos din cauza împrejurărilor, a educaţiei 
sau a temperamentului său, ci în urma alegerii sale deliberate. «Şi ju-
decata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii 
au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau 
rele. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să 
nu i se descopere faptele.» Ioan 3:19-20.”18

Să păstrăm în minte faptul că dacă fiinţele umane devin păcătoase – se răz-
vrătesc împotriva lui Dumnezeu – doar prin naştere, acest fapt ar putea fi cu 
siguranţă calificat drept motiv pentru răzvrătire care ţine de împrejurări. Totuşi, 
citatele de mai sus spun clar că păcătoşii sunt aşa prin alegerea lor deliberată. Nu 
alegerea lui Adam, ci a lor.

„Singura definiţie a păcatului”

În ciuda efortului unora de a face definiţia păcatului nuanţată sau complicată, 
următoarele citate ale lui Ellen White arată clar că definiţia găsită în 1 Ioan 3:4, 
care declară că „păcatul este călcarea legii” (KJV), este, de fapt, singura definiţie 
a păcatului găsită în sfatul scris al lui Dumnezeu:

„«Păcatul este călcarea legii.» Aceasta este singura definiţie a pă-
catului.”19

„Singura definiţie pentru păcat pe care o găsim în Biblie este: «Pă-
catul este călcarea legii.» (1 Ioan 3:4).”20

„Singura definiţie a păcatului dată în Cuvântul lui Dumnezeu este 
«călcarea legii»; este supremaţia unei legi în conflict cu marea lege a 
iubirii, care este fundamentul guvernării divine.”21

„Acum vrem să  înţelegem ce este păcatul, că el este călcarea legii 
lui Dumnezeu. Aceasta este singura definiţie lăsată în Scripturi.”22

„Ce l-ar putea face pe păcătos să-şi cunoască păcatele, afară de a 
cunoaşte ceea ce este păcatul? Singura definiţie a păcatului din Cu-
vântul lui Dumnezeu ne este dată în 1 Ioan 3:4: «Păcatul este călca-
rea legii.»”23

„«Oricine face păcat calcă şi legea; şi păcatul este călcarea legii.» 
18. Idem, Scrisoarea 57, 1876.
19. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 951.
20. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 158 (în engl. p. 320).
21. Idem, Tragedia veacurilor, p. 493.
22. Idem, Credinţa şi faptele, p. 56.
23. Idem, Our High Calling, p. 141.
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(KJV) Aceasta este singura definiţie a păcatului dată în Sfintele 
Scripturi, iar noi ar trebui să căutăm să înţelegem ce este păcatul, 
altfel vom fi găsiţi în conflict cu Dumnezeul cerurilor.”24

„Singura definiţie a păcatului, dată în Cuvântul lui Dumnezeu, este 
călcarea legii. Nu este scuzabil, nu are nicio apărare sau justificare.”25

„Este privilegiul fiecărui păcătos să-şi întrebe învăţătorul ce este cu 
adevărat păcatul. Daţi-mi o definiţie a păcatului. Avem una în 1 Ioan 
3: «Păcatul este călcarea legii». Aceasta este singura definiţie a păca-
tului din întreaga Biblie.”26

„Dacă nu avem credinţa care lucrează în dragoste şi curăţă sufletul 
de fiecare întinare adusă de păcat, atunci avem o credinţă falsă. Hris-
tos nu este slujitorul păcatului. Şi ce este păcatul? Singura definiţie 
dată în Cuvântul lui Dumnezeu este: «Păcatul este călcarea legii».”27

„Pentru a-L lăsa pe Isus în inimile noastre, trebuie să încetăm să 
păcătuim. Singura definiţie a păcatului pe care o avem în Biblie spune 
că acesta este călcarea legii.”28

Cineva poate căuta în scrierile lui Ellen G. White un pasaj care să declare că 
bărbaţii şi femeile sunt călcători ai legii lui Dumnezeu prin simpla naştere, dar 
va fi în zadar.

S-ar putea pune întrebarea dacă nu cumva Ellen White nu a trecut cu vederea 
ceea ce unii susţin că este o altă definiţie a păcatului în Scriptură, din Romani 
14:23: „Tot ce nu vine din credinţă e păcat.” (KJV). Dar din moment ce, după 
Scriptură, „fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi (lui Dumnezeu)” (Evrei 
11:6), devine clar că dacă cineva nu are credinţă, călcarea legii lui Dumnezeu este 
inevitabilă, din moment ce singura putere disponibilă pentru a rezista ispitei ar 
lipsi. Ceea ce înseamnă, în rezumat, că 1Ioan 3:4 şi Romani 14:23 sunt pur şi sim-
plu două feluri de a spune acelaşi lucru. Conform Scripturii, ca şi lui Ellen White, 
păcatul este un act voluntar.

 „Corupere involuntară”

Cei care vorbesc despre „coruperea involuntară” ca sinonimă nu doar cu natura 
noastră căzută moştenită, ci cu însuşi păcatul29, nu pot armoniza această definiţie 

24. Idem, Review and Herald, 15 iulie 1890
25. Idem, General Conference Bulletin, 2 martie 1897.
26. Idem, Sermons and Talks, vol. 1, p. 228.
27. Idem, Signs of the Times, 24 noiembrie 1887.
28. Idem, 3 martie 1890; a se vedea şi Confrontation, p. 75; The Upward Look, p. 371.
29. A se vedea Jiří Moskala şi John C. Peckham (ed.), God’s Character and the Last Generation 

nici cu poziţia Scripturii, nici cu cea a lui Ellen White. Deja am văzut distincţia 
biblică dintre îndemnul la păcat şi alegerea de a ceda acelui îndemn (Iacov 1:14-
15). Iar Ellen White arată clar că aceste îndemnuri la păcat trebuie supuse de 
creştin până la venirea lui Isus:

„Atâta timp cât domneşte Satana, avem de supus eul şi de învins 
păcate obişnuite; atâta timp cât va dăinui viaţa, nu va fi loc de oprire 
şi nici punct pe care, atingându-l, să spunem: am atins desăvârşi-
rea.”30

„Atâta timp cât va dura viaţa, va fi nevoie de păzirea, cu un scop 
precis, a afecţiunilor şi pasiunilor. Nu putem fi în siguranţă nici o cli-
pă, afară de faptul că-I încredinţăm lui Dumnezeu viaţa ascunsă cu 
Hristos. Vegherea şi rugăciunea sunt garanţia curăţiei.”31

„Apetitul şi pasiunea trebuie aduse sub controlul Duhului Sfânt. 
Starea aceasta de război nu are sfârşit de această parte a veşniciei.”32

„Atâta timp cât Satana ne îndeamnă cu ispitele sale, bătălia pentru 
o voinţă care să ne cucerească pe noi înşine va trebui purtată din nou 
şi din nou; dar prin ascultare, adevărul va sfinţi sufletul.”33

Dar să catalogăm forţele de mai sus – faţă de care creştinul trebuie să fie vigilent 
până la venirea lui Isus – drept păcat sau „coruperea involuntară”, merge împotri-
va următorului avertisment al aceleiaşi autoare, care declară în privinţa pregătirii 
necesare pentru întoarcerea lui Hristos:

„Curăţitorul nu va sta atunci să continue procesul Lui de curăţire 
şi să îndepărteze păcatele şi stricăciunea lor. Toate acestea trebuie 
făcute în acest timp de probă.”34

Prin urmare, atunci când luăm în considerare în întregime Biblia şi învăţăturile 
lui Ellen White cu privire la păcat şi natura păcătoasă moştenită, devine clar că 
cele două nu sunt unul şi acelaşi lucru.

Despărţire de Dumnezeu

Vorbind despre păcat ca o condiţie involuntară din care iau naştere acţiuni 

(Nampa, ID: Pacific Press Publishing Assn, 2018), p. 47; Adelina Alexe, Last Generation Theology, 
Part 6: Biblical Perspectives: Sin, 30 mai 2019 https://thecompassmagazine.com/blog/last-gene-
ration-theology-part-6-biblical-perspectives-sin.
30. Ellen White, Faptele apostolilor, p. 560.
31. Idem, Profeţi şi regi, p. 84.
32. Idem, Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 20.
33. Idem, From the Heart, p. 297.
34. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 355.
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păcătoase, cineva a descris această pretinsă stare involuntară ca fiind o „relaţie 
distrusă cu Dumnezeu. Astfel, păcatul este atât o stare cât şi un comportament 
generat de acea stare”35. Am putea fi cu toţii de acord cu această afirmaţie, dacă 
această „stare” de păcat ar fi definită ca o stare aleasă, ca atunci când spunem că 
cineva – de exemplu, un desfrânat – „trăieşte în păcat”. Aceasta este cu siguranţă 
o condiţie din care iau naştere acţiuni păcătoase, dar condiţia este una aleasă, nu 
involuntară. Biblia spune clar că despărţirea de Dumnezeu este rezultatul nele-
guirii şi nu invers:

„Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dum-
nezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui.” (Isaia 59:2)

Observaţi că nu este păcatul lui Adam cel care a făcut despărţirea. Propriile 
păcate au făcut aceasta. Ellen White confirmă:

„Imediat ce ne despărţim de Dumnezeu prin păcat, care este călca-
rea legii Sale, Satana preia controlul minţilor noastre.”36

„Prin alegerea de a păcătui, oamenii se despart de Dumnezeu, rup 
legătura cu mijlocul prin care vine binecuvântarea, iar ruina şi moar-
tea sunt urmarea sigură.”37

„Dumnezeu nu Se desparte de poporul Său, dar poporul Său se 
desparte de Dumnezeu prin propria purtare.”38

„Atâta timp cât poporul lui Dumnezeu îşi menţine loialitatea faţă 
de El, atâta timp cât ei se prind printr-o credinţă vie de Isus, ei sunt 
sub protecţia îngerilor cereşti şi Satanei nu i se va permite să-şi exer-
cite măiestria demonică asupra lor spre distrugere. Dar cei care se 
despart de Hristos prin păcat sunt într-un mare pericol.”39

„Practicile idolatre ale israeliţilor au realizat tot ce nu au putut să 
facă formulele magice ale lui Balaam – i-au despărţit de Dumne-
zeu.”40

„Mulţi dintre cei care ar putea aduce roade în serviciul lui Dum-
nezeu s-au dedat plăcerii strângerii de averi. Întreaga lor energie este 
absorbită în diverse afaceri, încât se simt obligaţi să neglijeze lucruri-

35. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 6: Biblical Perspectives: Sin”, 30 mai 2019, https://
thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-6-biblical-perspectives-sin.
36. Ellen White, Review and Herald, 12 iulie 1887 (subliniere adăugată).
37. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 114 (în engl. p. 235).
38. Idem, Materialele 1888, p. 1011 (subliniere adăugată). (Materialele 1888 pot fi citite online în 
aplicaţia 1888 Minneapolis, disponibilă în App Store şi Play Store, n.ed.).
39. Idem, Maranatha, p. 95.
40. Idem, Patriarhi şi profeţi, p. 455.

le spirituale. Astfel ei se separă singuri de Dumnezeu.”41

Câteva pasaje biblice privite îndeaproape

Un număr de versete biblice au fost citate deoarece susţin, se pare, conceptul 
de fiinţe omeneşti născute păcătoase (exemplu: Psalmii 51:5; 58:3; Eclesiastul 
7:20; Isaia 64:6; Ieremia 13:23; 17:9; Romani 3:23; 7:15-20; 1 Ioan 1:8)42. Dar 
niciunul dintre aceste versete nu dovedeşte că toţi sunt născuţi păcătoşi. Ele doar 
dovedesc că toţi au ales să păcătuiască (Eclesiastul 7:20; Romani 3:23; 1 Ioan 1:8, 
10) şi că cei care au făcut această alegere sunt corupţi din punct de vedere moral 
(Isaia 64:6; Ieremia 13:23; 17:9). La fel de clar este că acea condiţie păcătoasă 
descrisă în aceste versete poate fi corectată prin convertire – lucru care nu se 
aplică, după cum am văzut, naturii noastre păcătoase moştenite înainte de cea 
de-a doua venire43. Evanghelia Bibliei schimbă zdrenţele murdare ale propriei 
neprihăniri neconvertite (Isaia 64:6) cu „inul subţire (care) reprezintă faptele 
neprihănite ale sfinţilor.” (Apocalipsa 19:8, trad. engl. NIV). Ea schimbă robia 
neconvertirii şi lipsa de putere împotriva păcatului (Romani 7:14-25; Galateni 
5:17) cu eliberarea biruinţei sfinţite asupra păcatului (Romani 8:1-13; 1 Corinteni 
9:27; 2 Corinteni 10:4-5; Galateni 5:24).  Ea înalţă pentru cel care a păcătuit îm-
potriva lui Dumnezeu – fiecare dintre noi (1 Ioan 1:8,10) – perspectiva curăţirii 
depline de păcat şi nelegiuire (1 Ioan 1:7, 9).

Cele două versete care se apropie cel mai mult de a echivala originea păcatului 
în viaţa omului cu naşterea, fără a o face însă, sunt Psalmii 51:5 şi 58:3. Primul 
dintre aceste versete spune pur şi simplu: „în păcat m-a zămislit mama mea”, 
dar nu spune „păcătos m-a zămislit mama mea”. Tot ceea ce David spune este 
că a fost născut într-o lume păcătoasă. El nu spune că păcatul său a fost sau este 
involuntar.

Iar cel de-al doilea dintre aceste versete, Psalmul 58:3, se referă doar la cei răi 
(nu la întreaga omenire) şi vorbeşte despre cum pentru cei răi, înstrăinarea de 
Dumnezeu începe de la naştere. Ellen White vorbeşte despre aceasta în sfatul ei 
pentru părinţii neglijenţi în legătură cu creşterea copiilor:

„Copiii sunt lăsaţi să crească fără a fi îndrumaţi. Sărmanii copilaşi 
nu sunt învăţaţi să ştie sau să înţeleagă ce este corecţia la zece sau 
douăsprezece luni şi ei încep să dea dovadă de încăpăţânare de când 

41. Idem, Parabolele Domnului Hristos, p. 51.
42. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 6: Biblical Perspectives: Sin”, 30 mai 2019 https://
thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-6-biblical-perspectives-sin.
43. Ellen White,  Faptele apostolilor, pp. 560-561; Profeţi şi regi, p. 84; Sfaturi pentru părinţi, edu-
catori şi elevi, p. 20; From the Heart, p. 297; Solii alese, vol. 2, p. 33 (engl.).
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sunt foarte tineri.”44

„Eu tremur în special pentru mame când le văd aşa de oarbe şi că 
înţeleg atât de puţin din responsabilităţile ce-i revin unei mame. Ele 
îl văd pe Satana lucrând în copilul încăpăţânat în vârstă de numai 
câteva luni. Plin de patimă răzbunătoare, el pare să aibă stăpânire 
deplină.”45

„Lucrarea mamei începe atunci când îşi ţine pruncul în braţe. Am 
văzut adesea cum cei mici se trântesc şi ţipă dacă nu se ţine cont de 
voinţa lor în vreun fel. (…) Aceşti micuţi nu îşi pot da seama ce spirit 
îi influenţează şi este datoria părinţilor de a dovedi judecată şi înţe-
lepciune pentru ei. Obiceiurile pe care aceştia şi le formează trebuie 
supravegheate cu grijă. Tendinţele spre rău trebuie ţinute în frâu, iar 
mintea trebuie stimulată în vederea binelui. Copilul trebuie încurajat 
cu tot efortul posibil spre a se stăpâni.”46

„Această carte (Educaţie) care va fi tipărită va avea multe de spus 
cu privire la marile principii care trebuie respectate în instruirea co-
piilor, de când sunt nişte bebeluşi ţinuţi în braţe. Vrăjmaşul va lucra 
direct prin acei copii, dacă ei nu sunt disciplinaţi. Cineva îi va îndru-
ma. Dacă mama sau tatăl nu vor face aceasta, diavolul o va face.”47

Cei care au vreun dubiu cu privire la rezultatele negative ale unei astfel de ne-
glijări în îndrumarea copiilor mici, ar trebui doar să stea la rândul de la case la 
Walmart48.

Câteva pasaje din Ellen White luate în considerare
Un număr de afirmaţii ale lui Ellen White au fost citate recent ca dovadă că 

păcatul şi natura păcătoasă moştenită sunt unul şi acelaşi lucru49. Ne vom uita la 
fiecare dintre aceste afirmaţii şi vom lua în considerare însemnătatea lor:

„Trebuie să ne amintim că inimile noastre sunt în mod natural co-
rupte şi prin noi înşine nu suntem în stare să avem o conduită corec-
tă.”50

44. Idem, Review and Herald, 28 martie 1893 (sublinierea din original).
45. Idem, Îndrumarea copilului, p. 289.
46. Idem, Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, p. 150.
47. Idem, Solii alese, vol. 3, pp. 115-116, (engl. 217-218).
48. Supermarket din America, n.tr.
49. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 10: Ellen White on Sin and Human Nature”, 25 
iunie 2019 https://thecompassmagazine.com/blog/last-generation-theology-part-10-ellen-whi-
te-on-sin-and-human-nature.
50. Ellen White, In Heavenly Places, p. 163.

„Natură”, în scrierile lui Ellen White, înseamnă fie natura noastră moştenită51, 
fie caracterul cultivat, bun sau rău52. Contextul şi poziţia inspirată fac diferenţa. 
Dar după cum Ellen White arată clar, în analizarea pe care o face ruşinoasei miş-
cări „carne sfântă” (sau trup sfânt) – că în timp ce inima poate fi sfinţită, natura 
carnală nu poate, cât timp avem viaţă53 – putem presupune în mod corect că 
coruperea naturală descrisă în citatul de mai sus se referă la natura caracterului 
corupt prin alegere, nu la natura moştenită carnal de vreun om.

Un alt citat al lui Ellen White folosit pentru a susţine păcatul originar este ur-
mătorul:

„Moştenirea copiilor este cea a păcatului. (…) Prin înrudirea lor cu 
primul Adam, oamenii nu primesc nimic altceva decât vină şi sentin-
ţă de moarte.”54

Observaţi cum acest citat nu spune că moştenirea copiilor este constituită din 
însuşi păcatul. Mai degrabă, această moştenire este „cea a păcatului” – adică, pro-
dusă de păcat. Oamenii primesc vina şi sentinţa de moartea a lui Adam în acelaşi 
fel în care „primesc din plinătate har şi darul neprihănirii” (Romani 5:17) – prin 
alegere. Nimic din citatul de mai sus sau din contextul său nu descrie vina sau 
păcatul lui Adam ca ceva primit separat de un act al voinţei.

Un alt citat al lui Ellen White folosit pentru a susţine păcatul involuntar este 
următorul:

„Este inevitabil ca şi copiii să sufere urmările faptelor rele ale pă-
rinţilor lor, dar ei nu sunt pedepsiţi pentru vinovăţia părinţilor, în 
afara cazului că şi ei au luat parte la păcatele lor. Cu toate acestea, 
copiii calcă, de obicei, pe urmele părinţilor lor.”55

Din nou, acest citat descrie transmiterea consecinţelor păcatului, nu transmi-
terea păcatului în sine. Să vedem şi o altă afirmaţie similară, scrisă de pana lui 
Ellen White:

„Ca rezultat al neascultării lui Adam, fiecare fiinţă umană este un 
călcător al legii, vândut păcatului.”56

Dar nici această afirmaţie în sine, nici contextul ei, nu ne face să credem să fie-

51. Idem, Educaţie,  p. 29; Hristos lumina lumii, p. 122; Divina vindecare, p. 428; Căminul adventist, 
p. 205.
52. Idem, Solii către tineret, p. 35; Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 266; Mărturii pentru 
comunitate, vol. 4, p. 258; Hristos lumina lumii, p. 391; Our High Calling, p. 278.
53. Idem, Solii alese, vol. 2, p. 15 (engl. 32).
54. Idem, Îndrumarea copilului, p. 475.
55. Idem, Patriarhi şi profeţi, p. 306.
56. Idem, In Heavenly Places, p. 146.
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care om a fost forţat să păcătuiască din cauza lui Adam. Păcatul lui Adam a avut 
cu siguranţă rezultatul că toate fiinţele umane au urmat exemplul său de a păcă-
tui, dar aşa cum ne spune cartea Romani, toţi suntem sub sentinţa morţii veşnice 
deoarece „toţi au păcătuit” (Romani 5:12).

Următorul citat al lui Ellen White este unul dintre cele mai des folosite pentru 
a promova teoria conform căreia contaminarea păcătoasă este involuntară în ex-
perienţa umană:

„Serviciile religioase, rugăciunile, laudele şi mărturisirea plină de 
pocăinţă a păcatului se înalţă (…) de la credincioşii adevăraţi (…) 
spre sanctuarul ceresc, dar trecând prin canalele corupte ale omenirii 
(…) ele sunt atât de întinate încât, dacă nu ar fi curăţite de sânge, nu 
ar putea să aibă niciodată vreo valoare înaintea lui Dumnezeu.”57

Din nou, nimic din acest citat sau contextul său nu prezintă coruperea sau înti-
narea menţionate ca înnăscute sau experimentate separat de un act al voinţei. Un 
articol viitor va analiza acest citat şi limbajul său mai în profunzime, în lumina 
folosirii unui limbaj similar în alte părţi ale scrierilor inspirate. Când limbajul 
acestui citat este comparat cu formulări similar din alte citate, devine clar că puri-
ficarea prin meritele lui Isus, descrisă aici, implică curăţirea internă a caracterului 
şi a motivelor, nu o declaraţie oficială a îndreptăţirii care să acopere poluarea 
presupus „inevitabilă” a conduitei creştine prin păcatul originar58.

Concluzie

Să citim din nou cuvintele apostolului Iacov cu privire la natura voluntară a 
păcatului uman:

„Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. 
Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului, şi păcatul, odată 
făptuit, aduce moartea.” (Iacov 1:14-15)

Ellen White, aşa cum am văzut, confirmă acest adevăr prin pasaje precum:
„Există gânduri şi sentimente sugerate şi stârnite de Satana care 

îl pot enerva chiar şi pe cel mai bun dintre oameni; dar dacă ele nu 
sunt îngăduite, dacă sunt îndepărtate ca respingătoare, sufletul nu 
este mânjit de vină şi nimeni nu este poluat prin influenţa lor.”59

„Ispita cea mai puternică nu poate scuza păcatul. Oricât de mare ar 

57. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 170 (în engl. p. 344).
58. Idem, Faptele apostolilor, p. 532; SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 909; In Heavenly Places, p. 
34; Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă, p. 263; Manuscript Releases, vol. 2, p. 337; Review and 
Herald, 26 noiembrie 1901.
59. Idem, That I May Know Him, p. 140.

fi povara ce apasă asupra sufletului, păcatul este propria noastră fap-
tă. Nu stă nici în puterea pământului şi nici a iadului să constrângă pe 
cineva să făptuiască răul. Satana ne atacă în punctele noastre slabe, 
dar nu trebuie să ne lăsăm înfrânţi. Oricât de sever şi de neaşteptat 
ar fi atacul lui, Dumnezeu Se îngrijeşte să ne dea ajutor, şi în puterea 
Sa noi putem birui.”60

„Acţiunea lui Satana este să te ispitească, dar a te preda este pro-
pria ta acţiune. Puterea întregii oştiri a lui Satana nu îl poate forţa pe 
cel ispitit să păcătuiască. Pentru păcat nu există scuză.”61

„Ispita nu este păcat; păcatul constă în cedare.”62

În altă parte, ea declară:
„Sunt mulţi cei 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 găsesc de-
fecte în cerinţele lui Dumnezeu şi pretind că El le cere ceea ce nu stă 
în puterea lor să dea. Satana a făcut aceeaşi plângere în cer, dar astfel 
de gânduri Îl dezonorează pe Dumnezeu.”63

Pe măsură ce facem trecerea spre următorul articol despre natura umană a lui 
Hristos şi ceea ce este făcut posibil în vieţile oamenilor căzuţi, poate că următorul 
citat al lui Ellen White reprezintă cea mai bună trambulină:

„Pe măsură ce vedem situaţia omenirii de astăzi, în mintea unora 
se ridică întrebarea: «Este omul prin natura sa cu totul şi pe deplin 
corupt?» Este el prăbuşit fără de speranţă? Nu, nu este. Domnul Isus 
a părăsit curţile împărăteşti şi, luând asupra Sa natura noastră uma-
nă, a trăit viaţa pe care orice om o poate trăi, dacă urmează exemplul 
Său. În această lume, putem desăvârşi o viaţă care este un exem-
plu de neprihănire şi putem învinge, după cum Hristos ne-a lăsat un 
exemplu în viaţa Lui, dovedind că putem birui la fel cum El, modelul 
suprem, a biruit.”64 

60. Idem, Patrarhi şi profeţi, p. 421.
61. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 623.
62. Idem, Our High Calling, p. 87.
63. Idem, Signs of the Times, 29 august 1892.
64. Idem, Manuscript Releases, vol. 9, p. 238.
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III

Natura umană a lui Hristos

Mulţi nu realizează, dar prima doctrină formulată în Noul Testament este des-
pre natura umană a lui Hristos:

„Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.” 
(Matei 1:1)

Oamenii se întreabă des, de ce scriitorii Scripturii au inclus acele lungi liste 
genealogice – „naşterile”, cum le numesc unii. Eu cred că un motiv important 
pentru care a fost aşa este ca noi să putem arunca o privire lungă şi atentă asupra 
arborelui genealogic al Domnului nostru.  Cu siguranţă, nu toate genealogiile bi-
blice includ descendenţa Mântuitorului, dar ar fi corect să spunem că majoritatea 
acestora – tangenţial sau direct – au contribuit la moştenirea genetică din care 
Domnul nostru Şi-a luat ADN-ul uman.

Cu toţii am auzit afirmaţia: „Nu-ţi poţi alege rudele.” Dar Isus a putut. Şi pri-
viţi la cei pe care i-a ales! Cu adevărat, ar fi greu de găsit o listă de strămoşi mai 
năzdrăvană decât aceasta. Gândiţi-vă la Rahav (Matei 1:5) şi cum îşi câştiga ea 
traiul (Iosua 2:1) – fără a mai menţiona cultura canaanită coruptă care era moş-
tenirea ei. Priviţi la moabita Rut (Matei 1:5), născută într-un neam conceput prin 
incest la beţie (Geneza 19:31-37). Observaţi şi alte două femei – Tamar şi Batşeba 
(Matei 1:3, 6) – care au intrat în istoria sacră şi sunt cunoscute în principal pentru 
motiv de imoralităte sexuală (Geneza 38:24; 2 Samuel 11:4).

Gândiţi-vă la dinastia de regi corupţi din Iuda, cu înclinaţiile lor spre rebeliune 
şi despotism (Matei 1:6-11). Regii Ahaz şi Manase sunt enumeraţi aici (versetele 
9-10), ambii jertfindu-şi copiii zeilor păgâni (2 Împăraţi 16:3; 21:6). Răutatea 
lui Manase atrage în special atenţia – nu doar jertfele umane (2 Împăraţi 21:6; 2 
Cronici 33:6), ci şi cea mai făţişă idolatrie din istoria Israelului (2 Împăraţi 21:4-
5,7; 2 Cronici 33:4-5,7), practicarea spiritismului în multe forme (2 Împăraţi 
21:6; 2 Cronici 33:6) şi umplerea Ierusalimului cu sânge nevinovat (2 Împăraţi 
21:16). Cruda regină Atalia, fiica lui Ahab şi a Izabelei, face parte, de asemenea, 
din genealogia Domnului nostru. Deşi nu-i menţionează numele, este numit so-
ţul ei, regele Ioram din Iuda (Matei 1:8), iar prin fiul lor Ahazia (2 Cronici 22:11) 
a continuat linia regală aşa cum este prezentată de Matei (Matei 1:8-11) – linie 
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pe care, să ne amintim, Atalia însăşi a încercat să o extermine (2 Împăraţi 11:1; 2 
Cronici 22:10).

Aceasta ne ajută să explicăm cum poate apostolul Pavel să scrie în Romani 1:3:
„Ea priveşte pe Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost 

făcut din sămânţa lui David în ce priveşte carnea.” (KJV)
Citind istoria celor menţionaţi anterior, nu avem nevoie să ghicim cum erau 

David şi sămânţa lui „în ce priveşte carnea”.

Condamnând păcatul în carne

Apostolul Ioan, introducând persoana şi lucrarea lui Mesia, prin rândurile de 
început ale evanghliei sale, declară:

„Şi Cuvântul S-a făcut carne şi a locuit printre noi. Şi noi am privit 
slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl, plină 
de har şi de adevăr.” (Ioan 1:14, KJV)

Deschizând cartea Evrei, citim:
„Fiindcă, după cum copiii sunt părtaşi cărnii şi sângelui, în acelaşi 

fel şi el s-a împărtăşit din aceleaşi.” (Evrei 2:14, KJV)
Aceste cuvinte mă duc cu gândul la un alt pasaj, tot din scrierile lui Pavel:

„Ce spun eu, fraţilor, este că nu pot carnea şi sângele să moşteneas-
că Împărăţia lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 15:50)

De fapt, ce vrea să spună Pavel prin această ultimă afirmaţie? Spune că ţesutul 
fizic nu poate merge la cer? Spune că cei cu trupuri înviate nu vor avea fizic carne 
şi sânge? Evident că nu, din moment ce Isus a declarat ceva foarte diferit uceni-
cilor Lui după înviere:

„Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi ve-
deţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.” (Luca 
24:39)

Aşadar nu este ţesutul fizic cel despre care Pavel spune că nu va moşteni Îm-
părăţia lui Dumnezeu. Dacă deschidem în Romani 8, găsim o imagine mai clară 
a „cărnii” la care Isus a fost părtaş şi de ce Pavel spune că această „carne” nu va 
merge la cer:

„Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât carnea o făcea slabă – 
Dumnezeu, trimiţând pe Însuşi Fiul Său într-o asemănare a cărnii 
păcătoase şi pentru păcat, a osândit păcatul în carne, pentru ca nepri-
hănirea Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile 
cărnii, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după 
îndemnurile cărnii umblă după lucrurile cărnii, pe când cei ce trăiesc 

după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. (…) Deci 
cei ce sunt în carne nu pot să-I placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai 
sunteţi în carne, ci în Duhul, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în 
adevăr în voi. (…) Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic cărnii, 
ca să trăim după îndemnurile ei.  Dacă trăiţi după îndemnurile ei, 
veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi 
trăi.” (Romani 8:3-5, 8-9, 12-13 KJV)

În mod clar, „carnea” din aceste versete nu se referă la ceea ce acoperă oasele 
noastre; se referă la natura umană care ne determină să nu-L ascultăm pe Dum-
nezeu. Şi în această natură umană Isus a osândit păcatul, conform versetului 3. El 
a „osândit păcatul în carne”.

În ultima parte a jumătăţii secolului trecut, a crescut în adventism controversa 
cu privire la ce înseamnă „asemănarea” cărnii păcătoase din Romani 8:3 – dacă 
se referă la identitate sau o simplă simulare. Lingvistic, aceasta este o discuţie 
simplă, deoarece cuvântul grecesc tradus prin „asemănare” este homoiomati, 
care este alcătuit din prefixul „homo”, care înseamnă „identic” şi este altul faţă de 
„hetero” care înseamnă „diferit” (a se vedea Faptele apostolilor 14:11, 15; Filipeni 
2:7). Este evident că din acest prefix derivă  cuvintele „omogen” (în engleză: 
„homogenous”) şi „homosexual”.

Un aspect istoric important este că atunci când dezbaterea cu privire la natura 
umană a lui Hristos a apărut în Biserica Adventistă, cuvântul „homosexual” nu 
era des folosit în societatea manierată. Prin contrast, în lumea contemporană în 
care acest cuvânt şi stilul de viaţă pe care îl implică sunt parte a discursului cultu-
ral şi social, ar fi greu de găsit o persoană care să nu-şi dea seama de înţelesul lui 
„homo” şi de înţelesul cel mai probabil al cuvântului grecesc lărgit, homoiomati, 
în care se regăseşte acest prefix.

Dar chiar fără a verifica limba greacă, este clar – aşa cum am notat anterior 
– că acea „carne” descrisă în Romani 8 se referă la o natură umană căreia fiin-
ţele omeneşti trebuie să-i reziste, prin conducerea şi prin puterea dată de Duhul 
Sfânt. Cei în care „neprihănirea legii” este împlinită, „trăiesc nu după îndemnu-
rile cărnii, ci după îndemnurile Duhului” (versetul 4). „Lucrurile cărnii”, descrise 
în versetul 5, sunt prezentate drept contrare „lucrurilor Duhului”. „Cei ce sunt 
în carne nu pot să-I placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi în carne, ci în 
Duhul, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi.” (versetele 8-9). 
Conform lui Pavel, creştinii „nu mai datorează nimic cărnii, ca să trăiască după 
îndemnurile cărnii” (versetul 12), deoarece cei care „trăiesc după îndemnurile ei” 
vor muri (versetul 13).

Aceasta este „carnea”, în care, conform cu Romani 8:3, Hristos a „osândit păca-
tul” (a se vedea şi Evrei 5:7-8). Chiar fără discuţia legată de asemănare/identitate, 
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ar trebui să fie clar că natura umană căzută este cea despre care vorbesc aceste 
versete. Alte pasaje din Noul Testament care vorbesc despre „carne” şi dorinţele 
ei descoperă un înţeles similar, uniform (Matei 26:41; Romani 7:25; 13:14; Ga-
lateni 5:17, 24; 2 Corinteni 10:2-3; Efeseni 2:3; 1 Petru 2:11; Iuda 7). În această 
natură, conform apostolului Pavel, Hristos cel uman a învins răul, arătând astfel 
bărbaţilor şi femeilor de după cădere cum – prin Duhul Sfânt – ei pot face la fel.

 „Ispitit în toate lucrurile”

Al doilea capitol din Evrei detaliază acest subiect:
„Căci, negreşit, El nu a luat asupra Lui natura îngerilor, ci a luat 

asupra Lui sămânţa lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să Se aseme-
ne fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi un Mare Preot milos 
şi credincios, în lucrurile referitoare la Dumnezeu.” (Evrei 2:16-17, 
KJV)

Legătura dintre mântuitorul umanităţii şi preoţia Sa este dezvoltată două capi-
tole mai încolo, când apostolul declară:

„Căci n-avem un Mare Preot care să nu fie atins de simţământul 
slăbiciunilor noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi 
noi, dar fără păcat.” (Evrei 4:15, KJV)

Două lucruri ies în evidenţă din acest verset. Primul, că versetul se referă la o 
varietate de ispite, care reflectă cu mult mai bine experienţele ispitelor fiinţelor 
căzute, spre deosebire de vulnerabilitatea comparabil redusă a creaturilor ne-
căzute – îngerii şi perechea fără păcat din Eden. Acest aspect ridică o problemă 
serioasă teoriei, populară de ani de zile în unele cercuri adventiste, că există în 
realitate o singură ispită – despărţirea în „relaţia” cu Dumnezeu – şi că din mo-
ment ce Isus a experimentat această singură ispită, acesta este singurul exemplu 
de care avem nevoie; din acest motiv, presupusa absenţă a unor ispite specifice 
din viaţa pământească a lui Isus nu trebuie să ne îngrijoreze1.

În al doilea rând, Mântuitorul este descris aici ca fiind ispitit „ca şi noi”. Aposto-
lul nu se adresează fiinţelor necăzute, nici rasei umane reprezentate prin Adam. 
Adam nici nu este menţionat în acest verset sau în contextul său. Acest pasaj 
identifică pur şi simplu experienţele ispitelor lui Isus cu cele ale fiinţelor umane, 
destinatarii cărora le este adresată această epistolă.

 „Sfântul”

Pe scurt, fiecare verset din Scriptură care descrie esenţa umanităţii lui Isus, 
1. A se vedea „Morris Venden Talks to Insight”, partea a doua,  Insight, 15 mai 1979, p. 9-10; 
Norman R. Gulley, Christ Our Substitute (Washington, D.C: Review and Herald Publishing Assn, 
1982), p. 55; James Rafferty, How Jesus Was Like Us ( Jasper, OR: Red Frame Publishing, 2013), 
p. 42-47, 49, 55, 58, 61, 63, 69.

strămoşii Săi pământeşti şi experienţa Sa cu ispita, arată că El a luat asupra Sa 
natura umană căzută. Acele pasaje care vorbesc despre lipsa de păcat a Mântui-
torului (Luca 1:35; Evrei 4:15; 7:26; 1 Petru 1:19; 2:22) nu descriu niciodată con-
diţia aceasta în termeni de umanitate moştenită a Sa, nici nu  fac deosebire între 
această condiţie şi ceea ce  fiinţele omeneşti – care încă posedă naturi căzute, 
carnale – pot atinge prin puterea oferită de cer.

Mulţi au folosit Luca 1:35 ca dovadă că Hristos a moştenit o natură necăzută 
– deoarece afirmă că Isus a fost născut „sfânt”. Dar această concluzie întâlneş-
te o problemă serioasă chiar în următorul capitol, care citează legea mozaică, 
conform căreia „orice întâi născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru 
Domnul” (Luca 2:23, KJV). Evident, aceste fiinţe despre care vorbeşte legea lui 
Moise sunt fiinţe căzute, cu naturi căzute. Cu toate acestea, ele sunt numite sfinte, 
la fel de sigur cum profeţii din vechime sunt numiţi sfinţi de apostolul Petru (2 
Petru 1:21, a se vedea traducerea KJV), în ciuda faptului că şi ei posedau naturi 
umane căzute. Într-adevăr, tuturor urmaşilor lui Dumnezeu – care trebuie să-şi 
supună naturile carnale moştenite (1 Corinteni 9:27) – li se porunceşte: „Fiţi 
sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.” (Leviticul 19:2; a se 
vedea şi 1 Petru 1:15-16).

În concluzie, sintagma „sfântul” din Luca 1:35 nu este folosită niciodată de scri-
erile inspirate pentru a transmite ideea că Isus s-a născut cu o natură umană 
moştenită diferită de cea a restului dintre noi sau pentru a prezenta puritatea 
naturii Lui umane ca depăşiind ceea ce-i este posibil creştinului sfinţit, din cauza 
presupusei sale naturi înnăscute, „diferite”.

Natura umană a lui Hristos în scrierile lui Ellen White

Chiar la începutul cărţii care prezintă viaţa şi lucrarea lui Hristos, Ellen White 
face următoarea observaţie:

„Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilinţă aproape fără mar-
gini ca să ia natura omului chiar şi atunci când Adam se afla în Eden, 
nevinovat. Dar Isus a acceptat natura umană atunci când rasa umană 
fusese slăbită de patru mii de ani de păcat. Ca orice copil al lui Adam, 
El Şi-a asumat consecinţele acţiunii legii eredităţii. Care erau conse-
cinţele acestea, se poate vedea în istoria strămoşilor Săi pământeşti. 
El a venit cu o ereditate ca aceasta, ca să împartă cu noi grijile şi ispi-
tele şi să ne dea o pildă de o viaţă fără păcat.”2

Deja am prezentat situaţia strămoşilor pământeşti ai lui Isus. Alte două aspecte 
sunt remarcate în acest pasaj. În primul rând, Ellen White arată clar că ar fi fost 
suficient de umilitor dacă Isus ar fi luat natura necăzută a lui Adam. Acest citat 
2. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 48.
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spune că aceasta ar fi fost „o umilinţă aproape fără margini”. Dar evident, Isus nu 
a fost mulţumit ca bunăvionţa Lui să fie „aproape fără margini”. Citatul de mai sus 
declară că El a mers chiar mai departe de atât, luând natura umană aşa cum era 
ea după patru mii de anii de degenerare.

În al doilea rând, Ellen White specifică motivul pentru care Hristos a luat ere-
ditatea căzută – nu doar pentru a arăta ca fiinţele umane obişnuite din zilele Sale, 
cu putere fizică şi mintală scăzută faţă de Adam cel lipsit de păcat, ci pentru a 
„împărţi cu noi grijile şi ispitele şi a ne da o pildă de o viaţă fără păcat”3. Cu alte 
cuvinte, ereditatea Sa ar fi fost o sursă de ispită pentru El însuşi, la fel cum este 
pentru noi.

Alte citate ale lui Ellen White vorbesc în profunzime despre piedicile, neplăce-
rile, tulburările morale şi spirituale (nu despre simple capacităţi reduse, fizice şi 
mentale), pe care procesul eredităţii le trasmite bărbaţilor şi femeilor.4

În alte citate, Ellen White descrie, într-o măsură mai mare, natura umană pe 
care Isus a luat-o când a venit pe pământ:

„Adam a fost ispitit de vrăjmaş şi a căzut. Nu păcatul dinlăuntru 
este cel care l-a făcut să cedeze, deoarece Dumnezeu îl făcuse curat şi 
neprihănit, după propriul Său chip. El era fără cusur, la fel ca îngerii 
din faţa tronului. În El nu era niciun principiu corupt, nici înclinaţie 
spre rău. Dar atunci când Hristos a venit pentru a întâmpina ispitele 
lui Satana, El a purtat «asemănarea cărnii păcătoase».”5

„Hristos a unit cu adevărat natura ofensatoare a omului cu propria 
Sa natură fără păcat, deoarece prin acest act de bunăvoinţă El avea 
să fie împuternicit să-Şi reverse binecuvântările asupra rasei căzute.”6

„Înveşmântat în hainele umanităţii, Fiul lui Dumnezeu a coborât la 
nivelul celor pe care dorea să-i salveze. În El nu se găsea viclenie sau 
păcat; El era Cel dintotdeauna curat şi nepătat, însă a luat asupra Sa 
natura noastră păcătoasă.”7

„Cu toate că păcatele unei lumi vinovate se adunau asupra lui Hris-
tos, cu toate că Se umilise ca să ia asupra Sa natura noastră căzută, 
glasul venit din cer L-a declarat ca Fiu al Celui Veşnic.”8

3. Ibidem.
4. Ellen White, Patriarhi şi profeţi, p. 306; Parabolele Domnului Hristos, p. 331; Divina vindecare, 
p. 173; Temperanţă, p. 56; Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 352; vol. 4, p. 439; vol. 6, p. 291.
5. Ellen White, Signs of the Times, 17 octombrie 1900.
6. Idem, Review and Herald,  17 iulie 1900.
7. Idem, From the Heart, p. 38.
8. Idem, Hristos lumina lumii, p. 112.

„Isus le-a spus (îngerilor) că ei vor avea o parte de îndeplinit, de a fi 
cu El şi de a-L întări în diferite momente. Că El va lua natura căzută a 
omului şi puterea Lui nu va mai fi nici măcar egală cu a lor.”9

„Deşi nu a avut nicio pată a păcatului în caracterul Său, totuşi El 
S-a umilit ca să pună natura noastră umană căzută în legătură cu 
natura Sa divină. Prin faptul că a luat asupra Sa natura umană, El 
a onorat-o. El a arătat cum ar putea să ajungă omul dacă ar folosi 
mijloacele bogate pe care El le-a pregătit şi dacă ar deveni părtaş al 
naturii divine.”10

„Maiestatea cerului S-a umilit, coborând din poziţia de cea mai 
înaltă autoritate, a Unuia egal cu Dumnezeu, la locul cel mai de jos, al 
unui slujitor. (…) Umilinţa Lui nu a constat într-o apreciere scăzută a 
propriului caracter şi a calificărilor Sale, ci în coborârea Sa la umani-
tatea căzută, pentru a-i ridica împreună cu El la o viaţă mai înaltă.”11

„A fost planul lui Dumnezeu ca Hristos să ia asupra Sa forma şi 
natura omului căzut.”12

Unii pretind că de fiecare dată când Ellen White spune că Hristos a moştenit 
„natura păcătoasă”, ea „se referă doar la faptul că Hristos a devenit obiectul dete-
riorării fizice a rasei umane”13. Însă următoarele citate ale lui Ellen White, arată 
clar că natura umană pe care a luat-o Isus a inclus deteriorare pe trei nivele, nu 
doar unul:

„Timp de patru mii de ani, neamul omenesc pierduse din tăria fi-
zică, din puterea mintală şi din valoarea morală, iar Hristos a luat 
asupra Sa slăbiciunile unei omeniri degenerate.”14

Analizând noţiunea menţionată mai sus, conform căreia ispitele lui Isus au fost 
la nivel raţional în loc că se concentreze pe acte păcătoase specifice, un autor 
adventist contemporan susţine:

„Este important să observăm că Hristos nu avea nevoie să fie ca 
noi în fiecare privinţă, deoarece «baza ispitelor Lui nu a fost o natură 
coruptă sau un istoric murdar al păcatului, ci posibilitatea de a-Şi 
folosi propria divinitate deplină, inerentă, pentru a rezista amăgirilor 

9. Idem, Spiritual Gifts, vol. 1, p. 25; a se vedea şi Istoria mântuirii, p. 44.
10. Idem, Solii alese, vol. 3, p. 72  (în engl. p. 134).
11. Idem, From the Heart, p. 132.
12. Idem, Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 39.
13. Adelina Alexe, „Last Generation Theology, Part 10: Ellen White on Sin and Human Nature”, 
Compass Magazine, 25 iunie 2019.
14. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 117.
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diavolului». În esenţă, ispitele Sale şi ale noastre sunt aceleaşi, deoa-
rece ambele se bazează pe încrederea în sine, dar într-un sens sunt 
diferite, pentru că Hristos este diferit de noi.”15

Cu siguranţă, sursa ispitelor lui Isus nu a fost un „istoric murdar al păcatului”, 
deoarece El nu a păcătuit niciodată. Dar confrom lui Ellen White, natura umană 
coruptă, căzută, pe care Domnul nostru a moştenit-o, a fost cu siguranţă o sursa 
de ispită pentru El. Deja am observat care a fost motivul pentru care Ellen White 
a spus că El a venit cu o ereditate veche de 4 000 ani – „pentru a împărţi cu noi 
grijile şi ispitele”16. Alte afirmaţii, precum cele care urmează, confirmă natura 
identică a ispitelor noastre cu cele care L-au asaltat pe Domnul nostru:

„Unii îşi conştientizează marea slăbiciune şi păcatul, devenind des-
curajaţi. Satana aruncă umbra sa întunecată între ei şi Domnul Isus, 
jertfa lor de ispăşire. Ei spun: «Este inutil pentru mine să mă rog. 
Rugăciunile mele sunt atât de amestecate cu gânduri rele încât Dom-
nul nu le va asculta.» Aceste sugestii vin de la Satana. În umanitatea 
Sa, Hristos a întâmpinat şi a rezistat acestei ispite, iar El ştie cum să-i 
sprijine pe cei care sunt astfel ispitiţi.”17

Evident, acest citat nu spune că Isus a nutrit gânduri păcătoase. Spune doar că 
astfel de gânduri I-au trecut prin minte, la fel cum ne trec şi nouă prin minte.

Isus este prezentat aici ca rezistând ispitei de a admite că Dumnezeu nu ne va 
asculta rugăciunile din cauză că anumite gânduri rele pătrund în mintea noastră 
când ne rugăm. Această presupunere vine de la Satana, ne asigură pana ispirată. 
Dar aceasta este în mod clar lupta pe care o experimentează cel cu o natură că-
zută, din care se nasc îndemnurile de a păcătui.

Mulţi resping cu înverşunare gândul că Hristos a experimentat ispita sexuală. 
Însă când Scriptua declară că Mântuitorul nostru, „în toate lucrurile a fost ispitit 
ca şi noi” (Evrei 4:15), suntem consternaţi în faţa eforturilor de a exclude un ast-
fel de punct-cheie al integrităţii personale dintre luptele pe care Domnul nostru 
le-a înfruntat. Este cu adevărat fascinant cum oamenii par să nu fie deranjaţi de 
faptul că Isus a fost ispitit să Se plece şi să Se închine Satanei (Matei 4:9) – ceva 
ce foarte puţini oameni sunt ispitiţi în mod direct să facă – dar resping cu dezgust 
ideea că Domnul nostru ar fi putut fi asaltat de imboldul universal omenesc spre 
împlinire sexuală.

Mai ales în zilele noastre, în care dependenţa de pornografie capătă atât de 

15. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 10: Ellen White on Sin and Human Nature”, Com-
pass Magazine, 25 iunie 2019.
16. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 49.
17. Idem, In Heavenly Places, p. 78.

multă atenţie, se cuvine să ne amintim că aceasta nu este o ademenire modernă 
unică, după cum poate atesta orice vizitator al ruinelor de la Pompei. Este difi-
cil să ne imaginăm că astfel de pasiuni nu erau familiare mediului în care Isus a 
crescut, în special când privim reputaţia Nazaretului (Ioan 1:46). Legat de acest 
subiect, putem lua în considerare următorul citat al lui Ellen White:

„În providenţa Sa, Dumnezeu a decis să-Şi petreacă primii ani din 
viaţă în Nazaret, unde era în permanenţă expus ispitelor datorită ca-
racterului oamenilor, fiind necesar să vegheze pentru a rămâne curat, 
fără pată, în mijlocul atâtor păcate şi fărădelegi. Nu Hristos a ales 
acest loc, ci Tatăl Său ceresc a hotărât locul în care caracterul Său 
putea fi încercat într-o mulţime de moduri. În primii ani ai vieţii, 
Hristos a fost supus unor încercări severe, unor greutăţi şi conflicte, 
pentru a putea să-Şi dezvolte acel caracter desăvârşit, care-L face un 
exemplu perfect pentru copii, tineri şi adulţi.”18

Două aspecte reies din acest citat în legătură cu discuţia noastră. Primul, vedem 
din nou că o varietate de experimentări ale ispitelor a fost prezentă în viaţa lui 
Isus, din cauza răutăţii proverbiale a Nazaretului şi a locuitorilor săi. Aici găsim 
dovezi suplimentare că Isus a fost ispitit cu mult dincolo de sfera unei ispite rela-
ţionale „generale”, despre care se susţine că vizează conceptul larg al despărţirii 
de Tatăl şi că este diferită de ademenirea unor acte păcătoase specifice19. Apoi, 
citatul de mai sus declară că din cauza răului de nestăpânit din mediul primi-
lor Săi ani, era „necesar să vegheze pentru a rămâne curat, fără pată”20. De ce, 
ne-am putea întreba, ar fi trebuit să vegheze împotriva necurăţiei, dacă natura 
Lui umană nu ar fi găsit-o atrăgătoare? Nimeni nu trebuie să vegheze împotriva 
sugestiilor şi practicilor care îi sunt neplăcute în mod natural. (Nu este nevoie 
de nicio perseverenţă sau veghere din partea mea, de exemplu, pentru a preveni 
exagerarea consumului de spanac fiert, pe care nu-l suport!)

Într-o broşură dedicată specific îngăduinţei sexuale, Ellen White oferă speranţă 
celor ispitiţi prin aceste cuvinte:

„Toţi sunt responsabili pentru acţiunile lor în timpul de probă din 
această lume. Toţi au puterea de a-şi controla acţiunile. Dacă sunt 
slabi în virtute şi în curăţia gândurilor şi faptelor, ei pot primi ajutor 
de la prietenul celor lipsiţi de ajutor. Isus cunoaşte toate slăbiciunile 

18. Idem, Solii către tineret, p. 78; a se vedea şi Hristos lumina lumii, p. 71.
19. A se vedea „Morris Venden Talks to Insight,” partea a doua , Insight, 15 mai 1979, pp. 9-10; 
Norman R. Gulley, Christ Our Substitute (Washington, D.C: Review and Herald Publishing Assn, 
1982), p. 55; James Rafferty, How Jesus Was Like Us ( Jasper, OR: Red Frame Publishing, 2013), 
p. 42-47, 49, 55, 58, 61, 63, 69.
20. Ellen White, Solii către tineret,  p. 78.
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naturii umane şi dacă este rugat fierbinte, va da putere pentru a birui 
şi cele mai puternice ispite.”21

În altă parte citim:
„Cele mai mari ispite ale sale (ale creştinului) vin dinăuntru, de-

oarece el trebuie să se lupte cu înclinaţiile inimii sale fireşti. Domnul 
cunoaşte slăbiciunile noastre.”22

Şi cum ne cunoaşte El slăbiciunile?
„El ştie din experienţă care sunt slăbiciunile naturii umane, care 

sunt lipsurile noastre şi în ce constă tăria ispitelor cu care ne con-
fruntăm; căci El a fost «ispitit în toate, asemenea nouă, dar fără pă-
cat» (Evrei 4, 15).”23

Natura internă a ispitelor lui Isus, dar şi cerinţa ca natura umană să coopereze 
activ cu harul lui Dumnezeu, care împuterniceşte în procesul de sfinţire, sunt 
afirmate în citate precum:

„Experimentând El însuşi puterea ispitelor lui Satana, puterea sufe-
rinţelor şi slăbiciunilor omeneşti, El ştie cum să-i sprijine pe cei care 
depun eforturi pentru a se ajuta.”24

Şi din moment ce exista ispita de a-Şi folosi divinitatea pentru a Se salva, aceas-
ta a fost, de asemenea, un aspect important în experimentarea ispitelor de către 
Domnul nostru. Dar aceasta nu înseamnă că El nu a fost ispitit să cedeze în faţa 
naturii umane căzute pe care a moştenit-o de la strămoşii Săi pământeşti. Urmă-
torul citat al lui Ellen White, descriind ispitele lui Isus când Se îndrepta spre cru-
ce, arată clar conţinutul divin şi uman al ispitelor Sale, care nu prezintă o relaţie 
de tipul sau/ori, ci ambele/şi:

„Satana era acela care conducea mulţimea cea crudă în compor-
tarea ei abuzivă faţă de Mântuitorul. Era scopul lui Satana acela de 
a-L provoca – dacă era posibil – să Se răzbune sau de a-L determina 
să facă o minune spre a Se elibera singur, nimicind astfel planul de 
mântuire. O singură pată asupra vieţii Sale omeneşti, o singură gre-
şeală a naturii Sale omeneşti de a îndura teribila încercare, şi Mielul 
lui Dumnezeu avea să fie o jertfă nedesăvârşită, iar mântuirea omului 
– un eşec. (…) Furia lui Satana era mare văzând că toate violenţele 
săvârşite asupra Mântuitorului n-au putut stoarce nici cel mai mic 

21. Idem, Un apel solemn, p. 78; a se vedea şi Our High Calling, p. 337.
22. Idem, Bible Echo & Signs of the Times, 1 decembrie 1892.
23. Idem, Divina vindecare, p. 71; a se vedea şi Hristos lumina lumii, p. 329.
24. Idem, Confrontation, p. 78.

murmur de pe buzele Sale.”25

Alte citate vorbesc în acelaşi fel despre ispitele decăzute cu care Domnul nostru 
a fost constrâns să Se lupte:

„Erau şi din aceia care încercau să arunce dispreţ asupra Lui din 
cauza naşterii Sale şi chiar din copilărie a trebuit să sufere privirile 
lor batjocoritoare şi şoptirile lor de rău. Dacă ar fi răspuns cu o pri-
vire sau cu un cuvânt lipsit de răbdare, dacă ar fi făcut o singură dată 
un lucru rău, cum Îl îndemnau fraţii Lui, n-ar mai fi fost un exemplu 
desăvârşit.”26

„Prin ajutorul pe care Hristos îl poate da, vom putea să învăţăm să 
ne îmblânzim limba. Deşi a fost greu ispitit să aibă o vorbire iute şi 
furioasă, El niciodată nu a păcătuit cu buzele Sale. Cu un calm plin de 
răbdare a întâmpinat dispreţul, sarcasmul şi ridiculizarea din partea 
colegilor  lucrători de la tâmplărie. În loc să le răspundă cu mânie, 
El începea să cânte unul dintre frumoşii psalmi ai lui David, iar în-
soţitorii Lui, înainte să-şi dea seama de ceea ce fac, se uneau cu El în 
cântare.”27

„Încercările şi lipsurile de care atât de mulţi tineri se plâng, au fost 
îndurate de Hristos fără murmur. Şi această disciplină este exact ex-
perienţa de care tinerii au nevoie, care va da tărie caracterului lor şi-i 
va face ca Hristos, puternici în spirit pentru a rezista ispitei.”28

Rememorând experienţa Mântuitorului din Ghetsemani, după vizita lui Gabriel 
pentru a-L întări, ea scrie:

„Chinul lui Hristos nu a încetat, dar depresia şi descurajarea L-au 
părăsit.”29

Ce fel ne natură umană este ispitită să nutrească murmur, răzbunare, nerăbda-
re, o vorbire iute şi furioasă sau depresie? Luptele surpinse în pasajele de mai sus 
sunt în mod evident cele în care natura căzută, inferioară, ar fi satisfăcută prin ce-
dare. Aşezând în contrast ispita de a murmura şi a plăti cu aceeaşi monedă pe de 
o parte şi ispita de a face o minune pentru a Se elibera de cealaltă parte30,  Ellen 
White arată clar că Isus a fost ispitit atât să facă pe placul naturii Sale umane, cât 
şi să Se folosească abuziv de divinitatea Sa.

25. Idem, Hristos lumina lumii, pp. 734-735.
26. Ibidem, p. 88.
27. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 936.
28. Idem, From the Heart, p. 237.
29. Idem, Hristos lumina lumii, p. 694.
30. Ibidem.
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Citate aparent contradictorii

Ironia supremă, dar foarte neobservată din dezbaterea curentă a hristologiei 
adventiste, este faptul că, în timp ce susţinătorii naturii umane a lui Hristos di-
nainte de cădere au fost foarte expliciţi în încercarea de a reduce rolul de auto-
ritate al lui Ellen White în această controversă (sau altele legate de aceasta)31, nu 
am întâlnit vreunul dintre aceşti apărători care să-şi prezinte poziţia cu privire la 
umanitatea lui Hristos folosind doar Biblia. După cunoştinţele autorului prezent, 
niciun adventist nu a încercat vreodată să prezinte poziţia „dinainte de cădere” 
fără a face referire la citatele lui Ellen White spre care se îndreaptă acum atenţia 
noastră. În contrast, poziţia de „după cădere” poate fi cu uşurinţă prezentată 
doar din Biblie, aşa cum este evident în cartea scrisă acum câţiva ani de un pro-
fesor metodist, Harry Johnson, intitulată The Humanity of the Saviour32.

Am stabilit deja în această serie că, atunci când afirmaţiile inspirate par să se 
contrazică, trebuie să ne uităm la contextul afirmaţiei şi la poziţia inspirată gene-
rală, pentru a descoperi armonia inerentă. Dumnezeu Se explică pe Sine. Toată 
Scriptura este inspirată de El (1 Timotei 3:16) – produsul oamenilor sfinţi care au 
fost mişcaţi de Duhul Sfânt spre deosebire de interpretarea privată a unui om (2 
Petru 1:20-21). Iar ceea ce Duhul inspiră trebuie să fie înţeles prin comparaţie cu 
sine (1 Cor. 2:12-14).

Conform lui Ellen White, după cum am observant deja, scrierile ei trebuie în-
ţelese în acelaşi fel:

„Mărturiile însele vor fi cheia care va explica soliile prezentate, aşa 
cum Scriptura este explicată de Scriptură.”33

Orice dezacord ar avea adventiştii cu alţi creştini asupra Bibliei – cu privire la 
Sabat, starea celor morţi, pedepsirea celor răi, mântuire, sanctuar, felul în care 
va veni Hristos etc. – este rezultatul eşecului acelui creştin de a urma metoda, 
proprie Bibliei, prin care ea trebuie studiată: cea afirmată mai sus. Fie nu se ia în 
calcul ansamblul Scripturii înainte de a ajunge la o concluzie, fie Bibliei nu i se 
permite să se interpreteze pe ea însăşi. Iar noi trebuie să folosim aceeaşi abordare 
când luăm în discuţie controversele din adventism, lăsând Scriptura şi scrierile 
spiritului profeţiei să-şi explice înţelesul comun.

31. A se vedea Roy Adams, „Divided, We Crawl”, Adventist Review, februarie 1995, p. 2; George 
R. Knight, Angry Saints: Tensions and Possibilities in the Adventist Struggle Over Righteousness by 
Faith (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Assn, 1989), p. 107; End-Time Events and 
the Last Generation: The Explosive 1950s (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Assn, 2018), p. 105.
32. Harry Johnson, The Humanity of the Saviour (London: The Epworth Press, 1962; republished 
by Wipf and Stock Publishers, Eugene, Oregon, 2015).
33. Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 15 (în engl., p. 42).

Având acest principiu în minte, putem studia limbajul unor pasaje ca cele din 
faimoasa scrisoare Baker din 1895, împreună cu alte pasaje care par să sugereze 
o distanţă între Hristos uman şi tendinţele fireşti, căzute, moştenite de oameni 
după Eden. În special, trei citate ale lui Ellen White, inclusiv scrisoarea Baker, 
par să transmită această idee:

„Fii atent, foarte atent, cum priveşti natura umană a lui Hristos. 
Nu-L prezenta oamenilor ca un om cu înclinaţii ale păcatului. (…) El 
ar fi putut păcătui, ar fi putut cădea, dar niciun moment nu a fost în 
El vreo înclinaţie rea.”34

„El (Hristos) ne este frate în slăbiciunile noastre, dar nu în a le avea 
ca patimi. Ca singurul fără păcat, natura Lui s-a ferit de rău.”35

„El a fost un mare petiţionar, neavând pasiunile naturii noastre 
umane căzute, dar încercuit de slăbiciuni asemănătoare, ispitit în toa-
te privinţele, cum suntem şi noi.”36

Dar un număr de alte citate par să înveţe exact opusul:
„Deşi El (Hristos) simţea toată puterea pasiunii omenirii, niciodată 

nu a cedat ispitei pentru a face un singur act care nu era pur, înălţător 
sau înnobilator.”37

„Cuvintele lui Hristos îi încurajează pe părinţi să-şi aducă micuţii la 
Isus. Poate că sunt nestăpâniţi şi supuşi pasiunilor la fel ca toţi oame-
nii, dar aceasta nu ar trebui să ne oprească de la a-i aduce la Hristos. 
El a binecuvântat copii care erau stăpâniţi de aceleaşi pasiuni ca ale 
Sale.”38

„Printr-un cuvânt ar fi putut stăpâni Hristos puterile Satanei. Dar 
El a venit în lume pentru a suporta fiecare test şi fiecare provocare, 
pe care fiinţele omeneşti le pot îndura şi totuşi să nu fie provocaţi sau 
nerăbdători, nici să nu riposteze în cuvânt, în spirit sau în acţiune.”39

Două forţe în natura umană

Pentru a rezolva conflictual aparent dintre aceste citate, trebuie să ne uităm 
îndeaproape la ceea ce Scriptura şi Ellen White învaţă cu privire la structura na-

34. Idem, Scrisoarea 8, 1895 (adresată lui W. L. H. Baker), citată în SDA Bible Commentary, vol. 
5, p. 1128.
35. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 201-202.
36. Ibidem, p. 508.
37. Idem, In Heavenly Places, p. 155.
38. Idem, Signs of the Times, 9 aprilie 1896.
39. Idem, Hristos biruitorul, p. 260.
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turii umane. Isus a declarat în Ghetsemani: „Duhul în adevăr este plin de râvnă, 
dar carnea este neputincioasă” (Matei 26:41). Pavel a declarat: „Mă port aspru 
cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire” (1 Corinteni 9:27; a se vedea şi 2 Corinteni 
10:5). Contrar cu ceea ce unii au susţinut40, acesta nu este un fel de „dualism” 
ciudat care contrazice învăţătura biblică a unităţii omului, nici nu are de-a face cu 
noţiunile greceşti sau ale creştinismului modern despre dihotomia „trup/suflet” 
şi presupusa supravieţuire a sufletului după moarte. Când adventiştii de ziua a 
şaptea învaţă perspectiva holistică asupra naturii umane, ei nu neagă învăţătura 
biblică a forţelor diferite care există în acea natură.

Ellen White afirmă distincţia biblică dintre forţele inferioare şi superioare ale 
naturii umane când scrie: „Voinţa nu este gustul sau înclinaţia, ci este puterea 
de decizie.”41 În numeroase alte citate ea descrie nevoia de a supune pasiunile şi 
înclinaţiile inferioare, puterilor superioare ale fiinţei42.

Atât Scriptura, cât şi Ellen White, arată clar, după cum am observant anterior, 
că a fi ispitit de dorinţele inferioare, carnale, nu este păcat:

„Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. 
Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului, şi păcatul, odată 
făptuit, aduce moartea.” (Iacov 1:14-15)

Observaţi că doar atunci când pofta a zămislit – când voinţa şi-a dat acordul – 
intervine păcatul. Ellen White este de acord:

„Există gânduri şi sentimente sugerate şi stârnite de Satana care 
îl pot enerva chiar şi pe cel mai bun dintre oameni; dar dacă ele nu 
sunt preţuite, dacă sunt îndepărtate ca respingătoare, sufletul nu este 
mânjit de vină şi nimeni nu este poluat prin influenţa lor.”43

Ellen White este la fel de clară că natura inferioară prin ea însăşi, nu poate 
păcătui:

„Patimile inferioare îşi au locul şi rostul lor în trup. Cuvintele «car-
ne» sau «carnal», sau «poftele carnale», se referă la natura inferioa-
ră, coruptă; carnea prin sine însăşi nu poate lupta împotriva voinţei 
lui Dumnezeu. Ni se porunceşte să răstignim carnea cu poftele şi 

40. Desmond Ford, „The Relationship Between the Incarnation and Righteousness by Faith”, 
Documents from the Palmdale Conference on Righteousness by Faith (Goodlettsville, TN: Jack D. 
Walker, Publisher, 1976), p. 30.
41. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 513.
42. Ellen White, Divina vindecare, p. 130; Parabolele Domnului Hristos, p. 114; Sfaturi pentru să-
nătate, pp. 41-42; Căminul adventist, pp. 127-128; Parabolele Domnului Hristos, p. 354; Solii către 
tineret, p. 237; Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 491; vol. 5, p. 335; Review and Herald, 11 august 
1887; 1 decembrie 1896.
43. Idem, That I May Know Him, p. 140.

patimile ei. Cum să facem acest lucru? Producând durere trupului? 
Nu, ci dând morţii ispita spre păcat. Gândul stricat trebuie înlăturat. 
Orice gând trebuie adus în supunere faţă de Domnul Hristos. Orice 
tendinţe animalice trebuie să fie supuse puterilor mai înalte ale su-
fletului.”44

Observaţi cât de atent face Ellen White deosebirea dintre patimile inferioare şi 
puterile superioare. Din momentul în care această distincţie este înţeleasă, putem 
înţelege mai bine cele două tipuri de citate ale lui Ellen White despre pasiuni şi 
înclinaţii aşa cum sunt ele legate de fiinţele umane, precum şi cele două tipuri de 
citate pe care le-am văzut cu privire la umanitatea lui Hristos.

Diferenţa dintre un impuls căruia i s-a rezistat şi un impuls manifestat

În alte citate, Ellen White vorbeşte despre nevoia de a controla pasiunile şi 
înclinaţiile rele:

„Trupul trebuie adus în ascultare. Puterile mai înalte ale făpturii 
trebuie să conducă. Pasiunile să fie controlate de către voinţă, care 
trebuie ea însăşi să se afle sub controlul lui Dumnezeu.”45

„Înclinaţiile noastre fireşti trebuie stăpânite; altfel, niciodată nu pu-
tem birui cum a biruit Hristos.”46

Într-un alt citat, scris către cineva care avea nevoie de un control de sine ridi-
cat, ea stabileşte o legătură şi mai strânsă între necesitatea de a respinge înclina-
ţiile păcătoase şi exemplul lăsat de Hristos întrupat:

„Dumnezeu a arătat că ai putea fi educat să lucrezi într-o anumi-
tă parte a cauzei Lui, dar a fost necesar ca mintea ta să fie educată 
şi disciplinată să lucreze în armonie cu planul lui Dumnezeu. Tu ai 
putea câştiga experienţa care se cere, dacă ai vrea; ţi s-a prezentat 
privilegiul de a respinge înclinaţia ta, după cum Mântuitorul tău ţi-a 
dat un exemplu în viaţa Lui.”47

Alte citate vorbesc despre nevoia de creştini care să lupte, nu pentru a controla 
sau nega tendinţele, pasiunile şi înclinaţiile rele, ci pentru a le îndepărta:

„Singura putere care creează sau care perpetuează adevărata pace 
este harul lui Hristos. Când acesta este sădit în inimă, el va îndepărta 
patimile care provoacă cearta şi dezbinarea.”48

44. Idem, Căminul adventist, pp. 127-128.
45. Idem, Divina vindecare, p. 130.
46. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 235.
47. Ibidem, p. 216.
48. Idem, Hristos lumina lumii, p. 302.
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„Spinii din inimă trebuie să fie smulşi şi aruncaţi, deoarece binele şi 
răul nu pot să crească în inimă în acelaşi timp. Înclinaţiile şi dorinţele 
omeneşti nesfinţite trebuie să fie îndepărtate din viaţă, pentru că sunt 
nişte piedici în calea maturizării creştine.”49

„Chiar dacă înclinaţiile rele par la fel de preţioase ca mâna dreaptă 
sau ochiul drept, ele trebuie să fie îndepărtate din caracterul lucră-
torului, deoarece, altfel, el nu poate fi bine primit înaintea lui Dum-
nezeu.”50

„Lucrurile lipsite de sens şi tendinţele către amuzament şi plăcere 
trebuie înlăturate, pentru că nu au loc în viaţa şi experienţa acelora 
care trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, mâncând din trupul 
Său şi bând din sângele Său.”51

„Trebuie să realizăm că este privilegiul nostru ca prin credinţa în 
El să devenim părtaşi de natură divină, fugind de stricăciunea care 
este în lume prin profte. Atunci suntem curăţaţi de tot păcatul şi toate 
defectele de caracter. Nu trebuie să păstrăm nicio singură înclinaţie 
păcătoasă. Ca părtaşi de natură divină, tendinţele moştenite şi culti-
vate spre rău sunt îndepărtate din caracter şi devenim o putere vie 
spre bine.”52

Dar cum pot fi îndepărtate pasiunile rele? Unde nu trebuie păstrate înclinaţiile 
păcătoase? Ellen White dă răspunsul în două dintre citatele de mai sus. Ea vor-
beşte despre tendinţele, dorinţele nesfinţite şi despre înclinaţiile rele care sunt 
nelalocul lor în viaţa şi experienţa celui credincios; pe măsură ce devenim părtaşi 
de natură divină, tendinţele spre rău, moştenite şi cultivate sunt îndepărtate din 
caracter. Caracterul reprezintă natura superioară, unde se iau deciziile.

Observaţi că ea nu spune că aceste înclinaţii vor fi îndepărtate din natura in-
ferioară, carnală, astfel că nu vom mai simţi îndemnul de a păcătui. Conform lui 
Ellen White, după cum am observat în ultimul articol, această schimbare nu are 
loc până la venirea lui Isus:

„Atâta timp cât domneşte Satana, avem de supus eul şi de învins 
păcate care ne asaltează; atâta timp cât va dăinui viaţa, nu va fi loc 
de oprire şi nici punct pe care, atingându-l, să spunem: «Am ajuns 
la desăvârşire.»”53

49. Idem, Evangelizare, p. 347.
50. Idem, Mărturii pentru comunitate, pp. 171-172.
51. Idem, Solii către tineret, p. 42.
52. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 943.
53. Idem, Faptele apostolilor, pp. 560-561; a se vedea şi Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 340.

„Atâta timp cât va dura viaţa, va fi nevoie de păzirea, cu un scop 
precis, a sentimentelor şi pasiunilor. Nu putem fi în siguranţă nicio 
clipă, afară de faptul că-I încredinţăm lui Dumnezeu viaţa ascunsă cu 
Hristos. Vegherea şi rugăciunea sunt garanţia curăţiei.”54

„Apetitul şi pasiunea trebuie aduse sub controlul Duhului Sfânt. 
Starea aceasta de război nu are sfârşit de această parte a veşniciei.”55

„Atâta vreme cât Satana ne îndeamnă la rău, prin ispitele lui, lupta 
pentru biruinţa asupra eului va trebui să fie dată din nou şi din nou, 
dar adevărul va sfinţi sufletul prin ascultare.”56

Trebuie să observăm cu atenţie ce spun aceste citate şi ce nu spun. Ele nu spun 
că biruinţa deplină asupra păcatului este de neatins de această parte a veşniciei. 
Spun pur şi simplu că lupta cu carnea nu va înceta de această parte a veşniciei, 
ceea ce înseamnă că îndemnurile carnale vor fi încă prezente în naturile inferi-
oare ale credincioşilor. Starea de luptă continuă nu înseamnă neapărat înfrângeri 
ocazionale. (Aliaţii au învăţat aceasta de-a lungul ultimilor doi ai celui de-al Doi-
lea Război Mondial, când au avut parte de victorie continuă împotriva puterilor 
Axei, deşi în acelaşi timp luau parte, poate, la cea mai grea bătălie a războiului.) 
Biruinţa deplină asupra naturii carnale este promisă creştinului în această viaţă 
(Romani 8:4,13; 2 Corinteni 7:1). Dar în timp ce biruinţa deplină nu înseamnă 
absenţa eşecului, nu înseamnă nici absenţa conflictului, cât timp viaţa noastră 
pământească nu încetează.

Pe scurt, Isus a avut pasiuni şi înclinaţii păcătoase în natura Lui inferioară, în 
care le-a ţinut sub controlul unei voinţe sfinţite – la fel cum putem face şi noi, prin 
puterea Sa. Dar El nu a avut aceste pasiuni şi înclinaţii în natura Sa superioară, 
în care noi nu trebuie, de asemenea, să le păstrăm. Într-un grup de citate, Ellen 
White vorbeşte despre impulsuri cărora li s-a rezistat. În celălalt grup, vorbeşte 
despre impulsuri manifestate. Primul grup prezintă ceea ce Isus a avut. Cel de-al 
doilea prezintă ceea ce El nu a avut, pentru că nu a consimţit niciodată la păcat.

Un alt citat al lui Ellen White cu privire la Hristos şi înclinaţiile păcătoase ne 
ajută să înţelegem mai clar acest aspect:

„În ideile noastre nu trebuie să devenim obişnuiţi sau pământeşti, 
iar în ideile noastre pervertite nu trebuie să credem că vulnerabili-
tatea lui Hristos faţă de ispitele Satanei I-au degradat umanitatea şi 
că El a posedat aceleaşi înclinaţii păcătoase, corupte ca ale omului.”57

54. Idem, Profeţi şi regi, p. 84.
55. Idem, Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 20.
56. Idem, From the Heart, p. 297.
57. Idem, Manuscript Releases, vol. 16, p. 182.
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S-ar putea să ajungem la o concluzie greşită dacă ne-am opri acolo. Dar chiar 
în următorul paragraf, ea explică la ce se referă:

„Hristos a luat natura noastră, căzută dar nu coruptă, şi ea nu ar fi 
fost coruptă decât dacă El ar fi primit cuvintele Satanei în locul cuvintelor 
lui Dumnezeu.”58

Deci la ce se referă când spune că Isus nu a avut niciodată aceleaşi înclinaţii 
corupte pe care noi le avem? E simplu. Ea spune că El nu a ales niciodată să păcă-
tuiască. Obervaţi că nu zice că natura Lui nu ar fi fost coruptă decât dacă nu S-ar 
fi născut cu aceeaşi natura căzută cu care se nasc ceilalţi oameni. Mai degrabă, 
coruperea descrisă aici ar fi avut loc doar dacă El ar fi primit cuvintele Satanei 
în locul cuvintelor lui Dumnezeu. Alegerea, şi nu naşterea, este sursa coruperii 
descrisă aici.

Din nefericire, într-o carte recentă, care atacă teologia ultimei generaţii, citatele 
de mai sus sunt citate de trei ori separat, de către doi autori diferiţi, dar ultima 
parte a propoziţiei – partea pe care eu am subliniat-o – este în fiecare dintre 
aceste situaţii lăsată cu totul în afară59. Dacă în această carte i s-ar fi permis lui 
Ellen White să termine propoziţia citată aici, teza umanităţii lui Hristos de di-
nainte de cădere, susţinută de autorii în cauză, ar fi fost serios afectată.

Vedem această deosebire între forţele inferioare şi superioare din natura uma-
nă ilustrată suplimentar în mai mult de 200 de citate, în care Ellen White vorbeş-
te despre tendinţele spre rău moştenite şi cultivate60. Aceştia sunt termenii folosiţi 
de Ellen White pentru ceea ce auzim astăzi cu privire la diferenţa dintre natural 
şi cultivat în dezvoltarea umană. Ellen White arată clar că Isus a luat tendinţele 
noastre căzute moştenite din moment ce scrie că „El a venit cu această moşteni-
re pentru a împărtăşi durerile şi ispitele noastre şi a ne da un exemplu de viaţă 
fără păcat.”61 Cu alte cuvinte, moştenirea Lui I-a permis să experimenteze ispitele 
obişnuite omenirii de după cădere. Dar în mod clar, Isus nu a luat înclinaţiile spre 
rău căzute, cultivate, din moment ce asta ar fi implicat ca El să păcătuiască.

 „Fără vreo pată a păcatului”

Într-un alt citat, Ellen White spune despre Hristos: „Natura Sa spirituală era 

58. Ibidem (subliniere adăugată).
59. Jiří Moskala şi John C. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation (Nampa, 
ID: Pacific Press Publishing Assn, 2018), pp. 166, 167, 276.
60. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 671; SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 943 etc. A se vedea 
CD-ROM-ul Ellen White CD-ROM (sau aplicaţia realizată de White Estate, precum şi site-ul htt-
ps://egwwritings.org/, n.ed.) pentru o enumerare completă a citatelor care utilizează acest limbaj.
61. Idem, Hristos lumina lumii, p. 49.

lipsită de orice pată a păcatului.”62 Unii presupun că aceasta înseamnă că El a 
moştenit o natură umană diferită de cea a fiinţelor căzute. Dar alte citate ale lui 
Ellen White arată clar că natura spirituală este aceeaşi cu natura superioară (do-
meniul caracterului şi al alegerilor), iar ea este diferită de natura inferioară, care 
cuprinde dorinţele moştenite ale cărnii:

„Aşa-zişii urmaşi de astăzi ai lui Hristos mănâncă şi beau împreu-
nă cu beţivii, în timp ce numele lor stau în mare cinste în registrele 
bisericii. Necumpătarea slăbeşte puterile morale şi spirituale şi pre-
găteşte calea pentru pasiunile inferioare.”63

„Facultăţile mintale, fiind puteri superioare, trebuie să cârmuiască 
«împărăţia» trupului. Poftele şi pasiunile fireşti trebuie aduse sub 
controlul conştiinţei şi percepţiilor spirituale.”64

„Printr-o astfel de folosire greşită a relaţiei de căsătorie, pasiunile 
animalice sunt întărite; pe măsură ce acestea devin tot mai puternice, 
facultăţile morale şi intelectuale slăbesc. Spiritualul este înlăturat de 
senzual.”65

„Îngăduirea poftelor şi pasiunilor fireşti are o influenţă majoră asu-
pra nervilor creierului. Instinctele animalice sunt întărite, iar cele 
morale şi spirituale doborâte.”66

În altă parte, Ellen White declară cu privire la Isus: „El S-a născut fără vreo 
pată a păcatului, dar a venit în lume în acelaşi fel ca familia omenească.”67 Mul-
ţi susţin că aceasta înseamnă că El S-a născut fără natura păcătoasă moştenită, 
comună tuturor oamenilor. Dar cel puţin alte două citate arată clar faptul că a fi 
„născut fără vreo pată a păcatului” se referă la natura Sa divină – nu la absenţa 
dorinţelor carnale din natura Sa inferioară, umană:

„Ce privelişte a fost aceasta pentru cer! Domnul Hristos, care nu 
a cunoscut nici cea mai mică pată a păcatului sau a întinării, a luat 
natura noastră în starea ei degradată.”68

„Deşi nu a avut nicio pată a păcatului în caracterul Său, totuşi El 
S-a umilit ca să pună natura noastră umană căzută în legătură cu 

62. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1104.
63. Idem, Patriarhi şi profeţi, p. 101.
64. Idem, Divina vindecare, p. 399.
65. Idem, Christian Temperance and Bible Hygiene, p. 130.
66. Idem, Signs of the Times, 11 august 1887.
67. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 925.
68. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 123 (în engl. p. 253).
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natura Sa divină.”69

Cu alte cuvinte, tot ce vrea Ellen White să spună când scrie că Hristos S-a 
„născut fără vreo pată a păcatului”70 este că El a venit curat din cer. Ea nu afirmă 
nicăieri că vreun om este pătat de păcat prin simpla sa naştere.

Acest lucru ne ajută să clarificăm ce vrea să spună Ellen White în alte citate, în 
care afirmă: „(Hristos) a luat asupra naturii Sale lipsite de păcat, natura noastră 
păcătoasă”71 şi „Hristos a unit cu adevărat natura ofensatoare a omului cu propria 
Sa natură fără păcat”72. Natura fără păcat descrisă aici nu se referă la natura Sa 
umană moştenită, ci la natura Sa divină. Ideea aceasta devine mai clară printr-un 
alt citat:

„Fără păcat şi înălţat prin natură, Fiul lui Dumnezeu S-a umilit să ia 
veşmintele umanităţii, să devină una cu rasa căzută.”73

Alte citate clarifică, în acelaşi fel, faptul că atunci când Ellen White spune că 
Isus nu a avut vreo pată a păcatului, ea se referă la alegerile Lui, nu la natura 
umană pe care a luat-o la naştere:

„Un singur act nesfânt din partea Mântuitorului nostru ar fi ruinat 
modelul şi El nu ar fi putut fi un exemplu perfect pentru noi; dar deşi 
a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi, El nu a avut nici o singură pată 
a păcatului.”74

„Hristos, al doilea Adam, a venit în asemănarea cărnii păcătoase. 
Asemenea omului, El a fost supus necazului, oboselii, foamei şi setei. 
El a fost supus ispitei, dar nu a cedat păcatului. Asupra Sa nu a existat 
nicio pată a păcatului.”75

„Niciun singur cuvânt necurat nu I-a scăpat de pe buze. El nu a 
făcut niciodată nimic rău, deorece era Fiul lui Dumnezeu. Deşi avea 
formă omenească, El a fost lipsit de vreo pată a păcatului.”76

La fel de importantă este insistenţa cu care Ellen White afirmă că toţi creştinii 
sfinţiţi – care, aşa cum am văzut, sunt descrişi în scrierile ei ca stăpânindu-şi na-

69. Ibidem, vol. 3, p. 72 (în engl. p. 134).
70. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 925.
71. Idem, Lucrarea misionară medicală, p. 181.
72. Idem, Review and Herald, 17 iulie 1900.
73. Idem, Signs of the Times, 20 februarie 1893.
74. Idem, Sons and Daughters of God, p. 148.
75. Idem, Solii alese, vol. 3, p.75 (în engl. pp. 141-142).
76. Idem, Welfare Ministry, p. 287.

turile căzute până la întoarcerea lui Hristos77 – trebuie să aibă inimile şi minţile 
curăţite de orice pată a păcatului:

„Fraţi şi surori, avem nevoie de acea reformă prin care trebuie să 
treacă toţi cei răscumpăraţi, prin curăţirea minţii şi a inimii de orice 
urmă de păcat. În vieţile acelora care sunt răscumpăraţi prin sângele 
lui Hristos, sacrificiul de sine este mereu prezent. Bunătatea şi ne-
prihănirea vor fi văzute. Experienţa lăuntrică, liniştită, va face viaţa 
plină de evlavie, credinţă, blândeţe şi răbdare. Aceasta trebuie să fie 
experienţa noastră zilnică. Noi trebuie să ne formăm caractere fără 
păcat – caractere neprihănite, în şi prin harul lui Hristos. (…) Inimile 
noastre trebuie să fie curăţite de orice necurăţie, în sângele vărsat 
pentru îndepărtarea păcatului.”78

Iar dacă cineva va susţine că această curăţire prin sângele lui Isus se referă doar 
la neprihănirea atribuită, ar trebui să-şi amintească că, în conformitate cu Biblia, 
sângele lui Isus este folosit nu doar pentru îndreptăţire sau iertare (Efeseni 1:7; 
Coloseni 1:14), ci şi pentru sfinţirea noastră (Evrei 10:29; 13:12, 20-21). Vom 
analiza acest aspect în profunzime în următoarele articole.

„Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine”

Unii au pretins că atunci când Ellen White scrie, cu referire la Isus că „nu era 
păcat în El”, aceasta înseamnă că El nu a moştenit aceeaşi natură pe care toţi 
oamenii o moştenesc la naştere. Unul dintre citatele folosit în acest sens este 
următorul:

„Nu a fost niciun păcat în El pentru care Satana să triumfe, nicio 
slăbiciune sau defect pe care să-l folosească în avantajul său. Dar noi 
suntem păcătoşi prin natură şi avem de făcut o lucrare de curăţire a 
templului sufletului de orice întinare.”79

Dar alte două citate, care folosesc un limbaj similar, ne ajută să înţelegem ce 
înseamnă sintagma „niciun păcat în El”:

„«Vine stăpânitorul lumii acesteia», a spus Isus. «El n-are nimic 
în Mine.» (Ioan 14:30) În El nu se găsea nimic care să răspundă la 
amăgirile lui Satana. El nu S-a lăsat ademenit de păcat. Nici chiar 
printr-un gând nu S-a supus ispitei. Aşa poate fi şi cu noi.”80

77. Idem, Faptele apostolilor, p. 560-561; Profeţi şi regi, p. 84; Sfaturi pentru părinţi, educatori şi 
elevi, p. 20; Solii alese, vol. 2, p. 33 (în limba engleză); From the Heart, p. 297.
78. Idem, Sfaturi pentru sănătate, pp. 633-634.
79. Idem, Review and Herald, 27 mai 1884.
80. Idem, Hristos lumina lumii, p. 123.
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„Satana găseşte în inimile omeneşti un loc unde-şi 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 n-are nimic în Mine» (Ioan 14:30). 
Satana n-a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care să-i fi ofe-
rit 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.”81

Astfel, declaraţia lui Isus că Satana nu poate găsi „nimic în El”, că „nu era păcat 
în El” pe care Satana să-l poată folosi în avantajul său, înseamnă: nicio cedare în 
faţa păcatului, nicio nutrire a dorinţelor păcătoase. Nicio afirmaţie inspirată nu 
foloseşte aceste cuvinte pentru a se referi la absenţa acestor dorinţe din natura 
inferioară. Citatul de mai sus, care vorbeşte despre noi ca „păcătoşi prin natură” 
şi având nevoia de a „curăţa templul sufletului de orice întinare”82, oferă claritate 
acestui aspect. În altă parte, Ellen White arată clar când are loc această curăţire:

„Nici unul dintre noi nu va primi sigiliul lui Dumnezeu, atâta timp 
cât caracterele noastre au o zbârcitură sau o pată pe ele. Nouă ne este 
lăsată remedierea caracterelor noastre, curăţirea templului sufletului 
de orice întinare. Atunci, ploaia târzie va cădea asupra noastră, aşa 
cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor în Ziua Cincizecimii.”83

Evident, aceasta se referă la curăţirea voinţei şi a caracterului, care va avea loc 
înainte de sigilarea din timpul sfârşitului şi de ploaia târzie. Aceasta nu se referă 
la curăţirea naturii inferioare, carnale, din moment ce, repet, aceeaşi autoare sus-
ţine că trebuie să luptăm cu acea natură până la venirea lui Isus84.  Astfel, când a 
scris în citatul de mai sus că suntem „păcătoşi prin natură”, spre deosebire de Isus, 
care nu a „avut păcat în El”85, ea vorbeşte în contextul naturii superioare – despre 
alegerile caracterului. Ea nu respinge ideea că Isus a moştenit la naştere o natură 
căzută inferioară, cu tendinţele şi dorinţele ei.

Vedem acest aspect clarificat într-un alt citat, în care Ellen White a scris des-
pre Domnul nostru: „Prinţul întunericului nu a găsit nimic în El; niciun singur 
gând sau sentiment nu a răspuns ispitei.”86 Însă într-un alt citat pe care l-am 

81. Idem, Tragedia veacurilor, p. 623.
82. Idem, Review and Herald, 27 mai 1884.
83. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 214.
84. Idem, Faptele apostolilor, p. 560-561; Profeţi şi regi, p. 84; Sfaturi pentru părinţi, educatori şi 
elevi, p. 20; Solii alese, vol. 2, p. 33 (în limba engleză); From the Heart, p. 297.
85. Idem, Review and Herald, 27 mai 1884.
86. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 422.

văzut anterior, Ellen White arată clar că nu stârnirea gândurilor şi sentimentelor 
păcătoase constituie răspunsul la ispită descris aici, ci nutrirea acestor gânduri şi 
sentimente:

„Există gânduri şi sentimente sugerate şi stârnite de Satana care 
îl pot tulbura chiar şi pe cel mai bun dintre oameni; dar dacă ele 
nu sunt îngăduite, dacă sunt îndepărtate ca respingătoare, sufletul nu 
este mânjit de vină şi nimeni nu este contaminat prin influenţa lor.”87

Nu a fost ca toţi copiii

Alt citat, folosit des pentru a susţine natura umană a lui Isus de dinainte de că-
dere, devine clar, de asemenea, când este privit în lumina distincţiei dintre natura 
inferioară şi cea superioară:

„Nu este corect să spunem, aşa cum au făcut mulţi alţi scriitori, că 
Hristos a fost ca toţi copiii. El nu a fost ca toţi copiii. Mulţi copii sunt 
îndrumaţi şi dirijaţi greşit. Dar Iosif, şi în special Maria, au păstrat 
înainte lor amintirea paternităţii divine a copilului lor. Isus a fost in-
struit în conformitate cu caracterul sacru al misiunii Sale. Tendinţa 
Lui spre bine era o satisfacţie continuă pentru părinţii Lui.”88

În acelaşi context, ea scrie mai departe:
„Nimeni, privind faţa Sa copilăroasă, strălucind de viaţă, nu ar fi 

putut spune că Hristos era ca orice alt copil.”89

Observaţi cu atenţie că ea nu spune că Isus a fost diferit de alţi copii în sensul 
că S-a născut cu o natură umană diferită de a noastră. Mai degrabă, El nu a fost 
ca orice alt copil în sensul că  „mulţi copii sunt îndrumaţi şi dirijaţi greşit”90. Iar 
atunci când scrie că „tendinţa lui spre bine era o satisfacţie continuă pentru pă-
rinţii Lui”91, aceasta se referă evident la tiparul vizibil al deciziilor pe care le lua, 
din moment ce aceastea sunt singurele tendinţe – bune sau rele – pe care obser-
vatorii umani le pot vedea. Acest citat nu neagă în niciun fel lupta interioară a lui 
Isus cu înclinaţiile carnale. Înseamnă pur şi simplu că direcţia aleasă pentru viaţa 
Sa – tendinţa din cuvintele şi faptele Sale – îi făceau fericiţi pe părinţii Lui.

Faptul că acest pasaj se referă la natura superioară, nu la cea inferioară, reiese 
clar atunci când Ellen White vorbeşte despre faţa lui Isus care „strălucea de via-

87. Idem, That I May Know Him, p. 140.
88. Idem, Sons and Daughters of God, p. 134.
89. Idem, Youth’s Instructor, 8 septembrie 1898.
90. Idem, Sons and Daughters of God, p. 134.
91. Ibidem.
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ţă”92. De ce anume străluceşte faţa – fericire şi bucurie sau răutate şi egocentrism 
– este o chestiune de alegere, nu de naştere.

Concluzie: relevanţa practică

Poziţia noastră în această discuţie determină o diferenţă majoră în luptele prac-
tice din vieţile noastre. Relevanţa ei este auzită în intimitatea orei devoţionale di-
nainte de răsărit, când tânărul cere stăruitor putere pentru a învinge forţele pof-
tei, urmând să fie mângâiat de înţelegerea faptului că Salvatorul său a supus chiar 
acelei ispite93. Importanţa sa este simţită în biroul executiv şi în curtea muncito-
rului, când frustrarea şi iritarea întâlnesc asigurarea că Domnul nostru a învins 
chiar acele sentimente94. Splendoarea ei luminează ca raza soarelui inima tinerei 
adolescente a cărei familie are o istorie a incestului, când învaţă că aceasta a fost 
parte şi a arborelui genealogic al lui Isus (Geneza 19:32-38; Rut 4:10; Matei 1:5).

Avocatul Clarence Darrow, cunoscut pentru apărarea celor asupriţi, este ce-
lebru pentru cuvintele: „Aş prefera să fiu prietenul muncitorului, decât să fiu 
muncitorul.” Isus nu S-a mulţumit doar cu a fi prieten al celor pe care a venit să-i 
salveze (Ioan 15:15). El a venit să fie unul dintre ei (Evrei 2:14-18).

Următorul citat indică atât natura umană moştenită a lui Isus, cât şi felul ispite-
lor cu care S-a confruntat:

„Dar mulţi spun că Isus nu a fost ca noi, că El nu a fost aşa cum 
suntem noi în lume; că El a fost divin şi, de aceea, noi nu putem birui 
cum a biruit El. Dar aceasta nu este adevărat: «Căci, negreşit, El nu 
a luat asupra Lui natura îngerilor, ci a luat asupra Lui sămânţa lui 
Avraam. (…) Şi prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a su-
ferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.» (Evrei 2:16-18). 
Hristos cunoaşte încercările păcătosului; El cunoaşte ispitele sale. El 
a luat asupra Sa natura noastră; El a fost ispitit în toate lucrurile ca şi 
noi. El a plâns. El a fost omul durerii, obişnuit cu suferinţa.”95

Observaţi cum natura umană, pe care Isus a luat-o, şi ispitele pe care El le-a 
îndurat, sunt reprezentate de sămânţa lui Avraam – care este, desigur, natura 
umană căzută. Chiar mai direct, citatul de mai sus spune că „Hristos cunoaşte 
încercările păcătosului; El cunoaşte ispitele sale.”96 Ispitele lui Adam cel fără pă-
cat, din Eden, cu siguranţă nu sunt avute în vedere aici. Încercările păcătosului, 

92. Idem, Youth’s Instructor, 8 septembrie 1898.
93. Idem, Un apel solemn, p. 78; a se vedea şi Our High Calling, p. 337.
94. Idem, Hristos lumina lumii, p. 88, 734-735; SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 931; From the 
Heart, p. 237.
95. Idem, Ye Shall Receive Power, p. 368.
96. Ibidem (subliniere adăugată).

ispitele păcătosului sunt cele pe care pasajul spune că Isus le-a experimentat. 
Păcătoşii sunt ispitiţi dinăuntru, din dorinţele naturii căzute, carnale. În acest fel, 
conform citatului, Domnul nostru a făcut posibil ca noi să biruim.

Într-un alt citat, ea scrie:
„Domnul cere acum ca fiecare fiu şi fiică a lui Adam, prin credinţa 

în Isus Hristos, să-I slujească în natura umană pe care o avem acum. 
Domnul Isus a trecut prăpastia creată de păcat. El a legat pământul 
de cer şi pe omul finit cu Dumnezeul infinit. Isus, răscumpărătorul 
lumii, a putut ţine poruncile lui Dumnezeu în acelaşi fel în care ome-
nirea le poate ţine.”97

Ultima dată când am verificat, „natura umană pe care o avem acum”98 este că-
zută. În această natură Isus a dat omenirii un exemplu de păzire desăvârşită a 
poruncilor – pentru că, într-adevăr, citatul de mai sus spune că Isus „a putut păzi 
poruncile lui Dumnezeu în acelaşi fel în care omenirea le poate ţine”99. Acest 
adevăr nu poate fi afirmat sau accentuat suficient de des!

În final, profetul modern declară:
„În propria noastră putere, este cu neputinţă să aducem la tăcere 

pretenţiile naturii noastre decăzute. Pe calea aceasta, Satana va aduce 
ispitele asupra noastră. Hristos ştia că vrăjmaşul va veni la orice fi-
inţă omenească, încercând să profite de slăbiciunile moştenite şi să-i 
ademenească, prin minciunile şi viclenia lui, pe toţi aceia care nu 
şi-au pus încrederea în Dumnezeu. Păşind pe terenul pe care omul 
trebuie să meargă, Domnul a pregătit calea pentru ca noi să biruim. 
El nu vrea să fim într-o poziţie dezavantajată în lupta cu Satana. El 
nu vrea să ne lăsăm intimidaţi şi descurajaţi de atacurile şarpelui. 
«Îndrăzniţi», zice El, «Eu am biruit lumea.» (Ioan 16:33).”100 

97. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 929.
98. Ibidem.
99. Ibid.
100. Idem, Hristos lumina lumii, pp. 122-123.
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IV

Scopul mântuirii biblice

În primul nostru articol am menţionat următoarea afirmaţie a apostolului Pavel 
cu privire la autoritatea întregii Scripturi în probleme de ordin spiritual:

„Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te facă înţelept 
în ce priveşte mântuirea prin credinţa care este în Hristos Isus. Toată 
Scriptura este dată prin inspiraţia lui Dumnezeu şi este de folos pen-
tru învăţătură, mustrare, îndreptare şi instruire în neprihănire.” (2 
Timotei 3:15-16, KJV)

Am observat că acest pasaj nu doar confirmă autoritatea întregului corp al 
Scripturii, Vechiul şi Noul Testament, dar în special o confirmă pe cea a Vechiu-
lui Testament, privitor la doctrina mântuirii prin credinţa în Isus. Aceasta pentru 
că, după toate probabilităţile, scrierile Vechiului Testament erau singurele Sfinte 
Scripturi disponibile în timpul anilor de formare ai lui Timotei. Tânărul ucenic 
al lui Pavel, la fel ca bereenii descrişi în Faptele apostolilor 17:11, nu avea un alt 
standard obiectiv cu care să testeze susţinerile doctrinale sau morale.

Baza vechi testamentară a neprihănirii prin credinţă

Deosebit de important pentru prezenta discuţie este faptul că Pavel declară că 
Scripturile din care Timotei a fost învăţat din pruncie „pot să (îl) facă înţelept în 
ce priveşte mântuirea prin credinţa care este în Hristos Isus” (2 Timotei 3:15). De 
aici rezultă că doctrina neprihănirii prin credinţă (sau mântuirea prin credinţă), 
învăţată de Pavel şi ceilalţi apostoli, este în primul şi cel mai important rând un 
concept al Vechiului Testament. Pavel confirmă acest lucru în primul capitol al 
cărţii Romani, unde afirmaţia „cel neprihănit va trăi prin credinţă” este precedată 
de sintagma „este scris” (Romani 1:17), versetul trăgându-şi autoritatea din sursa 
lui, Habacuc 2:4.

Dar aceasta nu este singura referinţă din Vechiul Testament pe care Pavel îşi 
fundamentează discursul despre neprihănirea prin credinţă. În Romani capitolul 
4, Pavel face următoarea referire la unul dintre psalmii lui David, care ne ajută 
să înţelegem un punct-cheie în controversa actuală din adventism cu privire la 
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mântuire – anume, la ce se referă Pavel când spune că fiinţele umane nu sunt 
mântuite prin fapte (Romani 3:20, 28; Galateni 2:16; Efeseni 2:8-9):

„Tot astfel şi David numeşte fericit pe omul acela căruia Dumnezeu, 
fără fapte, îi atribuie neprihănirea. «Ferice», zice el, «de aceia ale că-
ror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite! Ferice de 
omul căruia Domnul nu-i impută păcatul!».” (Romani 4:6-8, KJV)

Acest pasaj este, desigur, preluat din Psalmul 32:1-2:
„Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice de 

omul căruia nu-i impută Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie!” 
(KJV)

Această ultimă parte a Psalmului 32:2 este în mod deosebit importantă, pen-
tru că ne duce cu gândul la pasajele din Vechiul şi Noul Testament care vorbesc 
despre condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a primi iertarea divină. Punând 
împreună pasajele de mai sus, devine clar nu doar că Dumnezeu atribuie credin-
ciosului neprihănirea „fără fapte”, ci şi că El face aceasta doar pentru cei „în duhul 
cărora nu este viclenie” (Psalmul 32:2).

Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, Isus este declarat ca fără vicleşug (Is-
aia 53:9; 1 Petru 2:21-22 ), la fel cum este şi ultima generaţie de creştini la a doua 
venire a lui Hristos (Ţefania 3:13; Apocalipsa 14:5). Înţelegem mai bine afirmaţia 
lui David despre cei lipsiţi de viclenie, ca fiind cei calificaţi să primească iertarea 
lui Dumnezeu, când luăm în atenţie următoarele pasaje vechi testamentare care 
explică condiţiile de primire a milei şi iertării:

„Dacă poporul Meu, care este chemat după Numele Meu, se va 
smeri, se va ruga şi va căuta faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, 
îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele şi-i voi tămădui ţara.” (2 
Cronici 7:14, KJV)

„Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturi-
seşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.” (Proverbe 28:13).

„Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gându-
rile lui, să se întoarcă la Domnul şi El va avea milă de el, la Dumne-
zeul nostru, pentru că El îl va ierta din abundenţă.” (Isaia 55:7, KJV)

Isus a arătat clar, de asemenea, care sunt condiţiile pentru a primi iertarea Ta-
tălui Său:

„Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va 
ierta greşelile voastre. Dar, dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici 
Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.” (Matei 6:14-15)

Avem şi următoarea afirmaţie chiar din partea apostolului Pavel:

„Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dum-
nezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi îndreptăţiţi.” (Romani 
2:13, KJV)

Aşezând împreună aceste versete, devine clar că umilirea, mărturisirea şi pă-
răsirea păcatului, un duh lipsit de viclenie, dorinţa de a-i ierta pe alţii şi armonia 
cu legea divină sunt necesare pentru a primi iertarea, sau îndreptăţirea, de la 
Dumnezeu. Când, pe de altă parte, Biblia spune că nu suntem mântuiţi prin fapte 
(Romani 3:20,28; Galateni 2:16; Efeseni 2:8-9), ea vorbeşte despre pietatea de 
suprafaţă, produsă de sine, care nu are legătură cu convertirea şi harul transfor-
mator al lui Dumnezeu (Romani 2:17-23). Vom analiza acest subiect mai profund 
pe măsură ce înaintăm în studiu.

Originea vechi testamentară a neprihănirii biblice prin credinţă este mai de-
parte formulată în Evrei capitolul 11, în enumerarea numeroşilor oameni virtuoşi 
din Vechiul Testament care au săvârşit, „prin credinţă”, fapte neprihănite. Poate 
cel mai puternic dintre aceste exemple este Noe, descris în versetul 7:

„Prin credinţă, Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lu-
cruri care încă nu se vedeau, mişcat de credinţă a făcut un chivot ca 
să-şi scape casa, prin care a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al 
neprihănirii care se capătă prin credinţă.” (KJV)

Cum a devenit Noe un moştenitor al neprihănirii prin credinţă? Construind un 
chivot, scăpându-şi casa de potop şi osândind lumea prin exemplul său.

Condiţiile vieţii veşnice

Atunci când înţelegem că neprihănirea prin credinţă, biblică, include faptele 
sfinţirii făcute posibile prin Duhul Sfânt (de exemplu: Deuteronomul 30:11-14; 
Romani 10:6-8; Galateni 5:5; 6:15; Filipeni 3:8-11; Evrei 11:7), este clar că nu 
există niciun conflict (sau măcar tensiune) între doctrina din Biblie a mântuirii 
prin credinţă şi doctrina din Biblie (la fel de importantă) a ascultării prin puterea 
Duhului ca parte a condiţiilor mântuirii.  Atât Isus (Matei 7:21; 19:16-26; Luca 
10:25-28), cât şi Pavel (Romani 2:6-10, 13; 8:13; Evrei 5:9) arată clar că mântui-
rea omului este condiţionată de ascultare, deşi amândoi arată la fel de clar că doar 
prin puterea împărtăşită de cer este posibilă o astfel de ascultare (Matei 19:26; 
Ioan 15:5; Romani 8:13).

Ellen White repetă învăţăturile lui Isus şi Pavel privitoare la condiţiile mântuirii 
în citate precum:

„Învăţătorul legii L-a întrebat pe Isus ce trebuia să facă pentru a 
putea moşteni viaţa veşnică. Isus l-a trimis la poruncile Tatălui Său, 
spunându-i că ascultarea de ele era necesară pentru mântuirea lui. 
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Hristos i-a spus că el cunoştea poruncile, şi că dacă va asculta de ele 
va avea viaţă.”1

„Când învăţătorul legii a venit la Hristos, spunând: «Învăţătorule, 
ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?», Mântuitorul nu i-a 
zis: «Crede, doar crede, şi vei fi mântuit», ci «Ce este scris în lege? 
Cum citeşti în ea?» (…) Aici este combătută învăţătura greşită că 
omul nu are nimic altceva de făcut decât să creadă. Viaţa veşnică ne 
este data cu condiţia ca noi să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu.”2

„Ţinerea acestor (zece) porunci rezumă întreaga datorie a omului 
şi reprezintă condiţia pentru viaţa veşnică. Acum se pune întrebarea: 
«Va împlini omul cerinţele? Îl va iubi el înainte de toate pe Dumne-
zeu, iar pe semenul său ca pe el însuşi?» Nu există nicio cale prin 
care omul să facă aceasta prin propria-i putere. Puterea divină a lui 
Hristos trebuie adăugată efortului omenesc.”3

„Acultarea desăvârşită (din partea creştinului) de toate poruncile 
lui Dumnezeu deschide pentru el porţile cetăţii sfinte.”4

„Evanghelia care trebuie predicată oricărui neam, oricărei seminţii, 
oricărei limbi şi oricărui norod prezintă adevărul în propoziţii clare, 
arătând că ascultarea este condiţia dobândirii vieţii veşnice. Hristos 
împărtăşeşte neprihănirea Sa tuturor celor care Îi permit să înlăture 
de la ei păcatele.”5

„Slavă lui Dumnezeu, El ne însoţeşte la fiecare pas de-a lungul dru-
mului, dacă dorim să fim mântuiţi în felul stabilit de Hristos – prin 
ascultare de cerinţele Sale.”6

„Numai prin puterea lui Dumnezeu poţi fi în poziţia din care să 
beneficiezi de harul Său, în care să fii un instrument al neprihănirii. 
Dumnezeu nu-ţi cere să-ţi controlezi numai gândurile, ci şi pasiunile 
şi sentimentele. Mântuirea ta depinde de stăpânirea ta de sine.”7

„Dragostea nu poate exista acolo unde conversaţia poporului care 
se pretinde a fi a lui Dumnezeu este alcătuită din discuţii asupra ero-
rilor şi greşelilor altora. Când se procedează aşa, cuvintele lui Hristos 

1. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 679.
2. Idem, Review and Herald, 26 iunie 1900.
3. Idem, Signs of the Times, 24 noiembrie 1887.
4. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 920.
5. Ibid., SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 972.
6. Idem, This Day With God, p. 72.
7. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 561.

sunt tratate cu indiferenţă şi dispreţ, de parcă omul slab şi greşit a 
găsit o altă cale spre cer în afara celei stabilite de Domnul – ascultare 
de poruncile lui Dumnezeu.”8

„Dumnezeu doreşte ca toţi să pună în practică adevărurile clare ale 
cuvântului Său în legătură cu mântuirea omului. Dacă ei sunt împli-
nitori ai cuvântului, care este clar şi puternic în simplitatea lui, nu vor 
da greş în a-şi desăvârşi un caracter creştin. Ei vor fi sfinţiţi prin ade-
văr, iar printr-o smerită ascultare de el îşi vor asigura viaţa veşnică.”9

„Cei care se înrolează în armata lui Hristos trebuie să se supună în 
toate privinţele autorităţii Sale şi să ia în considerare voia Sa. Ascul-
tarea absolută este condiţia mântuirii. Legea lui Dumnezeu trebuie 
ascultată în toate detaliile. Mântuirea noastră constă în a face din 
legea Sa regula noastră, din viaţa Sa modelul nostru, din slava Sa 
singura noastră ţintă.”10

„Primindu-L pe Hristos ca mântuitor personal, bărbaţii şi femeile 
pot sta fermi împotriva inspitelor vrăjmaşului. Fiinţele umane pot 
avea viaţa veşnică dacă acceptă principiile cerului şi Îi permit lui 
Hristos să le aducă inima şi mintea în ascultare de legea lui Iehova.”11

„Cei care refuză darul lui Hristos vor simţi într-o bună zi apăsarea 
remuşcării. Ascultarea deplină de legea lui Dumnezeu este condiţia 
mântuirii. Cei care o refuză şi nu-L acceptă pe Hristos, vor deveni 
plini de resentimente faţă de Dumnezeu.”12

„Termenii în care are loc mântuirea fiecărui fiu şi fiică a lui Adam 
sunt subliniaţi aici. Se afirmă clar că condiţia pentru a obţine viaţa 
veşnică este ascultarea de poruncile lui Dumnezeu.”13

„Marele dar al mântuirii ne este oferit gratuit, prin Isus Hristos, cu 
condiţia ca noi să ascultăm de legea lui Dumnezeu.”14

„Creştinii trebuie să se ridice şi să-şi îndeplinească datoriile ne-
glijate, pentru că mântuirea sufletelor lor depinde de eforturile lor 
individuale.”15

8. Idem, Review and Herald, 22 iulie 1890.
9. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 694.
10. Idem, Signs of the Times, 15 noiembrie 1899.
11. Idem, From the Heart, p. 181.
12. Idem, Manuscript Releases, vol. 18, pp. 73-74.
13. Idem, Review and Herald, 26 octombrie 1897.
14. Idem, Signs of the Times, 15 decembrie 1887.
15. Idem, Christian Service, p. 96.
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„Tăgăduirea de sine este condiţia mântuirii.”16

Conform Bibliei, această condiţie a ascultării este atât pentru iertarea păcatelor 
din trecut ale credinciosului (îndreptăţire), (Romani 3:24; Efeseni 1:7; Coloseni 
1:14), cât şi pentru renaşterea spirituală prin Duhul Sfânt inclusă în lucrarea de 
îndreptăţire (Tit 3:5-7) şi pentru lucrarea de sfinţire a Duhului (2 Tesaloniceni 
2:13). (Vom analiza scopul şi însemnătatea îndreptăţirii biblice imediat.)

Biblia arată la fel de clar că îndreptăţirea şi sfinţirea sunt ambele realizate în 
vieţile creştinilor prin sângele lui Isus (Efeseni 1:7; Coloseni 1:14; Evrei 10:29; 
13:12, 20-21). Ellen White explică în următorul citat cum ascultarea perfectă ce-
rută de legea lui Dumnezeu, ca şi condiţie a mântuirii, este îndeplinită prin ne-
prihănirea atribuită şi împărtăşită:

„Condiţia dobândirii vieţii veşnice este astăzi exact aceeaşi care 
a fost dintotdeauna: aceeaşi care a fost în grădina Edenului înainte 
de căderea primilor noştri părinţi: ascultare desăvârşită de legea lui 
Dumnezeu, o neprihănire desăvârşită. Dacă viaţa veşnică s-ar acorda 
în alte condiţii, care să ceară mai puţin decât aceasta, atunci fericirea 
întregului Univers ar fi în primejdie. Atunci calea pentru păcat ar fi 
liberă, cu tot cortegiul lui de vaiuri şi mizerie, care ar rămâne veşnice.

Pentru Adam a fost posibil, înainte de căderea sa în păcat, să-şi 
formeze un caracter neprihănit prin ascultare de legea lui Dumne-
zeu. Dar el a dat greş în a face aceasta şi, prin păcatul său, natura 
noastră este decăzută, şi nu ne putem face pe noi înşine neprihăniţi. 
Deoarece suntem păcătoşi, nesfinţi, nu putem păzi în mod desăvârşit 
legea sfântă. Noi nu avem o neprihănire a noastră, cu care să facem 
faţă, să răspundem cerinţelor legii lui Dumnezeu. Dar Hristos a găsit 
o cale de scăpare pentru noi. El a trăit pe pământ în mijlocul încer-
cărilor şi ispitelor, pe care şi noi le întâmpinăm. El a trăit o viaţă fără 
păcat. A murit pentru noi şi acum Se oferă să ia păcatele noastre şi să 
ne dea în schimb neprihănirea Sa. Dacă te predai Lui şi-L primeşti 
ca mântuitor personal, atunci, aşa păcătoasă cum ar fi fost viaţa ta, 
eşti socotit neprihănit prin meritele Lui. Caracterul Domnului Hris-
tos este pus atunci în locul caracterului tău şi eşti primit înaintea lui 
Dumnezeu ca şi când n-ai fi păcătuit niciodată.

Mai mult decât atât, Domnul Hristos schimbă inima. El locuieş-
te prin credinţă în inima ta. Trebuie să păstrezi această legătură cu 
Hristos prin credinţă şi printr-o continuă consacrare a voinţei tale 
Lui şi, atâta vreme cât faci acest lucru, El va lucra în tine şi voinţa şi 
înfăptuirea, după buna Sa găsire cu cale. Astfel poţi spune: «Viaţa pe 

16. Idem, Bible Echo, 9 decembrie 1895.

care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumne-
zeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.» (Galateni 
2:20). De aceea spunea Domnul Hristos ucenicilor Săi: «Fiindcă nu 
voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi.» (Matei 10:20). 
Atunci, având pe Hristos lucrând în tine, vei putea da pe faţă acelaşi 
spirit şi face aceleaşi fapte bune: fapte ale neprihănirii şi ascultării.

Aşadar, noi nu avem nimic în noi înşine cu care să ne mândrim. Nu 
avem niciun motiv pentru înălţare de sine. Singura noastră speranţă 
este în neprihănirea Domnului Hristos, atribuită nouă, şi în cea ela-
borată17 de Duhul Său, lucrând în noi, şi prin noi.”18

Observaţi cu atenţie fiecare idee regăsită în pasajul de mai sus:
Condiţiile vieţii veşnice de astăzi sunt aceleaşi cu cele din Eden – ascultare de-

săvârşită de legea lui Dumnezeu.
Adam putea asculta de legea lui Dumnezeu în natura sa necăzută.
Însă din cauza naturii noastre căzute, cauzată de călcarea de lege a lui Adam, o 

astfel de ascultare nu este posibilă pentru noi.
Hristos însă a pregătit o cale de scăpare pentru noi, prin viaţa Sa lipsită de 

păcat şi moartea de jerftă, făcând posibil ca El să ia păcatele noastre şi să ne dea 
neprihănirea Sa.

Pentru credincios, viaţa lui Hristos este acum în locul vieţii sale trecute de pă-
cat, iar el este acceptat înaintea lui Dumnezeu ca şi cum nu ar fi păcătuit nicio-
dată.

Mai mult, Isus schimbă inima, rămâne în credincios prin credinţă şi face posibil 
ca el să „dea pe faţă acelaşi spirit şi să facă aceleaşi fapte bune” ca cele pe care El 
le-a făcut – „faptele neprihănirii şi ascultării”19.

Apoi ea scrie:
„Singura noastră speranţă este în neprihănirea Domnului Hristos, 

atribuită nouă, şi în cea elaborată de Duhul Său, lucrând în noi, şi prin 

17. Cuvântul „wrought” folosit aici este verb, nu substantiv. „To wrought” înseamnă a face sau a 
lucra ceva într-un mod îngrijit sau decorativ, a elabora, a împodobi, a ornamenta etc. Am redat 
aici însemnătatea acestui cuvânt englezesc pentru a scoate în evidenţă sensul dat de Ellen White 
lucrării Duhului Sfânt în noi – neprihănirea. Pentru că acest cuvânt este tradus în Calea către 
Hristos ca substantiv, schimbând într-o oarecare măsură profunzimea teologică a pasajului, l-am 
întrebat pe Kevin Paulson dacă este verb sau substantiv. Răspunsul lui a fost: „Cuvântul «wrou-
ght» este în mod clar un verb, deoarece este un cuvânt ce arată o acţiune” („The word “wrought” 
is clearly a verb, as it is an action word.” – K. Paulson). Ellen White descrie aici lucrarea nepri-
hănirii cu cele două aspecte ale ei: atribuire şi împărtăşire, n.ed.
18. Ellen White, Calea către Hristos, pp. 62-63.
19. Ibid.
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noi.”20

Singura noastră speranţă pentru ce? Pentru a îndeplini condiţiile vieţii veşnice 
stabilite clar în paginile anterioare – ascultare desăvârşită de legea lui Dumne-
zeu21.  Şi cum sunt îndeplinite aceste condiţii de creaturile căzute, cărora le lipseş-
te puterea înnăscută de a asculta a lui Adam? Prin Isus care ne acoperă păcatele 
trecute cu neprihănirea Sa şi care face posibil – prin rămânerea Sa în inimile 
noastre prin credinţă – să ascultăm aşa cum El a ascultat.

Anumite voci din adventismul contemporan par să ridice obiecţii serioase la 
afirmaţiile anterioare ale Bibliei şi spiritului profeţiei. Ele vor să ne facă să cre-
dem că „transformarea spirituală (…) nu are niciun merit în mântuire”22, că „este 
o singură cale pentru a deveni neprihăniţi, anume prin neprihănirea atribuită a 
lui Hristos”23 şi că „temeiul fundamental al aprobării cuiva la judecată nu este 
dat de faptele credinciosului împuternicite de Duhul Sfânt, ci de neprihănirea 
lui Hristos”24. Dar citatele inspirate de mai sus, alături de altele pe care le vom 
analiza, fac clar faptul că „faptele credinciosului umplut de Duhul Sfânt” şi „ne-
prihănirea lui Hristos” sunt unul şi acelaşi lucru. Cum ar putea „transformarea 
spirituală” să nu aibă „niciun merit în mântuire” în lumina unor versete precum 
cele care urmează?

„De la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, prin sfinţirea 
Duhului şi credinţa adevărului.” (2 Tesaloniceni 2:13, KJV)

„El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci 
după îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea 
făcută de Duhul Sfânt.” (Tit 3:5, KJV)

Sfinţirea este prezentată în scrierile inspirate ca neprihănirea fără pată a lui 
Hristos, la fel ca îndreptăţirea, iar niciuna nu este descrisă ca inferioară sau su-
perioară celeilalte. Singura deosebire privitoare la meritul şi primirea de către 
Dumnezeu, regăsită în Scriptură şi scrierile lui Ellen White – ilustrată atât de 
clar în versetul de mai sus din Tit – este între „neprihănirea produsă de sine”, pe 
de o parte, şi neprihănirea atribuită şi împărtăşită, de cealaltă parte. Ellen White 
depune mărturie în acealaşi sens:

„Aşadar, noi nu avem nimic în noi înşine cu care să ne mândrim. 
Nu avem niciun motiv pentru a ne înălţa pe noi înşine. Singura noas-

20. Ibidem (subliniere adăugată).
21. Ibid., p. 62.
22. Adelina Alexe, „Last Generation Theology, Part 6: Biblical Perspectives: Sin”, 30 mai 2019.
23. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 7: Biblical Perspectives: Justification”,  7 iunie 2019.
24. Jiří Moskala şi John C. Peckham (ed.), God’s Character and the Last Generation (Nampa, ID: 
Pacific Press Publishing Assn, 2018), p. 98.

tră speranţă este în neprihănirea Domnului Hristos, atribuită nouă, 
şi în cea elaborată de Duhul Său, lucrând în noi, şi prin noi.”25

„Inima mândră se luptă să câştige mântuirea, dar atât dreptul de a 
intra în cer, cât şi pregătirea pentru cer se găsesc în neprihănirea lui 
Hristos.”26

Într-un alt loc din scrierile lui Ellen White, dreptul de a intra în cer este identi-
ficat cu îndreptăţirea, iar pregătirea cu sfinţirea27. Ambele, în citatele de mai sus, 
sunt identificate cu neprihănirea lui Isus.

Primirea de către Dumnezeu

Apostolul Pavel scrie în cartea Efeseni:
„Spre lauda slavei harului Său (al lui Dumnezeu), prin care ne-a 

făcut să fim primiţi în Preaiubitul Lui.” (Efeseni 1:6, KJV)
Unele persoane din adventismul contemporan au ajuns să creadă că această 

primire se face doar prin îndreptăţire, şi deloc prin sfinţire. Într-o descriere ne-
gativă a experienţei sale trecute, cineva a afirmat recent:

„Am văzut îndreptăţirea ca pe o iertare a păcatelor mele trecute, 
dar după convertire, am simţit nevoia de a depinde de sfinţirea mea 
ca temei pentru primirea mea continuă înaintea lui Dumnezeu. Din 
moment ce faptele de ascultare păreau că niciodată nu corespund 
standardului divin, nu aveam siguranţa mântuirii.”28

„Am ajuns să înţeleg că nu trebuie să realizez o lucrare de curăţire 
pentru ca Dumnezeu să mă primească; mai degrabă, primesc curăţi-
rea pentru că El deja m-a primit.”29

Am putea avea accepţiuni diferite cu privire la „primire”: dacă cineva foloseşte 
acest termen pentru a se referi la dragostea lui Dumnezeu pentru păcătos, cu 
siguranţă noi primim lucrarea Sa de curăţire în vieţile noastre datorită faptului că 
Dumnezeu ne primeşte în felul acesta. Dar dacă vorbim despre primirea pentru 
mântuire, nu putem decât să ne amintim cuvintele lui Petru din casa lui Corneliu, 
când a declarat că „ci că în orice neam, cine se teme de (Dumnezeu) şi lucrează 
neprihănire este primit de El” (Faptele apostolilor 10:35). Potrivit Bibliei, Dum-
nezeu iubeşte întreaga lume (Ioan 3:16), dar în ceea ce priveşte mântuirea, nu 

25. Ellen White, Calea către Hristos, p. 63.
26. Idem, Hristos lumina lumii, p. 300.
27. Idem, Solii către tineret, p. 35.
28. J. Moskala and J. Peckham (ed), God’s Character and the Last Generation, p. 86.
29. Martin F. Hanna, Darius W. Jankewicz şi John W. Reeve (ed.), Salvation: Contours of Adventist 
Soteriology (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2018), pp. 405-406.
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toată lumea este primită de El.
Ellen White, vorbind despre neprihănirea atribuită şi împărtăşită, declară că 

„neprihănirea prin care suntem îndreptăţiţi ne este atribuită; neprihănirea prin 
care suntem sfinţiţi ne este împărtăşită”.30

Ţinând cont de aceasta, să analizăm următorul citat al lui Ellen White despre 
primirea noastră de către Dumnezeu:

„Viaţa şi moartea lui Hristos pentru omul păcătos au avut scopul 
de a-l face să beneficieze din nou de favoarea lui Dumnezeu, împăr-
tăşindu-i neprihănirea care să poată împlini cerinţele legii şi să fie 
primit de Tatăl.”31

În altă parte ea scrie:
„Acesta (Exodul 19:7-8) este angajamentul pe care poporul lui 

Dumnezeu îl are de făcut în aceste ultime zile. Primirea lor de către 
Dumnezeu depinde de îndeplinirea evlavioasă a condiţiilor conven-
ţiei încheiate cu El. Dumnezeu îi include în legământul Său pe toţi cei 
care Îl vor asculta.”32

„Mulţi dintre cei care pretind a crede adevărurile probatoare în 
aceste ultime zile se poartă de parcă Dumnezeu nu observă lipsa 
lor de respect şi neascultarea lor făţişă faţă de principiile legii Sale 
sfinte. Legea este expresia voinţei Sale şi prin ascultare de acea lege 
Dumnezeu plănuieşte să-i accepte pe copiii oamenilor ca fii şi fiice 
ale Sale.”33

„Nu există nicio cale de întoarcere spre nevinovăţie şi viaţă în afară 
de pocăinţa pentru călcarea legii lui Dumnezeu şi credinţa în merite-
le jertfei divine, care a suferit pentru călcările tale de lege din trecut. 
Eşti primit în Preaiubitul Lui cu condiţia ascultării de poruncile Cre-
atorului tău.”34

„Prin Isus există compasiune divină între Dumnezeu şi fiinţele 
umane care, prin ascultare, sunt acceptate în Cel preaiubit. În acest 
fel, omenirea se conformează voinţei divinităţii, împlinind cuvintele: 
«Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.» Poporul lui Dumnezeu 
care păzeşte poruncile lui Dumnezeu va umbla în lumina neprihăni-

30. Ellen White, Solii către tineret, p. 35.
31. Idem, Credinţa şi faptele, p. 118.
32. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 1103.
33. Idem, Sons and Daughters of God, p. 45.
34. Idem, Signs of the Times, 15 decembrie 1887.

rii lui Hristos, faţa lor va radia bucurie şi recunoştinţă, vor fi plini de 
veselie în asigurarea: «Ferice de cei care ţin poruncile Lui, ca să aibă 
drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate.» (KJV)”35

„Prin ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu, ei sunt primiţi în 
Preaiubitul Lui.”36

„Credinţa noastră ne cere să ridicăm standardul reformei şi să fa-
cem paşi înainte. Separarea de lume în mod practic este condiţia ac-
ceptării noastre de către Dumnezeu.”37

Ne putem întreba cum s-a putut ca adventişti de ziua a şaptea credincioşi să 
tăgăduiască că „(ei) depind de sfinţire (…) ca bază a primirii (lor) continue îna-
intea lui Dumnezeu”38, în timp ce Ellen White – pe care autorul citat aici pretinde 
că o crede – afirmă atât de clar că „pentru ca omul să poată păstra îndreptăţirea, 
este necesară o ascultare continuă, printr-o credinţă activă şi vie, care lucrează 
din dragoste şi curăţă sufletul”39.

Cu siguranţă, ceea ce facem prin propria putere, în afară de convertire, nu poa-
te realiza nimic în privinţa mântuirii şi primirii înaintea lui Dumnezeu. Dar ci-
tatele anterioare din Scriptură şi Ellen White arată clar că ascultarea produsă de 
naşterea din nou şi sfinţire este condiţia ca noi să fim acceptaţi de Dumnezeu.

Îndreptăţirea biblică: scop şi esenţă

Criticii recenţi ai teologiei ultimei generaţii insistă că îndreptăţirea „nu include 
procesul unei transformări etice. Îndreptăţirea este considerarea sau socotirea 
unei persoane ca neprihănită (Geneza 16:6; Romani 4:3-6), nu a face o persoană 
neprihănită”.40 Într-o altă declaraţie, acelaşi autor  scrie: „Îndreptăţirea este de-
clararea judiciară a achitării, opusul condamnării (Geneza 3:15; Romani 5:16), şi 
nu o condiţie etică.”41

Dar Biblia arată clar că atunci când Dumnezeu declară ceva ca fiind într-un 
anumit fel, acel lucru devine realitate. Când Dumnezeu a spus la creaţiune: „Să 
fie lumină”, Biblia raportează: „Şi a fost lumină.” (Geneza 1:3). Când Isus i-a spus 
leprosului care a venit la El pentru vindecare: „Fii curăţit!”, Biblia raportează: 
„Îndată a fost curăţită lepra lui.” (Matei 8:3). Ellen White redă această realitate 

35. Idem, Review and Herald, 3 mai 1898.
36. Idem, Signs of the Times, 28 decembrie 1891.
37. Idem, Sfaturi pentru sănătate, p. 51.
38. J. Moskala şi J. Peckham (ed.), God’s Character and the Last Generation, p. 86.
39. Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 180 (în engl., p. 366).
40. J. Moskala şi J. Peckham (ed.), God’s Character and the Last Generation, p. 83.
41. Ibidem, p. 69.
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biblică în comentariul teologiei îndreptăţirii lui Pavel din cartea Romani:
 „La Creaţiune, «El zice, şi se face; porunceşte, şi ce porunceşte ia 

fiinţă». El «cheamă lucrurile care nu sunt ca şi cum ar fi.» (Psalmii 
33:9; Romani 4:17); căci atunci când le cheamă, ele sunt.”42

Deja am obervat versetele biblice care spun clar că mărturisirea păcatului, 
părăsirea păcatului şi disponibilitatea de a-i ierta pe alţii sunt condiţii pentru a 
primi iertarea lui Dumnezeu (2 Cronici 7:14; Proverbe 28:13; Isaia 55:7; Matei 
6:14-15; 1 Ioan 1:9). Aceste condiţii cer o inimă lipsită de viclenie, transformată. 
Autorul de mai sus, care se referă la Romani 4:3-6, ar trebui să citească urmă-
toarele două versete şi să se meargă înapoi la sursa lor din psalmul 32, în care 
cel căruia Domnul nu-i impută nicio nelegiuire este cel „în duhul căruia nu este 
viclenie” (versetul 2).

Cu alte cuvinte, atât condiţiile prealabile, cât şi procesul îndreptăţirii biblice 
implică o schimbare lăuntrică prin putere divină. Pavel face o declaraţie în acelaşi 
sens, când scrie, punând în contrast faptele realizate de noi cu puterea Duhului 
de a ne naşte din nou:

„El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci 
după îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea 
făcută de Duhul Sfânt,  pe care L-a vărsat din belşug peste noi prin 
Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată îndreptăţiţi prin 
harul Lui, să ne facem moştenitori după nădejdea vieţii veşnice.” (Tit 
3:5-7, KJV).

Ellen White, comentând însemnătatea iertării divine – pe care o identifică cu 
îndreptăţirea atunci când scrie că „iertarea şi îndreptăţirea sunt unul şi acelaşi 
lucru”43 – face următoarele observaţii cu privire la experienţa îndreptăţirii:

„Să fim iertaţi aşa cum Hristos iartă, nu înseamnă doar să fim ier-
taţi, ci să fim înnoiţi în duhul minţii noastre. Domnul spune: «Vă voi 
da o inimă nouă.» Chipul lui Hristos trebuie să fie imprimat asupra 
fiecărei minţi, inimi şi suflet.”44

„Îndreptăţirea înseamnă iertare. Înseamnă că inima, curăţată de 
faptele moarte, este pregătită să primească binecuvântarea sfinţirii.”45

„Iertarea lui Dumnezeu nu este un simplu act juridic, prin care ne 
scapă de osândă. Nu este numai iertare de păcat, ci smulgere din pă-
cat. Este revărsarea iubirii răscumpărătoare, care transformă inima. 

42. Ellen White, Educaţie,  p. 254.
43. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1070.
44. Idem, Review and Herald, 19 august 1890.
45. Idem, Ye Shall Receive Power, p. 96.

David avea ideea corectă despre iertare, când se ruga: «Zideşte în 
mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi sta-
tornic.» (Psalmii 51:10).”46

„Primind neprihănirea atribuită (a lui Hristos), prin puterea trans-
formatoare a Duhului Sfânt, noi devenim ca El.”47

„Harul lui Hristos purifică în timp ce iartă şi îi face pe oameni po-
triviţi pentru cerul sfânt.”48

Observaţi cum fiecare dintre citatele de mai sus privesc schimbarea interioară 
a credinciosului prin Duhul Sfânt ca parte a procesului de iertare (îndreptăţire), 
nu ca simplu rezultat al acestui proces. Trebuie să respingi regulile de bază ale 
gramaticii şi sintaxei pentru a susţine că citatele de mai sus prezintă altceva decât 
definiţia neprihănirii atribuite, care este atât declarativă, cât şi transformatoare.

Nu este corect să afirmăm, aşa cum pretinde o autoare adventistă contempora-
nă, că potrivit teologiei ultimei generaţii „îndreptăţirea include sfinţirea”49. Dar 
este corect să afirmăm că faza transformatoare a îndreptăţirii începe procesul 
de sfinţire. Când se iau în considerare toate dovezile inspirate, cea mai bună de-
scriere a diferenţei dintre îndreptăţire şi sfinţire  este aceeaşi cu diferenţa dintre 
a te căsători şi a rămâne căsătorit – dintre începerea unei relaţii şi adâncirea şi 
întărirea ei ulterioară.

Aceiaşi critici ai teologiei ultimei generaţii, care resping aspectul transformator 
al îndreptăţirii, insistă că neprihănirea care îndreptăţeşte nu acoperă doar păca-
tele din trecut. Un astfel de critic dezaprobă faptul că „unii adventişti înţeleg că 
îndreptăţirea înseamnă «doar iertarea păcatelor trecute, când vii pentru prima 
dată la Hristos», şi că «după îndreptăţirea iniţială, primirea înainte lui Dumne-
zeu se bazează pe neprihănirea primită de la Hristos, care te face neprihănit şi 
deci acceptat în ochii lui Dumnezeu».”50

Mai devreme am citat un alt autor care scrie despre experienţa sa din trecut, pe 
care acum o dispreţuieşte:

„Am văzut îndreptăţirea ca iertare a păcatelor mele trecute, dar 
după convertire, am simţit nevoia de a depinde de sfinţirea mea ca 
bază a primirii mele continue înaintea lui Dumnezeu.”51

46. Idem, Cugetări de pe muntele fericirilor , p. 114 (subliniere din original).
47. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1098; a se vedea Sons and Daughters of God, p. 346; 
The Upward Look, p. 328.
48. Idem, That I May Know Him, p. 336.
49. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 13: Biblical Perspectives: Final Thoughts”, 19 iulie 
2019.
50. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 7: Biblical Perspectives: Justification”,  7 iunie 2019.
51. J. Moskala şi J. Peckham (ed.), God’s Character and the Last Generation, p. 86.
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Din nou, ne amintim citatul lui Ellen White: „Pentru ca omul să poată păstra 
îndreptăţirea, este necesară o ascultare continuă, printr-o credinţă activă şi vie, 
care lucrează din dragoste şi curăţă sufletul.”52 În aceeaşi carte, ea scrie: „Binecu-
vântarea îndreptăţirii este păstrată printr-o predare continuă a voinţei, printr-o 
ascultare continuă.”53

Ultimele decade din istoria adventismului au fost martorele creşterii populari-
tăţii în anumite cercuri a definirii îndreptăţirii ca „o umbrelă continuă”54, „iertare 
extremă”55 sau „umbrelă a harului veşnic”56. Dar nici Scriptura, nici scrierile lui 
Ellen White nu ne învaţă astfel de concepte. Niciun citat inspirat nu îl asigură pe 
creştin că păcatele de mâine sunt iertate azi. Din moment ce Biblia stipulează că 
păcatele trebuie să fie mărturisite şi părăsite pentru a fi iertate (2 Cronici 7:14; 
Proverbe 28:13; Isaia 55:7), cum pot fi iertate păcatele viitoare înainte ca ele să 
fie comise, cu atât mai puţin părăsite?

În ciuda susţinerilor contrare, scrierile lui Ellen White arată clar că acoperirea 
judiciară (legală) oferită de îndreptăţirea biblică se aplică doar păcatelor trecute 
şi păcatelor din neştiinţă. Analizaţi următorul citat, pe care l-am menţionat an-
terior:

„Dacă te predai Lui (Hristos) şi-L primeşti ca mântuitor personal, 
atunci, aşa păcătoasă cum ar fi fost viaţa ta, eşti socotit neprihănit prin 
meritele Lui. Caracterul Domnului Hristos este pus atunci în locul 
caracterului tău şi eşti primit înaintea lui Dumnezeu ca şi când n-ai fi 
păcătuit niciodată.”57

Observaţi sublinierea adăugată mai sus: „aşa păcătoasă cum ar fi fost viaţa ta” 
şi „n-ai fi păcătuit”. Aceasta se referă evident la trecut. Citatul nu spune „aşa pă-
cătoasă cum este viaţa ta şi va fi mereu pe pământ”. Nici nu spune că „eşti primit 
înaintea lui Dumnezeu ca şi când nu vei mai păcătui din nou niciodată”. Citatul se 
concentrază pe păcatele trecute. Acelaşi lucru este adevărat pentru următoarele 
citate ale lui Ellen White:

„Hristos suportă pedeapsa fărădelegilor din trecut ale omului; şi 
împărtăşindu-i omului neprihănirea Sa, face posibilă pentru om as-

52. Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 180 (în engl., p. 366).
53. Ibid., p. 195  (în engl., p. 397).
54. J. Robert Spangler, „Ask the Editor”, Ministry, octombrie 1978, p. 11.
55. Colin Cook, „Which Door to Heaven?”, These Times, septembrie 1979, p. 14.
56. Keavin Hayden, Lifestyles of the Remnant (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 
Assn, 2001), p. 24; a se vedea J. David Newman, „Can I Know I’m Saved?”, Adventist Review, 24 
august  2006, p. 26.
57. Ellen White, Calea către Hristos, p. 62 (subliniere adăugată).

cultarea de sfânta lege a lui Dumnezeu.”58

„Legea cere neprihănire – o viaţă neprihănită, un caracter desă-
vârşit; şi aşa ceva omul nu poate da. El nu poate satisface cerinţele 
legii sfinte a lui Dumnezeu. Dar Isus Hristos, venind ca om pe pă-
mânt, a trăit o viaţă sfântă şi a dezvoltat un caracter desăvârşit. El le 
oferă pe acestea ca un dar de bunăvoie tuturor celor care vor dori să 
le primească. Viaţa Sa stă pentru viaţa oamenilor. În acest fel, ei au 
iertarea păcatelor din trecut, prin îndurarea lui Dumnezeu. Mai mult 
decât atât, Hristos îi umple pe oameni cu atributele lui Dumnezeu. El 
reface caracterul lor după chipul caracterului divin, o ţesătură dum-
nezeiască de putere şi frumuseţe spirituală. În acest fel, adevărata 
neprihănire cerută de lege este împlinită în cel ce crede în Hristos.”59

„Nu există nicio cale de întoarcere spre nevinovăţie şi viaţă în afară 
de pocăinţa pentru călcarea legii lui Dumnezeu şi credinţa în merite-
le jertfei divine, care a suferit pentru călcările tale de lege din trecut. 
Eşti primit în Preaiubitul Lui cu condiţia ascultării de poruncile Cre-
atorului tău.”60

Ar trebui observat, de asemenea, că Biblia spune că Dumnezeu nu ţine seama 
de vremurile de neştiinţă (Faptele apostolilor 17:30) şi afirmă că „cine ştie să facă 
bine şi nu face, săvârşeşte un păcat” (Iacov 4:17). Ellen White afirmă cu privire 
la mijlocirea lui Hristos în cer pentru păcatele din neştiinţă:

„Mintea celor care îmbrăţişează această solie este îndreptată că-
tre sfânta sfintelor, unde Isus stă înaintea chivotului, făcând o ultimă 
mijlocire pentru toţi aceia pentru care mila încă zăboveşte şi pentru 
cei care au încălcat legea lui Dumnezeu din neştiinţă. Această ispăşi-
re se face atât pentru cei neprihăniţi morţi, cât şi pentru neprihăniţii 
aflaţi în viaţă. Ea îi include şi pe toţi cei care au murit încrezându-se 
în Hristos, dar care, neavând lumina asupra poruncilor lui Dumne-
zeu, au păcătuit încălcându-i preceptele fără să ştie.”61

Teologie romano-catolică?

Cei care au insistat recent că îndreptăţirea este doar declarativă, şi nu trans-
formatoare62, cred că poziţia lor coincide cu cea a reformatorilor protestanţi63 şi 

58. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1092 (subliniere adăugată).
59. Idem, Hristos lumina lumii, p. 762 (subliniere adăugată).
60. Idem, Signs of the Times, 15 decembrie 1887.
61. Idem, Scrieri timpurii, p. 254.
62. J. Moskala şi J. Peckham (ed.), God’s Character and the Last Generation, pp. 59-61,66-69,80-83.
63. Ibidem, pp. 59-62.
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susţin că acei adventişti care au o părere diferită asupra acestui subiect iau poziţia 
Bisericii Romano-Catolice împotriva Reformei Protestante64. Diferenţa făcută de 
criticii recenţi ai teologiei ultimei generaţii între teologia catolică şi protestantă a 
mântuirii este descrisă, în cuvintele unui învăţat des citat, drept „concentrare pe 
«diferenţa dintre neprihănirea atribuită şi neprihănirea împărtăşită»”65.

Deşi această pretenţie privitoare la îndreptăţirea transformatoare a fost auzită 
de mai multe ori în anumite segmente ale adventismului modern66, este o idee 
care induce în  eroare. Există doar un singur comentator inspirat, care vorbeşte 
pe subiectul Reformei Protestante, iar numele ei este Ellen G. White. Aici este 
descrierea pe care ea o face disputei dintre Martin Luther şi papalitate:

„Mulţi dintre enoriaşii săi (ai lui Luther) cumpăraseră astfel de 
certificate de iertare şi au început să vină la duhovnicul lor, mărtu-
risindu-şi diferitele lor păcate şi aşteptând iertarea, nu pentru că se 
pocăiseră şi doreau o schimbare, ci pe temeiul indulgenţei. Luther 
le-a refuzat iertarea şi i-a avertizat că, dacă nu se pocăiesc şi nu-şi 
schimbă viaţa, vor pieri în păcatele lor. (…) Acum Luther a intrat 
cu îndrăzneală în lucrarea lui de apărător al adevărului. Glasul lui 
a fost auzit de la amvon într-o avertizare solemnă şi stăruitoare. El 
a descoperit înaintea poporului caracterul ofensator al păcatului şi 
i-a învăţat că este imposibil pentru om ca prin propriile fapte să-şi 
uşureze vinovăţia sau să scape de pedeapsă. Nimic altceva decât po-
căinţa înaintea lui Dumnezeu şi credinţa în Hristos îl pot mântui pe 
păcătos.”67

Să ne amintim o altă afirmaţie din scrierile lui Ellen White: „Pocăinţa implică 
părere de rău pentru păcat şi întoarcere de la el.”68 Observaţi cum, potrivit penei 
inspirate, problema în învăţăturile catolice nu este ideea că pocăinţa şi trans-
formarea vieţii sunt necesare pentru a primi iertarea lui Dumnezeu, ci ideea că 
preocuparea cu ritualurile şi cerinţele oamenilor (de exemplu: cumpărarea in-
dulgenţelor) îl face pe om capabil să primească iertarea. Conform comentariului 
inspirat al lui Ellen White, aceasta a fost problema care a împărţit creştinătatea în 
secolul al XVI-lea. Nicio urmă de conflict între neprihănirea judiciară şi lucrarea 

64. Ibid., pp. 64-65.
65. Ibid., p. 61.
66. A se vedea Raoul Dederen, „Sanctification and the Final Judgment”, Ministry, mai 1978, p. 11; 
Martin Weber, More Adventist Hot Potatoes (Boise, ID: Pacific Press Publishing Assn, 1992), pp. 
39-52; Woodrow W. Whidden II, „The Antichrist: Is the Adventist Interpretation Still Viable?”, 
Adventist Review, 25 mai 2000, p. 11.
67. Ellen White, Tragedia veacurilor, pp. 128-129.
68. Idem, Calea către Hristos, p. 23.

Duhului Sfânt nu este identificată de pana inspirată drept cauză a acestui eveni-
ment central din istoria creştină.

Legalismul şi „faptele neprihănirii” aşa cum sunt definite de pana inspirată

Ce vrea să spună Pavel când scrie că Dumnezeu ne atribuie neprihănirea „fără 
fapte” (Romani 4:6)? După cum am observat anterior, el scrie despre faptele 
motivate de eul propiu, superficiale şi lăudăroase, menţionate în capitolele an-
terioare ale epistolei sale, făcute în lipsa convertirii (Romani 2:17-23). Evident, 
„fără fapte” nu înseamnă fără lucrarea transformatoare a Duhului Sfânt sau fără 
cooperarea omului împuternicit de Duhul pentru a face acea lucrare (Filipeni 
2:12-13), deoarece doar acea lucrare realizată şi împuternicită de Duhul poate 
face pe cineva să împlinească condiţiile pentru a primi iertarea divină – un duh 
lipsit de viclenie (Psalmul 32:2), umilire (2 Cronici 7:14), părăsire a păcatului 
(2 Cronici 7:14; Proverbe 28:13; Isaia 55:7) şi disponibilitate de a-i ierta pe alţii 
(Matei 6:14-15).

Natura „faptelor” realizate de noi, pe care Pavel le disociază de mântuirea omu-
lui, este în special clarificată în Efeseni 2, unde sintagma „nu de la voi înşivă” este 
pusă în paralel cu sintagma „nu prin fapte” (versetele 8-9, KJV). Faptul că Pavel 
continuă spunând „ca să nu se laude nimeni” (versetul 9) arată şi mai clar despre 
ce fel de fapte vorbeşte Pavel – cele ale pietăţii ipocrite, de suprafaţă, care duce 
la mândrie (Romani 2:17-23), diferită de ascultarea făcută posibilă prin Duhul, 
care duce la umilinţă (Galateni 5:22-23). Prima nu poate mântui pe nimeni. Cea 
de-a doua, după cum am observat, formează o componentă cheie a condiţiilor 
mântuirii biblice.

Comentând relatarea cu tânărul bogat, Ellen White face diferenţă între asculta-
rea pe care Hristos a numit-o condiţie a mântuirii şi „ascultarea legalistă”, super-
ficială, pe care Dumnezeu nu o va primi:

„Dumnezeu ne-a dat o regulă de purtare, pe care fiecare slujitor al 
Lui trebuie s-o urmeze – ascultarea de legea Sa; nu doar o ascultare 
legalistă, ci o ascultare care pătrunde în viaţă şi este reprodusă în 
caracter.”69

În peste 50 de referinţe, Ellen White foloseşte termenul de „religie legalistă”. 
Următoarele citate sunt reprezentative pentru definiţia pe care ea o dă acestei 
expresii:

„Acela care încearcă să ajungă la cer prin faptele proprii de păzire 
a legii încearcă să facă ceva imposibil. Nu este nicio siguranţă pentru 
cel care are o religie legalistă, o formă de evlavie.”70

69. Idem, Hristos lumina lumii, p. 523; a se vedea Youth’s Instructor, 27 mai 1897.
70. Idem, Hristos lumina lumii, p. 172.
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„Duhul de robie caută continuu să trăiască în conformitate cu re-
ligia legalistă, încercând să împlinească pretenţiile legii prin propria 
putere.”71

„Pretenţiile înalte, formele, ceremoniile, oricât de impunătoare, nu 
fac inima bună şi caracterul curat. Adevărata dragoste pentru Dum-
nezeu este un principiu activ, un agent care curăţă. Cărturarii şi fari-
seii erau foarte meticuloşi în trăirea literei legii, dar Hristos le-a spus 
ucenicilor Săi: «Dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea 
cărturarilor şi a farieilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.» Ce 
declaraţie surprinzătoare a fost aceasta! Ea a dat pe faţă caracterul 
insuficient al religiei legaliste, fireşti; a descoperit nevoia de schimba-
re morală şi necesitatea iluminării divine. (…) Ei (iudeii) erau foarte 
atenţi la practicarea circumciziei, dar nu înţelegeau nevoia de a avea 
inima curată.  Ei înălţau prin vorbe poruncile lui Dumnezeu, dar re-
fuzau să le înalţe prin viaţa practică; religia lor era doar o piatră de 
poticnire pentru oameni.”72

„Pastorii care predică sunt de acord că este nevoie de puterea Du-
hului lui Dumnezeu în convingerea cu privire la păcat şi convertirea 
sufletelor şi că puterea aceasta trebuie să însoţească predicarea cu-
vântului, dar ei nu înţeleg suficient importanţa de a avea o cunoaş-
tere practică şi profundă a sa. Sărăcia de har şi de putere a influenţei 
divine a adevărului asupra propriei inimi îi împiedică să înţeleagă 
lucrurile spirituale şi să prezinte nevoia categorică a bisericii de 
această putere. Prin urmare, ei înaintează şchiopătând, piperniciţi în 
creşterea spirituală, deoarece lucrarea lor pastorală conţine o religie 
legalistă. Puterea harului lui Dumnezeu nu este înţeleasă ca fiind o 
necesitate reală, un principiu care nu este trecător.”73

„«Dar celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a 
dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.» Aceşti oameni nu au 
doar o credinţă cu numele, o teorie a adevărului, o religie legalistă, ci 
ei cred cu un scop, însuşindu-şi cele mai bogate daruri ale lui Dum-
nezeu.”74

Observaţi că niciunul dintre aceste citate nu defineşte legalismul sau religia 
legalistă drept încredere în puterea transformatoare a Duhului Sfânt pentru a fi 

71. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1077.
72. Idem, Review and Herald,  30 aprilie 1895.
73. Idem, Solii alese, vol. 3, p. 100 (în engl., p. 189).
74. Idem, Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, p. 94.

primiţi de Dumnezeu. Naşterea din nou şi sfinţirea sunt departe de pietatea de 
suprafaţă condamnată în citatele de mai sus. Niciodată Scriptura sau scrierile 
lui Ellen White nu pun semnul egal între legalism şi faptele neprihănirii, pe de o 
parte, şi cooperarea dintre efortul divin şi uman pentru mântuire, pe de altă parte 
(a se vedea Filipeni 2:12-13; Coloseni 1:28-29).

Neajunsul omului şi meritele lui Hristos

În „registrul” lui Dumnezeu nu există ideea de merit al omului. Aceasta pentru 
că tot ceea ce avem, vine de la El.  Unul dintre cele mai puternice pasaje biblice 
despre neprihănirea prin credinţă este în declaraţia pe care regele David o face 
în ultima sa rugăciune înaintea lui Israel: „Totul vine de la Tine şi din ale tale Ţi-
am adus.” (1 Cronici 29:14, KJV). Ellen White citează acest verset de trei ori în 
câteva pagini, explicând de ce este imposibil să existe „meritul creaturii”75.

Dar meritul creaturii este cu totul diferit de meritul Creatorului, care în voca-
bularul lui Ellen White este doar un alt termen pentru neprihănirea lui Hristos. 
Iar Ellen White arată clar că meritele lui Hristos nu sunt doar atribuite credincio-
sului, ci şi împărtăşite. Citate precum următoarele explică clar:

„Devenind părtaşi ai naturii Sale divine, învăţăm să deosebim ispi-
tele lui Satana şi, în puterea harului Său, biruim stricăciunea care este 
în lume prin pofte. Cel care a fost cândva o fiinţă umană păcătoasă 
poate fi şlefuit şi curăţat prin meritele împărtăşite ale lui Hristos, şi 
poate sta înainte semenilor săi ca împreună-lucrător cu Dumnezeu.”76

„Pe măsură ce contemplăm aceste bogăţii, vom intra în posesia lor 
şi vom descoperi meritele jertfei lui Hristos, protecţia neprihănirii 
Lui, dragostea Lui inexprimabilă, plinătatea înţelepciunii Lui şi pute-
rea Lui de a ne prezenta înaintea Tatălui fără pată, fără zbârcitură sau 
altceva de felul acesta.”77

„Când legea lui Dumnezeu este astfel sădită în sufletul credinciosu-
lui, el se apropie de viaţa veşnică prin meritele lui Isus. (…) Timpul 
de probă, de încercare, este acum, în această viaţă. Îngerii lui Dum-
nezeu urmăresc dezvoltarea caracterului şi cântăresc valoarea mora-
lă. Toată chestiunea este cuprinsă în întrebarea: Este el ascultător sau 
neascultător de poruncile lui Dumnezeu? A fost păcătosul schimbat 
în această lume, prin meritele lui Hristos, astfel încât să fie potrivit 
pentru a se alătura societăţii cereşti?”78

75. Idem, Credinţa şi faptele, pp. 20-23.
76. Idem, This Day With God, p. 151; a se vedea Signs of the Times, 17 februarie 1909.
77. Idem, In Heavenly Places, p. 34.
78. Idem, Sons and Daughters of God, p. 50.
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„Prin meritele lui Hristos omul poate fi făcut în stare să pună la 
lucru puterile cele mai nobile ale fiinţei sale şi să îndepărteze păcatul 
din suflet.”79

„Prin meritele sângelui Său, poţi birui orice inamic spiritual şi co-
recta orice defect de caracter.”80

Anterior în acest articol am citat un autor adventist contemporan care pretinde 
că „transformarea spirituală (…) nu are niciun merit în mântuire”81.  Citatele de 
mai sus arată clar că nu este aşa. Întreaga neprihănire a lui Hristos, cea care sfin-
ţeşte şi, de asemenea, îndreptăţeşte, are merit în mântuire, pentru simplul motiv 
că provine din aceeaşi sursă divină.

Având acest principiu în minte, trebuie să analizăm un citat al lui Ellen White 
care este foarte răspândit printre criticii teologiei ultimei generaţii, care vorbeşte 
despre cuvintele şi acţiunile credincioşilor adevăraţi, cuvinte şi acţiuni care au 
nevoie de curăţare prin meritele lui Hristos:

„Serviciile religioase, rugăciunile, laudele şi mărturisirea plină de 
pocăinţă a păcatului se înalţă din inima credincioşilor adevăraţi spre 
sanctuarul ceresc asemenea fumului de tămâie, dar, pentru că vin 
prin canalele degradate ale umanităţii, ele sunt atât de întinate încât, 
dacă nu ar fi curăţite de sângele lui Hristos, nu ar putea să aibă nici-
odată vreo valoare înaintea lui Dumnezeu. Ele nu se înalţă în curăţie 
şi, dacă Mijlocitorul care Se află la dreapta lui Dumnezeu nu ar curăţi 
şi nu ar prezenta totul prin neprihănirea Sa, ele nu ar fi vrednice să 
fie primite de Dumnezeu. Toate jertfele de tămâie care se înalţă din 
sanctuarele pământeşti trebuie să fie îmbibate de stropii sângelui lui 
Hristos, care aduce curăţire. El ţine înaintea Tatălui cădelniţa merite-
lor Sale, în care nu este nicio urmă de decădere pământească. El adu-
nă în cădelniţa aceasta rugăciunile, laudele şi mărturisirile poporului 
Său şi pune lângă acestea neprihănirea Sa desăvârşită. Astfel, înmi-
resmată cu meritele jertfei de ispăşire a lui Hristos, jertfa de tămâie 
se înalţă înaintea lui Dumnezeu, fiind întru totul vrednică de primit. 
Apoi sunt date răspunsuri pline de har.”82

Se presupune că această curăţire prin sânge descrisă aici este judiciară, făcând 
curat din punct de vedere legal, ceea ce într-un sens practic, spiritual, rămâne 
pătat şi necurat.

79. Idem, This Day With God, p. 124.
80. Idem, Sons and Daughters of God, p. 227.
81. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 6: Biblical Perspectives: Sin”, 30 mai 2019.
82. Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 170 (în engl., p. 344).

Dar aşa cum am menţionat în primul articol al acestei serii, „mărturiile însele 
vor fi cheia care va explica soliile prezentate, aşa cum Scriptura este explicată de 
Scriptură”83. Alte citate care folosesc acelaşi limbaj sau un limbaj similar celui de 
mai sus, prezintă curăţirea prin sângele şi meritul lui Isus ca internă şi practică, 
dar nu judiciară:

„Înaintea credinciosului este pusă posibilitatea minunată de a fi 
asemenea lui Hristos, ascultător de toate principiile legii. Dar, prin 
sine însuşi, omul este incapabil să atingă această stare. Cuvântul lui 
Dumnezeu declară că sfinţenia pe care ar trebui să o aibă credincio-
sul mai înainte de a putea fi mântuit este rezultatul lucrării harului 
divin atunci când el se supune îndrumării şi influenţelor înfrânătoare 
ale Duhului adevărului. Ascultarea omului poate fi făcută desăvârşită 
numai prin tămâia neprihănirii lui Hristos, care umple cu mireasmă 
fiecare act al ascultării.”84

„Nu-I vom da atunci lui Hristos lucrurile pentru care El a murit ca 
să le răscumpere? Dacă vei face aceasta, El îţi va sensibiliza conşti-
inţa, înnoi inima, sfinţi sentimentele, curăţa gândurile şi pregăti toate 
puterile tale, ca ele să lucreze pentru El. Fiecare motiv şi fiecare gând 
vor fi aduse în stăpânire faţă de Isus Hristos. Cei care sunt fii ai lui 
Dumnezeu Îl vor reprezenta pe Hristos în caracter. Faptele lor vor fi 
înmiresmate de infinita gingăşie, compasiune, dragoste şi puritate a Fiului 
lui Dumnezeu. Şi cu cât mintea şi trupul sunt mai supuse Duhului Sfânt, 
cu atât mai plăcută va fi pentru El mireasma jertfei noastre.”85

„Omului i se permite să folosească bunurile lui Dumnezeu. În acest 
fel, el este încercat şi pus la probă. Inima lui trebuie să fie înmiresmată 
cu tămâia neprihănirii lui Hristos. Mântuitorul trebuie să lucreze în El 
voinţa şi înfăptuirea, după bunul Lui plac.”86

„Dacă înţelegerea noastră ar putea fi înviorată să primească aceas-
tă minunată lucrare a Mântuitorului pentru salvarea noastră, ni s-ar 
aprinde în inimi o dragoste arzătoare, adâncă. Atunci ne-ar alarma 
apatia şi indiferenţa noastră rece. Devotamentul total şi generozita-
tea, alimentate de o iubire plină de recunoştinţă, vor aduce şi celui 
mai mărunt dar, jertfei de bunăvoie, un miros plăcut, divin, făcând 
darul de o valoare inestimabilă. Însă, după ce vom fi dat de bunăvoie 

83. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 15 (în engl., p. 42).
84. Idem, Faptele apostolilor, p. 532 (subliniere adăugată).
85. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 909 (subliniere adăugată).
86. Idem, Review and Herald, 26 noiembrie 1901 (subliniere adăugată).
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răscumpărătorului nostru tot ceea ce suntem capabili să oferim, ori-
cât de valoros ar fi pentru noi, dacă privim obligaţia noastră de re-
cunoştinţă faţă de Dumnezeu aşa cum este ea în realitate, tot ceea ce 
vom fi dăruit ni se va părea sărac şi insuficient. Dar îngerii iau aceste 
daruri, care nouă ni se par sărace, le prezintă înaintea tronului ca pe 
o jertfă de un miros plăcut şi sunt primite.”87

„Jertfa adusă lui Dumnezeu fără un spirit de reverenţă şi recunoş-
tinţă nu este acceptată. Inima umilă, recunoscătoare şi reverenţioasă 
dă jertfei un parfum plăcut şi o face acceptabilă înaintea lui Dumne-
zeu.”88

Într-un alt citat, ea scrie că:
„Meritele lui Isus trebuie amestecate cu rugăciunile şi eforturile 

noastre, altfel ele sunt la fel de lipsite de valoare ca jertfa lui Cain. 
Dacă am putea vedea toată activitatea instrumentelor omeneşti, aşa 
cum apare ea înaintea lui Dumnezeu, am înţelege că doar lucrarea 
făcută prin multă rugăciune, care este sfinţită de meritul lui Hristos, 
va rezista în faţa judecăţii.”89

Vorbind despre consacrarea esenţială pentru slujitorii evangheliei, ea declară:
„Nu este prea mult din partea niciunui slujitor, chiar dacă posedă 

talente mari sau mici, să se dea pe el însuşi lui Dumnezeu pentru a 
fi sfinţit şi făcut potrivit pentru serviciul Său. Poţi da tot ce ai şi tot 
ce eşti, şi tot nu va fi nimic fără meritul sângelui care sfinţeşte darul. 
Dacă cei care ocupă poziţii de răspundere şi-ar multiplica talentele 
de o mie de ori, serviciul lor tot nu ar avea nicio valoare înaintea lui 
Dumnezeu fără ca Hristos să fie unit cu jertfele lor.”90

„Numai lucrul săvârşit cu multă rugăciune şi sfinţit prin meritele lui 
Hristos se va dovedi în cele din urmă a fi folositor spre bine.”91

Deşi citatul anterior cu privire la  „canalele degradate” este citat în mod repetat 
într-o carte recentă care atacă teologia ultimei generaţii92, nu se dă atenţie celor-
lalte scrieri ale lui Ellen White în care este folosit acest limbaj, aşa cum se arată 
în citatele de mai sus şi în altele. Foarte evident, procesul descris aici nu este ju-

87. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 3, pp. 396-397.
88. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1118.
89. Idem, Christian Service, p. 263 (subliniere adăugată).
90. Idem, Manuscript Releases, vol. 2, p. 337 (subliniere adăugată).
91. Idem, Hristos lumina lumii, p. 362 (subliniere adăugată).
92. J. Moskala  şi J. Peckham (ed.), God’s Character and the Last Generation, pp. 57, 76, 85, 111, 
198-199, 262, 269, 280, 286.

diciar, ci intern şi transformator. Ellen White nu spune că rugăciunile, eforturile 
şi talentele noastre trebuie să fie îndreptăţite de meritele lui Hristos, ci sfinţite. 
Nicăieri ea nu afirmă, aşa cum o face cartea menţionată, că „până şi faptele noas-
tre bune au nevoie de iertare”93. Rugăciunile, lauda şi ascultarea noastră se înalţă 
prin canalele omeneşti degradate spre sanctuarul ceresc, dar dacă punem la un 
loc toate citatele de mai sus, observăm că în timp ce cuvintele şi faptele noastre se 
înalţă prin aceste canale –  nu atunci când ajung la cer – ele sunt curăţate.

93. Idib., p. 262; a se vedea Martin Weber, More Adventist Hot Potatoes (Boise, ID: Pacific Press 
Publishing Assn, 1992, p. 51.
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V

Ispăşirea biblică: natura şi timpul ei

În primul articol al seriei noastre, am citat o afirmaţie a lui Ellen White care 
cuprinde un principiu esenţial pentru a înţelege scrierile inspirate. Descriind lim-
bajul inspirat, Ellen White declară:

„Acelaşi cuvânt are semnificaţii diferite şi nu există câte un singur 
cuvânt pentru fiecare idee distinctă.”1

Când studiem doctrina biblică a ispăşirii, aşa cum este formulată în Scriptură 
şi scrierile lui Ellen White, principiul de mai sus este de maximă importanţă. 
Vom vedea că atât Biblia cât şi Ellen White folosesc cuvântul „ispăşire” pentru a 
descrie fiecare etapă a procesului identificat în scrierile inspirate prin acest cu-
vânt. Pentru a înţelege în mod corect ispăşirea biblică, toate aceste etape trebuie 
analizate, iar limbajul penei inspirate trebuie studiat în ansamblu.

Ispăşirea din sanctuar: şase etape

O autoare adventistă a susţinut recent că, potrivit teologiei ultimei generaţii, 
ispăşirea biblică are trei etape.2 De fapt, sunt şase:

Punerea mâinilor păcătosului pe animalul de jertfă (Leviticul 4:4.15.24.29).
Mărturisirea păcatului (Leviticul 5:5).
Înjunghierea animalului de jerftă (Leviticul 4:4, 15, 24; 5:8; 7:2).
Mijlocirea cu sângele jertfei (Leviticul 4:16-20; 25-26, 30-31, 34-35; 5:9-10; 

7:1-7).
Umilirea sufletului şi curăţirea sa de păcat în Ziua Ispăşirii (Leviticul 16:30; 

23:27-30).
Alungarea şi moartea ţapului de trimis (Leviticul 16:10).
În versetele de mai sus, ispăşirea este privită ca mijlocul prin care omul primeş-

te iertarea de păcat (Leviticul 4:20, 26, 31, 35). În fiecare dintre situaţiile descrise 

1. Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 6 (în engl. p. 20).
2. Adelina Alexe, „Last Generation Theology, Part 13: Biblical Perspectives: Final Thoughts”, 19 
iulie 2019.
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aici, păcătosul trebuia să-şi pună mâinile pe animalul de jerftă (Leviticul 4:4, 15, 
24, 29), în acest fel transferând păcatul respectiv asupra jertfei. În articolul pre-
cedent, am trecut în revistă condiţiile biblice pentru primirea iertării lui Dum-
nezeu, care includ mărturisirea şi părăsirea păcatului, un duh lipsit de viclenie 
şi disponibilitatea de a-i ierta pe alţii (2 Cronici 7:14; Psalmii 32:1-2; Proverbe 
28:13; Isaia 55:7; Matei 6:14-15; Romani 4:6-8; 1 Ioan 1:9). Punând  la un loc 
toate versetele anterioare, începem că pricepem tapiseria întreţesută a teologiei 
ispăşirii biblice.

Mai mult, Biblia spune că ispăşirea era înfăptuită doar atunci când preotul mij-
locea cu sângele jertfei în sanctuar (Leviticul 4:16-20; 25-26, 30-31, 34-35; 5:9-
10; 7:1-7). Ideea aceasta devine esenţială când analizăm ce s-a realizat, de fapt, la 
cruce în procesul ispăşirii.

Pasajele de mai sus din Leviticul şi Numeri alcătuiesc fundamentul explicării 
de către Biblie a procesului ispăşirii, dezvoltat suplimentar în Noul Testament. 
Singura referire expresă la ispăşire în Noul Testament este, bineînţeles, Romani 
5:11, care în versiunea King James (engl.) vorbeşte de cei care „au căpătat acum 
ispăşirea”.  Comentariile marginale şi traducerile moderne folosesc aici cuvântul 
„împăcare” (cum este şi cazul traducerii Cornilescu, n.tr.), care este  într-adevăr 
cel mai bun sinonim pentru ispăşire din Scriptură (în engleză, cuvântul pentru 
ispăşire, „atonement”, se poate despărţi în „at-one-ment”: a uni, a readuce armo-
nia, a pune împreună, n.tr.). Familia umană este înstrăinată de Dumnezeu prin 
alegerea de a păcătui (Isaia 59:2), având din acest motiv nevoie de împăcare cu 
Dumnezeu. Ispăşirea lui Hristos în toate etapele ei este mijlocul prin care se re-
alizează această împăcare.

Împăcat cu Dumnezeu

Un număr ridicat de pasaje din Noul Testament prezintă crucea drept mijlocul 
prin care suntem împăcaţi cu Dumnezeu. Dar la o privire atentă asupra fiecărui 
pasaj e clar că tema este abordată cu scopul de a fi de folos, şi nu de a prezenta 
lucrurile cronologic. Să examinăm fiecare dintre aceste pasaje:

„Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dum-
nezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem 
împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.” (Romani 5:10)

„Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat 
cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; să mărtu-
risim că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinân-
du-le în seamă păcatele lor şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea 
acestei împăcări. Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; 
şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în 

Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Corinteni 5:18-
20, KJV)

„Şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi 
ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Şi pe voi, care 
odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi în mintea voastră prin faptele voas-
tre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, 
ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără 
vină; negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi 
în credinţă, fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei (Coloseni 
1:20-23, KJV)

Observaţi că dacă într-un loc Pavel spune „am fost împăcaţi cu Dumnezeu prin 
moartea Fiului Său” (Romani 5:10), iar în altul că Dumnezeu „ne-a împăcat cu 
El prin Isus Hristos” (2 Corinteni 5:18), într-un alt treilea loc îşi invită cititorii: 
„Împăcaţi-vă cu Dumnezeu” (2 Corinteni 5:20). Evident, primele două afirmaţii 
se referă la credincioşii convertiţi, în timp ce a treia este o invitaţie pentru cititorii 
care nu au fost încă convertiţi.

Declaraţia anterioară  a lui Pavel din 2 Corinteni 5 că „noi nu ne lăudăm singuri 
iarăşi înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă pe seama noastră” (versetul 
12, KJV) ne dovedeşte suplimentar că „noi” se referă la el însuşi şi la colegii lui 
evanghelişti care au experimentat puterea de împăcare a lui Dumnezeu, în timp 
ce „voi” se referă la ascultătorii lui, ceea ce include fără îndoială multe alte per-
soane care nu experimentaseră această împăcare.

Versetul din Romani care afirmă că „pe când eram vrăjmaşi am fost împăcaţi” 
(Romani 5:10) trebuie pus alături de versetul pe care l-am citit din Coloseni 1, 
care afirmă că „pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi în mintea voastră 
prin faptele voastre rele, El v-a împăcat” (versetul 21, KJV). Aceste versete vor-
besc în mod clar despre cei care au părăsit faptele lor rele, folosindu-se de pute-
rea de împăcare a Calvarului. Fără îndoială, nu se poate referi la întreaga lume 
– cum ar fi fost dacă ispăşirea ar fi fost finalizată la cruce – ci îi include doar pe 
cei care au ales în mod voit, prin harul lui Dumnezeu, să renunţe la păcatele lor.

Trebuie, de asemenea, să observăm că 2 Corinteni 5:19, care prezintă lumea ca 
obiect principal al împăcării, foloseşte cuvântul „împăcând” – care este la timpul 
prezent. Niciodată Pavel nu spune că lumea a fost împăcată (timpul trecut). Ver-
setul spune şi „neţinându-le în seamă păcatele lor”. Dar când Pavel scrie în altă 
parte despre cei cărora Domnul nu le ţine în seamă păcatele, el citează un pasaj 
din Vechiul Testament care îi ataşează acestui fapt o condiţie – „în duhul căruia 
nu este viclenie” (Psalmul 32:2). Din nou, nu este posibil să se refere la întreaga 
lume, ci doar la cei care, prin harul lui Dumnezeu, întrunesc condiţiile necesare 
pentru a primi iertare.
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În altă parte, Noul Testament arată clar că lucrarea lui Hristos ca Mare Preot în 
cer este „ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului” (Evrei 2:17). Acesta este 
motivul pentru care apostolul Ioan ne asigură: „Dar dacă cineva a păcătuit, avem 
la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit” (1 Ioan 2:1). Observaţi că 
nu spune „Avem un Mântuitor care a murit pe Calvar”. Procesul ispăşirii şi al 
primirii iertării este acelaşi în Noul Testament, ca şi în Vechiul. Mărturisirea şi 
părăsirea păcatului rămân condiţii clar specificate (Matei 6:13-14; Romani 2:13; 
1 Ioan 1:9). Singura diferenţă între prezentarea acestui proces în cele două Tes-
tamente este că în Vechiul erau mai multe jerfte, mai mulţi preoţi şi un sanctuar 
pământesc, în timp ce în Noul este o singură jertfă, un singur preot şi un singur 
sanctuar ceresc.

Următoarele citate ale lui Ellen White confirmă ce am văzut din Scriptură – că 
împăcarea omului cu Dumnezeu prin sângele lui Hristos este o chestiune indi-
viduală, condiţionată de mărturisire, pocăinţă şi de puterea transformatoare a 
Duhului Sfânt:

„«Aţi văzut că, pe toţi aceia care vin la Mine, mărturisindu-şi pă-
catele, Eu îi primesc cu drag. Pe cel ce vine la Mine nu-l voi izgoni 
afară.» Toţi cei care îşi doresc, pot să fie împăcaţi cu Dumnezeu şi să 
primească viaţa veşnică.”3

„Este lucrarea convertirii şi a sfinţirii aceea de a-i împăca pe oa-
meni cu Dumnezeu, aducându-i în armonie cu principiile legii Sale.”4

„Legea lui Dumnezeu îl convinge pe cel păcătos. El îşi vede propria 
păcătoşenie în contrast cu neprihănirea pe care o pretinde legea, iar 
acest fapt îl conduce la umilinţă şi pocăinţă. El ajunge să fie împăcat 
cu Dumnezeu prin sângele lui Hristos.”5

„Prin jertfa de ispăşire a lui Hristos şi lucrarea Sa de mijlocire pen-
tru noi, ajungem să fim împăcaţi cu Dumnezeu. Sângele lui Hristos 
se va dovedi eficient pentru a spăla pata stacojie a păcatului.”6

Următorul citat arată clar că împăcarea pe care crucea o face posibilă nu este 
– aşa cum cred unii – un act involuntar realizat pentru întreaga lume, fără să se 
facă diferenţa între credincioşi şi necredincioşi:

„Pentru cel care Îl acceptă pe Hristos ca neprihănire a sa, ca sin-
gura sa speranţă, este declarată iertarea, pentru că Dumnezeu era în 
Hristos împăcând lumea cu Sine. Dreptatea, adevărul şi sfinţenia lui 

3. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 821.
4. Idem, Tragedia veacurilor, p. 467.
5. Idem, Credinţa şi faptele, pp. 53-54.
6. Idem, Signs of the Times, 20 ianuarie 1881.

Hristos, care sunt aprobate de legea lui Dumnezeu, formează cana-
lul prin care mila poate fi transmisă păcătosului care se pocăieşte şi 
crede. Cei care nu cred în Hristos nu sunt împăcaţi cu Dumnezeu; 
dar cei care au credinţă în El sunt ascunşi cu Hristos în Dumnezeu.”7

Nu există niciun conflict între cruce şi Sanctuar

Jerfa lui Isus pe Calvar şi mijlocirea subsecventă a lui Isus în sanctuarul ceresc 
sunt etape complementare şi successive ale procesului ispăşirii biblice. Nu exis-
tă niciun conflict între aceste două realităţi biblice, din moment ce prima este 
esenţială pentru a doua, iar a doua este imposibilă fără prima. În ritualul vechi 
testamentar, sângele jertfei nu putea realiza iertarea păcătosului până când pre-
otul nu făcea mijlocirea cu acest sânge (Leviticul 4:16-20; 25-26, 30-31, 34-35; 
5:9-10; 7:1-7) şi, în mod evident, mijlocirea cu sânge nu putea avea loc decât dacă 
animalul de jertfă era mai întâi omorât (Leviticul 4:4, 15, 24; 5:8; 7:2).

Acelaşi lucru este adevărat în Noul Testament. Sângele lui Isus a trebuit să fie 
vărsat înainte să se poată face mijlocirea cu el pentru că „fără vărsare de sânge nu 
este iertare” de păcate (Evrei 9:22). Mijlocirea cu acest sânge, făcută de Mijloci-
torul nostru ceresc, este cea care îl iartă, de fapt, pe păcătos (1 Ioan 2:1).

La fel de important este faptul că sângele lui Isus nu are doar scopul de a ierta, 
oricât de esenţială este, în mod clar, această funcţie a sa (Efeseni 1:7; Coloseni 
1:14). Noul Testament arată clar că sângele lui Isus îl şi sfinţeşte pe creştin (Evrei 
10:29; 13:12,20-21). Fără această lucrare de sfinţire, asistată de Duhul Sfânt, cru-
cea nu foloseşte la nimic. În cuvintele lui Ellen White:

„Duhul trebuia să fie dat ca o putere înnoitoare, căci, fără aceasta, 
jertfa lui Hristos n-ar fi folosit la nimic.”8

Într-un alt citat ea scrie că „mijlocirea lui Hristos în favoarea omului, din sanc-
tuarul de sus, este tot atât de importantă, pentru planul de mântuire, ca moartea 
Sa pe cruce”9. În acelaşi context, ea scrie despre cerinţa imperativă a biruinţei 
asupra păcatului şi cum mijlocirea lui Hristos în cer face posibilă această biruinţă:

„Prin defectele de caracter, Satana lucrează pentru a pune stăpâni-
re pe întreaga minte şi el ştie că, dacă aceste defecte sunt cultivate, va 
avea succes. De aceea el caută fără încetare să-i amăgească pe urmaşii 
lui Hristos cu sofisticăria lui fatală că este imposibil pentru ei să bi-
ruiască. Dar Isus mijloceşte în favoarea lor cu mâinile Sale rănite, cu 
trupul Său zdrobit şi declară tuturor acelora care Îl urmează: «Harul 

7. Idem, Sons and Daughters of God, p. 239.
8. Idem, Hristos lumina lumii, p. 671.
9. Idem, Tragedia veacurilor, p. 489.
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Meu îţi este de ajuns» (2 Corinteni 12: 9). «Luaţi jugul Meu asupra 
voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, 
şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun 
şi sarcina Mea este uşoară» (Matei 11, 29.30). Nimeni, deci, să nu 
socotească defectele sale ca fiind de nevindecat. Dumnezeu va da 
credinţă şi har pentru a le învinge.”10

Când studiem felul în care Ellen White foloseşte cuvântul „ispăşire”, trebuie 
să avem în minte principiul pe care l-am citat de câteva ori din scrierile ei, că 
„acelaşi cuvânt are semnificaţii diferite şi nu există câte un singur cuvânt pentru 
fiecare idee distinctă”11. Când vorbeşte despre o ispăşire finalizată la cruce, aşa 
cum se întâmplă de câteva ori12, ea foloseşte cuvântul „ispăşire” ca sinonim pen-
tru jertfă. În ciuda a ceea ce unii au susţinut, adventiştii de ziua a şaptea nu au 
avut niciodată vreun dubiu cu privire la caracterul complet al jertfei lui Hristos 
pe cruce. (Când aţi văzut ultima dată un adventist aducând ca jertfă un miel?)

În alte citate, Ellen White confirmă învăţătura Bibliei că ispăşirea include mij-
locirea preoţească şi că desăvârşirea caracterului pe pământ este făcută posibilă 
prin lucrarea din cer a Domnului nostru:

„Acum, când marele nostru preot face ispăşire pentru noi, trebuie 
să căutăm să devenim desăvârşiţi în Hristos.”13

„Acum, Hristos este în sanctuarul ceresc. Ce face acolo? Face ispă-
şire pentru noi, curăţind sanctuarul de păcatele poporului. De aceea, 
trebuie să intrăm prin credinţă împreună cu El în sanctuar, trebuie 
să începem lucrarea în sanctuarul sufletelor noastre. Trebuie să ne 
curăţim de orice întinăciune. Trebuie să ne curăţim «de orice înti-
năciune a cărnii şi a spiritului, ducându-ne sfinţirea până la capăt, în 
temere de Dumnezeu».”14

„Isus este Marele nostru Preot în cer. Ce lucrare îndeplineşte El? 
El mijloceşte şi face ispăşire pentru poporul Său, care crede în El.”15

„Astăzi, El (Hristos) face ispăşire pentru noi înaintea Tatălui. «Dar 
dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos 

10. Ibidem.
11. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 6 (în engl. p. 20).
12. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 364; That I May Know Him, p. 73; Review and 
Herald, 1 iulie 1890; 11 septembrie 1890; 24 septembrie 1901; Signs of the Times, 28 iunie 1899;  
16 august 1899.
13. Idem, Tragedia veacurilor, p. 623.
14. Idem, Materialele 1888, vol. 1, p. 127.
15. Idem, Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, p. 37.

cel neprihănit.» Arătând palmele mâinilor Sale, străpunse prin mâ-
nia şi prejudecata oamenilor răi, El spune despre noi: «V-am săpat 
în palmele Mele» (Isaia 49:16).”16

„Acum Mântuitorul nostru este Mijlocitorul nostru, făcând ispăşi-
re pentru noi înaintea Tatălui.”17

„Noi trăim în marea Zi antitipică a ispăşirii. Isus este acum în Sanc-
tuarul ceresc, făcând ispăşire pentru păcatele norodului.”18

„Când Hristos, Mijlocitorul, a rupt legăturile mormântului şi S-a 
înălţat pentru a lucra pentru om, El a intrat prima dată în sfânta 
unde, în virtutea jertfei Sale, a adus sacrificiul pentru păcatele oame-
nilor. Prin mijlociri şi cereri, El a prezentat înaintea lui Dumnezeu 
rugăciunile, pocăinţa şi credinţa poporului Său, curăţite de tămâia 
propriilor Sale merite. El a intrat apoi în sfânta sfintelor, pentru a 
face ispăşire pentru păcatele poporului şi pentru a curăţi sanctuarul. 
Lucrarea lui de mare preot întregeşte planul divin de mântuire, reali-
zând ispăşirea finală pentru păcat.”19

„Fiul divino-uman al lui Dumnezeu stă acum înaintea Tatălui, ple-
dând în favoarea noastră şi făcând ispăşire pentru fărădelegile noas-
tre.”20

„Hristos S-a arătat în trup, sângele Lui a fost vărsat – jertfă desă-
vârşită pentru păcatele lumii. Acum, Mijlocitorul nostru stă înaintea 
tronului de milă şi face ispăşire pentru poporul Său.”21

„De ce ne plângem de nori şi întuneric, când este deschisă o uşă a 
milei, iar Isus este implicat într-o lucrarea specială pentru noi, făcând 
ispăşire pentru noi şi prezentând numele noastre înaintea Tatălui?”22

„Lucrătorii lui Dumnezeu nu trebuie să se mulţumească să rămână 
în neştiinţă cu privire la lucrurile adânci ale Cuvântului Său. Mulţi nu 
fac niciun progres în a obţine cunoştinţe. Ei sunt slujitori indolenţi, 
care nu realizează importanţa adevărului pentru timpul acesta. (…) 
Ei nu caută să ajungă în armonie cu lucrarea lui Hristos din sanctua-

16. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7A, p. 481; a se vedea şi Sermons and Talks, vol. 2, p. 112.
17. Idem, Hristos biruitorul, p. 288.
18. Idem, From the Heart, p. 265.
19. Idem, Manuscript Releases, vol. 10, p. 157.
20. Idem, Sermons and Talks, vol. 2, p. 222.
21. Idem, Review and Herald, 6 mai 1884.
22. Ibidem, 24 noiembrie 1885.



Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii Ispăşirea biblică: natura şi timpul ei

134 135

rul ceresc, unde El face ispăşire pentru poporul Său.”23

„Hristos ca mare preot, făcând o ispăşire desăvârşită pentru păcat, 
stă singur în majestatea şi slava divină. Alţi mari preoţi erau doar 
tipuri, dar când El S-a arătat, necesitatea serviciului lor a dispărut. 
«Dar El, pentru că rămâne în veac, are o preoţie care nu se poate 
schimba. De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei 
ce vin la Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să facă 
mijlocire pentru ei.»”24

Citatele lui Ellen White de mai sus sunt în contrast clar cu afirmaţiile formulate 
recent de criticii teologiei ultimei generaţii, care insistă că „nu este cazul ca Isus să 
facă mijlocire suplimentară ca mijlocitor şi mare preot al nostru, aşa cum susţi-
nătorii TUG (teologiei ultimei generaţii) pretind”25, că „Hristos a asigurat o ispă-
şire completă, odată pentru totdeauna pentru noi la cruce”26 şi că „Calvarul este 
singurul loc în care ispăşirea s-a realizat de fapt”27. Citatele inspirate anterioare 
arată clar, în armonie cu ceea ce am văzut chiar din Scriptură (Leviticul 4:16-20; 
25-26, 30-31, 34-35; 5:9-10; 7:1-7), că ispăşirea este, de asemenea, „realizată, de 
fapt,” prin lucrarea lui Hristos în sanctuarul de sus.

Teologii se delectează cu paradoxuri, atunci când conversează energic în jurul 
meselor de la colegii sau universităţi.  Dar în gândurile muritorilor de rând, fără 
a menţiona experienţele practice ale vieţii, gândirea paradoxală are o utilitate 
foarte limitată. Criticii recenţi ai TUG au încercat să rezolve conflictul dintre 
insistenţa lor asupra ispăşirii finalizate la cruce şi citatele lui Ellen White precum 
cele expuse anterior, spunând că ispăşirea făcută de Isus la cruce a fost „comple-
tă, dar nu terminată”28.

Omului obişnuit, de rând – fără a-l mai aduce în discuţie pe omul raţional de 
pe stradă – acest fel de discurs pare circular, ba chiar neserios. (Imaginaţi-vă că 
aş tunde iarba unui prieten şi i-aş spune apoi că treaba mea a fost „completă, dar 
nu terminată”.) Am face mult mai bine ca în studiul nostru asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu să rămânem simplu la principiile inspirate de interpretare – cum este 

23. Ibid., 8 aprilie 1890.
24. Ibid., 17 martie 1903.
25. Jiří Moskala şi John C. Peckham (ed.), God’s Character and the Last Generation (Nampa, ID: 
Pacific Press Publishing Assn, 2018), p. 201; a se vedea şi pp. 203, 277.
26. Ibid., p. 277.
27. Ibid., p. 194.
28. Ibid., pp. 192, 193, 203, 205, 207, 210-211, 277; a se vedea şi Martin F. Hanna, Darius W. 
Jankewicz şi John W. Reeve (ed.), Salvation: Contours of Adventist Soteriology (Berrien Springs, 
MI: Andrews University Press, 2018), pp. 221-222.

cel al lui Ellen White despre semnificaţiile diferite ale limbajului inspirat29 – şi să 
permitem ca armonia dintre Scriptură şi Ellen White să ne călăuzească conclu-
ziile.

Ce a realizat crucea

În timp ce procesul ispăşirii biblice nu s-a finalizat la cruce, moartea lui Isus 
pe Calvar a realizat mai mult decât finalizarea jertfei. Scrierile inspirate vorbesc 
despre cel puţin patru realizări principale în ce priveşte evenimentul de la cruce:

O jertfă completă. Următorul pasaj din cartea Evrei este unul dintre cele mai 
clare cu privire la acest aspect:

„Şi nu ca să Se aducă de mai multe ori jertfă pe Sine Însuşi, ca ma-
rele preot care intră în fiecare an în Locul Preasfânt cu un sânge care 
nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe 
ori de la întemeierea lumii, pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a 
arătat o singură dată ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa.” (Evrei 9:25-
26)

Acest sacrificiu a fost, de fapt, pentru întreaga lume, aşa cum apostolul Ioan 
arată cu claritate:

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singu-
rul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică.” (Ioan 3:16)

„El (Hristos) este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu 
numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.” (1 Ioan 2:2)

Deja am analizat un număr de citate ale lui Ellen White care vorbesc despre 
jertfa completă a lui Hristos, pentru care ea uneori foloseşte cuvântul „ispăşire”30. 
Alte citate confirmă, de asemenea, caracterul complet al jertfei lui Isus:

„Întrucât jertfa adusă în favoarea noastră a fost completă, şi refacerea noastră 
din întinarea păcatului trebuie să fie completă.”31

„Moartea Lui pe crucea Calvarului a fost punctul culminant al 
umilirii Sale. Lucrarea Lui ca răscumpărător este dincolo de puterea 
noastră finită de a înţelege. Doar cei care au murit faţă de eu, ale 
căror vieţi sunt ascunse cu Hristos în Dumnezeu, pot avea o înţele-

29. Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 6 (în engl. p. 20).
30. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 364; That I May Know Him, p. 73; Review and 
Herald, 1 iulie 1890; 11 septembrie 1890; 24 septembrie 1901; Signs of the Times, 28 iunie 1899;  
16 august 1899.
31. Idem, Divina vindecare,  p. 451



Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii Ispăşirea biblică: natura şi timpul ei

136 137

gere a caracterului complet al sacrificiului făcut pentru a salva rasa 
căzută.”32

„Jertfa lui Hristos este suficientă; El I-a adus lui Dumnezeu un sa-
crificiu deplin, eficace; efortul omenesc fără meritul lui Hristos este 
lipsit de valoare.”33

Cea de-a doua perioadă de probă a umanităţii, gândită de la înte-
meierea lumii (Evrei 9:26; Apocalipsa 13:8) a fost ratificată la Calvar, 
ceea ce confirmă faptul că până şi vieţile noastre fizice şi existenţa 
noastră zilnică se datorează crucii. În acest sens, Ellen White declară:

„Crucea de pe Calvar este gravată pe fiecare pâine. Se oglindeşte 
în fiecare izvor de apă. Toate acestea le-a spus Isus când a rânduit 
simbolurile marii Sale jertfe. Lumina care străluceşte de la serviciul 
de împărtăşire din camera de sus sfinţeşte hrana pentru viaţa noastră 
zilnică. Masa familiei ajunge ca masa Domnului şi fiecare masă e un 
act sfânt.”34

Satana detronat din poziţia sa de prinţ al acestei lumi. În acest sens, Isus a de-
clarat, în contextal apropiatei Sale morţi:

„Acum prinţul lumii acesteia este aruncat afară.” (Ioan 12:31, KJV)
Prin viaţa şi moartea Sa de biruinţă, Isus a recuperat stăpânirea pe care Adam 

a pierdut-o în favoarea lui Satana în Eden. Faptul că Satana, după Eden, a fost 
reprezentantul oficial al acestei planete în locul lui Adam este confirmat de po-
vestea lui Iov din Vechiul Testament (Iov 1:6; 2:1). Ellen White explică după cum 
urmează:

„La crearea sa, Adam a fost aşezat ca stăpân peste pământ. Dar, 
prin cedarea în faţa ispitei, el a fost adus sub puterea lui Satana. «Căci 
fiecare este robul lucrului de care este biruit» (2 Petru 2:19). Când 
omul a devenit robul lui Satana, stăpânirea pe care o avea a trecut 
la învingătorul său. În acest fel, Satana a devenit «dumnezeul lumii 
acesteia» (2 Corinteni 4:4). El a uzurpat stăpânirea asupra pămân-
tului, care la început i-a fost dată lui Adam. Dar Hristos, prin sacrifi-
ciul Său, a plătit pedeapsa păcatului şi nu numai că îl va răscumpăra 
pe om, ci va recâştiga şi stăpânirea pierdută.”35

Satana dezrădăcinat deplin din simpatiile lumilor necăzute. Ellen White de-
32. Idem, This Day With God, p. 270
33. Idem, Review and Herald, 19 august 1890
34. Idem, Hristos lumina lumii, p. 660; a se vedea şi Patriarhi şi profeţi, p. 66; Credinţa şi faptele, 
pp. 21, 22; SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 951.
35. Idem, Patriarhi şi profeţi, p. 67.

scrie rezultatele Calvarului asupra gândurilor pe care le aveau fiinţele necăzute 
cu privire la Satana şi răscoala sa:

„Atât pentru îngeri, cât şi pentru lumile necăzute în păcat, strigătul 
«S-a sfârşit» a avut o profundă semnificaţie. Pentru ei, ca şi pentru 
noi, marea lucrare de răscumpărare fusese înfăptuită. Împreună cu 
noi, ei se împărtăşesc din roadele biruinţei lui Hristos.

Caracterul lui Satana n-a fost în mod clar descoperit îngerilor sau 
lumilor necăzute în păcat până la moartea Domnului Hristos. Arhi-
apostatul s-a înveşmântat în aşa fel în înşelăciune, încât chiar fiinţele 
cereşti n-au priceput principiile lui. Ele n-au văzut în mod clar natura 
răzvrătirii lui.”36

„Vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, el (Satana) se dezrădăcina-
se din simpatiile fiinţelor cereşti. De aici înainte, lucrarea lui avea să 
fie restrânsă. Indiferent de atitudinea pe care avea s-o ia, el nu-i mai 
putea întâmpina pe îngerii ce veneau din curţile cereşti şi înaintea lor 
să-i acuze pe fraţii lui Hristos că sunt îmbrăcaţi în hainele întunecate 
şi murdare ale păcatului. Ultima verigă a simpatiei dintre Satana şi 
lumea cerească a fost ruptă.”37

Aşadar, în conformitate cu mărturia inspirată, este corect să spunem că anumi-
te aspecte ale planului de mântuire au fost finalizate la cruce. Dar procesul ispă-
şirii nu este unul dintre ele, nici îndreptăţirea sau mântuirea fiinţelor omeneşti. 
Ellen White vorbeşte într-unul dintre citatele de mai sus despre cum, la Calvar, 
„marea lucrare de răscumpărare fusese înfăptuită”38.

În lumina dovezilor pe care le-am văzut din pana inspirată, este clar că „răs-
cumpărarea” despre care vorbeşte este recuperarea stăpânirii acestei lumi de la 
Satana, care a fost pierdută de la început de Adam.39 Dar cuvântul „răscumpăra-
re” aşa cum este folosit de Ellen White cu privire la Calvar nu se referă la reali-
zarea ispăşirii, la iertarea involuntară sau la salvarea întregii familii omeneşti, aşa 
cum s-a susţinut de către unii.

Când analizăm în ansamblu mărturia scrierilor inspirate, devine clar că strigă-
tul „S-a sfârşit” (Ioan 19:30) de la Calvar priveşte finalizarea doar a unui aspect 
al procesului de mântuire (sau ispăşire), după el urmând altele. Potrivit penei 
inspirate, în cel puţin două ocazii subsecvente din istoria mântuirii, această de-
claraţie va mai fi auzită.  O astfel de ocazie va fi la încheierea perioadei de probă 

36. Idem, Hristos lumina lumii, p. 758.
37. Ibidem, p. 761.
38. Ibid., p. 758.
39. Idem, Patriarhi şi profeţi, p. 67.



Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii Ispăşirea biblică: natura şi timpul ei

138 139

a omului, aşa cum este evidenţiat în următoarele citate:
„Căutăm noi plinătatea Lui, înaintând spre ţinta pusă înaintea 

noastră – desăvârşirea caracterului Său? Când poporul Domnului va 
ajunge la această ţintă, ei vor fi sigilaţi pe frunţile lor. Umpluţi cu Du-
hul Său, ei vor fi compleţi în Hristos, iar îngerul raportor va declara 
«S-a isprăvit».”40

„Când se încheie solia îngerului al treilea, mila nu mai mijloceşte 
pentru locuitorii vinovaţi ai pământului. (…) Atunci Isus Îşi încetea-
ză mijlocirea în sanctuarul de sus. El Îşi ridică mâinile şi cu un glas 
puternic spune: «S-a sfârşit», şi toată oastea îngerească îşi scoate 
coroanele când El face acest anunţ solemn: «Cine este nedrept, să fie 
nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai depar-
te; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi 
cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!» (Apocalipsa 22:11).”41

Din nou, când cea de-a şaptea plagă este vărsată şi Isus este aproape să vină, 
va ieşi „din Templu, din scaunul de domnie un glas tare, zicând: «S-a isprăvit»” 
(Apocalipsa 16:17). Ellen White face o descriere şi mai sugestivă a acestui mo-
ment în Tragedia veacurilor, unde scrie:

„Totul în natură pare că şi-a schimbat cursul. Râurile încetează să 
mai curgă. Nori întunecoşi şi grei se ridică şi se lovesc unul de altul. 
În mijlocul cerurilor dezlănţuite este un spaţiu luminat de o slavă de 
nedescris, de unde se aude glasul lui Dumnezeu ca sunetul multor 
ape, zicând: «S-a isprăvit» (Apocalipsa 16:17).”42

Da, unele pietre de hotar foarte importante în procesul de mântuire au fost 
finalizate la Calvar. Dar nu toate.

Templul din cer şi templul sufletului de pe pământ

Teologia ultimei generaţii a fost criticată recent pentru că învaţă că „această 
curăţire (a sanctuarului) din cer este legată de curăţirea credincioşilor de pe pă-
mânt”43. Aceste persoane pretind că „curăţirea sanctuarului nu se concentrează 
asupra lucrării noastre”44. Însă această pretenţie este contrazisă direct de Scrip-
tură şi scrierile lui Ellen White. Vorbind despre Ziua Ispăşirii din vechime, cartea 
Leviticul declară:
40. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1118.
41. Idem, Tragedia veacurilor, p. 613; a se vedea şi Scrieri timpurii, pp. 279-280; Review and Herald, 
1 ianuarie 1889.
42. Idem, Tragedia veacurilor, p. 636.
43. Moskala şi Peckham (ed.), God’s Character and the Last Generation, pp. 190, 191.
44. Ibidem, p. 193.

„Căci în ziua aceasta preotul va face ispăşire pentru voi, să vă cu-
reţe, ca să fiţi curaţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului.” 
(Leviticul 16:30, KJV)

Într-un alt loc din Leviticul, citim despre datoria poporului lui Dumnezeu de-a 
lungul acestei zile importante şi cât de imperativ era pentru ei să participe la de-
mersul spiritual descris aici:

„În ziua a zecea a acestei a şaptea luni, va fi Ziua Ispăşirii: atunci 
să aveţi o adunare sfântă, să vă smeriţi sufletele (…) Oricine nu se va 
smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul lui.” (Leviticul 23:27.29).

Despre aceasta este vorba în etapa a V-a din procesul ispăşirii, aşa cum am sub-
liniat la începutul acestui articol. În Ziua antitipică a ispăşiri care se desfăşoară 
acum, cărţile din ceruri sunt deschise şi înregistrările de acolo sunt examinate 
(Daniel 7:9-14), în scopul de a decide cine din poporul numit al lui Dumnezeu va 
avea numele păstrat acolo (Daniel 12:1). În cartea Apocalipsa, sunt clare condi-
ţiile care trebuie îndeplinite pentru ca numele sfinţilor să rămână în cartea vieţii:

„Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge 
nicidecum numele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înain-
tea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.” (Apocalipsa 3:5)

Scenele prezentate în Daniel 7 şi 12, cu acele cărţi deschise şi cercetarea din 
ceruri a vieţilor în desfăşurare ale celor care se declară creştini, sunt amintite 
scurt în versetul de mai sus din Apocalipsa. În Ziua Ispăşirii din vechime (Levi-
ticul 16:30; 23:28-30), smerirea sufletului şi curăţirea de păcat – biruinţa despre 
care Isus vorbeşte în Apocalipsa 3:3 – alcătuiesc o parte esenţială a procesului 
ispăşirii antitipice.

Scrierile lui Ellen White dezvoltă suplimentar această etapă a ispăşirii, descri-
ind datoriile poporului lui Dumnezeu din timpul sfârşitului pe parcursul zilei 
antitipice a ispăşirii, care evocă sfaturile din vechime privitoare la lucrarea spiri-
tuală necesar a fi realizată în acest timp crucial:

„În timp ce judecata de cercetare se continuă în cer, în timp ce pă-
catele credincioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din Sanctuar, în mijlo-
cul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebi-
tă de curăţire, de îndepărtare a păcatelor.”45

„Hristos şi îngerii lucrează în inimile copiilor oamenilor. Biserica 
de sus, unită cu biserica de jos luptă lupta cea bună pe pământ. Aici 
pe pământ trebuie să aibă loc curăţirea sufletului, în armonie cu cu-
răţirea sanctuarului ceresc de către Hristos.”46

45. Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 425.
46. Idem, Maranatha, p. 249.
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„Hristos curăţă sanctuarul ceresc de păcatele poporului şi este lu-
crarea tuturor celor care lucrează împreună cu Dumnezeu să cureţe 
sanctuarul sufletului de tot ce este ofensator pentru El.”47

„Suntem în Ziua Ispăşirii şi trebuie să lucrăm în armonie cu lu-
crarea lui Hristos de curăţare a sanctuarului de păcatele poporului. 
Niciunul dintre cei care îşi doresc să fie găsiţi cu haina de nuntă să 
nu opună rezistenţă Domnului, în lucrarea Sa. Aşa cum este El, aşa 
trebuie să fie şi urmaşii Lui în această lume. Trebuie să punem acum 
înaintea poporului lucrarea pe care prin credinţă o vedem realizată 
de marele nostru preot în sanctuarul ceresc. Cei care nu iau parte cu 
Isus în această lucrare din curţile cereşti, care nu-şi curăţesc tem-
plul sufletului de orice întinăciune, dar care se angajează în activităţi 
care nu sunt în armonie cu această lucrare, se alătură duşmanului 
lui Dumnezeu şi al omului în îndepărtarea minţilor de la adevărul şi 
lucrarea pentru aceste zile.”48

Vom analiza acest lucru mai detaliat în articolele care vor privi avertismentele 
date de caracterul lui Dumnezeu pentru credincioşii din ultima generaţie a isto-
riei omeneşti.

Ţapul de trimis şi ispăşirea

Dar, ispăşirea nu se încheie nici cu îndepărtarea prin puterea divină a păcatului 
din vieţile poporului lui Dumnezeu. O altă etapă, cea finală, este necesar a fi par-
cursă. În serviciul tipic, acest act final al ispăşirii era realizat de ţapul de trimis, 
care îl reprezintă pe Satana:

„Aaron să ia ţapul care a ieşit la sorţi pentru Domnul şi să-l ofere 
ca jertfă pentru păcat. Iar ţapul care a ieşit la sorţi pentru a fi ţapul de 
trimis să fie pus viu înaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea 
ispăşirii, şi să i se dea drumul în pustie.” (Leviticul 16:9-10, KJV).

Observaţi că ambii ţapi fac o ispăşire – ţapul de trimis, ca şi ţapul pentru Dom-
nul. Aceasta nu îl face pe Satana purtătorul nostru de păcate, aşa cum unii au 
susţinut, ci înseamnă că până când răul şi cel de la care a pornit nu sunt îndepăr-
taţi deplin din universul lui Dumnezeu, procesul ispăşirii – ca împăcare deplină 
între Dumnezeu şi creaturile Sale – nu poate fi terminat. Satana, ţapul de trimis 
antitipic, nu va fi desigur trimis în pustie decât în timpul celor 1000 de ani, când 
el şi îngerii săi căzuţi vor fi închişi pe pământul pustiu49. La sfârşitul acestei peri-

47. Idem, Manuscript Releases, vol. 11, p. 55.
48. Idem, Review and Herald, 21 ianuarie 1890.
49. Idem, Tragedia veacurilor, p. 658.

oade, Satana şi urmaşii lui vor fi, în final, distruşi. Atunci şi doar atunci, procesul 
ispăşirii – împăcării – va fi cu adevărat complet între Dumnezeu şi umanitate.

Poziţia oficială a adventismului asupra ispăşirii

Criticii teologiei ultimei generaţii au afirmat recent că „învăţătura oficială a Bi-
sericii Adventiste de Ziua a Şaptea cu privire la ispăşire este diferită de ceea ce 
TUG propune”.50 Dar nu este aşa. Punctele fundamentale de credinţă ale Bisericii 
Adventiste de Ziua a Şaptea îmbrăţişează ispăşirea în mai multe etape ca fiind 
învăţată de Biblie şi scrierile lui Ellen White. Punctul fundamental de credinţă nr. 
9 declară după cum urmează:

„În viaţa Domnului Hristos de ascultare desăvârşită de voinţa lui 
Dumnezeu, în suferinţele Sale, în moartea şi învierea Sa, Dumnezeu 
a oferit singurul mijloc de ispăşire pentru păcatul omenirii, astfel în-
cât aceia care, prin credinţă, primesc această ispăşire să poată avea 
viaţa veşnică şi întregul univers creat să poată înţelege mai bine sfân-
ta şi infinita iubire a Creatorului. Această ispăşire desăvârşită justi-
fică dreptatea legii lui Dumnezeu şi bunătatea caracterului Său, în-
trucât ea deopotrivă condamnă păcatul nostru şi oferă soluţie pentru 
iertarea noastră. Moartea lui Hristos este înlocuitoare şi ispăşitoare, 
aducând împăcare şi transformare.”51

Observaţi că „mijlocul de ispăşire” descris aici include învierea lui Hristos, dar 
şi viaţa Sa pământească şi moartea Sa, ducând direct la următoarea etapă a is-
păşirii formulată într-un alt punct fundamental de credinţă pe care îl vom cita 
imediat. În acest fel, „ispăşirea desăvârşită”, descrisă în acest citat, nu se sfârşeşte 
la cruce. Mai mult, moartea lui Hristos este prezentată în acest citat ca „înlocu-
itoare şi ispăşitoare, care aduce împăcare şi transformare”. Evident, acest proces 
trece dincolo de Calvar, din moment ce transformarea vieţilor făcută posibilă de 
cruce s-a tot întâmplat de atunci încolo. La fel ca Scriptura, declaraţia oficială de 
credinţă a bisericii noastre afirmă că crucea face posibilă nu doar iertarea (Efe-
seni 1:7; Coloseni 1:14), ci şi sfinţirea şi desăvârşirea credincioşilor (Evrei 10:29; 
13:12, 20-21).

Punctul fundamental de credinţă nr. 24 reia de unde nr. 9 ne-a lăsat, afirmând 
ispăşirea continuă a lui Hristos din sanctuarul ceresc:

„În anul 1844, la sfârşitul perioadei profetice de 2300 de zile, El 
(Hristos) a intrat în cea de-a doua şi ultima fază a slujirii Sale ispăşi-
toare, care a fost prezentată simbolic prin lucrarea marelui-preot în 

50. Moskala şi Peckham (ed.), God’s Character and the Last Generation, p. 195.
51. Manualul bisericii, ediţia 2016, p. 211 (eng).
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locul preasfânt al sanctuarului de pe pământ.”52

Observaţi că punctul nostru fundamental de credinţă afirmă că lucrarea de is-
păşire a lui Isus continuă după cruce.

Toţi participanţii în controversa prezentă sunt de acord că jertfa lui Isus pe 
cruce este o parte indispensabilă a procesului ispăşirii şi că poate fi în mod corect 
numită ispăşitoare. Dar criticii TUG greşesc în a insista că înfăptuirea ispăşirii a 
încetat la cruce şi ceea ce li se atribuie creştinilor azi sunt doar beneficiile acestei 
ispăşiri presupus finalizată. Aceasta însă nu este nici ce susţin învăţăturile scrie-
rilor inspirate, nici punctele fundamentale de doctrină ale Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea. Jerftă finalizată, da. Ispăşire finalizată, nu.

52. Ibidem.

VI

Este posibilă ascultarea fără păcat?

Esenţa controversei continue cu privire la mântuire din adventism priveşte 
întrebarea dacă desăvârşirea de caracter, trăirea fără păcat – etape despre care 
teologia ultimei generaţii (TUG) consideră că sunt unul şi acelaşi lucru – sunt 
posibile, prin puterea cerească, pentru credincioşi aici, pe pământ.

Acest articol al seriei noastre va examina dovezile din Scriptură şi scrierile lui 
Ellen White care abordează această întrebare atât de importantă. Dar înainte 
de a începe, câteva aspecte esenţiale trebuie clarificate. Când folosim cuvinte şi 
expresii precum „fără păcat”, „nepăcătoşenie”, „trăire fără păcat”, „ascultare fără 
păcat” şi „desăvârşire fără păcat”, se aplică următoarele clauze:

Nu vrem să spunem că cei care, prin puterea lui Dumnezeu, au ajuns la acest 
nivel de biruinţă înainte de încheierea timpului de probă nu au păcătuit nicioda-
tă, în niciun moment, pe parcursul vieţilor lor trecute. Biblia arată clar că „toţi 
au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:32). Sintagma „fără 
păcat”, aşa cum este folosită de susţinătorii TUG, nu se referă, prin urmare, la 
oameni care nu au căzut niciodată înainte de a experimenta curăţirea deplină de 
păcat promisă de pana inspirată.

Când vorbim despre „fără păcat”, nu ne referim la nimicirea, înainte de a doua 
venire a lui Hristos, a naturii căzute, moştenite de creştin. Această serie de ar-
ticole a afirmat în mod repetat învăţătura scrierilor inspirate, că această natură 
căzută rămâne cu creştinul până la întoarcerea lui Isus1. Oricum – aşa cum aceste 
articole au menţionat în mod repetat – o declaraţie principală a TUG, bazată pe 
Scriptură şi scrierile lui Ellen White, este că imboldurile şi dorinţele naturii căzu-
te nu constituie păcat, decât dacă sunt cultivate de voinţă2.

Ascultarea fără păcat, aşa cum este descrisă aici, nu se referă la practici extreme 
pe care unii le-ar putea numi experienţe de tipul „călugăr sfânt în vârf de munte”. 

1. Ellen G. White, Faptele apostolilor, pp. 560-561; Profeţi şi regi, p. 84; Sfaturi pentru părinţi, 
educatori şi elevi, p. 20, Solii alese, vol. 2, p. 33 (în engl.).
2. A se vedea Iacov 1:14-15; E. White, That I May Know Him, p. 140; Profeţi şi regi, p. 421; Mărturii 
pentru comunitate, vol. 4, p. 623, Our High Calling, p. 87.
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Reguli austere făcute de om au tulburat, din păcate, căutarea sfinţeniei de către 
unii creştini, inclusiv unii adventişti de ziua a şaptea. Învăţătura Bibliei/spiritului 
profeţiei despre desăvârşire fără păcat detaliată în această serie de articole nici nu 
îmbrăţişează, nici nu tolerează o astfel de conduită.

Desăvârşirea fără păcat, aşa cum este prevăzută de scrierile inspirate pentru 
credincioşii de pe pământ, nu se referă la o stare în care nu se mai fac greşeli în 
judecată (cum ar fi aprecierea greşită a unei situaţii sau a unei conduite anume) 
sau erori de calcul mental (ca în matematică). Toate păcatele sunt greşeli, dar nu 
toate greşelile sunt păcate.

După cum va arăta studiul nostru, creştinul care prin harul lui Dumnezeu ajun-
ge la o conduită fără păcat aici, pe pământ, nu va fi conştient de această realizare 
atunci când va avea loc. Oricine susţine că a ajuns la nepăcătoşenie în gând, cu-
vânt sau faptă ridică o pretenţie încrezută şi interzisă de Cuvântul lui Dumnezeu. 
În timp ce fiecare creştin poate şti când, şi dacă viaţa lui a făcut un progres în 
lupta cu păcatul, doar Dumnezeu ştie când expulzarea păcatului din viaţă este 
deplină. Biblia spune despre Dumnezeu: „Numai Tu cunoşti inima tuturor copii-
lor oamenilor” (1 Împăraţi 8:39). Astfel, doar El poate declara: „Aici sunt cei care 
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:12, KJV).

Simplu spus, cuvinte şi expresii precum „fără păcat”, „nepăcătoşenie”, „trăire 
fără păcat”, „ascultare fără păcat” şi „desăvărşire fără păcat” se referă la scoaterea 
din viaţa creştinului, prin puterea lui Dumnezeu, a tuturor alegerilor păcătoase, 
fie că sunt în gând, vorbă sau faptă. Nimic mai mult. Iar momentul în care această 
învingere a păcatului este deplină este ştiut doar de Dumnezeu, pentru că doar 
El cunoaşte inima.

Matei 5:48 şi desăvârşirea biblică

Deseori, un aspect central în controversa cu privire la desăvârşire din adventis-
mul modern, a fost înţelesul versetului Matei 5:48, unde Domnul nostru declară

„Fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desă-
vârşit.”

Mulţi adventişti de ziua a şaptea din ultimul timp au susţinut că acest verset nu 
descrie ascultarea fără păcat, ci – în cuvintele unui autor contemporat – „o stare 
relativă de maturitate crescândă”3.

Dar haideţi să ne oprim şi să ne gândim la ce spune Isus în acest verset: „Fiţi 
dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.”  Trebuie să 
întrebăm: „Este Dumnezeu Tatăl în mod absolut fără păcat sau experimentează 
3. Martin Weber, More Adventist Hot Potatoes (Boise, ID: Pacific Press Publishing Assn, 1992), 
p. 54.

El «o stare relativă de maturitate crescândă»?” Acest verset nu are niciun pic de 
sens dacă îl înţelegem ca referindu-se la o maturitate relativă sau chiar la dragos-
te, cum au susţinut unii.

Poate vreo fiinţă creată să aibă maturitatea spirituală a lui Dumnezeu Tatăl? 
Sau să fie la fel de iubitoare? Nici măcar îngerii fără păcat nu pot! Chiar şi ei au 
trebuit să crească în înţelegere, pe parcursul desfăşurării marii lupte. Ellen White 
descrie cum aceste fiinţe lipsite în mod deplin de păcat au dus lipsă de claritate 
în discernerea Satanei şi a scopurilor sale, o lipsă remediată de evenimentele de 
la Calvar:

„Vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, el (Satana) se dezrădăcina-
se din simpatiile fiinţelor cereşti. (…) Ultima verigă a simpatiei dintre 
Satana şi lumea cerească a fost ruptă.”4

„În cel din urmă act (crima), Satana s-a dezrădăcinat din simpatiile 
universului loial. În moartea Fiului lui Dumnezeu, înşelătorul a fost 
demascat.”5

Aici vedem fiinţe necăzute, fără păcat, care, conform lui Ellen White, nu au 
nevoie de har sau de iertare6, dar care, cu toate acestea, au dat greş în a conştien-
tiza adâncimea şi natura distructivă a păcatului. Poate părea greu să armonizăm 
aceste citate cu o perspectivă asupra cerinţelor legii care nu lasă loc pentru niciun 
fel de omisiune sau înţelegere mai-puţin-decât-perfectă. Aceste citate ne ajută, de 
asemenea, să înţelegem cum poate Ellen White să scrie, privitor la timpul încer-
cării şi poporul lui Dumnezeu din vremea sfârşitului, după cum urmează:

„Timpul de încercare este testul greu care va scoate la suprafaţă 
caractere ca ale lui Hristos. El este destinat să conducă poporul lui 
Dumnezeu la lepădarea de Satana şi de ispitele sale. Ultimul conflict 
îl va descoperi pe Satana înaintea lor în adevăratul său caracter, cel 
al unui tiran crud, şi va face pentru ei ceea ce nimic altceva nu poate 
face – să-l smulgă deplin din simpatiile lor.”7

Unele persoane au încercat să folosească acest citat drept dovadă că sfinţii din 
timpul încercării nu au încetat încă să păcătuiască. Dar dacă îngerii fără păcat 
încă mai aveau nevoie să-l aibă pe Satana dezrădăcinat din simpatiile lor din 
cauza lipsei lor de înţelegere a adâncimii răului pe care l-ar aduce rebeliunea sa, 
nevoia unei dezrădăcinări similare din minţile sfinţilor ultimei generaţii cu greu 
dovedeşte că ei încă sunt călcători ai legii lui Dumnezeu. Vom analiza în mai 

4. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 761.
5. Idem, Hristos biruitorul, p. 11.
6. Idem, In Heavenly Places, p. 34.
7. Idem, Our High Calling, p. 321.
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mare profunzime experienţa sfinţilor ultimei generaţii în următorul articol.
Pe scurt, doar Dumnezeirea are desăvârşirea absolută. Nici măcar despre lo-

cuitorii creaţi şi necăzuţi ai universului, care cu siguranţă sunt absolut fără păcat, 
nu se poate spune că au desăvârşirea absolută. De aceea este o greşeală a echivala 
desăvârşirea absolută cu nepăcătoşenia absolută. Doar Dumnezeirea a făcut sa-
crificiul suprem pentru mântuirea oamenilor, ceva ce niciun înger sau nicio fiinţă 
necăzută – oricât de lipsită de păcat – nu ar fi putut vreodată să facă. Nicio fiinţă 
creată nu poate fi desăvârşită într-un mod absolut ca Tatăl nostru ceresc. Dar nu 
ar fi corect să spunem că nicio fiinţă creată nu poate fi la fel de lipsită de păcat 
ca Dumnezeu Tatăl, din moment ce toţi cetăţenii universului (cu excepţia acestei 
planete rebele) sunt, de fapt, la fel de lipsiţi de păcat ca Dumnezeul căruia I se 
închină.

În lumina celor de mai sus, ascultarea fără păcat este singura explicaţie raţio-
nală pentru desăvârşirea poruncită în Matei 5:48. Nicio fiinţă creată, oricât de 
lipsită de păcat ar fi, nu Îl poate egala pe Tatăl ceresc în dragoste sau maturitate. 
Dar ele pot, faptic, să fie la fel de libere de păcat cum este El.

Unii au susţinut că termenul „desăvârşit” din Matei 5:48 este un simplu sino-
nim pentru „milostiv”, din moment ce versetul din versiunea paralelă a lui Luca 
despre predica de pe munte spune: „Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este 
milostiv” (Luca 6:36). Dar la fel ca în alte variante ale raportului Evangheliilor, 
este important să aşezăm aceste afirmaţii una lângă cealaltă şi să primim mărtu-
ria lor comună. Să fii milostiv este cu siguranţă un aspect foarte important al de-
săvârşirii biblice. Dar nu ne spune tot ce este de spus. Dacă luăm în considerare 
totalitatea dovezilor Bibliei şi ale spiritului profeţiei, suntem nevoiţi să recunoaş-
tem că Matei 5:48 sugerează o viziune mult mai cuprinzătoare asupra caractere-
lelor credincioşilor convertiţi decât simpla exercitare a milei lui Dumnezeu.

Este adevărat că sunt ocazii în Scriptură în care cuvântul tradus prin „desăvâr-
şit” nu se referă la ascultarea fără păcat, deşi de alte ori – cum este cazul urmă-
toarelor versete – face aceasta în mod clar:

„Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era desăvârşit şi curat 
la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău. (…) Domnul a zis Sa-
tanei: «Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om 
desăvârşit şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.»” 
(Iov 1:1, 8, KJV).

Această echivalare a desăvârşirii lui Iov cu ascultarea fără păcat este demon-
strată suplimentar în pasajele următoare, unde – în ciuda încercărilor aduse asu-
pra lui – se declară că Iov „n-a păcătuit” (Iov 1:22; 2:10).

Cu privire la Lucifer, cartea lui Ezechiel declară:

„Ai fost desăvârşit în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în 
ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.” (Ezechiel 28:15, KJV).

Cei care susţin teologia anti-desăvârşire din adventism petrec mult prea mult 
timp dezvoltând cuvântul „desăvârşit” şi numeroasele sale sensuri. Un cuvânt nu 
face (sau „desface”) o doctrină. Să ne amintim din nou că în scrierile inspirate, 
„acelaşi cuvânt are semnificaţii diferite şi nu există câte un singur cuvânt pentru 
fiecare idee distinctă”8. Trebuie examinate toate pasajele biblice care descriu aş-
teptările de bază ale lui Dumnezeu de la poporul Său, pentru a înţelege dacă as-
cultarea fără păcat este sau nu, în fapt, cerinţa lui Dumnezeu pentru credincioşii 
de pe pământ.

Unii au folosit exemplul lui Noe ca dovadă că „desăvârşit”, în Biblie, se referă 
la ceva mai puţin decât ascultarea fără păcat. Scriptura declară că Noe înainte 
de potop era „un om neprihănit şi desăvârşit în generaţia sa” (Geneza 6:9 KJV, 
a se vedea şi 7:1). Dar într-un capitol ulterior, descoperim episodul trist al beţiei 
lui Noe (Geneza 9:21-24). Problema cu argumentul anti-desăvârşire este că, în 
acest caz, nu ia în considerare caracterul permanent al umblării credinciosului cu 
Dumnezeu. Umblarea lui Petru pe valurile Galileii ne ilustrează cum o singură 
întoarcere a privirii de la Sursa puterii poate întrerupe realizarea de către creştin 
a ceea ce în alte situaţii ar fi imposibil. Biblia nu spune la cât timp după potop a 
avut loc căderea lui Noe, dar după toate probabilităţile, a fost ceva mai târziu – 
timp destul pentru ca via să crească, ca strugurii să se coacă şi să fermenteze etc. 
Vorbind despre nevoia creştinului de a avea o legătură constantă cu Dumnezeu, 
Ellen White declară:

„Putem să renunţăm la multe obiceiuri rele, pentru timpul în care 
ne despărţim de Satana. Dar fără o legătură vitală cu Dumnezeu, 
prin predarea noastră Lui în fiecare moment, vom fi biruiţi.”9

Acelaşi principiu se aplică folosirii termenului „fără prihană” în pasaje precum 
1 Tesaloniceni 5:23 şi 2 Petru 3:14. Unii au susţinut că din moment ce Zaharia 
şi Elisabeta sunt descrişi ca „fără prihană” în Luca 1:6 – aceasta în ciuda lipsei 
ulterioare de credinţă a lui Zaharia în promisiunea naşterii lui Ioan Botezătorul 
(versetele 18-20) – atunci „fără prihană” nu este acelaşi lucru cu „fără păcat”. Dar 
din nou, relaţia credinciosului cu Dumnezeu este păstrată în fiecare moment, 
probată la un nivel tot mai ridicat, pe măsură ce suportă teste mai grele10. La fel 
ca Noe, Zaharia nu este descris în Cuvântul Sfânt ca fără prihană la momentul 
consemnării eşecului.

8. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 6 (în engl. p. 20).
9. Idem, Hristos lumina lumii, p. 324.
10. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 187.
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Un alt exemplu citat în această privinţă este regele lui Iuda, Asa, despre care se 
spune în Scriptură că inima lui era „cu desăvârşire a Domnului în tot timpul vieţii 
lui” (1 Împăraţi 15:14 KJV; a se vedea şi 2 Cronici 15:17). Dar în ultima parte a 
domniei sale citim despre următoarele incidente:

„În vremea aceea, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, şi i-a 
zis: «Pentru că te-ai sprijinit pe împăratul Siriei şi nu te-ai sprijinit pe Domnul, 
Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Eti-
opienii şi libienii nu alcătuiau oare o oaste mare, cu o mulţime de care şi călă-
reţi? Şi totuşi Domnul i-a dat în mâinile tale pentru că te sprijiniseşi pe El. Căci 
Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceia a căror 
inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta, căci de acum 
vei avea războaie.»  Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a pus la închisoare, pentru că 
era înfuriat împotriva lui. Tot în acelaşi timp, Asa a apăsat şi pe unii din popor. 
(…) În al treizeci şi nouălea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare 
aşa încât avea mari dureri; chiar în timpul bolii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a 
întrebat pe doctori.” (2 Cronici 16:7-10, 12).

Pasajul de mai sus arată clar că puterea divină a venit în ajutorul lui Asa mai 
devreme în timpul domniei sale, pentru că inima sa era întreagă a Domnului 
(versetul 9). Sugestia clară a versetelor următoare este că inima lui Asa nu mai 
era în această stare, altfel Dumnezeu ar fi venit din nou în ajutorul lui. De ce, 
atunci, Biblia afirmă mai târziu că inima lui Asa a fost desăvârşită „în tot timpul 
vieţii lui” (1Împăraţi 15:14; 2 Cronici 15:17)? Din acelaşi motiv pentru care găsim 
într-un alt pasaj scris despre „robul Meu David, care a păzit poruncile Mele şi a 
umblat după Mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea Mea” 
(1 Împăraţi 14:8). Putem doar să concluzionăm că, la fel cum a fost cu David, 
Asa a mărturisit şi părăsit păcatele lui înainte de a muri, îndeplinind în acest fel 
condiţiile biblice pentru pocăinţă şi iertare (2 Cronici 7:14; Proverbe 28:13; Isaia 
55:7) şi de aceea a fost privit de Dumnezeu – în cuvintele lui Ellen White –  „ca 
şi când nu ar fi păcătuit”11.

Acelaşi principiu i se aplică şi Sarei, care este descrisă în 1 Petru 3 ca făcând 
parte dintre „sfintele femei” care arătau supunerea cuvenită soţilor lor (versete-
le 5-6). Ne-am putea aminti lipsa de credinţă a Sarei, comparativă cu cea a lui 
Zaharia, cu privire la abilitatea ei de a avea un copil la vârstă înaintată (Geneza 
18:12-15). Dar din nou, când păcatul este mărturisit şi părăsit, iar adevărata po-
căinţă este experimentată, Dumnezeu consideră astfel de oameni sfinţi.

Să ne amintim şi că promisiunea despre poporul lui Dumnezeu la venirea lui 
Hristos nu îi descrie numai ca fără prihană, ci şi „fără pată” (2 Petru 3:14). Acest 

11. Idem, Calea către Hristos, p. 62.

limbaj este identic cu cel folosit de Petru pentru Hristos Însuşi, prezentat de Pe-
tru ca „Mielul fără cusur şi fără pată” (1 Petru 1:19, KJV). În 2 Petru 3:14, el îşi 
îndeamnă cititorii să se silească să fie găsiţi de Domnul lor în aceeaşi stare. Cu-
vintele folosite aici sunt lipsite de ambiguitate şi nu sunt deloc relative.

Cel care sugerează că David sau Asa nu ar fi putut evita – nici chiar prin putere 
divină – păcatele în care au căzut, se află cu totul în afara mesajului Scripturii. 
David însuşi arată clar posibilităţile care sunt pentru creştinul credincios:

„Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi!” (Psalmul 4:4).
„Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea 

Domnului! Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din toată inima lor, 
care nu săvârşesc nicio nelegiuire şi umblă în căile Lui! (…) Strâng Cuvântul Tău 
în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmul 119:1-3, 11).

Prin urmare, Ellen White stă pe un fundament biblic solid atunci când identifi-
că desăvârşirea poruncită de Isus în Matei 5:48, cu ascultarea fără păcat.

„Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât cel mai 
înalt gând la care poate ajunge o minte omenească. «Fiţi desăvârşiţi 
după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.» Porunca aceasta 
este o făgăduinţă. Planul de Mântuire urmăreşte recuperarea noastră 
totală de sub puterea lui Satana. Hristos desparte totdeauna de păcat 
pe cel zdrobit. El a venit să nimicească lucrările diavolului şi a luat 
măsuri ca Duhul Sfânt să fie dat oricărei fiinţe care se pocăieşte, pen-
tru a o feri de păcat.

Lucrarea ispititorului nu trebuie să fie socotită ca o scuză pentru 
vreo faptă rea. Satana jubilează când aude că aceia care se numesc 
urmaşi ai lui Hristos aduc scuze pentru nedesăvârşirile caracterului 
lor. Tocmai scuzele acestea conduc la păcat. Nu există scuză pentru 
păcat. Un caracter sfânt şi o viaţă asemănătoare cu a lui Hristos sunt 
accesibile fiecărui copil pocăit şi credincios al lui Dumnezeu.”12

(Comentând Matei 5:48) „Condiţiile vieţii veşnice, sub har, sunt 
tot cele care erau în Eden – o neprihănire desăvârşită, armonie cu 
Dumnezeu, o conformare desăvârşită cu principiile legii Sale. Măsu-
ra de caracter prezentată în Vechiul Testament este aceeaşi în Noul 
Testament. Şi aceasta nu este o măsură pe care să n-o putem ajunge. 
În orice poruncă sau îndemn pe care-l dă Dumnezeu este o făgădu-
inţă care, cu siguranţă, se află la temelia poruncii. Dumnezeu a luat 
toate măsurile ca să putem ajunge asemenea Lui şi El va face aceasta 
pentru toţi cei care nu se împotrivesc printr-o voinţă stricată, care să 

12. Idem, Hristos lumina lumii, p. 311 (subliniere adăugată, dacă nu este menţionat altfel).
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facă fără putere harul Său.”13

„(Dintr-un articol care comentează Matei 5:48, intitulat „Voi fiţi dar desăvâr-
şiţi”) Sub disciplina celui mai mare Învăţător pe care lumea L-a cunoscut vreoda-
tă, creştinii trebuie să meargă înainte şi în sus spre desăvârşire. Aceasta este po-
runca lui Dumnezeu şi nimeni nu ar trebui să spună: «Eu nu pot face aceasta.» 
Ar trebuie să spună: «Dumnezeu îmi cere să fiu desăvârşit şi El îmi va da puterea 
de a birui tot ce stă în calea desăvârşirii.» (…) Lumea a stabilit un standard care 
să se potrivească înclinaţiilor inimilor nesfinţite, dar acesta nu este un standard 
pentru cei care Îl iubesc pe Hristos. Răscumpărătorul i-a ales din lume şi le-a 
lăsat viaţa Sa lipsită de păcat ca standard.”14

Următorul verset arată clar că Pavel înţelegea desăvârşirea creştină ca referin-
du-se la îndepărtarea totală a răului din viaţă:

„Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim de orice 
întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de 
Dumnezeu.” (2 Corinteni 7:1)

„Orice întinăciune a cărnii şi a duhului” sună destul de cuprinzător pentru 
mine. Nu sună relativ.

Ce spune Biblia despre ascultarea fără păcat
O teorie populară în dezbaterea despre desăvârşire din adventismul contempo-

ran este că doctrina ascultării fără păcat se bazează în principal pe Ellen White 
mai mult decât pe Biblie. Am văzut deja un număr de versete biblice care, din 
contră, demonstrează că posibilitatea unei astfel de ascultări de această parte a 
veşniciei este în mare măsură o învăţătură a Bibliei. Urmează o serie de pasaje, 
unele pe care le-am analizat deja, care ne dau dovezi clare în această privinţă:

„Cutremuraţi-vă şi nu păcătuiţi! Spuneţi lucrul acesta în inimile 
voastre când staţi în pat, apoi tăceţi.” (Psalmul 4:4).

„Fereşte-ţi limba de rău şi buzele de cuvinte înşelătoare! Depăr-
tează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea!” (Psalmul 
34:13-14).

„Depărtează-te de rău, fă binele, şi vei dăinui pe vecie.” (Psalmul 
37:27).

„Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna 
după Legea Domnului! Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L 
caută din toată inima lor, care nu săvârşesc nicio nelegiuire şi umblă 
în căile Lui! (…) Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătu-

13. Idem, Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 76.
14. Idem, Signs of the Times, 17 iulie 1901.

iesc împotriva Ta!” (Psalmul 119:1-3, 11).
„Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spu-

ne minciuni şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci 
vor paşte şi se vor odihni şi nimeni nu-i va tulbura.” (Ţefania 3:13).

„Nici Eu nu te osândesc; du-te şi să nu mai păcătuieşti.” (Ioan 8:11).
„Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sun-

teţi sub Lege, ci sub har.” (Romani 6:14).
„Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea 

fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, tri-
miţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănă-
toare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, 
care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile 
Duhului.” (Romani 8:3-4).

„Treziţi-vă la neprihănire şi nu păcătuiţi!” (1 Corinteni 15:34, KJV).
„Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim 

de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până 
la capăt, în frica de Dumnezeu.” (2 Corinteni 7:1).

„Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, 
ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi 
răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva 
cunoştinţei lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de 
Hristos.”  (2 Corinteni 10:4-5).

„Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a 
dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin bote-
zul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, 
slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă 
şi fără prihană.” (Efeseni 5:25-27; a se vedea şi Cântarea Cântărilor 
4:7).

„Pot totul în Hristos care mă întăreşte.” (Filipeni 4:13)
„Şi însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească complet; şi întregul 

vostru duh, suflet şi trup, să fie păstrate ireproşabile până la venirea 
Domnului nostru Isus Hristos.”  (1 Tesaloniceni 5:23, KJV).

„Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea 
aceasta: «Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui» şi «Oricine ros-
teşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!»” (2 Timotei 
2:19).
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„Şi la aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi 
şi v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui. «El n-a făcut păcat şi 
în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.» (1 Petru 2:21-22).

„Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu 
acelaşi fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup a sfârşit-o cu pă-
catul.” (1 Petru 4:1).

„Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ în noaptea în care cerurile 
vor trece cu trosnet şi lucrurile se vor topi de mare căldură şi pămân-
tul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au 
să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o cuvântare 
sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, 
în care cerurile aprinse vor pieri şi lucrurile se vor topi de căldura 
focului? (…) De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, 
siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.” (2 
Petru 3:10-12, 14).

„Dar, dacă umblăm în lumină, după cum El Însuşi este în lumină, 
avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne-a 
curăţat de orice păcat. (…) Dacă ne mărturisim păcatele, El este cre-
dincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nele-
giuire.” (1 Ioan 1:7, 9).

„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu 
s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, 
pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în 
El se curăţă, după cum El este curat. (…) Copilaşilor, nimeni să nu 
vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El Însuşi 
este neprihănit.” (1 Ioan 3:2-3, 7).

„Iar Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă 
să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale.” 
(Iuda 24).

„Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de 
domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scau-
nul Lui de domnie.” (Apocalipsa 3:21).

„Şi în gura lor (a sfinţilor) nu s-a găsit vicleşug, căci sunt fără vină 
înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:5, 
KJV).

Când analizăm pasajele de mai sus, înfruntăm o realitate demnă de luat în sea-
mă – că indiferent de cât de controversat este acest subiect în anumite cercuri ale 
adventismului contemporan, de fapt sunt mai multe versete biblice care vorbesc 

despre posibilitatea de a trăi fără păcat prin puterea lui Dumnezeu, aici pe pă-
mânt, decât versete care susţin cerinţele imperative ale Sabatului zilei a şaptea!

Mai mult, când ne uităm la versetele de mai sus, devine clar – aşa cum am 
observat anterior – că încercarea anumitor persoane de a înceţoşa înţelesul cu-
vântului „desăvârşit” nu reuşeşte nici pe departe discreditarea dovezilor biblice 
concludente cu privire la posibilitatea credinciosului de pe pământ de a trăi fără 
păcat prin puterea lui Dumnezeu.

La fel de clar, am putea adăuga, este şi în cazul lui Ellen White ca plagiatoare. 
Dacă e să fie acuzată că învăţă doctrina ascultării fără păcat aici şi acum, ar părea 
că a copiat-o – direct din Biblie! Dacă ai vreo îndoială, continua să citeşti.

Ce spune Ellen White despre ascultarea fără păcat
Deja am văzut dovezi că Ellen White repetă chemările Sfintei Scripturi la as-

cultare fără păcat, prin puterea divină împărtăşită. Mai jos regăsim astfel de do-
vezi, prea clare pentru a fi înţelese greşit:

„În lumea noastră, trebuie să ne aducem aminte de modalitatea în 
care a lucrat Hristos. El a făcut lumea şi tot El l-a creat pe om. Apoi, 
El Însuşi a venit în lume pentru a le arăta locuitorilor ei cum să tră-
iască o viaţă fără păcat.”15

„Pavel le scria corintenilor: «Noi răsturnăm izvodirile minţii şi ori-
ce înălţime care se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu şi ori-
ce gând îl facem rob ascultării de Hristos». Când veţi ajunge în starea 
aceasta, lucrarea de consacrare va fi mai bine înţeleasă de amândoi. 
Gândurile voastre vor fi curate, caste şi înălţate; acţiunile voastre vor 
fi pure şi fără păcat.”16

„Tuturor celor care se predau complet lui Dumnezeu li se dă privi-
legiul de a trăi fără păcat, în ascultare de legea cerului.”17

„Dar este scopul lui Dumnezeu ca omul să stea înaintea Lui drept 
şi nobil, iar Dumnezeu nu va fi înfrânt de Satana. El L-a trimis pe 
Fiul Său în această lume pentru a purta pedeapsa morţii pentru nele-
giurea omului, şi pentru a-i arăta omului cum să trăiască o viaţă fără 
păcat. Nu este nicio altă cale prin care omul să poată fi salvat. «Fără 
Mine, spune Hristos, nu puteţi face nimic.» Prin El, şi doar prin El, 
inima firească poate fi schimbată, simpatiile transformate, sentimen-
tele fixate pentru a se îndrepta spre cer. Doar Hristos poate da viaţă 

15. Idem, Evanghelizare, p. 385.
16. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 83.
17. Idem, Review and Herald, 27 septembrie 1906.



Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii Este posibilă ascultarea fără păcat?

154 155

sufletului mort în fărădelegi şi păcate.”18

„În acest fel, El (Hristos) ne-a aşezat pe un teritoriu privilegiat, 
unde putem trăi vieţi curate, fără păcat. Păcătoşii pocăiţi stau înain-
tea lui Dumnezeu îndreptăţiţi şi acceptaţi, pentru că Cel curat a pur-
tat vina lor. Cei nemerituoşi sunt făcuţi merituoşi, deoarece pentru ei, 
Cel merituos a devenit nemerituos.”19

„Hristos a purtat păcatele întregii lumi. El a fost al doilea Adam. 
Luând asupra Sa natura umană, El a trecut pe teritoriul unde Adam 
s-a împiedicat şi a căzut. Luând asupra Sa umanitatea, El are un in-
teres ridicat pentru fiinţele omeneşti. El le-a simţit puternic păcăto-
şenia şi ruşinea păcatului. El este fratele nostru mai mare. El a venit 
pentru a dovedi că fiinţele umane pot trăi, prin puterea lui Dumne-
zeu, vieţi fără păcat.”20

„Mântuitorul nostru este rănit din nou şi supus ruşinii atunci când 
poporul Său nu ţine seama de Cuvântul Său. El a venit în această 
lume şi a trăit o viaţă fără păcat, ca în puterea Sa, poporul Său să 
poată, de asemenea, să trăiască vieţi de nepăcătoşenie. El Şi-a dorit 
ca ei să pună în practică principiile adevărului pentru a arăta lumii că 
harul lui Dumnezeu are puterea de a sfinţi inima.”21

„În ziua judecăţii, comportamentul omului care a păstrat slăbiciu-
nea şi nedesăvârşirea umanităţii nu va fi aprobat. Pentru el, nu va fi 
niciun loc în cer. El nu ar putea să se bucure de desăvârşirea celor 
sfinţi în lumină. Acela care nu are suficientă încredere în Hristos, 
pentru a crede că El este în stare să-l ferească de păcat, nu are credin-
ţa care îi va da posibilitatea de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu.”22

„Domnul Hristos este gata să ne elibereze de păcat, dar El nu for-
ţează niciodată voinţa; şi dacă prin păcătuire continuă, voinţa a ajuns 
cu totul robită şi noi nu dorim să ne eliberăm şi nu vrem să primim 
harul Său, ce ar putea face El mai mult?”23

„Religia lui Hristos înseamnă mai mult decât numai iertarea păca-
telor, ea înseamnă îndepărtarea păcatelor şi umplerea locului rămas 
liber cu harul Duhului Sfânt. Înseamnă iluminare spirituală şi bucu-

18. Idem, Youth’s Instructor, 16 aprilie 1903
19. Idem, Signs of the Times, 17 iunie 1903.
20. Idem, Signs of the Times, 9 august 1905.
21. Idem, Review and Herald, 1 aprilie 1902.
22. Idem, Solii alese, vol. 3, p. 198 (în engl., p. 360).
23. Idem, Calea către Hristos, p. 34 (sublinierea din original).

rie în Dumnezeu. Ea înseamnă o inimă eliberată de eu şi binecuvân-
tată de prezenţa continuă a lui Hristos. Când Hristos domneşte în 
suflet, atunci acolo este curăţie şi eliberare de păcat.”24

„Să fii răscumpărat înseamnă să încetezi să mai păcătuieşti. (…) 
Hristos spune: «Ferice de cei care ţin poruncile Lui.» Binecuvânta-
rea cerească este pronunţată asupra celor care ţin legea. «Ei vor avea 
drept la pomul vieţii», declară Mântuitorul, «şi vor intra pe porţi în 
cetate.» Trebuie să decidem pentru noi înşine dacă aceste cuvinte 
ne vor fi adresate nouă sau nu. O decizie corectă va fi arătată prin 
acţiuni în armonie cu legea lui Dumnezeu. Dar noi nu putem în ni-
ciun fel să ţinem poruncile fără ajutorul lui Hristos. Doar El ne poate 
mântui, curăţindu-ne de tot păcatul.”25

„În viaţa Sa, El (Hristos) ne-a dat o reprezentare a ceea ce păcătoşii 
pocăiţi pot deveni. El a fost curat şi neîntinat. De pe buzele Lui nu 
a scăpat niciun cuvânt care ar fi putut lăsa o pată pe caracterul Său. 
De-a lungul întregii Scripturi, El ne-a dat asigurări repetate că prin 
harul Său, noi putem obţine aceeaşi desăvârşire de caracter pe care 
El a obţinut-o.”26

Observaţi cum ultimul dintre citatele de mai sus vorbeşte despre această în-
văţătură a desăvârşirii de caracter ca fiind învăţată de Isus „de-a lungul întregii 
Scripturi”. Deja am văzut mare parte din aceste dovezi scripturistice.

În lumina celor de mai sus, este cu adevărat uimitor că încă mai avem contro-
versa cu privire la învăţătura exactă a lui Ellen White pe acest subiect. Ne putem 
aminti afirmaţia făcută de senatorul Carolinei de Nord, Sam Ervin, în timpul 
întrunirii Senatului Statelor Unite din 1973 la Watergate. Când John Ehrlichman, 
consilierul preşedintelui de atunci Richard Nixon, l-a întrebat pe senator de ce 
este atât de categoric în interpretarea unui anumit statut federal, Ervin a răspuns: 
„Pentru că înţeleg limba engleză. Este limba mea maternă.”27

Desăvârşirea şi mântuirea

Un critic recent al TUG a scris:
„Cu siguranţă, Dumnezeu ne cheamă să fim sfinţi, dar procesul de-

săvârşirii de caracter este (1) constant şi niciodată complet cât timp 

24. Idem, Parabolele Domnului Hristos, pp. 419-420.
25. Idem, Review and Herald, 25 septembrie 1900.
26. Idem, Signs of the Times, 10 iunie 1903.
27. Karl E. Campbell, Senator Sam Ervin, Last of the Founding Fathers (Chapel Hill, NC: The 
University of North Carolina Press, 2007), p. 292.
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suntem în acest trup corupt şi (2) un rezultat al mântuirii, nu o cauză 
a sa.”28

Desigur, afirmaţiile pe care le-am enumerate mai sus din Biblie şi Ellen White 
ar trebui să fie clare cu privire la faptul că ascultarea fără păcat, prezentată ca po-
sibilă pentru credincios, trebuie să aibă loc aici pe pământ, în timp ce avem încă 
trupurile noastre corupte, şi nu doar atunci când ajungem în cer. În următorul 
articol, vom vedea cum Biblia învaţă că sfinţii care Îl întâlnesc pe Hristos când 
El revine trebuie să fie „găsiţi fără prihană, fără vină şi în pace” (2 Petru 3:14), că 
„oricine are nădejdea aceasta (a venirii lui Isus) în El se curăţeşte, după cum El 
este curat” (1 Ioan 3:3).

Observaţi că sfinţii sunt găsiţi în această stare fără pată când Isus vine; ei nu 
devin fără pată în acel moment. Observaţi şi că ei se curăţă la fel cum Hristos este 
curat în timp ce au nădejdea venirii Lui – adică înainte ca El să apară, moment de 
la care aceasta nu mai este o nădejde, ci o realitate. Ellen White confirmă aceste 
versete când insistă că îndepărtarea păcatului din vieţile oamenilor lui Dumne-
zeu trebuie să aibă loc integral în cursul timpului de probă:

„Când va veni, El nu va veni să ne cureţe de păcatele noastre, să 
îndepărteze defectele din caracterele noastre, sau să vindece infir-
mităţile temperamentului şi firii noastre. Dacă, totuşi, va face aceas-
tă lucrare pentru noi, ea trebuie adusă la îndeplinire înainte de acel 
timp. Când va veni Domnul, cei care sunt sfinţi vor fi sfinţi şi mai 
departe. (…) Curăţitorul nu va sta atunci să continue procesul Lui de 
curăţire şi să îndepărteze păcatele şi stricăciunea lor. Toate acestea 
trebuie făcute în acest timp de probă.”29

Un învăţat de seamă din biserică a găsit recent o breşă în TUG, pentru că învaţă 
că „fără ascultare desăvârşită, nu poate fi mântuire”30. Dar trebuie să ne amintim 
ce învaţă Biblia, de fapt, când vorbeşte despre mântuire. Prima referire la mântu-
ire în Noul Testament este:

„Îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui din 
păcatele sale.” (Matei 1:21).

În altă parte în Noul Testament, după cum am văzut deja în această 
serie de articole, se arată clar că sfinţirea şi lucrarea interioară a Du-
hului fac parte din mijloacele mântuirii, şi nu sunt doar rezultatul ei:

28. Adelina Alexe, „Last Generation Theology, Part 8: Biblical Perspectives: Sanctification”, 13 
iunie 2019.
29. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 355.
30. Jiří Moskala şi John C. Peckham (ed.), God’s Character and the Last Generation (Nampa, ID: 
Pacific Press Publishing Assn., 2018), p. 105.

„De la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, prin sfinţirea 
Duhului şi credinţa adevărului.” (2 Tesaloniceni 2:13, KJV).

„El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci 
pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea 
făcută de Duhul Sfânt.” (Tit 3:5).

Biblia spune la fel de clar că sfinţirea va fi completă în această viaţă:
„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin şi mă rog 

lui Dumnezeu ca întregul vostru duh, suflet şi trup să fie păzite fără 
prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.”  (1 Tesaloniceni 
5:23, KJV).

Următoarele citate ale lui Ellen White confirmă învăţătura versetelor biblice de 
mai sus, că sfinţirea noastră trebuie să fie, de fapt, realizată în această viaţă:

„Ce este sfinţirea? Este a te da pe tine însuţi cu totul şi fără rezervă 
– suflet, trup şi duh – lui Dumnezeu; să faci dreptate, să iubeşti mila 
şi să umbli smerit cu Dumnezeu; să cunoşti şi să împlineşti voia lui 
Dumnezeu fără să dai atenţie sinelui sau intereselor proprii; să fii cu 
mintea îndreptată spre cele cereşti, curat, neegoist, sfânt, fără vreo 
pată sau zbârcitură.”31

„Adevărata sfinţire nu este nimic mai mult sau mai puţin decât a-L 
iubi pe Dumnezeu cu toată inima, a umbla după poruncile şi orân-
duirile Sale fără greşeală. Sfinţirea nu este o emoţie, ci un principiu 
divin care aduce toate pasiunile şi dorinţele sub controlul Duhului lui 
Dumnezeu. Această lucrare este făcută prin Domnul şi Mântuitorul 
nostru.”32

„Adevărata sfinţire constă în îndeplinirea cu bucurie a tuturor în-
datoririlor zilnice, într-o desăvârşită ascultare de voinţa lui Dumne-
zeu.”33

Ellen White spune, de asemenea, clar, aşa cum am observat deja 
în aceste articole, că atât neprihănirea atribuită, cât şi cea transfor-
matoare sunt fundamentul speranţei noastre cu privire la mântuire:

„Temelia speranţei noastre este în neprihănirea lui Hristos atribuită 
şi cea pe care Duhul o lucrează în şi prin noi.”34

În altă parte citim:

31. Ellen White, Our High Calling, p. 212.
32. Idem, From the Heart, p. 298.
33. Idem, Parabolele Domnului Hristos, p. 360.
34. Idem, Calea către Hristos, p. 63.
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„Lumea caută lucrurile care pier prin folosinţă; atenţia şi activitatea 
ei nu sunt exercitate pentru a obţine mântuirea câştigată prin nepri-
hănirea împărtăşită a lui Hristos.”35

„Noi suntem mântuiţi urcând scara treaptă cu treaptă, privind la 
Hristos, prinzându-ne de Hristos, urcând treaptă cu treaptă până la 
înălţimea lui Hristos, care este făcut pentru noi înţelepciune, nepri-
hănire, sfinţire şi răscumpărare. Credinţa, fapta, cunoştinţa, înfrâna-
rea poftelor, răbdarea, evlavia, dragostea de fraţi şi iubirea de oameni 
sunt trepte ale acestei scări.”36

„Slavă lui Dumnezeu, El ne însoţeşte la fiecare pas pe cale, dacă 
suntem dornici să fim mântuiţi în felul stabilit de Hristos, prin ascul-
tare de cerinţele Lui.”37

Următoarele citate explică clar cât de desăvârşită trebuie să fie această ascultare 
ca o condiţie a mântuirii noastre:

„Înaintea credinciosului este pusă posibilitatea minunată de a fi 
asemenea lui Hristos, ascultător de toate principiile legii. Dar, prin 
sine însuşi, omul este incapabil să atingă această stare. Cuvântul lui 
Dumnezeu declară că sfinţenia pe care ar trebui să o aibă credincio-
sul mai înainte de a putea fi mântuit este rezultatul lucrării harului 
divin atunci când el se supune disciplinei şi influenţelor înfrânătoare 
ale Duhului adevărului.”38

„Atât de desăvârşit este reprezentat caracterul pe care oamenii 
trebuie să-l aibă pentru a fi ucenicii lui Hristos, că cel necredincios 
spune că nu este posibil pentru vreo fiinţă umană să-l obţină. Dar ni-
ciun standard mai scăzut nu trebuie să fie prezentat tuturor celor care 
pretind a fi copiii lui Dumnezeu. Cei necredincioşi nu ştiu că ajutorul 
ceresc este dat celor care îl caută prin credinţă.”39

„El (Dumnezeu) L-a trimis pe Fiul Său în această lume pentru a 
purta pedeapsa morţii pentru nelegiurea omului şi pentru a-i arăta 
omului cum să trăiască o viaţă fără păcat. Nu este nicio altă cale prin 
care omul să poată fi salvat. «Fără Mine, spune Hristos, nu puteţi 
face nimic.» Prin El şi doar prin El inima firească poate fi schimbată, 
simpatiile transformate, sentimentele fixate pentru a se îndrepta spre 

35. Idem, Manuscrisul 31, 1907.
36. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 147.
37. Idem, This Day With God, p. 72.
38. Idem, Faptele apostolilor, p. 532.
39. Idem, In Heavenly Places, p. 201.

cer.”40

„În ziua judecăţii, comportamentul omului care a păstrat slăbiciu-
nea şi nedesăvârşirea umanităţii nu va fi aprobat. Pentru el, nu va fi 
niciun loc în cer. El nu ar putea să se bucure de desăvârşirea celor 
sfinţi în lumină. Acela care nu are suficientă încredere în Hristos, 
pentru a crede că El este în stare să-l ferească de păcat, nu are credin-
ţa care îi va da posibilitatea de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu.”41

„Hristos a venit pe aceast pământ şi a trăit o viaţă de ascultare de-
săvârşită, ca prin harul Său, bărbaţii şi femeile să poată trăi, de ase-
menea, vieţi de ascultare desăvârşită. Acest lucru este necesar pentru 
mântuirea lor.”42

Să avem în minte, desigur, ceea ce studiul nostru deja a analizat – că desăvârşi-
rea pe care Dumnezeu o cere este proporţională cu lumina dată (Proverbe 4:18; 
Matei 13:8; Luca 12:48; Faptele apostolilor 17:30; Iacov 4:17). Este mai mult 
decât posibil ca marea majoritate a mulţimii înviate să fi murit păcătuind din 
ignoranţă. Unii au stabilit aici o diferenţă între predarea caracterului (renunţarea 
şi biruirea întregului păcat cunoscut, pe care toţi oamenii, de orice vârstă, le pot 
face prin harul lui Dumnezeu) şi maturitatea de caracter (care va fi deplină doar 
pentru cei cărora li se va cere în timpul sfârşitului să stea fără mijlocitor).

Ca mijlocitor, potrivit studiului nostru, este esenţial ca, pentru a se ocupa de 
fiecare păcat din neştiinţă43, cei care vor trece prin marele timp al încercării şi 
vor experimenta schimbarea trupului să atingă starea deplină a maturităţii de ca-
racter cerută fiinţelor căzute – absenţa completă a conduitei păcătoase, cu toate 
păcatele comise din ignoranţă descoperite şi biruite.

Nepăcătoşenie: a o pretinde versus a o avea
Un subiect principal de confuzie din discuţia actuală despre TUG este distinc-

ţia din scrierile inspirate, de multe ori ignorată, dintre imposibilitatea de a pretin-
de nepăcătoşenia şi posibilitatea de a o experimenta prin împuternicirea divină. 
(Din nou, să fie clar că prin „fără păcat” şi „nepăcătoşenie” ne referim la alegerile 
din gând, cuvânt sau faptă şi nu la absenţa naturii căzute moştenite.)

Mulţi presupun în mod greşit că, din cauză că Scriptura şi scrierile lui Ellen 
White interzic fiinţelor omeneşti să pretindă desăvârşirea fără păcat în această 
viaţă, aceasta înseamnă, prin urmare, că o astfel de experienţă aici, pe pământ, 

40. Idem, Youth’s Instructor, 16 aprilie 1903.
41. Idem, Solii alese, vol. 3, p. 198 (în engl., p. 360).
42. Idem, Review and Herald, 15 martie 1906; a se vedea şi Manuscript Releases, vol. 9, p. 122.
43. Idem, Scrieri timpurii, p. 254.
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este dincolo de posibilitatea creştinului sfinţit. Dar Biblia însăşi dă motive sufici-
ente pentru o concluzie contrară.

Un text popular din arsenalul celor care resping posibilitatea pământească a 
ascultării fără păcat este 1 Ioan 1:8: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm 
singuri şi adevărul nu este în noi” (a se vedea şi versetul 10). Dar chiar înainte şi 
după acest verset, apostolul Ioan arată clar că prin puterea cerească este cu ade-
vărat posibil să fii curăţit deplin de păcat şi nelegiuire:

„Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, 
avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne 
curăţeşte de orice păcat. (…) Dacă ne mărturisim păcatele, El este 
credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice 
nelegiuire.” (Versetele 7, 9).

Când scrie că ne înşelăm pe noi înşine şi-L facem mincinos pe Dumnezeu pre-
tinzând că nu avem păcat (versetele 8, 10), apostolul doar confirmă afirmaţia lui 
Pavel că „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23), 
ceea ce în mod evident înseamnă că toţi au păcat pentru care este necesară cu-
răţirea. Mai mult, doar Dumnezeu ne cunoaşte inimile (1 Împăraţi 8:39), ceea 
ce înseamnă că doar El poate şti când curăţirea noastră de păcat este completă.

Iov, al cărui caz l-am analizat deja, a înţeles bine acest principiu. În timp ce 
Dumnezeu l-a declarat om „fără prihană şi curat la suflet, care se temea de Dum-
nezeu şi se abătea de la rău” (Iov 1:1, 8), chiar dacă – în ciuda pierderilor şi a 
tragediei îngrozitoare – Biblia spune că „Iov n-a păcătuit deloc” (versetul 22; a se 
vedea şi Iov 2:10), Iov a refuzat să aibă astfel de pretenţii cu privire la sine, după 
cum mărturisesc şi următoarele versete:

„Oricât m-aş îndreptăţi, gura mea mă va osândi; dacă spun că sunt 
desăvârşit, ea mă va arăta vinovat. Chiar dacă aş fi desăvârşit, totuşi 
nu mi-aş cunoaşte sufletul; mi-aş dispreţui viaţa.” (Iov 9:20-21, KJV).

Următoarele citate ale lui Ellen White sunt folosite des ca suport pentru ideea 
că nepăcătoşenia este imposibilă de această parte a celei de-a doua veniri:

„Atâta timp cât domneşte Satana, avem de supus eul şi de învins 
păcate obişnuite; atâta timp cât va dăinui viaţa, nu va fi loc de oprire 
şi nici punct pe care, atingându-l, să spunem: «Am atins desăvârşi-
rea.»”44

„Nu putem spune «Sunt fără păcat», până când acest trup josnic 
nu este schimbat şi făcut asemenea trupului Său proslăvit.”45

44. Idem, Faptele apostolilor, pp. 560-561.
45. Idem, Solii alese, vol. 3, p. 195  (în engl., p. 355).

„Când lupta vieţii se va încheia, când armura va fi depusă la pi-
cioarele lui Isus, când sfinţii lui Dumnezeu vor fi proslăviţi, atunci, 
şi numai atunci, vom fi în siguranţă să spunem că suntem mântuiţi, 
fără păcat.”46

Criticii recenţi ai TUG au folosit în mod repetat citatele de mai sus pentru a 
demonstra teoria lor – că ascultarea fără păcat este imposibilă înainte de întoar-
cerea lui Isus.47

Dar la suprafaţă, precum şi în contextul lor, aceste citate nu reuşesc să susţină 
crezul că nepăcătoşenia este imposibilă de această parte a cerului. Primul citat, 
cu privire la nevoia de a supune eul şi a învinge păcatele obişnuite cât „timp 
domneşte Satana”48, doar confirmă realitatea de până la venirea lui Isus a luptei 
continue din partea creştinului contra păcatului şi a Satanei, iar nu a înfrângerii 
continue.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pe frontul rusesc, armatei sovie-
tice i-au trebuit doi ani întregi – de la luarea Stalingradului la începutul lui 1943 
până la cucerirea Berlinului în primăvara lui 1945 – să recupereze teritoriul pe 
care nemţii l-au ocupat în doar patru luni în 1941. Acelaşi lucru a avut loc pe 
frontul de vest, de la invazia Normandiei în iunie 1944 până la predarea nemţilor 
în mai 1945. Dar pe ambele fronturi, în timpul acestor perioade, a fost un timp 
de victorie neîntreruptă pentru aliaţi. La fel va fi pentru sfinţii lui Dumnezeu în 
timpul crizei finale a istoriei sacre.

Ultimele două dintre citatele lui Ellen White de mai sus doar ne avertizează să 
nu pretindem ceea ce noi, ca oameni, nu avem dreptul de a pretinde, pentru că 
doar Dumnezeu cunoaşte inima (1 Împăraţi 8:39). Contextul celui de-al doilea 
dintre cele trei citate menţionate mai sus aduce în mod special clarificări cu pri-
vire la acest subiect:

„Totuşi să nu ne mândrim cu sfinţenia noastră. Când vom avea o 
concepţie mai clară cu privire la caracterul nepătat al lui Hristos şi 
la curăţia Sa infinită, ne vom simţi asemenea lui Daniel când a văzut 
slava Domnului şi a spus: «Faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice vla-
gă.»

Până când acest trup păcătos nu va fi schimbat şi modelat în asemă-
nare cu trupul Său proslăvit, noi nu vom putea să spunem: «Sunt fără 

46. Ibidem, p. 195  (în engl., p. 356).
47. Moskala şi Peckham (ed.), God’s Character and the Last Generation, pp. 107, 109, 115-116, 117, 
232, 265, 274, 283; a se vedea şi  George R. Knight, End-Time Events and the Last Generation: The 
Explosive 1950s (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Assn, 2018), p. 81.
48. Ellen White, Faptele aspostolilor, p. 560.
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păcat». Totuşi, dacă vom căuta fără încetare să-L urmăm pe Domnul 
Isus, vom avea binecuvântata nădejde de a sta înaintea scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu fără pată, fără zbârcitură sau altceva de fe-
lul acesta, ci desăvârşiţi în Hristos, înveşmântaţi în neprihănirea şi 
desăvârşirea Sa.”49

În mod clar, punctul de atenţie al citatului de mai sus este lăudăroşenia sfinţi-
rii noastre, faptul că niciun creştin nu va face asta. Citatul nu spune că este, de 
fapt, imposibil să fim fără păcat până când trupurile noastre sunt schimbate la 
proslăvire. Ce este interzis în citatul acesta este să spunem că suntem fără păcat. 
Contextul ultimului dintre cele trei citate de mai sus este şi mai clar:

„Când vor veni vremurile de înviorare de la Domnul, atunci pă-
catele sufletului pocăit care a primit harul lui Hristos şi care a biruit 
prin sângele Mielului, vor fi îndepărate din rapoartele cerului şi vor 
fi puse asupra Satanei, ţapul ispăşitor, iniţiatorul păcatului – nu vor 
mai fi niciodată amintite în dreptul celui pocăit. Păcatele biruitori-
lor vor fi şterse din cărţile de aducere aminte, dar numele lor va fi 
păstrat în cartea vieţii. Martorul credincios spune: «Cel ce va birui 
va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele 
din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi 
înaintea îngerilor Lui.» Când lupta vieţii se va încheia, când armura 
va fi depusă la picioarele lui Isus, când sfinţii lui Dumnezeu vor fi 
proslăviţi, atunci, şi numai atunci, vom fi în siguranţă să spunem că 
suntem mântuiţi, fără păcat. Adevărata sfinţire nu-l va face pe niciun 
om să se proclame pe sine însuşi sfânt, fără păcat şi desăvârşit. Lăsaţi 
ca Domnul să proclame adevărul despre caracterul vostru.”50

Foarte evident, conform citatului de mai sus, biruinţa prin puterea divină este 
şi posibilă şi necesară pentru cei mântuiţi. Dar pentru că doar Dumnezeu cu-
noaşte secretele fiecărei inimi, doar El îi poate proclama pe sfinţii Săi ca fiind fără 
păcat. Adevărat, aşa cum am observat anterior, creştinul poate şti dacă el sau ea a 
făcut progrese în viaţa sfinţită; dacă alegerile păcătoase pe care le făceam înainte 
nu mai sunt făcute acum, aceasta cu siguranţă poate fi cunoscut. Dar pentru că 
inimile noastre sunt cunoscute la un nivel profund doar de Dumnezeu, doar El 
poate spune: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu 
şi credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:12). Doar El poate declara despre poporul 
Său, atunci când îi eliberează chiar înainte de întoarcerea lui Isus: „Iată-i vin! Vin 
sfinţii fără pată, fără întinăciune. Ei au păzit Cuvântul răbdării Mele; vor merge 

49. Idem, Solii alese, vol. 3, p. 195  (în engl., p. 355).
50. Idem, Signs of the Times, 16 mai 1895.

printre îngeri.”51

Observaţi că sfinţii nu declară despre ei înşişi: „Venim noi, sfinţii fără pată, 
fără întinăciune.” Doar Dumnezeu, pentru că doar El cunoaşte inima (1 Împăraţi 
8:39) poate face această declaraţie.

Astfel, este uşor să înţelegem că atunci când Ellen White ne avertizează cu 
privire la conflictul continuu dintre creştin şi firea carnală dinainte de venirea lui 
Isus52, când ne avertizează împotriva pretenţiilor de a fi fără păcat53, ea dovedeş-
te consecvenţă deplină faţă de alte citate pe care le-am analizat, în care afirmă 
posibilitatea de a avea pe pământ „vieţi fără păcat”54, „acţiuni curate şi lipsite de 
păcat”55, „o trăire fără păcat”56, trăirea „unor vieţi de nepăcătoşenie”57, „eliberare 
de păcat”58, „a înceta să mai păcătuim”59, împreună cu alte expresii identice sau 
similare, folosite în numeroase alte pasaje.

Criticii recenţi ai TUG care au descris citatele lui Ellen White cu privire la 
nepăcătoşenie drept „enigmatice”60, poate chiar contradictorii61, pur şi simplu nu 
i-au permis lui Ellen White să-şi explice propriul vocabular. Teologia ei cu privi-
re la desăvârşire, la fel ca cea a Scripturii, este clară şi dincolo de orice înţelegere 
greşită. Creştinul poate obţine o conduită fără păcat aici pe pământ, prin putere 
divină, dar pentru că doar Dumnezeu cunoaşte inima (1 Împăraţi 8:39), nicio 
pretenţie cu privire la această realitarea nu va fi auzită de pe buzele creştinului 
muritor.

„Perfecţionism”?

La fel ca eticheta comunistă din timpul panicii roşii din anii 1920 şi din era Joe 
McCarthy treizeci de ani mai târziu, fără a mai menţiona eticheta „socialist” din 
timpurile noastre, cuvinte precum „legalism” şi „perfecţionism” în discuţiile din 
adventismul contemporan au devenit felul de epitete destinate să închidă minţile 

51. Idem, Tragedia veacurilor,  p. 636.
52. Idem, Faptele apostolilor,  pp. 560-561.
53. Idem, Solii alese, vol. 3, p. 355, 356.
54. Idem, Evanghelizare, p. 385; Youth’s Instructor, 16 aprilie 1903; Signs of the Times, 9 august 
1905.
55. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 83.
56. Idem, Review and Herald, 27 septembrie 1906.
57. Idem, Review and Herald, 1 aprilie 1902.
58. Idem, Parabolele  Domnului Hristos, p. 420.
59. Idem, Review and Herald, 25 septembrie 1900.
60. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 13: Final Thoughts”, 19 iulie 2019.
61. Idem, „Last Generation Theology, Part 11: Ellen White on Justification and Sanctification,” 5 
iulie 2019.
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şi să oprească conversaţia înainte ca dovezilor obiective să li se dea o ascultare 
corectă. Astfel de etichete pot avea o existenţă independentă, nepăsătoare faţă de 
faptele reale, fie că sunt într-un context sacru sau laic.

Puţini termeni teologici sunt la fel de toxici în adventismul contemporat precum 
„perfecţionism”, „perfecţionist” şi „perfecţionistic”. Din moment ce şi Scriptura, şi 
Ellen White folosesc atât de des cuvintele „desăvârşit” şi „desăvârşire” (în engl., 
„perfect” şi „perfecţiune”) cu referire la condiţia spirituală dorită de Dumnezeu 
pentru poporul Său, s-au făcut eforturi în istoria adventistă recentă pentru a de-
osebi desăvârşirea biblică de ceea ce unora le place să numească „perfecţionism”.

Din păcate, majoritatea – deşi nu toţi – cei care au încercat să facă această deo-
sebire, au folosit cuvântul „perfecţionism” şi variaţiile sale de mai sus cu referire 
la crezul că ascultarea fără păcat poate fi adusă de fiinţele umane căzute aici pe 
pământ, prin puterea cerească.62 Dovezile inspirate adunate în aceste articole 
ar trebui să fie suficiente pentru a convinge cititorul sincer că acest crez este, de 
fapt, învăţătura Bibliei şi scrierilor spiritului profeţiei.

Doar o singură dată foloseşte Ellen White cuvântul „perfecţionism”, în urmă-
torul pasaj:

„Dumnezeu nu va da turma Sa preţioasă în grija unor oameni a 
căror minte şi judecată au fost slăbite prin rătăciri anterioare pe care 
le-au îndrăgit, cum ar fi aşa-zisul perfecţionism şi spiritismul şi care, 
prin calea pe care au urmat-o pe când îmbrăţişau aceste rătăciri, s-au 
făcut de râs şi au adus batjocură asupra cauzei adevărului. Deşi s-ar 
putea ca acum să se simtă eliberaţi de rătăcire şi în stare să meargă şi 
să propovăduiască această ultimă solie, Dumnezeu nu-i va accepta. 
El nu va lăsa pe mâinile lor suflete preţioase, căci judecata lor a fost 
pervertită pe când se aflau în rătăcire şi acum este slăbită.”63

Descriindu-i pe cei care au învăţat ceea ce ea numeşte aici „perfecţionism”, de-
vine clar că teoria aceasta este departe de doctrina trăirii fără păcat învăţată de 
Scriptură şi de armonia propriilor ei scrieri. Un alt pasaj – care într-o altă carte a 
ei identifică „perfecţionismul” nechibzuit menţionat în citatul de mai sus – merită 
citat în întregime, de dragul clarităţii acestui subiect:

62. A se vedea H. K. LaRondelle, Perfection and Perfectionism: A dogmatic-ethical study of biblical 
perfection and phenomenal perfectionism (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1979); 
Edward Heppenstall, „Let Us Go On to Perfection”, Perfection: The Impossible Possibility (Nashvi-
lle, TN: Southern Publishing Assn, 1975), pp. 61-81; Martin Weber, More Adventist Hot Potatoes 
(Boise, ID: Pacific Press Publishing Assn, 1992), pp. 53-64; Jiří Moskala şi John C. Peckham 
(ed.), God’s Character and the Last Generation (Nampa, ID: Pacific Press Publishing Assn, 2018), 
pp. 18, 116, 117, 208, 273, 274.
63. Ellen White, Scrieri timpurii, pp. 101-102.

„În seara aceea, în timpul altarului familial, Duhul Domnului a 
venit asupra mea şi mi-au fost descoperite multe lucruri în viziune. 
Acei oameni mi-au fost prezentaţi provocând mari pagube lucrării 
lui Dumnezeu. Deşi pretindeau că sunt sfinţi, ei încălcau legea sfântă, 
aveau o inimă coruptă, iar cei care erau asociaţi cu ei se aflau sub in-
fluenţa unei amăgiri satanice, urmându-şi instinctele fireşti, în locul 
Cuvântului lui Dumnezeu.

Ei susţineau că aceia care sunt sfinţiţi nu pot păcătui. Iar ideea aceas-
ta conducea în mod natural la concepţia că sentimentele şi dorinţele 
celor sfinţiţi sunt întotdeauna corecte şi nu ar putea să-i îndemne la 
păcat niciodată. Susţinând asemenea idei fanteziste, ei săvârşeau pă-
catele cele mai rele, pe care le ascundeau sub mantia sfinţirii, reuşind, 
prin puterea lor hipnotică şi amăgitoare, să exercite o influenţă ciu-
dată asupra unora dintre tovarăşii lor, care nu înţelegeau caracterul 
rău al acestor teorii aparent frumoase, dar înşelătoare.

Puterea lor asupra oamenilor era teribilă, deoarece, în timp ce atră-
geau atenţia şi câştigau încrederea prin influenţa lor spiritistă, ei îi 
determinau pe cei nevinovaţi şi nebănuitori să creadă că acea putere 
venea de la Duhul lui Dumnezeu. Ca urmare, cei care acceptau în-
văţăturile lor erau amăgiţi şi făcuţi să creadă că toţi cei ce pretind a fi 
sfinţiţi pe deplin îşi pot permite să-şi satisfacă orice dorinţă a inimii, 
fără a comite vreun păcat prin aceasta.

Amăgirile acestor învăţători falşi mi-au fost descoperite cu claritate 
şi am văzut raportul înfiorător, scris împotriva lor în cărţile cerului, 
precum şi vinovăţia teribilă care plana asupra lor, deoarece pretin-
deau o sfinţenie desăvârşită în timp ce faptele lor de zi cu zi erau 
ofensatoare în ochii lui Dumnezeu.

La un timp după evenimentele descrise, caracterul acelor persoane 
s-a dat pe faţă, iar viziunea primită cu privire la ei s-a confirmat pe 
deplin.

Aceşti oameni care pretindeau că sunt sfinţi declarau: «Crede în 
Hristos. Trebuie doar să crezi. Aceasta este tot ce ţi se cere. Doar să 
ai încredere în Isus».

Cuvintele lui Ioan mi-au venit în minte cu insistenţă: «Dacă zicem 
că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi» (1 
Ioan 1, 8). Mi-a fost arătat că aceia care declară triumfător că sunt 
fără păcat dovedesc, chiar prin lăudăroşenia lor, că sunt departe de 
a fi neprihăniţi. Cu cât omul căzut înţelege mai bine caracterul lui 
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Hristos, cu atât este mai neîncrezător în sine însuşi şi cu atât mai 
nedesăvârşite i se par faptele proprii, în contrast cu acelea care au 
caracterizat viaţa sfântului Răscumpărător. Dar cei care sunt departe 
de Isus, ale căror percepţii spirituale sunt atât de întunecate de erori 
încât nu pot înţelege caracterul marelui Exemplu, îşi închipuie că El a 
fost întru totul ca ei şi îndrăznesc să afirme că sunt sfinţi cu desăvâr-
şire. Dar ei sunt departe de Dumnezeu, nu se cunosc pe ei înşişi şi cu 
atât mai puţin pe Domnul Hristos.”64

Nu este dificil pentru niciunul dintre cei care citesc pasajul de mai sus să vadă 
diferenţa clară dintre doctrina biblică a trăirii fără păcat, prin putere divină, aici 
pe pământ, şi sfinţirea falsă, sau „perfecţionismul”, condamnat în citatul de mai 
sus – şi în alte părţi65 – de Ellen White. Cele mai evidente trei diferenţe dintre 
aceste două doctrine sunt următoarele:

Pretenţia de a fi fără păcat. Deja am văzut cum Scriptura şi Ellen White susţin 
posibilitatea ascultării fără păcat, prin putere divină, aici pe pământ66 şi imposi-
bilitatea, pentru orice fiinţă omenească, de a pretinde că a atins această ţintă67. 
Spre deosebire de perfecţionismul condamnat în scrierile lui Ellen White, TUG, 
aşa cum este învăţat în adventismul contemporan, susţine că ambele adevăruri 
sunt paralele.

Încrederea în simpatiile şi dorinţele fireşti. Studiul nostru a demonstrat deja 
cum simpatiile şi dorinţele naturii inferioare, deşi nu sunt o sursă de vină prin ele 
însele, trebuie neapărat să fie supuse naturii superioare (1 Corinteni 9:27)68 – o 
victorie demonstrată pentru creştin în viaţa şi experienţa lui Isus (Romani 8:3-
4; 15:3). Am văzut, de asemenea, cum potrivit scrierilor lui Ellen White, această 
luptă împotriva naturii carnale va continua până la venirea lui Isus69. În contrast, 

64. Idem, Schiţe din viaţa mea, pp. 83-84.
65. Idem, The Sanctified Life, pp. 7-17; Review and Herald, 6 iunie 1878.
66. A se vedea Psalmii 4:4; 119:1-3,11; Ţefania 3:13; Romani  6:14; 8:4; 1 Corinteni 15:34; 2 Co-
rinteni 7:1; Efeseni 5:27; Filipeni 4:13; 1 Tesaloniceni 5:23; 1 Petru 2:21-22; 4:1; 2 Petru 3:10-14; 1 
Ioan 1:7,9; 3:2-3,7; Iuda 24; Apocalipsa 3:21; 14:5; Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 311; Calea 
către Hristos, p. 34; Parabolele Domnului Hristos, pp. 419-420; Evanghelizare, p. 385; Mărturii 
pentru comunitate, vol. 3, p. 83; Soli alese, vol. 3, p. 260; Review and Herald, 25 septembrie 1900; 1 
aprilie 1902; 27 septembrie 1906; Signs of the Times, 10 iunie 1903; 17 iunie 1903; 9 august  1905; 
Youth’s Instructor, 16 aprilie 1903.
67. A se vedea 1 Împăraţi  8:39; Iov 9:20-21; Ellen White, Faptele Apostolilor, pp. 560-561; Solii 
alese, vol. 3, pp. 355-356; Signs of the Times, 16 mai 1895.
68. Ellen White, Divina vindecare, p. 130; Parabolele Domnului Hristos, p. 114; Căminul advent, pp. 
127-128; Solii către tineret, p. 237; Review and Herald, 11 august 1887.
69. Idem, Faptele apostolilor, pp. 560-561; Profeţi şi regi, p. 84; Sfaturi pentru părinţi, educatori şi 
elevi, p. 20; Solii alese, vol. 2, p. 33.

„perfecţionismul” condamnat de Ellen White în citatele de mai sus le promitea 
celor care aderau la el o curăţare de îndemnurile fireşti, aşa că acestea puteau fi 
ascultate în siguranţă. Doctrina din Biblie/spiritul profeţiei a ascultării fără păcat 
prin puterea Duhului Sfânt nu învaţă lucrul acesta.

«Crede doar» ca şi condiţie a mântuirii. Aici, din nou, apărătorii „perfecţio-
nismului” descris anterior se îndepărtează de învăţătura inspirată. Şi Biblia, şi 
scrierile lui Ellen White, arată clar că, atât iertarea trecutului nostru păcătos, cât 
şi ascultarea realizată prin harul divin sunt condiţiile prescrise pentru mântuirea 
biblică (Romani 3:24; Efeseni 1:7; Matei 7:20; 19:16-26; Luca 10:25-28; Romani 
2:6-10; 8:3; Evrei 5:9).70

În lumina celor de mai sus, orice folosire a termenului „perfecţionism” pentru a 
descrie şi a discredita învăţătura Bibliei/spiritului profeţiei despre trăirea fără pă-
cat, prin putere divină, în experienţa credincioşilor pământeşti, căzuţi este falsă 
şi duce la confuzie. Vorbind în mod negativ despre „perfecţionism”, Ellen White 
descrie o învăţătură fundamental diferită de ceea ce Scriptura, propriile ei scrieri 
şi marea majoritatea a apărătorilor TUG adventiste au învăţat de la începutul 
istoriei bisericii şi continuă să înveţe până astăzi.

De la ceară la granit
Învăţatul anglican Geoffrey Paxton, în cartea lui din 1977 The Shaking of Adven-

tism (Zguduirea adventismului), o descrie pe Ellen White ca fiind „dusă de nas” 
(în engl., „având nas de ceară”) în controversa adventistă a desăvârşirii71, proba-
bil pentru că scrierile ei sunt folosite de ambele părţi ale disputei. În anii care au 
urmat, părea că un număr ridicat de aderenţi adventişti la teologia lui Paxton au 
considerat că „ceara” s-a transformat în granit – într-un mod categoric împotriva 
propriilor lor convingeri.

În această perioadă, un autor de acest fel, care a respins direct autoritatea lui 
Ellen White în probleme doctrinale, a făcut o analiză a două studii trimestria-
le ale şcolii de Sabat care aveau viziuni opuse cu privire la natura umană a lui 
Hristos. Aici el a admis franc care dintre părţile controversei reprezintă cel mai 
corect teologia lui Ellen White – o teologie pe care, în contextul articolului său, 
el o dezaproba cu fermitate:

„Ar rezulta de aici, atunci, că Ellen White nu a avut un punct de 
vedere consecvent cu privire la natura lui Hristos şi problema desă-

70. Idem, Hristos lumina lumii, p. 523; Mărturii pentru comunitate, vol. 2, pp. 561, 679, 694; Signs 
of the Times, 24 noiembrie 1887; 15 decembrie 1887; 15 noiembrie 1899; Review and Herald, 22 
iunie 1890; 26 octombrie 1897; 26 iunie 1900; SDA Bible Commentary,  vol. 7, pp. 920, 972; This 
Day With God, p. 72; From the Heart, p. 181; Manuscript Releases, vol. 18, pp. 73-74.
71. Geoffrey J. Paxton, The Shaking of Adventism (Wilmington, DE: Zenith Publishing Co, 1977), 
p. 156.



Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii Este posibilă ascultarea fără păcat?

168 169

vârşirii? Probabil că nu, pentru că întreaga ei teologie a fost orientată 
spre desăvârşire. Sabatul şi reforma sanitară, două dintre marile ei 
preocupări, îşi au raţiunea în desăvârşire, în ce priveşte pregătirea 
pentru ridicarea la cer. (…) Folosirea unor citate ale lui Ellen Whi-
te pentru a dovedi că desăvârşirea este de neatins ar părea la fel de 
zadarnic ca folosirea unor citate ale ei pentru a stabili că ea neagă 
importanţa anului 1844.”72

Acelaşi autor afirmă anterior în articolul menţionat că o serie de citate „an-
ti-desăvârşire” ale lui Ellen White citate de alt autor „nu sunt în general foarte 
convingătoare când sunt citite în context”73. El continuă, scriind despre teologia 
desăvârşirii din timpul sfârşitului: „A o nega înseamnă a nega însăşi natura ad-
ventismului.”74

Sunt de acord.
Se ştie că, în timp ce ambele părţi din dezbaterea adventistă cu privire la păcat, 

mântuire, umanitatea lui Hristos şi desăvârşirea de caracter au folosit-o pe Ellen 
White pentru a-şi susţine poziţiile, doar o singură parte din dezbatere a căutat în 
mod activ să reducă rolul de autoritate al lui Ellen White.75  Dacă scrierile ei sunt 
într-adevăr aşa de ambigue cum unii au încercat să susţină, era mult mai probabil 
ca ambele părţi să caute să reducă rolul ei în controversă.

Dar doar o parte a încercat să facă aceasta, iar când ne uităm la dovezile ana-
lizate în acest articol, începem să înţelegem de ce. Dacă Ellen White primeşte 
întreaga autoritate, aşa cum observă afirmaţiile menţionate în primul articol al 
seriei noastre76, şi dacă armonia sfatului ei este acceptată pentru problema pe 
72. Dennis Hokama, „Wallowing in the Gulley of Indecision – Christ’s All-Atoning Sacrifice ver-
sus Jesus the Model Man: An Analysis”, Adventist Currents, iulie 1983, p. 14.
73. Ibidem.
74. Ibidem.
75. A se vedea Roy Adams, „Divided We Crawl”, Adventist Review, februarie 1995, p. 2; Adelina 
Alexe, „Last Generation Theology, Part 13: Final Thoughts”, 19 iulie 2019; Graeme Bradford, 
More Than a Prophet (Berrien Springs, MI: Biblical Perspectives, 2006), pp. 187, 188, 269; 
Desmond Ford, Documents from the Palmdale Conference on Righteousness by Faith (Goodlettsville, 
TN: Jack D. Walker, Publisher, 1976), pp. 42-43; Daniel 8:14: the Day of Atonement, and the In-
vestigative Judgment (Castleberry, FL: Euangelion Press, 1980), pp. 4-6; George R. Knight, Angry 
Saints: Tensions and Possibilities in the Adventist Struggle Over Righteousness by Faith (Hagerstown, 
MD: Review and Herald Publishing Assn, 1989), p. 107; End-Time Events and the Last Generation 
(Nampa, ID: Pacific Press Publishing Assn, 2018), p. 105; Martin Weber, Adventist Hot Potatoes 
(Boise, ID: Pacific Press Publishing Assn, 1991), pp. 110-113; Who’s Got the Truth? Making sense 
out of five different Adventist gospels (Silver Spring, MD: Home Study International Press, 1991), 
pp. 187-211.
76. A se vedea Ellen White, Scrieri timpurii, p. 78; Solii alese, vol. 3, p. 32; Daruri spirituale, vol. 
2, p. 989; Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 655-656, 665; Evanghelizare prin literatură, p. 

care o avem în faţa noastră, crezul potrivit căruia creştinul nu se poate opri din a 
păcătui aici pe pământ – chiar prin puterea divină împărtăşită – se află în pericol 
de moarte.

Concluzie: „Totul în Hristos”

Descrierea lui Ellen White a ascultătorilor tari de urechi din parabola semă-
nătorului (Matei 13: 6. 20-21) dă o avertizare ţintită celor care vor mântuirea lui 
Isus în timp ce Îi neagă puterea de a birui deplin păcatul:

„Sunt foarte mulţi aceia care pretind că slujesc lui Dumnezeu, dar 
care nu-L cunosc printr-o experienţă personală. Dorinţa lor de a face 
voia Lui se bazează numai pe înclinaţia lor personală şi nu pe o con-
vingere profundă adusă de Duhul Sfânt. Conduita lor nu este adusă 
în armonie cu legea lui Dumnezeu. Ei mărturisesc a-L primi pe Hris-
tos ca Mântuitor al lor, dar nu cred că El le va da şi puterea necesară 
pentru biruirea păcatelor lor. Ei nu au o legătură personală cu un 
Mântuitor viu, şi caracterul lor dă pe faţă atât defectele moştenite cât 
şi pe cele cultivate.”77

Poate cel mai popular şi practic argument vociferat împotriva TUG este pre-
tenţia des repetată: „Eu nu am întâlnit niciodată o persoană fără păcat.” Această 
observaţie din partea unora m-a făcut deseori foarte curios, pentru că mă întreb 
frecvent dacă ei ar recunoaşte vreodată o persoană fără păcat dacă o vor întâlni! 
Domnul nostru cu totul fără păcat şi plin de dragoste, în definitiv, a fost acuzat în 
mod repetat că este posedat de demoni (Ioan 7:20; 8:48, 52; 10:20). Iar despre 
urmaşii Lui, a declarat:

„Dacă pe Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor 
numi aşa pe cei din casa lui?” (Matei 10:25).

Un fapt trist al istoriei sacre este că pe măsură ce oamenii devin mai sfinţi, ei 
devin tot mai puţin populari. Convingerea poate fi readusă în inimile păcătoase 
prin evalvia celor credincioşi, dar nu se dă nicio asigurare inspirată că această 
convingere va fi recunoscută verbal de majoritatea oamenilor înainte de a doua 
venire a lui Isus.78 Ocara, nu admiraţia, a fost mereu partea celor evlavioşi din 
orice vreme. Este îndoielnic că până şi acuzatorii lui Daniel, care au fost con-
strânşi să admită lipsa lui de greşeli (Daniel 6:4), ar fi exprimat o astfel de recu-
noaştere sinceră în faţa altora.

126; Mărturii pentru pastori şi lucrătorii evangheliei, p. 302, citatele redate în capitolul „Primele 
principii”, paginile 45-59 ale acestei cărţi.
77. Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, p. 48.
78. Idem, Tragedia veacurilor, p. 655.
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Vorbind despre sfinţenia lui Hristos şi efectele ei asupra adversarilor Săi, Ellen 
White observă:

„Cu toate că fiecare cuvânt şi faptă a Sa respira numai milă dum-
nezeiască, faptul că nu se potrivea cu lumea dădea naştere la cea mai 
dârză împotrivire. Din cauză că nu voia să dea nici o îngăduinţă pa-
siunilor rele ale firii noastre, El a trezit cea mai aprigă împotrivire şi 
vrăjmăşie.”79

„Curăţia şi sfinţenia caracterului lui Hristos au trezit cele mai rele 
pasiuni ale inimii omeneşti.  Ascultarea lui desăvârşită faţă de po-
runcile lui Dumnezeu a fost o mustrare continuă pentru o generaţie 
senzuală şi perversă.”80

În altă parte Ellen White vorbeşte despre un număr de personaje biblice care 
au obţinut desăvârşirea de caracter şi au reflectat viaţa lui Hristos la momente 
diferite ale istoriei sacre.81 Vorbind despre caracterul neprihănit al lui Enoh, ea 
observă: „Şi sunt oameni ca Enoh în zilele noastre.”82 Ea continuă: „Staţi ca Da-
niel, omul de stat credincios, omul pe care nicio ispită nu l-a putut corupe.”83

Citatele de mai sus, desigur, nu afirmă că aceşti oameni nu au păcătuit nicio-
dată, pentru că Biblia spune clar că „toţi au păcătuit” (Romani 3:23; 5:12). Dar 
aceste citate arată clar că păcatul poate fi biruit deplin prin puterea cerului aici, 
pe pământ. Dacă Daniel, aflat la vârful puterii globale în zilele sale, era unul pe 
care „nicio ispită nu l-a putut corupe”84, noi ceilalţi nu prea mai avem vreo scuză.

În timp ce mărturia experienţelor nu poate contrazice Cuvântul scris85, ea poa-
te, de fapt, confirma făgăduinţele Cuvântului. De fiecare dată când suntem mar-
tori sau experimentăm în vieţile noastre victoria deplină asupra unei dependenţe 
dăunătoare sau asupra altor obiceiuri păcătoase, vedem dovada că acelaşi Dum-
nezeu care oferă astfel de victorii ne poate oferi victorii asemănătoare asupra 
oricărui păcat cu care ne luptăm. Când o anumită ispită pare de neînvins, să ne 

79. Idem, Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 29.
80. Idem, Sons and Daughters of God, p. 41.
81. Idem, Solii alese, vol. 3, pp. 146-147; Patrirhi şi profeţi, pp. 88-89; Istoria mântuirii, p. 103; 
Mărturii pentru pastori şi lucrătorii evangheliei, p. 54; From the Heart, pp. 265, 266; Mărturii pentru 
comunitate, vol. 4, p. 469; vol. 5, p. 43; Profeţi şi regi, p. 486; Parabolele Domnului Hristos, p. 332; 
Our High Calling, p. 249; Faptele apostolilor, p. 315; Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 31; SDA 
Bible Commentary, vol. 7, p. 903. 
82. Idem, Parabolele Domnului Hristos, p. 332.
83. Ibidem.
84. Ibid.
85. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 71; Sfaturi pentru sănătate, pp. 108-109; Cugetări de 
pe muntele fericirilor, p. 146; From the Heart, p. 299.

gândim la materialişti, la oamenii rasişti, la fumători, alcoolici, la dependenţii 
de pornografie, la îmbuibători şi la mulţi alţii dintre cunoştinţele noastre care, 
prin puterea lui Dumnezeu, au lăsat în urmă aceste obiceiuri pentru a nu se mai 
întoarce la ele din nou. Dacă Dumnezeu le poate da acestor persoane victorie 
deplină, nu poate El să facă acelaşi lucru pentru cei care se luptă cu nerăbdarea, 
găsirea greşelilor, bărfa, un temperament aprig, priviri ocazionale pline de poftă 
sau orice alt păcat? Când îi aud pe oameni declarând că nu se pot opri din a păcă-
tui, mă văd nevoit să întreb: „Pentru care păcate, pentru care îndemnuri ale firii, 
Îi lipseşte lui Dumnezeu puterea de a-ţi da biruinţă?”

În 2010, când celebritatea golfului, Tiger Woods, a mărturisit public păcatul 
adulterului, el şi-a dat cuvântul că nu va mai „repeta niciodată greşelile pe care 
le-a făcut”. În cuvinte mai mult decât remarcabile, venind din partea unuia dintre 
cei mai bogaţi oameni ai lumii, Tiger a afirmat, de asemenea: „Viaţa nu este defi-
nită de ceea ce dobândeşti, ci de ceea ce biruieşti.”

Păcat că dl. Woods este budist! Mă rog ca cineva să găsească o cale de a-i îm-
părtăşi două scurte şi foarte puternice versete biblice, care prezintă în rezumat 
evanghelia şi făgăduinţa Bibliei despre victoria deplină. Primul reprezintă atenţi-
onarea Mântuitorului: „Despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5). Al 
doilea aduce asigurarea apostolului Pavel: „Pot totul în Hristos, care mă întăreş-
te” (Filipeni 4:13).

În cuvintele lui Ellen White:
„Dar mulţi dintre voi spun: «Cum pot să nu mai păcătuiesc? Am 

încercat să biruiesc, dar nu am făcut niciun progres.» Nu vei putea 
niciodată în puterea ta, ci vei eşua. Dar ajutorul se află la Acela care 
este puternic. În puterea Lui poţi fi mai mult decât biruitor. Ar trebui 
să te ridici şi să spui: «Prin harul lui Dumnezeu, voi fi un biruitor.» 
Pune-ţi voinţa de partea voinţei lui Dumnezeu, şi având ochii fixaţi 
asupra Celui care este autorul şi desăvârşitorul credinţei tale, vei croi 
căi drepte pentru picioarele tale. (…) Sprijineşte-te pe El, trăind prin 
credinţă şi crede Cuvântul lui Dumnezeu pentru tot.”86

86. Idem, Review and Herald, 20 septembrie 1892.
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VII

Ascultarea fără păcat şi ultima generaţie

După cum am observant în ultimul articol, o pretenţie populară printre opo-
nenţii teologiei ultimei generaţii (TUG) este că această construcţie doctrinală se 
bazează mai degrabă pe Ellen White, decât pe Biblie. În punctul acesta ar trebui 
să fie deja clar că, deşi scrierile lui Ellen White susţin cu tărie această teologie, 
dovezi biblice substanţiale, regăsite în ambele Testamente, stau la baza ei. Însă 
mult mai mult din ceea ce Biblia prezintă pe acest subiect urmează să fie analizat.

Acest articol va continua discuţia noastră pe subiectul ascultării fără păcat, în 
special despre cum se aplică acelor creştini care vor fi în viaţă în momentele fi-
nale ale istoriei pământului.

Principiul secerişului şi „taina lui Dumnezeu”

Isus a vorbit despre procesul dezvoltării caracterului în legătură cu a doua ve-
nire, într-o parabolă pe care o găsim în Evanghelia după Marcu:

„El a mai zis: «Împărăţia  lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om să-
mânţa în pământ; fie că doarme, fie că se trezeşte, noapte şi zi, sămânţa încolţeşte 
şi creşte fără să ştie el cum. Pământul rodeşte de la sine: întâi un fir verde, apoi 
spic, după aceea grâu în spic. Când rodul este copt, omul pune îndată secera, 
pentru că a venit vremea secerişului.»” (Marcu 4:26-29).

Observaţi cum pregătirea pentru seceriş este un proces, nu ceva ce se întâmplă 
deodată. Orice fermier sau grădinar înţelege că nu seceri până când nu s-a copt. 
Secerişul are loc când „este coaptă roada”, nu înainte.

Apostolul Iacov vorbeşte despre faptul că timpul celei de-a doua veniri se poate 
compara cu fermierul care aşteaptă secerişul copt:

„Fiţi deci îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului! Iată, pluga-
rul aşteaptă rodul scump al pământului şi este îndelung răbdător până primeşte 
ploaie timpurie şi târzie. Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci 
venirea Domnului este aproape!” (Iacov 5:7-8).

Apostolul Ioan a înţeles acest principiu şi îl aduce în atenţie în cartea Apo-
calipsa. În capitolul 7 al acestei cărţi, vedem cum lipsa de pregătire spirituală a 
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poporului lui Dumnezeu este responsabilă pentru reţinerea ultimei faze a crizei 
finale, şi astfel a întoarcerii lui Isus:

„După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele 
patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pămân-
tului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun co-
pac. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi 
care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare că-
tre cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, 
zicând: «Nu vătămaţi nici pământul, nici marea, nici copacii până nu 
punem pecetea pe frunteaslujitorilor Dumnezeului nostru!»” (Apo-
calipsa 7:1-3).

Într-un alt loc din Scriptură, ilustrarea sigilării este legată de prezenţa Duhului 
Sfânt în inimă drept garanţie sau zălog al lucrării Sale în noi (a se vedea 2 Co-
rinteni 1:22; Efeseni 1:13; 4:30). Am citit, de asemenea, că prezenţa în interior 
a Duhului ne permite să fim „plini de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Efeseni 
3:19). Nu e de mirare că Ellen White declară, în contexul pregătirii pentru sigi-
larea finală:

„Cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu şi sunt protejaţi în vre-
mea strâmtorării trebuie să reflecte pe deplin chipul lui Isus.”1

În Apocalipsa 10, versetul 7, citim „că, în zilele în care îngerul al şaptelea va suna 
din trâmbiţă, se va împlini taina lui Dumnezeu”. Următorul capitol ne informează 
că sunarea din trâmbiţa celui de-al şaptelea înger are loc atunci când „împărăţiile 
acestei lumi au devenit ale Domnului nostru şi ale Cristosului său” (Apocalipsa 
11:15 – KJV). Cu alte cuvinte, sunarea din trâmbiţa celui de-al şaptelea înger are 
loc când Isus este pe punctul de a veni înapoi. În timpul acela, se declară că „se 
va împlini taina lui Dumnezeu” (Apocalipsa 10:7).

Limbajul din Apocalipsa 10:7 este foarte similar celui din Daniel 2:44, care 
vorbeşte despre timpul în care vor domni cele zece puteri care au cucerit Roma 
imperială:

„Dar, în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o 
împărăţie care nu va fi nimicită niciodată (…).” (Daniel 2:44)

Cu alte cuvinte, aceste versete vorbesc despre o perioadă de timp, nu despre 
un moment în timp. În ambele cazuri, privim la un proces, nu la un eveniment 
instantaneu.

Cum defineşte Noul Testament „taina lui Dumnezeu” care se va sfârşi înainte 
ca Isus să vină (Apocalipsa 10:7)?

„Taina ţinută ascunsă de veacuri şi de generaţii, dar descoperită 

1. Ellen White, Scrieri timpurii, p. 71.

acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a vrut să le descopere care este 
bogăţia slavei acestei taine între neamuri, anume: Hristos în voi, nă-
dejdea slavei. Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim pe orice om şi 
învăţăm pe orice om cu toată înţelepciunea ca să-i înfăţişăm pe toţi 
oamenii desăvârşiţi în Hristos [Isus]. Pentru aceasta mă trudesc şi 
mă lupt după lucrarea Lui, care se manifestă prin mine cu putere.” 
(Coloseni 1:26-29).

Trei puncte se desprind din acest pasaj:
Taina lui Dumnezeu, despre care apostolul vorbeşte este „Hristos în voi, nă-

dejdea slavei”.
Versetul 29 arată clar că aceasta se referă la lucrarea lui Hristos în cel credin-

cios, nu doar între credincioşi, cum au pretins unii.
Slujba de a prezenta pe fiecare om „desăvârşit în Hristos Isus” nu se referă 

la simpla declarare a neprihănirii, în timp ce oamenii continuă să păcătuiască. 
Aceasta este clar, din nou, din versetul 29, în care Pavel spune că el lucrează 
pentru ţinta desăvârşirii în Hristos: „mă lupt” – în cuvintele lui – „după lucrarea 
puterii Lui, care se manifestă prin mine cu putere”.

Lucrarea descrisă în Coloseni 1:29 este clar ceva adiţional, pe lângă lucrarea lui 
Pavel pentru alţii. După ce vorbeşte despre această ţintă, de a înfăţişa pe orice om 
desăvârşit în Hristos Isus (versetul 28), el spune „iată la ce lucrez eu” (versetul 
29 – VDC). Cu alte cuvinte, lucrarea despre care el vorbeşte în versetul 28 este 
diferită de lucrarea despre care vorbeşte în versetul 29. În versetul 28 vorbeşte 
despre lucrarea lui pentru alţii. În versetul 29 vorbeşte despre lupta lui personală, 
prin puterea lui Dumnezeu, pentru un caracter desăvârşit.

Scriptura şi desăvârşirea sfinţilor de la sfârşitul timpului
Dumnezeu Şi-a dorit dintotdeauna ca poporul Său să fie curat, ascultător şi de-

plin victorios asupra păcatului. Ultima generaţie a istoriei acestui pământ nu este 
prima care să fie chemată la această experienţă. Este, oricum, prima generaţie 
care vă trăi în fapt această experienţă, prin harul şi puterea Domnului Isus Hris-
tos. Toate făgăduinţele către cele şapte biserici din Apocalipsa sunt date celor ce 
vor birui (Apocalipsa 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21). Dar doar bisericii din Laodiceea, 
ultima dintre ele, îi este data făgăduinţa unei biruinţe asemănătoare cu a lui Isus:

„Celui ce va birui îi voi da să stea cu Mine pe tronul Meu, după cum şi Eu am 
biruit şi am stat cu Tatăl Meu pe tronul Lui.” (Apocalipsa 3:21).

Am început să vedem că aceasta este taina lui Dumnezeu despre care cartea 
Apocalipsa spune că va fi sfârşită în zilele celui de-al şaptelea înger, când aces-
ta va începe să sune din trâmbiţă. Când taina aceasta este în final descoperită 
(Apocalipsa 10:7), „împărăţiile acestei lumi au devenit ale Domnului nostru şi 
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ale Cristosului său; şi el va domni pentru totdeauna şi întotdeauna” (Apocalipsa 
11:15 – KJV).

Punând la un loc toate aceste versete biblice, devine clar că, în final, eşecul 
poporului lui Dumnezeu de a descoperi deplin în vieţilor lor caracterul glorios 
al Domnului şi Mântuitorului lor, este responsabil pentru întârzierea venirii lui 
Isus.

Întorcându-ne la ideea secerişului, descoperim că după proclamarea soliei ce-
lor trei îngeri din Apocalipsa 14, secerişul de pe pământ – care nu este copt în 
primele versete ale capitolului 7 – este deplin copt acum:

„Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor stătea Cineva care 
semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, 
o seceră ascuţită. Şi un alt înger a ieşit din Templu şi a strigat cu glas 
tare Celui ce stătea pe nor: «Trimite-ţi secera şi seceră, pentru că a 
venit ceasul să seceri şi secerişul pământului este copt!» Atunci, Cel 
ce stătea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost 
secerat.” (Apocalipsa 14:14-16).

Ce înseamnă că secerişul este copt? Alte pasaje biblice ne ajută să înţelegem. 
Noul Testament accentuează în mod repetat sfinţirea deplină din partea creşti-
nului ca o condiţie prealabilă revenirii Domnului nostru:

„Şi însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească complet; şi întregul 
vostru duh şi suflet şi trup, să fie păstrate ireproşabile până la venirea 
Domnului nostru Isus Cristos.” (1 Tesaloniceni 5:23 – KJV).

„Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri şi urmăreşte 
dreptatea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea! Luptă-te 
lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică la care ai fost che-
mat şi pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor 
martori! Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lu-
crurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă măr-
turisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzeşti porunca fără prihană, 
fără cusur, până la arătarea Domnului nostru Isus Hristos (…).” (1 
Timotei 6:11-14).

„Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni 
ar trebui să fiţi voi, printr-o vorbire sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi 
grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri 
şi lucrurile se vor topi de căldura focului? (…) De aceea, preaiubiţi-
lor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui 
fără prihană, fără vină şi în pace.” (2 Petru 3:11-12, 14 – VDC).

Sintagma „fără prihană”, folosită în două dintre pasajele de mai sus, este în mod 

deosebit demnă de atenţie, pentru că această sintagmă este folosită în alt loc din 
Noul Testament pentru a descrie caracterul fără păcat al lui Isus (1 Petru 1:19). 
Fără îndoială, conform acestor versete, Dumnezeu cere poporului Său să copieze 
în vieţile lor practice, ascultarea fără păcat regăsită în viaţa Domnului nostru.

Unii ar vrea să credem că termenul „grăbind” (engl. – hasting) din 2 Petru 3, nu 
înseamnă a face ca venirea lui Isus să aibă loc mai curând. Mai degrabă, ne spun 
ei, înseamnă doar să privim cu nerăbdare venirea Sa2. Cu toate acestea, termenul 
tradus cu „grăbind” în 2 Petru 3:12 este acelaşi cuvânt (în diferite forme) regă-
sit în numeroase pasaje nou testamentare – în Luca 19:5, 6, de exemplu, unde 
Isus îl invită pe Zacheu să se dea jos „degrabă” din copac; în Faptele apostolilor 
20:16, unde apostolul Pavel se „grăbea” să ajungă la Ierusalim în ziua Rusaliilor; 
şi în Faptele apostolilor 22:18, unde Pavel aminteşte avertizarea Domnului de la 
începtul lucrării sale, de a „se grăbi” şi a ieşi din Ierusalim. Fără îndoială, acest 
cuvânt înseamnă a „grăbi” (engl. – hurry it up), nu doar a privi cu nerăbdare la 
ceva.

Aceasta explică de ce, cel puţin nouă traduceri moderne (n.tr. – în limba engle-
ză) importante ale Bibliei oferă termenului din 2 Petru 3:12 o traducere identică 
– uneori, chiar mai puternică – faţă de ceea ce găsim în versiunea King James. 
Sintagma „grăbind venirea” (KJV) este redată ca „grăbind” de versiunea New 
King James (NKJV), versiunea Revised Standard (RVS), versiunea New Revised 
Standard (NRSV), versiunea English Standard (ESV) şi versiunea New American 
Standard Bible (NASB). Versiunea New International (NIV) foloseşte sintagma 
„accelerând venirea”, versiunea New English Bible (NEB) spune „lucrând ca să 
grăbim venirea”, traducerea New Living (NLT) spune „să urgentăm”, iar versiunea 
Today’s English (TEV, uneori numită Good News Bible) spune „faceţi tot ce puteţi 
pentru a o face să vină curând”.

Faptul că venirea lui Isus trebuie să fie grăbită de pregătirea spirituală a popo-
rului Său este clar stabilit în acest pasaj. Alte pasaje sunt la fel de clare cu privire 
la natura pregătirii care este necesară din partea celor care Îl vor întâlni pe Dom-
nul lor în pace:

„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, şi ce vom fi nu 
s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi aseme-
nea Lui, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea 
aceasta în El se curăţeşte, după cum El este curat.” (1 Ioan 3:2-3).

„Şi în gura lor nu a fost găsită viclenie; fiindcă ei sunt ireproşabili 
înaintea tronului lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:5 – KJV).

2. A se vedea Kendra Jo Haloviak, „Can We Hasten the Advent?” Adventist Review, 2 ianuarie 
1992, pp. 13-15 (vezi şi Paul Bucur, „Grăbind venirea zilei lui Dumnezeu” – https://www.zgudui-
reaadventismului.ro/nouateologie/grabind-venirea-zilei-lui-dumnezeu/, n.ed.). 



Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii Ascultarea fără păcat şi ultima generaţie

178 179

Acest ultim verset, la fel ca multe altele din Apocalipsa, prezintă teme din Ve-
chiul Testament. Versetul pare să fi fost luat direct de la profetul Ţefania:

„Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spu-
ne minciuni şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci 
vor paşte şi se vor odihni şi nimeni nu-i va tulbura.” (Ţefania 3:13).

Din nou revenim la exemplul lui Isus, care ne-a arătat cum se face aceasta:
„Cristos a suferit pentru noi, lăsându-ne un exemplu, ca să urmaţi 

paşii lui. El, care nu a făcut păcat, nici nu a fost găsită viclenie în gura 
lui (…).” (1 Petru 2:21-22 – KJV; a se vedea şi Isaia 53:9).

Din nou, ne amintim mesajele lui Isus pentru cele şapte biserici din Apocalipsa 
(Apocalipsa 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21) şi cum doar Laodiceea – ultima dintre cele 
şapte – are făgăduinţa unei experienţe a biruinţei, identică cu cea a Domnului 
nostru (Apocalipsa 3:21).

Citatul emblematic al lui Ellen White asupra TUG

În acest moment al seriei noastre, sunt sigur că unii au observant că un citat 
anume al lui Ellen White despre TUG nu a fost menţionat:

„Hristos aşteaptă cu mult dor o manifestare a Sa în biserica Lui. 
Când caracterul Domnului Hristos va fi în mod desăvârşit reprodus 
în poporul Său, atunci El va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi. Este 
privilegiul fiecărui creştin nu numai de a aştepta, ci şi de a grăbi ve-
nirea Domnului Isus Hristos (2 Petru 3, 12).”3

Absenţa acestui citat de până acum din prezenta serie de articole este intenţi-
onată, nu accidentală. Aceasta deoarece un număr de persoane din biserica con-
temporană pare să considere că acest pasaj este vârful de lance al TUG, presupu-
nând, probabil, că dacă ar fi găsită o explicaţie pentru a neutraliza puterea acestui 
citat, această construcţie teologică s-ar prăbuşi.4 Cu referire la versetul de mai 
sus din 2 Petru (3:12) şi la citatul de mai sus al lui Ellen White, unii au susţinut că 
„un text biblic şi un citat-cheie al lui Ellen G. White sunt folosite pentru a dovedi 
că avem puterea de a decide care va fi timpul celei de-a doua veniri a lui Hristos”.5 
Un alt autor de acest fel, cu referire la pasajele de mai sus, afirmă că „înţelesul a 

3. Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, p. 69.
4. A se vedea Roy Adams, The Nature of Christ: Help for a church divided over perfection (Hager-
stown, MD: Review and Herald Publishing Assn, 1994), pp. 120-124; George R. Knight, Angry 
Saints: Tensions and Possibilities in the Adventist Struggle Over Righteousness by Faith (Hagerstown, 
MD: Review and Herald Publishing Assn, 1989), pp. 145,147-149; Sam Millen, „Why I No Longer 
Believe in Last Generation Theology”, Spectrum, 17 aprilie 2014.
5. Jiří Moskala şi John C. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation (Nampa, ID: 
Pacific Press Publishing Assn, 2018), p. 215.

ceea ce înseamnă să fii gata când Isus se întoarce trebuie să fie descoperit prin 
mai mult decât un text şi/sau un citat”6.

Un alt autor mai recent, a ridicat pretenţii similare:
„Două declaraţii făcute de Ellen White par să suţină TUG: citatul 

ei din Tragedia veacurilor şi Scrieri timpurii potrivit căruia ultima 
generaţie de credincioşi de pe pământ va trece prin necazul de la 
timpul sfârşitului fără mijlocirea lui Hristos, şi declaraţia ei din Para-
bolele Domnului Hristos (p. 69) că atunci «când caracterul Domnului 
Hristos va fi în mod desăvârşit reprodus în poporul Său, El va veni 
să-i ia la Sine ca fiind ai Săi».”7

Dar sper că în acest moment este clar pentru cititor că mai mult de un text 
biblic şi un citat al lui Ellen White este răspunzător pentru stabilirea crezului 
că reproducerea caracterului lui Isus, prin puterea lui Isus, este atât cerinţa lui 
Dumnezeu pentru a ne întâlni în pace cu Domnul la întoarcerea Lui, cât şi mijlo-
cul prin care venirea Sa este grăbită. Nu doar 2 Petru 3:12, dar şi alte pasaje nou 
testamentare din studiul nostru confirmă că timpul celei de-a doua veniri este 
determinat de pregătirea, sau lipsa ei, din partea secerişului spiritual al pământu-
lui (Marcu 4:26-29; 1 Timotei 6:11-14; Iacov 5:7-8; Apocalipsa 7:1-3; 14:14-20).

Iar pasajul de mai sus din Parabolele Domnului Hristos nu este în niciun caz 
singura declaraţie a lui Ellen White care vorbeşte despre rolul nostru ca creştini 
în întârzierea sau grăbirea venirii lui Isus:

„Stă în puterea noastră să grăbim venirea Domnului, vestind lumii 
evanghelia. Noi nu trebuie numai să aşteptăm, ci să şi grăbim venirea 
zilei Domnului (2 Petru 3:12). Dacă biserica lui Hristos şi-ar fi fă-
cut lucrarea rânduită de Domnul, lumea ar fi fost deja avertizată, iar 
Domnul Isus ar fi venit pe pământ cu putere şi slavă mare.”8

„Dar Isus a spus că, înainte de venirea Sa, «evanghelia  aceasta a 
Împărăţiei va  fi propovăduită în toată lumea, ca mărturie pentru 
toate neamurile» (Matei 24:14). Împărăţia Sa nu va veni până când 
vestea cea bună a harului Său nu va fi dusă pe tot pământul. Aşadar, 
dacă ne predăm lui Dumnezeu şi câştigăm suflete pentru El, grăbim 
venirea Împărăţiei Sale.”9

„Nimic nu doreşte Mântuitorul aşa de mult, cum doreşte agenţi 
care să prezinte lumii spiritul şi caracterul Său. Nu există nimic de 

6. Ibidem, p. 261.
7. Adelina Alexe, „Last Generation Theology, Part 2: Historical Development”, 28 martie 2019.
8. Ellen White, Hristos lumina lumii, pp. 633-634.
9. Idem, Cugetări de pe muntele fericirilor, pp. 108-109.
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care lumea să aibă atâta nevoie, ca de manifestarea prin oameni a 
iubirii Mântuitorului. Întreg cerul aşteaptă bărbaţi şi femei prin care 
Dumnezeu să poată descoperi puterea creştinismului. (…) Este pri-
vilegiul fiecărui creştin nu numai să nădăjduiască, dar să şi grăbească 
venirea Mântuitorului. Dacă biserica va îmbrăca haina neprihănirii 
lui Hristos, îndepărtându-se de la orice supunere faţă de lume, atunci 
înaintea ei stau zorile unei zile strălucite şi glorioase. Făgăduinţa lui 
Dumnezeu făcută ei va sta nezdruncinată pentru veşnicie.”10

„Dumnezeu i-a încredinţat poporului Său o lucrare de îndeplinit 
pe pământ. Solia îngerului al treilea trebuia să fie vestită, gândurile 
credincioşilor trebuiau să fie îndreptate spre Sanctuarul ceresc, unde 
Hristos a intrat ca să facă ispăşire pentru poporul Său. Reforma sa-
batului trebuia să fie dusă mai departe. Spărtura din legea lui Dum-
nezeu trebuie să fie reparată. Solia trebuie să fie propovăduită cu glas 
tare, pentru ca toţi locuitorii pământului să primească avertizarea. 
Cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să-şi cureţe sufletul prin as-
cultarea de adevăr şi să fie pregătiţi pentru a sta fără greşeală înaintea 
Lui, la venirea Sa. (…) Timp de patruzeci de ani, necredinţa, mur-
murarea şi răzvrătirea i-au ţinut pe cei din Israelul din vechime afară 
din Canaan. Aceleaşi păcate au amânat intrarea Israelului modern în 
Canaanul ceresc. În niciuna dintre cele două situaţii, nu făgăduinţele 
lui Dumnezeu au fost de vină. Necredinţa, spiritul lumesc, lipsa de 
consacrare şi certurile care există între cei care se declară a fi poporul 
Domnului sunt motivele care ne-au ţinut atât de mulţi ani în lumea 
aceasta a păcatului şi a necazului.”11

„Poate că, asemenea copiilor lui Israel, va mai trebui să rămânem 
încă mulţi ani aici, în lumea aceasta, din cauza nesupunerii. Totuşi, 
pentru numele lui Hristos, cei din poporul Său nu trebuie să adauge 
păcat peste păcat, considerându-L pe Dumnezeu responsabil pentru 
consecinţele comportamentului lor greşit.”12

În lumina celor de mai sus, suntem uimiţi şi întristaţi să întâlnim afirmaţii pre-
cum cele care urmează din partea conducătorilor învăţaţi din adventismul con-
temporan:

„Ultima generaţie de credincioşi nu are nicio putere de a determina 
încheierea timpului de probă prin realizările lor. A finaliza marile 
probleme cosmice şi a încheia drama marii lupte sunt doar preroga-

10. Idem, Faptele apostolilor, pp. 600-601.
11. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 28 (pp. 67-69 – în engleză). 
12. Idem, Evanghelizare, p. 696.

tivele lui Dumnezeu.”13

„În timp ce aşteptăm, să nu cădem într-o altă idee greşită, gândind 
că timpului celei de-a doua veniri depinde de atingerea vreunui stan-
dard de desăvârşire din partea noastră.”14

Asemenea afirmaţii ne constrâng să decidem pe cine vom crede: învăţaţi ne-
inspiraţi – oricât de consacraţi şi sinceri ar putea fi – sau sfatul scris al lui Dum-
nezeu.

Mai multe citate ale lui Ellen White
Departe de a ne baza doar pe „două declaraţii ale lui Ellen White”15, imperati-

vul unei conduite fără păcat în timpul sfârşitului, afirmat de TUG, nu se bazează 
doar pe dovezile biblice substanţiale pe care le-am analizat, ci şi pe numeroase 
alte citate ale lui Ellen White. Următoarele sunt câteva exemple notabile:

„Aceia care vor trăi pe pământ atunci când mijlocrea lui Hristos 
din Sanctuarul de sus va înceta, vor trebui să stea în faţa unui Dum-
nezeu sfânt fără mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată, carac-
terele lor trebuie să fie curăţite de păcat prin sângele stropirii. Prin 
harul lui Dumnezeu şi prin eforturile lor stăruitoare, trebuie să fie 
biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata de cercetare continuă 
în cer, în timp ce păcatele credincioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din 
Sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă 
o lucrare deosebită de curăţire, de îndepărtare a păcatelor. (…) Când 
această lucrare se va fi împlinit, urmaşii lui Hristos vor fi gata pentru 
arătarea Sa.”16

„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 ispi-
tei. (…) El păzise poruncile Tatălui Său şi în El nu era nici un 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.”17

„Am văzut, de asemenea, că mulţi nu îşi dau seama cum ar trebui 
să fie pentru a trăi înaintea Domnului fără un mare preot în Sanctuar, 
în timpul necazului celui mare. Cei care primesc sigiliul viului Dum-
nezeu şi sunt protejaţi în vremea strâmtorării trebuie să reflecte pe 

13. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 202.
14. Ibidem, p. 260.
15. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 2: Historical Development”, 28 martie 2019.
16. Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 425.
17. Ibidem, p. 623.
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deplin chipul lui Isus. (…) Am văzut că nimeni nu putea avea parte de 
«înviorare» (ploaia târzie), dacă nu obţinea biruinţa asupra oricărei 
ispite, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume şi oricărui cuvânt 
şi acţiuni greşite.”18

„Aceia care se ridică la nivelul fiecărei cerinţe, care fac faţă cu suc-
ces fiecărui test şi biruiesc, oricare ar fi preţul, au dat atenţie sfatului 
Martorului Credincios şi vor primi ploaia târzie, şi astfel vor fi cores-
punzători pentru a fi luaţi la cer.”19

(Dintr-un capitol intitulat „Rugaţi-vă pentru ploaia târzie”) „Prin 
puterea Duhului Sfânt, chipul moral al lui Dumnezeu trebuie să fie 
reprodus desăvârşit în caracter. Noi trebuie să fim schimbaţi deplin 
în asemănare cu Hristos. (…) Fiecare trebuie să-şi dea seama de pro-
pria lui nevoie. Inima trebuie să fie golită de orice întinare, şi curăţată 
pentru ca Duhul Sfânt să locuiască în ea.”20

„Doar celor care au rezistat ispitei în puterea Celui Atotputernic 
li se va permite să ia parte la proclamarea acesteia (solia celui de-al 
treilea înger) atunci când va fi dată cu un strigăt.”21

„Niciunul dintre noi nu va primi sigiliul lui Dumnezeu, atâta timp 
cât caracterele noastre au o zbârcitură sau o pată pe ele. Nouă ne este 
lăsată remedierea caracterelor noastre, curăţirea templului sufletului 
de orice întinăciune. Atunci, ploaia târzie va cădea asupra noastră, 
aşa cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor în Ziua Cincize-
cimii.”22

„Ce faceţi, fraţilor, în timpul marii lucrări de pregătire? Aceia care 
se unesc cu lumea vor fi modelaţi de lume şi pregătiţi pentru semnul 
fiarei. Aceia care nu se încred în ei înşişi, care se umilesc înaintea lui 
Dumnezeu şi îşi curăţă sufletul prin ascultarea de adevăr sunt mo-
delaţi de cer şi pregătiţi pentru sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor. 
Când decretul va fi promulgat şi sigiliul va fi pus, caracterul va ră-
mâne pentru veşnicie curat şi fără pată. Acum este timpul să ne pre-
gătim. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus niciodată pe fruntea unui 
bărbat sau a unei femei necurate. El nu va fi pus pe fruntea unui băr-
bat sau a unei femei ambiţioase sau care iubeşte ceea ce este lumesc. 

18. Idem, Scrieri timpurii, p. 71.
19. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 187.
20. Idem, Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, pp. 506-507.
21. Idem, Review and Herald, 19 noiembrie 1908.
22. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 214.

El nu va fi pus niciodată pe fruntea bărbaţilor şi femeilor cu limba şi 
inima înşelătoare. Toţi cei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată 
înaintea lui Dumnezeu – candidaţi ai cerului.”23

„Ploaia târzie va veni, iar binecuvântarea lui Dumnezeu va umple 
fiecare suflet curăţat de orice întinare. Lucrarea noastră pentru astăzi 
este să-I supunem sufletul lui Hristos, ca să fim pregătiţi pentru tim-
pul înviorării care vine de la faţa Domnului nostru – pregătiţi pentru 
botezul cu Duhul Sfânt.”24

„Fie ca Domnul să-Şi ajute poporul să cureţe templul sufletului de 
fiecare întinare şi să păstreze o legătură atât de strânsă cu El, încât să 
poată avea parte de ploaia târzie când va fi revărsată.”25

„Reînviorarea sau puterea lui Dumnezeu vine doar asupra acelora 
care s-au pregătit pentru aceasta, făcând lucrarea pe care Dumnezeu 
le-a poruncit să o facă, şi anume să se curăţe de orice întinăciune a 
cărnii şi a duhului, desăvârşindu-şi sfinţirea în temere de Dumne-
zeu.”26

„Căutăm noi umplerea Sa, înaintând continuu spre ţinta pusă 
înaintea noastră – desăvârşirea caracterului Său? Când poporul lui 
Dumnezeu ajunge această ţintă, ei vor fi sigilaţi pe frunţile lor. Um-
pluţi cu Duhul Său, ei vor fi compleţi în Hristos, iar îngerul raportor 
va declara: «S-a isprăvit.»”27

„«Cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi în zilele Fiului omului.» 
Dumnezeu va avea un popor plin de râvnă pentru fapte bune, care să 
stea neclintit în mijlocul imoralităţii acestui veac stricat. Va exista un 
popor de oameni care se vor ţine cu atâta fermitate de tăria divină, 
încât vor fi rezistenţi împotriva oricărei ispite.”28

„Nicio impuritate nu poate trece de porţile de perle ale cetăţii de 
aur a lui Dumnezeu. Iar întrebarea căreia noi trebuie să-i răspundem 
este dacă ne vom întoarce de la păcat în întregime şi vom îndeplini 
condiţiile pe care Dumnezeu ni le-a dat, ca să putem deveni fiii şi 
fiicele Sale. (…) Când veţi fi cu toţii pregătiţi, având biruinţă asupra 
păcatelor voastre, având toate nelegiuirile îndepărtate de la voi, veţi 

23. Ibidem, p. 216.
24. Idem, Evanghelizare, p. 702.
25. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1055.
26. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 619.
27. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1118; a se vedea şi Solii alese, vol. 3, p. 427 (în engleză).
28. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 472.
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fi în acea stare necesară pentru a primi atingerea finală a nemuririi.”29

„Fiecare creştin viu va progresa zilnic în viaţa spirituală. În timp 
ce avansează spre desăvârşire, el experimentează în fiecare zi o con-
vertire faţă de Dumnezeu; şi convertirea lui nu este completă până 
când nu ajunge la perfecţiunea caracterului creştin, o totală pregătire 
pentru atingerea finală a nemuririi.”30

„Domnul Isus Îşi curăţeşte şi rafinează poporul; iar atunci când 
chipul Său este pe deplin reflectat în copiii Săi, aceştia sunt desăvâr-
şiţi şi sfinţi, pregătiţi pentru mutarea de pe acest pământ. Creştinul 
are o mare lucrare de făcut. Noi suntem avertizaţi să ne curăţim de 
orice întinăciune a cărnii şi a duhului, să ne desăvârşim sfinţirea în 
temere de Dumnezeu.”31

„Când lucrarea noastră pământească se va încheia, iar Hristos va 
veni pentru copiii Săi credincioşi, noi vom străluci asemenea soarelui 
în împărăţia Tatălui nostru. Totuşi, înainte de a veni timpul acela, 
vom fi văzut fiecare trăsătură nedesăvârşită a caracterului nostru şi o 
vom fi îndepărtat. Orice invidie şi gelozie, orice bănuială rea şi orice 
plan egoist vor trebui să fie alungate din viaţă.”32

„Nu vom putea niciodată să-L vedem pe Domnul nostru în pace 
decât dacă sufletele noastre sunt fără pată. Noi trebuie să purtăm în 
mod desăvârşit chipul lui Hristos. Fiecare gând trebuie să fie adus în 
supunere faţă de voia lui Hristos.”33

„Nu trebuie să credem că avem de aşteptat să ajungem la cer îna-
inte de a avea caractere curate, caste şi iubitoare. Creştinul trebuie să 
fie ca Hristos, aici. Există diversitate între noi. Noi putem avea fie-
care trăsături de caracter, gusturi, daruri şi capacităţi specifice nouă 
înşine, toate fiind fixate sau modificate prin educaţie şi obiceiuri. Dar 
prin harul lui Dumnezeu toate aceste caracteristici variate pot fi adu-
se în armonie cu voia lui Dumnezeu.”34

„Când va veni, El nu va veni să ne curăţe de păcatele noastre, să 
îndepărteze defectele din caracterele noastre, sau să vindece infirmi-
tăţile temperamentului şi firii noastre. Dacă totuşi va face această lu-

29. Idem, From the Heart, p. 44.
30. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 505.
31. Ibidem, vol. 1, p. 340.
32. Idem, Solii alese, vol. 3, p. 235 (p. 427 – în engleză).
33. Idem, Review and Herald, 30 mai 1882.
34. Idem, Signs of the Times, 22 octombrie 1885.

crare pentru noi, ea trebuie adusă la îndeplinire înainte de acel timp. 
Când va veni Domnul, cei care sunt sfinţi vor fi sfinţi şi mai departe. 
(…) Curăţitorul nu va sta atunci să continue procesul Lui de curăţire 
şi să îndepărteze păcatele şi stricăciunea lor. Toate acestea trebuie 
făcute în acest timp de probă.”35

„Nu este nicio exagerare să spunem că TUG este adânc întrepă-
trunsă în ADN-ul doctrinal al adventismului clasic, în general – după 
cum am observant în primul nostru articol – şi în scrierile lui Ellen 
White, în special. Nu este de mirare că un autor citat în ultimul nos-
tru articol, care respinge autoritatea doctrinală a lui Ellen White, a 
fost constrâns să recunoască, cu mai mult de treizeci de ani în urmă, 
că a repudia teologia desăvârşirii „ar însemna să repudiem însăşi na-
tura adventismului”.36

O autoare care a criticat recent TUG, comentând primul dintre citatele lui Ellen 
White enumerate în această secţiune37, scrie:

„Ce vrea să spună prin «caracterele lor trebuie să fie curăţite de păcat 
prin sângele stropirii» şi «trebuie să se producă o lucrare deosebită de cu-
răţire, de îndepărtare a păcatelor»? Sugerează ea oare că ultima gene-
raţie trebuie să ajungă la nepăcătoşenie «în timp ce judecata de cerce-
tare continuă în cer»? Dacă da, atunci moartea lui Hristos nu mai este 
necesară pentru ei, pentru că propria lor nepăcătoşenie ar putea să-i 
achite înaintea lui Dumnezeu. Dar ea afirmă clar că curăţirea are loc 
prin sângele lui Isus (prin sângele stropirii), ceea ce se potriveşte cu 
învăţătura generală a Bibliei că nicio persoană nu poate fi mântuită 
decât prin meritele lui Hristos şi jertfa Sa desăvârşită, înlocuitoare.”38

Dar autoarea de mai sus nu reuşeşte să ia în considerare ceea ce seria noastră a 
demonstrat din Biblie – că acea curăţire prin sângele lui Isus include lucrarea de 
sfinţire, la fel de mult pe cât include lucrarea de îndreptăţire (ex: Efeseni 1:7; Co-
loseni 1:14; Evrei 10:29; 13:12, 20-21). Doar faptul că iertarea lui Dumnezeu nu 
mai este necesară pentru sfinţi ca o realitate continuă, nu înseamnă că ei nu mai 
au nevoie de împuternicirea pe care sângele lui Isus o oferă. Fie că vorbim despre 
iertare sau împuternicire, toate acestea sunt rezultatele Calvarului.

Autoarea de mai sus continuă spunând:
35. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 355.
36. Dennis Hokama, „Wallowing in the Gulley of Indecision – Christ’s All-Atoning Sacrifice ver-
sus Jesus the Model Man: An Analysis”, Adventist Currents, iulie 1983, p. 14.
37. Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 425.
38. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 12: Ellen White on Perfection and the Last Gene-
ration”, 12 iulie 2019 (sublinierea din original).
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„Mai mult, această interpretare nu are sens, din moment ce, din 
nou, mântuirea nu poate fi scopul curăţirii şi al prezentării înaintea 
lui Dumnezeu fără un mijlocitor după ce destinele au fost în mod 
ireversibil sigilate (a se vedea Tragedia veacurilor, pp. 613-615 şi Măr-
turii, vol. 2, p. 191).”39

Autoarea pare să nu-şi amintească că citatul pe care l-a menţionat vorbeşte 
despre „lucrarea deosebită de curăţire, de îndepărtare a păcatelor” ca având loc 
„în timp ce judecata de cercetare continuă în cer”40. Odată ce această curăţire 
este completă, ei au experimentat prin sigilare „o fixare a adevărului, atât la nivel 
intelectual, cât şi spiritual, astfel că ei nu mai pot fi clintiţi”.41

Dar în timp ce ei sunt pe deplin mântuiţi din păcat atunci când timpul de probă 
se sfârşeşte, în timp ce soarta lor a fost decisă irevocabil, ei sunt încă fiinţe libere 
care trebuie să ceară putere divină pentru a rezista atacurilor celor mai puternice 
ale vrăjmaşului, pe care marele timp de încercare le va aduce. Sigilarea irevoca-
bilă a sfinţilor dinainte de încheierea timpului de probă nu elimină alegerea lor 
liberă, mai mult decât un soţ şi o soţie pe deplin consacraţi căsătoriei lor nu pierd 
libertatea de a alege infidelitatea.

Sunt inconsecvente cerinţele lui Dumnezeu?
Studiul nostru a demonstrat din Biblie şi Ellen White că ascultarea fără păcat 

este posibilă pentru creştin pe acest pământ, prin puterea divină împărtăşită. Dar 
deseori, când se analizează aceste dovezi, se ridică întrebarea: cere Dumnezeu 
atingerea unui standard mai înalt din partea generaţiei finale de credincioşi decât 
a cerut de la generaţiile anterioare? Dacă da, nu ar însemna aceasta că Dumnezeu 
are un standard dublu sau cel puţin unul inconsecvent?

O autoare care critica recent TUG scrie:
„Dacă desăvârşirea de caracter este necesară pentru mântuire, dar 

desăvârşirea de caracter este cerută doar celor 144.000 – în viziu-
nea TUG, ultima generaţie Îl îndreptăţeşte pe Dumnezeu – atunci 
Dumnezeu are un standard dublu de mântuire, unul pentru ultima 
generaţie şi unul pentru cei care au murit înainte de întoarcerea lui 
Hristos? Aceasta nu ar fi doar o idee nebiblică, ci L-ar şi face pe 
Dumnezeu nedrept.”42

Înainte de toate, este un fapt al istoriei sacre că generaţiile succesive au primit 

39. Ibidem.
40. Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 425.
41. Idem, Maranatha, p. 200.
42. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 8: Biblical Perspectives: Sanctification”, 13 iunie 
2019.

lumină divină mai mare decât cele dinainte, şi astfel li s-a încredinţat o mai mare 
responsabilitate spirituală. Proverbe 4:18 spune: „Cărarea celor neprihăniţi este 
ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul 
zilei.” În pilda semănătorului, Isus descrie sămânţa care cade pe pământul bun ca 
ajungând la niveluri diferite de creştere, „una o sută, una şaizeci şi alta treizeci” 
(Matei 13:8) – toţi aceştia fiind mântuiţi. Într-un alt loc Isus declară:

„Oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, şi cui i s-a încredinţat mult, 
mai mult i se va cere.” (Luca 12:48).

Ellen White arată clar, desigur, că condiţia pentru viaţa veşnică din fiecare veac 
a fost întotdeauna acea primă condiţie din Eden – ascultare desăvârşită de legea 
lui Dumnezeu.43 Dar din moment ce iubitorul nostru Dumnezeu nu ţine seama 
de vremurile de neştiinţă (Fapte 17:30) şi spune că „cine ştie să facă un bine, şi 
nu-l face este vinovat de păcat” (Iacov 4:17), trebuie să concluzionăm că asculta-
rea desăvârşită pe care Dumnezeu o cere este proporţională cu volumul de lumi-
nă şi adevăr descoperit. Acesta este, de fapt, singurul fel de „desăvârşire relativă” 
pe care Inspiraţia o învaţă – desăvârşirea relativă în funcţie de cunoştinţe, iar 
nu în funcţie de slăbiciunea omenească. Pentru cei care păcătuiesc din neştiinţă, 
după cum am văzut deja, Dumnezeu a asigurat un remediu prin ispăşirea lui 
Hristos din Sanctuarul ceresc. În cuvintele lui Ellen White:

„Mintea celor care îmbrăţişează această solie este îndreptată către 
Sfânta Sfintelor, unde Isus stă înaintea chivotului, făcând o ultimă 
mijlocire pentru toţi aceia pentru care mila încă zăboveşte şi pentru 
cei care au încălcat legea lui Dumnezeu din neştiinţă. Această ispăşi-
re se face atât pentru cei neprihăniţi morţi, cât şi pentru neprihăniţii 
aflaţi în viaţă. Ea îi include şi pe toţi cei care au murit încrezându-se 
în Hristos, dar care, neavând lumina asupra poruncilor lui Dumne-
zeu, au păcătuit încălcându-i preceptele fără să ştie.”44

Ellen White arată clar că generaţii diferite de-a lungul istoriei au fost respon-
sabile pentru niveluri diferite de lumină şi adevăr, în contrast cu generaţia finală 
a istoriei:

„Noi suntem răspunzători pentru privilegiile de care ne bucurăm 
şi pentru lumina care străluceşte pe calea noastră. Cei care au trăit 
în generaţiile trecute au fost răspunzători doar pentru lumina care a 
fost îngăduită să strălucească asupra lor. Mintea lor a fost antrenată 
cu privire la diferite puncte din Scriptură care i-au pus la probă, dar 
ei n-au înţeles adevărurile pe care le înţelegem noi. Ei nu erau răs-

43. Ellen White, Calea către Hristos, p. 62; Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 76; Solii alese, vol. 
2, p. 381 (în engleză).
44. Idem, Scrieri timpurii, p. 254.
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punzători pentru lumina pe care n-au avut-o. Ei aveau Biblia aşa cum 
o avem şi noi; dar timpul pentru desfăşurarea adevărului special, în 
legătură cu încheierea scenelor istoriei acestui pământ, este în decur-
sul ultimelor generaţii care vor trăi pe pământ. Adevăruri speciale au 
fost adaptate condiţiilor generaţiilor, aşa cum existau ele. Adevărul 
prezent, care este un test pentru această generaţie, n-a fost un test 
pentru oamenii generaţiilor din trecutul îndepărtat. (…) Noi suntem 
răspunzători numai de lumina care străluceşte asupra noastră.”45

Generaţia finală a istoriei, care va trece prin marele timp de încercare care va 
urma încheierii timpului de probă, va avea o experienţă unică. „În acel timp gro-
zav, cel neprihănit trebuie să trăiască înaintea unui Dumnezeu sfânt, fără un mij-
locitor.”46 Pe deplin cunoscători ai întregului sfat al lui Dumnezeu – sau cel puţin 
a ceea ce este esenţial pentru biruirea totală a păcatului – ei vor trăi prin harul 
Său conform luminii date. Tot păcatul din neştiinţă din vieţile lor va fi fost până la 
acest moment descoperit şi biruit, pentru că Mijlocitorul nu va mai fi disponibil 
pentru a face ispăşire pentru păcat – fie că e păcat din neştiinţă sau altfel. Din 
acest motiv, Ellen White declară că la a doua venire, „Curăţitorul nu va sta atunci 
să continue procesul Lui de curăţire şi să îndepărteze păcatele şi stricăciunea lor. 
Toate acestea trebuie făcute în acest timp de probă”.47

Să ne amintim că Scriptura identifică experienţa din ultimele zile ale poporului 
lui Dumnezeu cu „o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt nea-
murile şi până la vremea aceasta” (Daniel 12:1). Şi conform cărţii Apocalipsa, 
aceastei strâmtorări nu i se va permite să vină pe pământ până când slujitorii 
lui Dumnezeu nu sunt sigilaţi şi pregătiţi pentru ea (Apocalipsa 7:1-3). De aceea 
Ellen White este în armonie cu Scriptura şi bunul simţ când scrie că ploaia târ-
zie şi criza care va urma, vor cere de la poporul lui Dumnezeu o experienţă mai 
adâncă şi mai mare decât cea pe care o au în prezent, dacă vor trebui să îndure 
cu succes testul final:

„Lucrarea începută de Dumnezeu în inima omenească, prin dăru-
irea luminii şi a cunoaşterii, trebuie să înainteze continuu. Fiecare 
trebuie să-şi dea seama de propria nevoie. Inima trebuie să fie golită 
şi curăţată de orice întinare, pentru ca Duhul Sfânt să locuiască în 
ea. Cu ocazia Cincizecimii, primii ucenici s-au pregătit pentru re-
vărsarea Duhului Sfânt mărturisindu-şi păcatele şi renunţând la ele, 
rugându-se cu sârguinţă şi consacrându-se lui Dumnezeu. Aceeaşi 

45. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, pp. 692-693.
46. Idem, Tragedia veacurilor, p. 614.
47. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 355.

lucrare este necesară acum, dar într-o măsură mai mare.”48

„«Timpul de încercare cum n-a mai fost niciodată» se va dezlănţui 
în curând peste noi; şi vom avea nevoie de o experienţă pe care acum 
nu o avem şi pe care mulţi sunt prea nepăsători să o câştige. Adesea, 
se întâmplă că încercarea e mai mare în anticipare decât în realitate; 
dar acest lucru nu este adevărat cu privire la criza din faţa noastră.”49

În acelaşi sens, ne amintim din nou următorul citat al lui Ellen White:
„Aceia care vor trăi pe pământ atunci când mijlocirea lui Hristos 

din Sanctuarul de sus va înceta, vor trebui să stea în faţa unui Dum-
nezeu sfânt fără mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată, carac-
terele lor trebuie să fie curăţite de păcat prin sângele stropirii. Prin 
harul lui Dumnezeu şi prin eforturile lor stăruitoare, trebuie să fie 
biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata de cercetare continuă 
în cer, în timp ce păcatele credincioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din 
Sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă 
o lucrare deosebită de curăţire, de îndepărtare a păcatelor. (…) Când 
această lucrare se va fi împlinit, urmaşii lui Hristos vor fi gata pentru 
arătarea Sa.”50

Observaţi cum ea descrie lucrarea necesară în acest timp, drept „o lucrare de-
osebită de curăţire”. Din nou, Dumnezeu a cerut întotdeauna curăţia de caracter, 
dar momentele finale ale istoriei necesită o curăţire care nu a fost văzută la modul 
general până atunci. În veacurile trecute, Dumnezeu a putut folosi oameni ca 
Martin Luther, un consumator de bere antisemit, a cărui ură faţă de evrei a fost 
mai târziu sărbătorită de nazişti.51 Dar în ultimele ore ale luptei cu răul, Dumne-
zeu caută o realizare mai înaltă din partea celor care Îi slujesc. Puţini dintre cei 
din disputa prezentă ar dezaproba asta. (Unii dintre membrii mai lumeşti poate 
nu ar vedea o problemă cu consumul de bere, dar mă îndoiesc că ei ar vrea ca 
vreun antisemit să predea religie la vreuna dintre facultăţile sau universităţile 
noastre!)

Acum ceva vreme, o discuţie online de pe un blog a prezentat un articol intitu-
lat „Problema cu puritatea”, în care se susţinea că noţiunile creştinilor conserva-
tori cu privire la moralitatea sexuală, reprezintă un standard „nou şi îmbunătăţit”, 
dincolo de ceea ce se aştepta de la societatea Vechiului Testament, în care soţiile 
multiple, concubinele şi roabele care rămâneau însărcinate păreau omniprezen-
48. Idem, Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, p. 507.
49. Idem, Tragedia veacurilor, p. 622.
50. Ibidem, p. 425.
51. A se vedea William L. Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany 
(New York: Simon and Schuster, 1960), pp. 91, 236.
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te.52 Pe lângă greşeala de a confunda raportul Bibliei cu ceea ce Biblia aprobă, 
pasajele biblice pe care le-am analizat ne dau motive temeinice pentru a avea 
standarde de conduită mai ridicate în secolele ulterioare ale experienţei bisericii 
(ex: Proverbe 4:18; Faptele apostolilor 17:30; Iacov 4:17).

Ai putea cu siguranţă să speri la o înţelegere „nouă şi îmbunătăţită” a cerinţelor 
lui Dumnezeu pe măsură ce timpul înaintează. Poligamia lui David, deţinerea 
de sclavi de către Filimon şi antisemitismul lui Martin Luther poate că au fost 
permisibile în perioadele trecutului sacru, dar generaţia finală a istoriei nu poate 
să eşueze în a recunoaşte ceea ce timpurile anterioare au ratat – că o analiză mai 
profundă a Cuvântului lui Dumnezeu şi a poruncilor sale nu lasă loc printre cei 
credincioşi pentru astfel de alterări ale idealului divin.

Din acest motiv Dumnezeu a dat bisericii Sale din timpul sfârşirului întregul 
sfat detaliat, de inspiraţie divină, cu privire la credinţă, stil de viaţă şi conducerea 
instituţională, regăsit în scrierile spiritului profeţiei. Aceasta explică de ce, pe 
baza instrucţiunilor inspirate, adventiştii de ziua a şaptea insistă asupra standar-
delor mai ridicate în alimentaţie, îmbărcăminte, relaţii, închinare şi divertisment 
decât cele care se găsesc în orice altă comunitate creştină. Nu pentru că ne-am 
considera superiori semenilor noştri creştini (sau necreştini) care îşi trăiesc viaţa 
diferit. Mai degrabă, este pentru că recunoaştem că ultima generaţie de credin-
cioşi trebuie – prin colaborarea divino-umană – să dezvolte o experienţă capabi-
lă de triumf, într-o luptă de moarte cu păcatul, cel mai adânc înrădăcinat, subtil 
şi pătrunzător păcat din istoria marii lupte.

Astfel va străluci o mai mare măsură de lumină pe cărarea lor, şi astfel – în 
armonie cu principiile biblice menţionate anterior (Proverbe 4:18; Matei 13:8; 
Luca 12:48) – va fi cerută o realizare mai înaltă din partea lor. Dar ei Îl pot lăuda 
pe Dumnezeu că, la fel ca toate poruncile anterioare ale Domnului, „toate cerin-
ţele lui Dumnezeu sunt împuterniciri din partea Sa”.53

Departe de a fi – aşa cum unii au susţinut – o aberaţie făurită de extremişti 
periferici, TUG cuprinde raţionamentul de bază din spatele unicităţii doctrinale 
şi scopului moral al adventismului de ziua a şaptea. De aceea îndrăznim să-i che-
măm pe ceilalţi creştini de o sinceritate neîndoielnică şi consacraţi lui Hristos, 
să acorde o atenţie mai serioasă legii lui Dumnezeu şi cerinţelor imperative ale 
sfântului Său sabat. TUG este încorporată – cum am văzut – în doctrina judecă-
ţii de cercetare şi în importanţa anului 1844, în strigarea primului înger de a ne 
teme de Dumnezeu şi a-I da slavă prin demonstrarea caracterului divin în vieţile 
omeneşti, pe măsură ce tribunalul ceresc îşi deschide cărţile de aducere aminte 
şi aşază gândurile, cuvintele şi faptele celor care pretind a fi creştini, sub privirea 

52. http://spectrummagazine.org/node/5578.
53. Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, p. 333.

divină cercetătoare (Apocalipsa 14:7). TUG explică, în era acestei permisivităţi 
post-moderniste în care mulţi creştini dau dovadă de indiferenţă docrinală şi 
morală, de ce adventiştii de ziua a şaptea continuă să susţină că adevărul contea-
ză şi că „eroarea nu este niciodată inofensivă”54.

Va sta ultima generaţie „fără Dumnezeu”?
Ocazional, poţi auzi afirmaţia că cei care cred în TUG cred că sfinţii de după 

încheierea timpului de probă vor sta biruitori în propria putere. Un autor adven-
tist proeminent, acum decedat, scria următoarele:

„Mulţi oameni cred, pe baza a câteva paragrafe din Tragedia vea-
curilor, că în timpul perioadei de încercare care va urma încheierii 
timpului de probă, creştinii vor trebui să trăiască în propria putere. 
Aţi auzit aceasta? Aţi auzit că va trebui să trăiţi fără un mijlocitor?”55

„Şi nu-mi spuneţi că trebuie să vină un timp, în cursul timpului de 
încercare care ne stă înainte, când va trebui să trăim pe cont propriu. 
Aceasta nu este, pur şi simplu, posibil.”56

Un critic mai recent al TUG petrece o perioadă de timp considerabilă rememo-
rând impactul negativ pe care această teorie de „a sta în propriile noastre puteri 
după încheierea timpului de probă” l-a avut asupra experienţei sale spirituale57 
şi demonstrând – în mod corect, cu siguranţă – că această teorie este falsă.58 Din 
nefericire, acelaşi autor continuă prin a formula profund greşit învăţăturile TUG, 
insistând că potrivit acestei teologii, „în momentul biruinţei supreme a ultimei 
generaţii, Isus se «ascunde»”.59 Chiar mai nefericit şi scandalos de neadevărat, 
acelaşi autor pretinde că TUG „este o încercare, centrată pe sine şi pe om, de a 
realiza lucruri măreţe, de unul singur”60.

Iar într-o serie recentă de articole care atacă TUG, o altă autoare întreabă: „Vor 
trăi credincioşii fără Dumnezeu?”61 Ea scrie mai departe:

„Să clarificăm acum o pretenţie principală a TUG şi o înţelegere 

54. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 292.
55. Morris L. Venden, Never Without An Intercessor: The Good News About the Judgment (Boise, 
ID: Pacific Press Publishing Assn, 1996), p. 58.
56. Ibidem, p. 59.
57. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation (Nampa, ID: Pacific 
Press Publishing Assn, 2018), pp. 236-237.
58. Ibidem, pp. 246-250.
59. Ibid., p. 203.
60. Ibid., p. 206.
61. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 4: Biblical Perspectives: Will Believers Live 
Without God?”, 1 aprilie 2019.



Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii Ascultarea fără păcat şi ultima generaţie

192 193

greşită des întâlnită: în timpul ultimelor zile, un grup special de cre-
dincioşi de la care se aşteaptă să atingă perfecţiunea (acei presupuşi 
144.000) vor trebui să trăiască fără ajutorul Duhului Sfânt şi fără 
mijlocirea lui Hristos. Susţin Biblia şi Ellen White această idee?”62

Deşi autoarea de mai sus nu le contopeşte pe cele două, să stabilim acum clar 
că a trăi fără ajutorul Duhului Sfânt şi a trăi fără mijlocirea lui Hristos sunt două 
lucruri complet diferite. Un cititor superficial, analizând citatul de mai sus, ar 
putea crede că ele sunt unul şi acelaşi lucru.

Cu tot respectul pentru aceşti autori, eu niciodată – şi sunt a cincea generaţie 
de adventişti adânc înrădăcinaţi în cultura conservatoare a bisericii – nu am auzit 
un singur adventist de ziua a şaptea care să pretindă că sfinţii de după încheierea 
timpului de probă vor „trăi în propria putere” sau „fără Dumnezeu”. Aceasta nu 
înseamnă că niciunul dintre noi nu a învăţat sau crezut această erezie, ci înseam-
nă doar că pentru mai mulţi dintre noi decât câţiva, prezenţa ei în biserică pare 
foarte voalată, până la punctul în care se apropie de ceea ce sociologii numesc 
„mit urban”.

Fără a dori să pun la îndoială sinceritatea autorilor de mai sus, ar fi fost folosi-
tor dacă ar fi oferit dovezi documentate pentru această acuzaţie foarte gravă în 
privinţa învăţăturii TUG vizate. Luând în calcul cât de des, în slujirea mea, am 
auzit menţionată această teorie ca pretinsă trăsătură a TUG, ar fi cu adevărat o 
contribuţie folositoare la discuţia pe acest subiect dacă cineva, oricine, ar putea 
aduce dovezi documentate că o persoană din biserică a învăţat în realitate că 
sfinţii de după încheierea timpului de probă vor sta în propria putere.

Pe lângă confuzia pe care primul dintre autorii de mai sus o creează când in-
sinuează că a trăi prin propria putere, este acelaşi lucru cu a trăi fără mijlocitor 
(două lucruri cât se poate de diferite), poţi fi doar uimit de pretenţia că „mulţi 
oameni cred” că vor trebui să stea în puterea lor în acea perioadă deosebită.63 
Răposatul Herbert Douglass, poate cel mai proeminent promotor al TUG din 
adventismul ultimei părţi a secolului XX, face o afirmaţie asupra acestui punct, 
pe care fiecare apărător al acestei teologii, cunoscut de autorul prezent, ar putea 
să o aprobe cu toată inima:

„Dar în timpul acestei domnii a Satanei, creştinul care a atins de-
săvârşirea morală, pe care Dumnezeu declară că o poate atinge în 
această viaţă, va spune «nu» ispitei la fel cum Isus a spus «nu» tu-
turor ispitelor. Nu va fi niciun punct de oprire unde creştinul să lase 
garda jos sau în care să nu mai aibă nevoie de harul susţinător al Duhului 

62. Ibidem.
63. M. Venden, op. cit., p. 58.

Sfânt.”64

Apărători recenţi ai TUG au afirmat în acelaşi sens:
„Va fi o diferenţă în cer după încheierea timpului de probă, în faptul 

că nu va mai fi nicio lucrare preoţească din partea lui Isus. Nu va mai 
fi niciun mijlocitor, niciun mediator care să pledeze pentru cauza pă-
cătoşilor înaintea Tatălui. Aceasta nu înseamnă că puterea lui Isus pen-
tru poporul Său de pe pământ va fi înlăturată. Dar lucrarea preoţească 
de iertare ajunge la capăt, odată cu încheierea timpului de probă.”65

„Chiar după ce Sanctuarul este închis, vom avea nevoie de ajutorul 
Duhului Sfânt (Matei 28:18-20). Nu, nu pentru iertarea continuei 
păcătuiri; acea lucrare va fi încheiată. Poporul lui Dumnezeu va fi 
încetat să păcătuiască. Dar pentru a trăi vieţi evlavioase, noi vom 
avea încă nevoie de puterea Sa. Vom avea mereu nevoie şi ea nu va fi 
retrasă de la ultima generaţie.”66

Şi din partea autorului prezent, într-un articol online intitulat „Five Popular 
Myths About Last Generation Theology” („Cinci mituri populare despre TUG”):

„Putem doar să ghicim de unde a pornit această presupunere (că 
sfinţii vor sta în propria putere). După cunoştinţele autorului pre-
zent, nimeni, în niciun moment al istoriei adventiste care a învăţat 
TUG, nu a învăţat că sfinţii din orice vreme, după încheierea timpu-
lui de probă sau altcândva, vor sta în propria putere. Singurul lucru 
fără de care sfinţii vor sta în cursul acelei perioade de după înche-
ierea timpului de probă este disponibilitatea permanentă a iertării. 
(…) Credinciosul pe deplin victorios are nevoie de Hristos la fel de 
mult ca unul care cade în păcat. Singura diferenţă este că cel care 
cade în păcat are nevoie şi de neprihănirea care iartă, şi de cea care 
împuterniceşte, în timp ce cel care a obţinut victoria are nevoie doar 
de neprihănirea care împuterniceşte. Dar într-un fel sau altul, este tot 

64. Herbert E. Douglass, „Men of Faith: The Showcase of God’s Grace”, Perfection: The Impossible 
Possibility (Nashville, TN: Southern Publishing Assn, 1975), p. 51 (subliniere adăugată).
65. Dennis E. Priebe, Face to Face With the Real Gospel (Boise, ID: Pacific Press Publishing Assn, 
1985), pp. 85-86 (subliniere adăugată). Cartea lui Priebe, Faţă în faţă cu adevărata evanghelie, 
este tradusă în limba română şi poate fi citită online (https://carti.zguduireaadventismului.ro/
carti/ae/) sau descărcată PDF (https://zguduireaadventismului.ro/wp-content/uploads/Carti/
AE.pdf ) n.ed.
66. Larry Kirkpatrick, Cleanse and Close: Last Generation Theology in 14 Points (Highland, CA: 
GCO Press 2005) p. 99. Cartea Curăţat şi încheiat poate fi citită online (https://carti.zguduireaad-
ventismului.ro/carti/ci/) sau descărcată PDF (https://zguduireaadventismului.ro/wp-content/
uploads/resurse/carti/TUG14.pdf ) n.ed.
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neprihănirea lui Hristos. Nu este niciodată neprihănirea noastră.”67

Unul dintre autorii citaţi anterior care se opune TUG, vorbind despre citatele 
lui Ellen White care descriu retragerea Duhului Sfânt în ultimele zile, scrie:

„Toate aceste citate vorbesc despre retragerea treptată a Duhului 
Sfânt de pe pământ şi aceasta a fost interpretată de apărătorii TUG 
ca însemnând că Duhului Sfânt nu va fi disponibil pentru nimeni în 
timpul ultimelor zile.”68

Dar în niciun moment această autoare nu identifică vreun apărător al TUG 
care învaţă, sau a învăţat, că Duhul Sfânt va fi indisponibil pentru sfinţii din vre-
mea sfârşitului în orice moment din timpul conflictului final. După încheierea 
timpului de probă, Ellen White spune că „nelegiuiţii au trecut hotarul punerii lor 
la probă” şi că „Duhul lui Dumnezeu, căruia i-au rezistat cu încăpăţânare, a fost 
în final retras”69. Dar acesta nu este cazul în privinţa poporului lui Dumnezeu. 
Descriind agonia sfinţilor din timpul strâmtorării lui Iacov, Ellen White afirmă:

„Deşi poporul lui Dumnezeu este înconjurat de vrăjmaşi, care sunt 
hotărâţi să-i distrugă, chinul de care suferă ei nu este teama de per-
secuţia pentru adevăr; ei se tem că nu s-au pocăit de toate păcatele şi 
că, din cauza vreunui defect, vor pierde împlinirea făgăduinţei Mân-
tuitorului: «te voi păzi de ora ispitirii, care va veni peste întreaga 
lume» (Apocalipsa 3:10 – KJV).”70

Observaţi că făgăduinţa lui Hristos de a-Şi păzi sfinţii de ispită este încă valabi-
lă după încheierea timpului de probă, deşi disponibilitatea permanentă a iertării 
a încetat în urma încetării mijlocirii Domnului nostru. Este adevărat că poporul 
lui Dumnezeu din acest timp se va teme că nu s-a pocăit de toate păcatele, ei îşi 
vor chinui sufletele şi îşi vor cerceta vieţile pentru a se asigura că toate păcatele 
au fost mărturisite şi părăsite. Dar deşi se tem că nu merită făgăduinţa Mântui-
torului cu privire la puterea asupra ispitei, acea făgăduinţă le aparţine. Ei nu stau 
în propria putere.

Alte persoane care obiectează faţă de TUG admit învăţătura ei despre nevoia 
sfinţilor de a se baza pe puterea Duhului Sfânt până la venirea lui Isus, dar pre-
tind că această învăţătură Îl denigrează pe Hristos şi L-ar face pe Duhul Sfânt un 
mântuitor „înlocuitor”.

67. Kevin D. Paulson, „Five Popular Myths About Last Generation Theology”, ADvindicate, 21 
mai 2017.
68. A. Alexe, „Last Generation Theology, Part 4: Biblical Perspectives: Will Believers Live 
Without God?”, 1 aprilie 2019.
69. Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 614.
70. Ibidem, p. 619.

Un autor a spus acum câţiva ani în felul următor:
„Dacă asta ar fi adevărat (a trăi fără nevoia de iertare), ar însemna 

că ai ajunge într-un loc în viaţa creştină în care nu mai ai nevoie de 
Hristos. Învăţătura aceasta îl face pe Duhul Sfânt mântuitorul tău. Se 
spune că prin schimbarea pe care Duhul Sfânt o face în viaţa ta, poţi 
ajunge în final în locul în care eşti atât de bun încât nu mai ai nevoie 
de Isus.”71

Un autor adventist mai recent, vorbind despre TUG, spune acelaşi lucru:
„Din nou şi din nou am observat ceea ce pare a fi o diminuare a nevoii 

după Hristos în acest tip de teologie.”72

Dar a nu avea nevoie de oferirea permanentă a iertării nu este acelaşi lucru cu 
a nu avea nevoie de Isus. După cum am menţionat anterior, apostolul Ioan scrie:

„Copilaşii mei, vă scriu acestea, ca să nu păcătuiţi. Şi dacă cineva 
păcătuieşte, avem un mijlocitor la Tatăl, pe Isus Cristos cel drept.” (1 
Ioan 2:1 – KJV)

Observaţi din nou că iertarea este disponibilă dacă păcătuim, nu când. Dar cei 
care trăiesc fără a păcătui, pot face asta doar prin puterea lui Isus, şi niciodată 
prin puterea lor, fără ajutor.

Conform Scripturii, aşa cum a arătat seria noastră de articole, creştinii sunt 
salvaţi atât prin îndreptăţire (Romani 3:24), cât şi prin sfinţire (2 Tesaloniceni 
2:13), ambele fiind lucrarea lui Hristos pentru noi (2 Corinteni 5:21) şi lucrarea 
Lui în noi (Tit 3:5). Iar Ellen White declară că „sfinţirea noastră este lucrarea Ta-
tălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt”73. Nu este nicio întrecere între Membrii Dum-
nezeirii cu privire la mântuire. Toţi sunt implicaţi în fiecare etapă a procesului. 
Credinciosul care a biruit desăvârşit are nevoie de Hristos la fel de mult ca cel 
care cade în păcat. Singura diferenţă este că cel care cade în păcat are nevoie şi de 
neprihănirea care iartă, şi de cea care împuterniceşte, în timp ce cel care a obţi-
nut victoria are nevoie doar de neprihănirea care împuterniceşte. Într-un fel sau 
altul, este tot neprihănirea lui Hristos. Nu este niciodată o neprihănire a noastră.

Pe scurt, a nu avea nevoie de un mijlocitor nu este acelaşi lucru cu a nu avea 
nevoie de un mântuitor, nici cu a nu avea nevoie de puterea cerului. A sta fără 
mijlocitor înseamnă doar a nu mai fi nevoie de disponibilitatea permanentă a ier-
tării. Nu înseamnă că păcatele trecute ale credinciosului nu sunt încă acoperite, 
nici că ei pot să-şi supună naturile căzute fără puterea divină împărtăşită.
71. Steve Marshall, What’s the Difference? (Arroyo Grande, CA: Concerned Communications, 
1979), p. 23.
72. R. Adams, The Nature of Christ, p. 23 (sublinierea din original).
73. Ellen White, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 908.
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Pentru ce este de fapt un mijlocitor? Pentru a rezolva diferendele. Când Chrysler 
şi United Auto Workers se înţeleg bine, niciun mediator guvernamental nu este 
chemat. Între Dumnezeu şi om, diferendele se numesc păcate. Dacă niciun păcat 
nu intervine, nu este nevoie de un mediator. Dar puterea lui Dumnezeu este încă 
necesară pentru a reţine fiinţele omeneşti căzute de la a păcătui.

„Pământescul trebuie să fie mistuit”

În relatarea nopţii strâmtorării lui Iacov care urmează încheierii timpului de 
probă şi în relatarea luptei poporului lui Dumnezeu din acea perioadă, Ellen 
White observă într-un citat:

„Este necesar pentru ei să fie puşi în cuptorul de foc; pământescul 
trebuie să fie mistuit, astfel încât chipul lui Hristos să poată fi reflec-
tat în mod desăvârşit.”74

Unii, prin urmare, presupun că Ellen White spune că sfinţii lui Dumnezeu, în 
cursul marelui timp de încercare, nu sunt încă lipsiţi de păcat75. Din nou, când 
lui Ellen White – ca Scripturii – i se permite să se explice pe sine însăşi, mesajul 
acestui citat şi al altora asemănătoare, devine clar.

Pentru început, ar trebui să parcurgem din nou alte pasaje, menţionate anterior 
în acest articol, cu privire la nivelul desăvârşirii de caracter pe care Dumnezeu 
îl cere de la generaţia finală de credincioşi. Unele dintre cele mai puternice sunt 
următoarele:

„Aceia care vor trăi pe pământ atunci când mijlocirea lui Hristos 
din Sanctuarul de sus va înceta, vor trebui să stea în faţa unui Dum-
nezeu sfânt fără mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie fără pată, carac-
terele lor trebuie să fie curăţite de păcat prin sângele stropirii. Prin 
harul lui Dumnezeu şi prin eforturile lor stăruitoare, trebuie să fie 
biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata de cercetare continuă 
în cer, în timp ce păcatele credincioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din 
Sanctuar, în mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă 
o lucrare deosebită de curăţire, de îndepărtare a păcatelor. (…) Când 
această lucrare se va fi împlinit, urmaşii lui Hristos vor fi gata pentru 
arătarea Sa.”76

„Cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu şi sunt protejaţi în vre-
mea strâmtorării trebuie să reflecte pe deplin chipul lui Isus.”77

74. Idem, Tragedia veacurilor, p. 621.
75. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation (Nampa, ID: Pacific 
Press Publishing Assn, 2018), pp. 230-232.
76. Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 425.
77. Idem, Scrieri timpurii, p. 71.

„Am văzut că nimeni nu putea avea parte de «înviorare», dacă nu 
obţinea biruinţa asupra oricărei ispite, asupra mândriei, egoismului, 
iubirii de lume şi oricărui cuvânt şi acţiune greşită.”78

„Niciunul dintre noi nu va primi sigiliul lui Dumnezeu, atâta timp 
cât caracterele noastre au o zbârcitură sau o pată pe ele. Nouă ne este 
lăsată remedierea caracterelor noastre, curăţirea templului sufletului 
de orice întinăciune. Atunci, ploaia târzie va cădea asupra noastră, 
aşa cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor în Ziua Cincize-
cimii.”79

„Căutăm noi umplerea Sa, înaintând continuu spre ţinta pusă 
înaintea noastră – desăvârşirea caracterului Său? Când poporul lui 
Dumnezeu ajunge această ţintă, ei vor fi sigilaţi pe frunţile lor. Um-
pluţi cu Duhul Său, ei vor fi compleţi în Hristos, iar îngerul raportor 
va declara: «S-a isprăvit.»”80

„Curăţitorul nu va sta atunci (la a doua venire) să continue proce-
sul Lui de curăţire şi să îndepărteze păcatele şi stricăciunea lor. Toate 
acestea trebuie făcute în acest timp de probă.”81

În lumina acestor citate, este clar că ceea ce rămâne de înlăturat din vieţile 
credincioşilor în acest moment nu include păcatul. Mulţi nu vor înţelege până la 
ultima criză nevoia de o încredere absolută, exclusivă în Dumnezeu, la cel mai 
adânc nivel.

Vorbind despre ce vor experimenta sfinţii în timpul acestei crize, Ellen White 
observă:

„În ultimul mare conflict în lupta cu Satana, cei care Îi sunt cre-
dincioşi lui Dumnezeu vor vedea cum fiecare sprijin pământesc este 
îndepărtat.”82

Multe sisteme de sprijin pământesc – familie, prieteni, părtăşia de la biserică 
– au fost stabilite pe cale divină şi a ne pune o anumită încredere în ele nu este 
păcat. Dar în cursul acestui timp, Dumnezeu trebuie să înlăture de la noi aceste 
ancore, pentru ca sufletele noastre să descopere pe deplin că, fără El, suntem lip-
siţi de putere. Într-un alt citat, Ellen White ne ajută să înţelegem mai bine acest 
principiu:

„Putem avea prieteni deosebiţi, selecţi, pe care, în mod cu totul ne-

78. Ibidem.
79. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 214.
80. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1118.
81. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 355.
82. Idem, Hristos lumina lumii, p. 121.
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înţeles şi neconştientizat din partea noastră, îi punem în inima în 
care Dumnezeu ar trebui să fie, dar nu vom putea avea niciodată o 
experienţă creştină deplină, completă până când fiecare spijin ome-
nesc este înlăturat şi sufletul îşi concentrază toată afecţiunea asupra 
lui Dumnezeu.”83

Acum să privim din nou la citatul despre pământescul care trebuie să fie mis-
tuit:

„Este necesar pentru ei să fie puşi în cuptorul de foc; pământescul 
trebuie să fie mistuit, astfel încât chipul lui Hristos să poată fi reflec-
tat în mod desăvârşit.”84

Aşezând aceste citate împreună, alături de cele pe care le-am văzut despre bi-
ruinţa deplină a păcatului în vieţile credincioşilor dinainte de încheierea timpului 
de probă, devine clar că pământescul rămas în sfinţi în cursul marelui timp de 
încercare nu este păcatul, ci mai degrabă încrederea în diferite sisteme de sprijin 
pământesc, care trebuie să fie luate de la credincioşi pentru a le dovedi fidelitatea 
în cel mai profund mod posibil.

„Slăbiciuni şi greşeli întâmplătoare sau accidentale”
Critici recenţi ai TUG au scris următoarele cu privire la presupusele imperfec-

ţiuni reminiscente ale sfinţilor ultimei generaţii:
„Poporul sigilat şi credincios al lui Dumnezeu este privit ca desă-

vârşit în sensul că ei nu mai cultivă păcatul şi nu mai comit păcate 
făţişe – păcate care sunt realizate în mod deliberat şi voit. Oricum, ei 
vor fi nedesăvârşiţi în sensul că ei vor avea încă naturi păcătoase, aşa 
că tot ce vor face va fi mai puţin decât ce este cel mai bun. Ei vor avea 
încă deficienţe de neînlăturat, dar ei nu vor permite şi nu vor comite 
acte păcătoase premeditate. Isus încă compensează «deficienţele in-
evitabile», «defectele», «neajunsurile», «greşelile» şi «erorile» lor, 
dar El nu mai mijloceşte pentru cei nesigilaţi – păcătoşii rebeli, cu 
voia, arbitrari şi care îşi scuză păcatele.”85

Un alt astfel de autor scrie:
„Desăvârşirea biblică se referă la o dăruire şi loialitate deplină faţă 

de Dumnezeu, care reflectă caracterul Său, dar care lasă loc posibili-

83. Idem, Scrisoarea 6, 1894, apud The Fannie Bolton Story: A Collection of Source Documents 
(Silver Spring, MD: Ellen G. White Estate, 1990), p. 36.
84. Idem, Tragedia veacurilor, p. 621.
85. Woodrow W. Whidden, Ellen White on Salvation (Hagerstown, MD: Review and Herald 
Publishing Assn, 1995), p. 136.

tăţii unor slăbiciuni şi greşeli întâmplătoare sau accidentale.”86

Citatele de mai sus ridică două probleme cât se poate de remarcabile. Prima, 
Isus nu „compensează” păcate de niciun fel – premeditate sau altfel – din mo-
mentul în care lucrarea Sa de mijlocire este încheiată. El nu mai continuă să mij-
locească nu doar pentru cei nesigilaţi, după cum declară Ellen White cu privire 
la consecinţa încheierii timpului de probă: „În acel timp grozav, cel neprihănit 
trebuie să trăiască înaintea unui Dumnezeu sfânt, fără un mijlocitor.”87

A doua problemă – ai putea conduce un camion printre lacunele notate aici 
– „defecte”,  „neajunsuri”, „erori”, „slăbiciuni şi greşeli întâmplătoare sau acciden-
tale”. Unele dintre păcatele comise de umanitate care au rănit cel mai mult pot fi 
încadrate în aceste categorii. Păcatele din impuls, fără premeditare, includ unele 
din cele mai distructive conduite din istoria umanităţii. Multe acte de destrăbă-
lare, adulter, chiar violenţă fizică se pot potrivi în categoriile enumerate mai sus. 
Cel mai bine este să ne amintim acest avertisment al lui Ellen White, dat cu oca-
zia relatării păcatului lui Moise de a lovi stânca de la Cadeş:

„Ispita cea mai puternică nu poate scuza păcatul. Oricât de mare ar 
fi povara ce apasă asupra sufletului, păcatul este propria noastră fap-
tă. Nu stă nici în puterea pământului şi nici a iadului să constrângă pe 
cineva să făptuiască răul. Satana ne atacă în punctele noastre slabe, 
dar nu trebuie să ne lăsăm înfrânţi. Oricât de sever şi de neaşteptat 
ar fi atacul lui, Dumnezeu Se îngrijeşte să ne dea ajutor, şi în puterea 
Sa noi putem birui.”88

În ceea ce priveşte „deplina dăruire şi loialitate faţă de Dumnezeu”89, Ellen 
White arată clar că loialitatea desăvârşită şi ascultarea desăvârşită sunt unul şi 
acelaşi lucru:

„Legea cere ascultare deplină. «Căci cine păzeşte toată legea, dar 
greşeşte într-o singură poruncă se face vinovat de toate» (Iacov 
2,10). Niciuna dintre cele zece porunci nu poate fi călcată fără a arăta 
necredincioşie faţă de Dumnezeul cerurilor. Cea mai mică deviere 
de la cerinţele legii, prin neglijare sau prin călcare intenţionată, este 
păcat.”90

86. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation (Nampa, ID: Paci-
fic Press Publishing Assn, 2018), p. 233.
87. Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 614.
88. Idem, Patriarhi şi profeţi, p. 421.
89. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation (Nampa, ID: Pacific 
Press Publishing Assn, 2018), p. 233.
90. Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 105 (p. 218 – în engleză).
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Cei 144.000

Atât Scriptura, cât şi scrierile lui Ellen White îi identifică pe cei 144.000 din 
cartea Apocalipsei (capitolul 7:4; 14:1-5) cu ultima generaţie de credincioşi, care 
vor sta fără un mijlocitor după încheierea timpului de probă şi care vor fi strămu-
taţi la cer fără să vadă moartea.

Următoarele citate ale lui Ellen White sunt poate cele mai clare în identificarea 
experienţei şi reuşitei, prin putere divină, ale acestui grup final de sfinţi victorioşi:

„Împreună cu Mielul pe Muntele Sionului, «cu harpele lui Dum-
nezeu în mână», stau cei o sută patruzeci şi patru de mii care au fost 
răscumpăraţi dintre oameni; şi se aude ca sunetul multor ape şi ca 
sunetul unui tunet puternic «glasul cântăreţilor care cântau din har-
pele lor». Ei cântau «o cântare nouă» înaintea tronului, o cântare 
pe care niciun om n-o poate cânta în afară de cei o sută patruzeci şi 
patru de mii. Este cântarea lui Moise şi a Mielului — cântarea eli-
berării. Nimeni în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii nu 
poate învăţa cântarea aceasta; căci este cântarea experienţei lor – o 
experienţă pe care nici o altă generaţie n-a avut-o până atunci. «Şi-
L urmează pe Miel oriunde merge El.» Fiind înălţaţi de pe pământ 
dintre cei vii, sunt socotiţi ca «prim rod pentru Dumnezeu şi pentru 
Miel» (Apocalipsa 15:2-3; 14:1-5). «Aceştia sunt cei care au venit 
din strâmtorarea cea mare»; au trecut printr-un timp de strâmtorare 
cum nu a mai fost de când sunt neamurile. Ei au rezistat groazei din 
timpul strâmtorării lui Iacov, au stat fără mijlocitor în timpul revăr-
sării finale a judecăţilor lui Dumnezeu. Dar au fost eliberaţi, căci «şi-
au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului». «În gura lor nu 
s-a găsit minciună, căci sunt fără pată» înaintea lui Dumnezeu. «De 
aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte 
în templul Său. Şi Cel care şade pe tron va locui în mijlocul lor.»”91

„Acesta era timpul strâmtorării lui Iacov. Apoi, toţi sfinţii au strigat 
cu sufletul sfâşiat de durere şi au fost izbăviţi de glasul lui Dumnezeu. 
Cei 144.000 au triumfat. Feţele le erau luminate de slava lui Dumne-
zeu.”92

„Mormintele s-au deschis şi cei morţi au ieşit îmbrăcaţi în nemuri-
re. Cei 144.000 au strigat «Aleluia!» când şi-au recunoscut prietenii 
care fuseseră smulşi dintre ei prin moarte, şi în acelaşi moment am 
fost preschimbaţi şi luaţi alături de ei pentru a-L întâmpina pe Dom-

91. Idem, Tragedia veacurilor, pp. 648-649 (subliniere adăugată).
92. Idem, Scrieri timpurii, p. 36.

nul în văzduh.”93

„Iar când eram pe punctul să intrăm în templul cel sfânt, Isus şi-a 
ridicat minunatu-I glas şi a spus «numai cei 144.000 intră în acest 
loc», iar noi am strigat «Aleluia!». Acest templu era sprijinit de şapte 
stâlpi, toţi dintr-un aur transparent, împodobiţi cu pietre preţioase. 
Nu pot să descriu lucrurile minunate pe care le-am văzut acolo. Ah, 
dacă aş putea vorbi limba Canaanului, abia atunci aş putea să descriu 
într-o mică măsură slava acelei lumi mai bune. Am văzut acolo ta-
ble de piatră pe care erau gravate numele celor 144 000 cu litere de 
aur.”94

Patru puncte, printre altele, reies din citatele de mai sus despre cei 144.000:
Ei au o experienţă pe care nicio altă categorie de credincioşi nu a avut-o nicio-

dată, de aceea doar ei pot cânta cântarea lui Moise şi a Mielului.
Ei trec printr-un timp de necaz „cum n-a mai fost de când sunt neamurile” 

(Daniel 12:1), incluzând aici şi strâmtorarea lui Iacov.
Ei stau fără mijlocitor sau mediator.
Ei sunt mutaţi la cer fără să fi văzut moartea.
Unele persoane au pretins, din când în când, că cei 144.000 sunt doar o altă 

metaforă biblică pentru cei mântuiţi din orice secol. Dar citatele lui Ellen White 
de mai sus arată destul de clar că nu este aşa. Cei 144.000 au experienţa unică de 
a trece prin cel mai mare timp de încercare şi necaz din istoria umanităţii, stând 
fără un mijlocitor ceresc şi negustând niciodată moartea. Aceasta nu are cum să 
se refere la toţi cei care sunt mântuiţi. Se poate aplica doar ultimei generaţii, care 
este în viaţă când Domnul lor apare în final pe nori.

Unii au argumentat că necazul cel mare menţionat în Apocalipsa 7:14 se referă 
la încercările şi necazurile pe care fiecare urmaş credincios al lui Dumnezeu le-a 
suportat de-a lungul istoriei. Dar limbajul original nu permite o astfel de inter-
pretare. Noul Testament traduce cuvântul thlipsis ca „nenorocire” „necaz”, „în-
cercare”, „persecuţie”. Oricum, Apocalipsa 7:14 nu spune că cei descrişi în acest 
context au îndurat „necaz”, „necazuri”, „încercare”, „nenorocire” sau chiar „multe 
necazuri”, ci „necazul”, „cel mare”. Articolul hotărât95 apare în ambele cuvinte: 

93. Ibidem, p. 16.
94. Ibid., p. 19.
95. N.t. – în limba engleză, expresiile sunt „the tribulation” („necazul”) şi „the great one” („cel 
mare”). Articolul hotărât „the” are o poziţie proclictică, asemenea articolului nehotărât din ro-
mână („un”/„o”/ş.a.). În cazul cuvântului „necazul”, avem un articol hotărât („-ul”), la fel ca în 
limba engleză („the”). În cazul expresiei „cel mare” din limba română, spre deosebire de cea din 
engleză „the great one”, unde avem tot un articol hotărât, „cel” nu este un articol hotărât (nici 
nehotărât), ci un articol demonstrativ. Dar deoarece în limba engleză, „the” e un articol hotărât, 
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„necazul” şi „cel mare”. În alte texte ale Noului Testament, folosirea cuvântului 
thlipsis stă neurmat de articolul hotărât „-ul” (engl. – „the”).

Este adevărat că uneori Noul Testament reproduce cuvântul „necaz” cu ex-
presii precum  „multe necazuri” (Faptele apostolilor 14:22; 2 Corinteni 2:4) sau 
„întristări uşoare” (2 Corinteni 4:17). Oricum, textul grecesc indică faptul că ne-
cazul din Apocalipsa 7:14 este un necaz specific prin care va trece un grup speci-
fic de oameni la sfârşitul timpului. Este o paralelă a timpului de strâmtorare aşa 
cum nu a mai fost şi nici nu va mai fi (Daniel 12:1).

Întrebarea dacă cei 144.000 sunt un număr literal sau simbolic a întreţinut ani 
de zile dispute între adventiştii de ziua a şaptea. Dar această întrebare depăşeş-
te scopul studiului nostru. În viziunea prezentului autor, poate fi argumentată 
oricare dintre concluzii. Sincer, nu văd cum sau de ce ar conta. Este la fel cu 
avertizarea lui Ellen White de a nu intra în controverse cu privire la „cine trebuie 
să alcătuiască cei o sută patruzeci şi patru de mii”96. Ce contează pentru noi, în 
schimb, este ce sunt cei 144.000 şi să ne străduim, aşadar, să desăvârşim acel tip 
de caracter, motiv pentru care serva Domnului ne sfătuieşte în altă parte:

„Să ne străduim, cu toată puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să 
facem parte dintre cei 144.000.”97

Şi cum, potrivit penei inspirate, ne vom strădui să facem aceasta? Ne spune 
următorul citat:

„Ioan a văzut un Miel pe Muntele Sionului şi cu El 144.000 având 
Numele Tatălui scris pe frunţile lor. Ei poartă semnătura cerului. Ei 
reflectă chipul lui Dumnezeu. Ei sunt plini de lumina şi slava Celui 
Sfânt. Pentru a avea chipul şi inscripţia lui Dumnezeu asupra noastră, 
trebuie să ne separăm de orice neleguire. Trebuie să părăsim orice cale 
rea, iar apoi să ne încredinţăm cazul în mâinile lui Hristos. În timp ce ne 
lucrăm propria mântuire cu frică şi cutremur, Dumnezeu va lucra în 
noi voinţa şi înfăptuirea după buna Sa plăcere.”98

Concluzie: Sigilarea finală priveşte doar capacitatea de a nu mai „schimba ta-
băra”?

Un critic proeminent al TUG, negând faptul că „înainte de încheierea timpului 
de probă, poporul lui Dumnezeu va ajunge la starea de desăvârşire fără păcat”99, 

autorul spune că acest tip de articol se regăseşte în ambele expresii, chiar dacă, în limba română, 
nu este valabil din punct de vedere gramatical.
96. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 84 (p. 174 – în engleză).
97. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 970.
98. Ibidem, p. 978 (subliniere adăugată).
99. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation (Nampa, ID: Paci-

continuă să pretindă că încheierea timpului de probă şi a sta fără un mijlocitor 
înseamnă doar că „păcătosul «nu va mai avea posibilitatea de a schimba tabă-
ra»”.100

Vom lăsa cititorii să decidă, din dovezile expuse în această serie de articole, 
dacă respingerea desăvârşirii fără păcat de această parte a cerului este credibilă 
în lumina dovezilor inspirate pe care le-am analizat. Dar motivul pentru care 
unii se rătăcesc, este din cauză că se înşală că un singur păcat nu va face pe cineva 
să „schimbe tabăra”. Până la urmă, de câte păcate a fost nevoie pentru a-i scoate 
pe primii noştri părinţi din Eden? Biblia arată clar că „cine păzeşte toată Legea, 
dar greşeşte într-o singură poruncă se face vinovat de toate” (Iacov 2:10). Să ana-
lizăm din nou citatul lui Ellen White despre ascultarea desăvârşită şi loialitatea 
desăvârşită:

„Legea cere ascultare deplină. «Căci cine păzeşte toată legea, dar 
greşeşte într-o singură poruncă se face vinovat de toate» (Iacov 
2:10). Niciuna dintre cele zece porunci nu poate fi călcată fără a ară-
ta necredincioşie faţă de Dumnezeul cerurilor. Cea mai mică deviere 
de la cerinţele legii, prin neglijare sau prin călcare intenţionată, este 
păcat.”101

Imperativul ascultării fără păcat ca pregătire pentru marele timp de necaz, a 
speriat de multe ori pe mulţi dintre noi, dar nu ar trebui să fie aşa. Puterea lui 
Dumnezeu de a da biruinţă deplină este suficientă (Filipeni 4:13). Mai mult, în-
cheierea timpului de probă nu este un termen limită arbitrar, aşa cum s-au temut 
unii. Întregul principiu al venirii întârziate militează împotriva acestei noţiuni. 
Dumnezeu ţine vânturile ca slujitorii Săi să poată fi sigilaţi (Apocalipsa 7:1-3). El 
întârzie evenimentele finale ca cei care se luptă sincer pentru sfinţenie, prin pute-
rea Sa, să se poată pregăti. El ne vrea în cer mult mai mult decât vrem noi să fim 
acolo, dorind ca „niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9).

În acel cântec poetic care îţi taie respiraţia, dedicat iubirii maritale de cel mai 
înţelept dintre regi, întrezărim bucuria Mântuitorului pentru triumful de neîn-
frânt al credincişilor săi din momentele finale ale istoriei sacre:

„Eşti frumoasă de tot, iubito, şi n-ai niciun cusur.” (Cântarea cân-
tărilor 4:7).

Reflectând frumuseţea acestei pasiuni sacre, Noul Testament vorbeşte astfel 
despre sfinţii biruitori ai lui Isus:

„Soţilor, iubiţi-vă soţiile, precum şi Cristos a iubit biserica şi s-a dat 

fic Press Publishing Assn, 2018), p. 228.
100. Ibidem; a se vedea şi W. Whidden, Ellen White on Salvation, p. 134.
101. Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 105 (p. 218 – în engleză).
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pe Sine însuşi pentru ea, ca să o sfinţească şi să o cureţe cu spălarea 
apei prin cuvânt, ca să Îşi prezinte Lui însuşi o biserică glorioasă, ne-
având pată, sau zbârcitură, sau ceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă 
şi fără cusur.” (Efeseni 5:25-27 – KJV).

„Să ne veselim şi să ne bucurăm şi să îi dăm onoare, pentru că a venit nunta 
Mielului şi soţia Lui s-a pregătit. Şi i-a fost dat să se îmbrace în in subţire, pur şi 
alb; fiindcă inul subţire este dreptatea sfinţilor.” (Apocalipsa 19:7-8 – KJV).

Astfel, profetul modern repetă aceste preziceri ale splendorii când scrie:
„Noi putem birui. Da, pe deplin, total. Isus a murit pentru a crea o 

cale de scăpare pentru noi, pentru ca să putem birui orice caracter 
rău, orice păcat, orice ispită şi să putem sta în cele din urmă alături 
de El.”102

102. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 144.

VIII

Marea luptă şi îndreptăţirea lui Dumnezeu

La fel ca subiectul ispăşirii şi al timpului ei, întrebarea despre îndreptăţirea 
lui Dumnezeu în lupta cu răul, analizează în ce măsură realizarea procesului de 
mântuire prezentat de scrierile inspirate este unilaterală sau cooperativă. Artico-
lul prezent va analiza, din Scriptură şi scrierile lui Ellen White, problema centra-
lă a marii lupte şi rolul pe care îl joacă Hristos şi poporul Său în rezolvarea ei şi 
justificarea caracterului lui Dumnezeu.

Marea luptă în Scriptură

Capitolul 12 din Apocalipsa oferă rezumatul comprimat al Bibliei privitoare la 
bătălia supraomenească, de veacuri dintre bine şi rău. În câteva versete scurte, 
autorul Apocalipsei trece în revistă războiul dintre Hristos şi Satana (versetele 
7-10), timpul petrecut de mântuitor pe pământ de la naştere la înălţarea Sa (ver-
setele 2-5), încercările şi triumful credincioşilor lui Dumnezeu de-a lungul Evu-
lui Mediu (versetele 6, 14-16), culminând cu ultimul asalt al balaurului asupra 
rămăşiţei seminţei femeii, „care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia 
lui Isus Hristos” (Apocalipsa 12:17, KJV).

În centrul acestui capitol găsim un indiciu cu privire la esenţa acestui conflict:
„Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: «Acum a venit mântu-

irea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristo-
sului Lui, pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra 
înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin 
sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu şi-au iubit viaţa 
chiar până la moarte.»” (Apocalipsa 12:10-11)

Pasajul ne aduce în minte o imagine din Vechiul Testament – întâlnirea dintre 
Iosua şi Înger, relatată în Zaharia, la capitolul 3.

„El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea În-
gerului Domnului şi pe Satana stând la dreapta lui, ca să-l pârască. Domnul a 
zis Satanei: «Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales 
Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?» Dar Iosua era îmbrăcat 
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cu haine murdare, şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului. Iar Îngerul, luând 
cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: «Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe 
el!» Apoi a zis lui Iosua: «Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu 
haine de sărbătoare!»” (Zaharia 3:1-4)

Vom analiza mai detaliat relatarea în următorul articol al acestei serii. Dar poa-
te, povestea care ne este mai familiară, care descrie răspunsul credinciosului per-
severent la acuzaţiile marelui adversar al omenirii, este povestea patriarhului Iov, 
la care seria noastră de articole a făcut deja referire:

„Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era desă-
vârşit şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la 
rău.” (Iov 1:1, KJV)

Ştim din această întâmplare cum Satana l-a acuzat pe Iov că Îl ascultă pe Dum-
nezeu din motive egoiste (Iov 1:9-11) şi cum Dumnezeu i-a permis Satanei să-l 
testeze pe Iov prin pierderea a aproape tot – posesiuni materiale, copii, chiar 
sănătate fizică – toate lucrurile cu excepţia unei vieţi de suferinţă, a soţiei sâcâi-
toare şi a celor trei asociaţi care au dat o nouă însemnătate zicalei: „Cu prieteni 
ca aceştia, cine are nevoie de duşmani?”

Dar, de două ori în scenele timpurii ale acestei întâmplări suntem asiguraţi că 
Iov a trecut marele test: 

„În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuvi-
incios împotriva lui Dumnezeu.” (Iov 1:22) 

„În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui.” (Iov 2:10).
Oricum, poate declaraţia mea preferată cu privire la acest sfânt năpăstuit – 

aparent lipsit de orice mângâiere omenească sau divină, viaţa lui fiind în mod li-
teral făcută foc şi pucioasă –  este cuprinsă în cuvintele: „Chiar dacă mă va ucide, 
eu tot mă voi încrede în El.” (Iov 13:15, KJV).

În fiecare dintre aceste relatări biblice – Apocalipsa 12, Iosua şi Îngerul, poves-
tea lui Iov – întâlnim fiinţe umane acuzate de Satana în privinţa credincioşiei lor 
faţă de Dumnezeu. Cercetând parcursul celor credincioşi din fiecare dintre aces-
te experienţe, regăsim semne ale triumfului: poporul lui Dumnezeu biruindu-l 
pe Satana „prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor” (Apocalip-
sa 12:11), înlăturarea neleguirii reprezentată prin dezbrăcarea hainelor murdare  
(Zaharia 3:4) şi declaraţia că în timpul testării fidelităţii în plină desfăşurare, cel 
testat nu a păcătuit (Iov 1:22; 2:10).

Ceea ce Biblia ne spune – atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament – este că 
de-a lungul luptei dintre bine şi rău, Satana a acuzat poporul lui Dumnezeu pri-
vitor la raportarea lor la cerinţele divine. Dezvoltarea suplimentară, adusă de 
Ellen White subiectului marii lupte, se bazează pe această temă repetitivă.

Problema centrală: dacă legea lui Dumnezeu poate fi ascultată desăvârşit sau 
nu

De la bun început să reţinem adevărul biblic; că dacă ascultarea de legea divină 
nu este deplină, ea nu este, de fapt, ascultare. Apostolul Iacov spune clar: „Căci 
cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face vinovat de 
toate.” (Iacov 2:10). Astfel, când Scriptura şi Ellen White vorbesc despre păzirea 
poruncilor, ea nu poate fi confundată cu încercarea umanităţii slăbite de a face 
ceea ce poate mai bine. Ascultarea desăvârşită, făcută posibilă prin împărtăşirea 
puterii divine (Ioan 15:5; Filipeni 4:13), este standardul etern al lui Dumnezeu.

Ellen White arată clar că de-a lungul luptei dintre Hristos şi Satana, problema 
centrală a fost dacă legea lui Dumnezeu poate fi, de fapt, ascultată:

„La începutul marii lupte, Satana declarase că legea lui Dumnezeu 
nu poate fi ascultată.”1

„Pe acest pământ, Satana a căutat să ducă mai departe lucrarea pe 
care o începuse în cer. El a declarat că omul nu poate asculta de legea 
lui Dumnezeu.”2

După căderea lui Adam, Satana a insistat că argumentul său câştigase:
„Satana arătase spre păcatul lui Adam ca o dovadă că legea lui 

Dumnezeu este nedreaptă şi nu poate fi ascultată.”3

„După căderea omului, Satana a declarat că s-a dovedit că făpturile 
omeneşti nu sunt capabile să respecte legea lui Dumnezeu şi a căutat 
să convingă universul să accepte această părere.”4

Timp de mulţi ani, oponenţii teologiei ultimei generaţii (TUG) – în particular, 
susţinătorii naturii umane a lui Hristos de dinainte de cădere – au insistat că as-
cultarea lui Isus a avut simpla intenţie de a dovedi că primul Adam nu ar fi trebuit 
să cadă, iar nu că fiinţele umane născute cu naturi căzute, păcătoase, pot trăi vieţi 
fără păcat. Afirmaţii precum cele care urmează, folosite de oponenţii teologiei 
perfecţiunii, au devenit tipice cu privire la acest aspect:

„Problema adusă înaintea universului nu este dacă oamenii căzuţi 
pot ţine poruncile lui Dumnezeu fără greşeală, ci dacă «omul, aşa 
cum a fost creat de Dumnezeu, poate să asculte fiecare cerinţă divi-
nă, dacă este în legătură cu Tatăl şi cu Fiul».”5

1. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 761.
2. Idem, Signs of the Times, 23 iulie 1902.
3. Idem, Hristos lumina lumii, p. 117.
4. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 123 (în engleză la p. 252).
5. Desmond Ford, „The Relationship Between the Incarnation and Righteousness by Faith,” 
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„Ascultaţi, Satana ştie că bărbaţii păcătoşi şi femeile păcătoase nu 
pot trăi vieţi de ascultare 100% desăvârşită. El o ştie la fel cum Dum-
nezeu o ştie. Argumentul nu este cu privire la omul căzut. Argumen-
tul şi acuzaţia Satanei este împotriva legii lui Dumnezeu cu privire la 
fiinţele sfinte.”6

„Învinuirea ridicată de duşman în marea luptă nu este dacă cineva 
deja infectat de păcat ar putea ţine în mod desăvârşit legea lui Dum-
nezeu. Învinuirea Satanei este că legea lui Dumnezeu nu este corectă 
şi dreaptă în contextul fiinţelor complet fără păcat. Viaţa desăvârşită 
a lui Hristos şi moartea sa de bună voie ca jertfă pentru noi au dove-
dit că această acuzaţie este cu totul falsă.”7

„Isus a trăit o viaţă victorioasă şi aceasta a fost suficientă pentru a 
dovedi că Adam putea să-L asculte pe Dumnezeu.”8

Unul dintre autorii de mai sus declară, de asemenea, că „un comportament fără 
păcat este posibil doar pentru o natură fără păcat”9. Astfel de persoane indică 
deseori următorul citat al lui Ellen White pentru a-şi susţine pretenţia:

„Domnul Hristos a venit pe pământ şi a luat natura omenească şi 
poziţia de reprezentant al omului pentru a arăta, în controversa cu 
Satana, că omul, aşa cum a fost creat de Dumnezeu, poate să asculte 
fiecare cerinţă divină, dacă este în legătură cu Tatăl şi cu Fiul.”10

Mulţi au insitat îndelungat că sintagma-cheie din acest citat este „aşa cum a fost 
creat de Dumnezeu”, în acest fel arătând că acuzaţia Satanei despre ascultarea de 
lege priveşte doar fiinţele necăzute. Dar când este privită în lumina mărturiei lui 
Ellen White privitoare la marea luptă, a acuzaţiilor lui Satana şi a răspunsului 
lui Hristos şi a urmaşilor Săi – teme care vor fi analizate în profunzime în acest 
articol –, concluzia mult mai convingătoare este că sintagma-cheie din acest citat 
este „dacă este în legătură cu Tatăl şi cu Fiul”. Această legătură va fi refăcută în 
vieţile credincioşilor prin convertire şi sfinţire. Ellen White observă în acest sens:

„Când este în legătură cu Dumnezeu şi caută sincer aprobarea Sa, 

Documents from the Palmdale Conference on Righteousness by Faith (Goodlettsville, TN: Jack D. 
Walker, Publisher, 1976), p. 33 (sublinierea din original).
6. Steve Marshall, What’s the Difference? (Arroyo Grande, CA: Concerned Communications, 
1979), p. 12 (sublinierea din original).
7. Jiří Moskala şi John C. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation (Nampa, ID: 
Pacific Press Publishing Assn, 2018), p. 276.
8. Ibidem, p. 213.
9. D. Ford, Documents from the Palmdale Conference on Righteousness by Faith, p. 28.
10. Ellen White, Solii alese, vol. 1, p. 123 (în engleză la p. 252).

omul devine înălţat, înnobilat şi sfinţit.”11

„Mântuitorul a luat asupra Lui neputinţele firii omeneşti şi a dus 
o viaţă fără păcat, pentru ca oamenii să nu aibă, din cauza slăbiciu-
nii naturii umane, frica că ei nu pot birui. Hristos a venit să ne facă 
«părtaşi de natură divină», iar viaţa Sa declară că umanul, combi-
nat cu divinul, nu comite păcat. Mântuitorul a biruit pentru a-i arăta 
omului cum poate birui la rândul său.”12

„Legea lui Dumnezeu dată pe Sinai este o reproducere a minţii şi 
voii Dumnezeului infinit. Ea este onorată cu sfinţie de îngerii sfinţi. 
Ascultarea de cerinţele ei va desăvârşi caracterul creştin şi va readu-
ce omul, prin Hristos, la starea sa de dinainte de cădere.”13

Mai mult, Ellen White arată clar că Isus a dovedit nu doar că Adam nu trebuia 
să păcătuiască, ci El a venit, de asemenea, pentru a dovedi că tu şi cu mine nu 
trebuie să păcătuim:

„Satana înfăţişează legea lui Dumnezeu ca pe o lege a egoismului. 
El susţine că este imposibil să ascultăm de preceptele ei. (…) Viaţa 
Sa (a lui Hristos) dovedeşte că este cu putinţă ca şi noi să ascultăm 
de legea lui Dumnezeu.”14

„Hristos a venit în lume pentru a contracara minciuna Satanei că 
Dumnezeu a dat o lege pe care omul nu o poate ţine. Luând umanita-
tea asupra Sa, El a venit pe acest pământ, şi printr-o viaţă de asculta-
rea a arătat că Dumnezeu nu a dat o lege pe care omul să nu o poată 
ţine. El a arătat că este posibil ca omul să asculte în mod desăvârşit 
de lege. Cei care Îl acceptă pe Hristos ca mântuitor al lor, devenind 
părtaşi de natură divină, sunt făcuţi în stare să urmeze exemplul Său, 
prin ascultare de fiecare precept al legii. (…) Hristos a avut aceeaşi 
natură pe care omul o are. El a fost ispitit în toate lucrurile la fel cum 
omul este ispitit. Aceeaşi putere prin care El a ascultat este la dispo-
ziţia omului.”15

„Satana a susţinut că este cu neputinţă pentru om să asculte de po-
runcile lui Dumnezeu; şi este adevărat că în propriile noastre puteri 
noi nu putem să ascultăm de ele. Dar Hristos a venit în trup omenesc 
şi, prin ascultarea Lui desăvârşită, El a dovedit că împreună, natura 

11. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 339.
12. Idem, Divina vindecare, pp. 180-181.
13. Idem, Our High Calling, p. 138.
14. Idem, Hristos lumina lumii, p. 24.
15. Idem, That I May Know Him, p. 292.
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umană şi natura divină pot să asculte de toate preceptele legii lui 
Dumnezeu.”16

„Satana a susţinut că este cu neputinţă ca fiii şi fiicele lui Adam să 
ţină legea Lui Dumnezeu şi L-a învinuit pe Dumnezeu de lipsă de 
înţelepciune şi dragoste. Dacă ei nu puteau ţine legea, atunci vina 
aparţinea dătătorului legii. Oamenii care sunt sub controlul Satanei 
repetă această acuzaţie împotriva lui Dumnezeu, când susţin că oa-
menii nu pot ţine legea lui Dumnezeu.”17

„Umanitatea lui Hristos era unită cu divinitatea, şi în această putere 
El a putut să suporte toate ispitele pe care Satana le-a adus asupra 
Sa şi totuşi să-Şi păstreze sufletul neatins de păcat. Iar această putere 
de a birui, El o dă fiecărui fiu şi fiice a lui Adam, care va accepta prin 
credinţă atributele neprihănite ale caracterului Său.”18

„Domnul cere ca fiecare fiu şi fiică a lui Adam, prin credinţa în Isus 
Hristos, să-I slujească în natura umană pe care o avem acum. Dom-
nul Isus a construit podul peste prăpastia pe care păcatul a făcut-o. 
El a legat pământul de cer, pe omul finit de Dumnezeu infinit. Isus, 
răscumpărătorul lumii, a putut ţine poruncile lui Dumnezeu în ace-
laşi fel în care omenirea le poate ţine.”19

„Hristos a venit în această lume pentru a arăta că, primind putere 
de sus, omul poate trăi o viaţă neîntinată.”20

„Isus n-a dat pe faţă însuşiri şi nu S-a folosit de puteri pe care omul 
n-ar putea să le aibă prin credinţa în El. Toţi urmaşii Lui pot avea 
natura Lui omenească desăvârşită, dacă se vor supune lui Dumnezeu 
ca El.”21

„Prin propria Sa ascultare de lege, Domnul Hristos a dat mărturie 
pentru caracterul ei neschimbător şi a dovedit că, prin harul Său, ea 
poate să fie împlinită în chip desăvârşit de către orice fiu sau fiică a 
lui Adam.”22

Citate precum: „Satana a susţinut că este cu neputinţă ca fiii şi fiicele lui Adam 

16. Idem, Parabolele Domnului Hristos, p. 314.
17. Idem, Signs of the Times, 16 ianuarie 1896.
18. Idem, Review and Herald, 18 ianuarie 1909.
19. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 929.
20. Idem, Divina vindecare, p. 25.
21. Idem, Hristos lumina lumii, p. 664.
22. Idem, Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 49.

să ţină legea Lui Dumnezeu”23 şi „ Prin harul Său, ea (legea) poate să fie împlinită 
în chip desăvârşit de către orice fiu sau fiică a lui Adam”24, oferă cea mai clară 
dovadă inspirată că abilitatea oamenilor căzuţi de a ţine legea divină este esenţa 
marii lupte. Observaţi, de asemenea, cum unul dintre citatele de mai sus – menţi-
onat mai devreme în discuţia noastră despre natura umana a lui Hristos – declară 
că „fiecare fiu şi fiică a lui Adam” trebuie să-I slujească lui Dumnezeu „în natura 
umană pe care o avem acum”25. Evident, „natura umană pe care o avem acum” 
nu este natura necăzută pe care Adam o avea în Eden. Un alt citat de mai sus 
vorbeşte despre „noi” şi „nouă” când vorbeşte despre abilitatea fiinţelor omeneşti 
de a asculta prin puterea lui Hristos. Din nou, Ellen White vorbeşte în mod clar 
despre fiinţe căzute.

Mai mult, în timp ce este adevărat că Isus a dovedit că Adam cel fără păcat nu 
trebuia să cadă, acesta poate fi cu greu aspectul principal al exemplului moral pe 
care El a venit să ni-l dea. Până la urmă, nenumărate fiinţe necăzute au reuşit să 
trăiască vieţi fără păcat. Ellen White evidenţiază cum exact testul care a fost că-
zut de primii noştri părţi, şi care implica pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui 
şi răului, a fost dat tuturor lumilor pe care Dumnezeu le-a creat. Rememorând 
vizita ei în viziune la una dintre aceste lumi, ea scrie:

„Apoi am văzut doi pomi, unul arătând foarte asemănător cu po-
mul vieţii, din cetate. Fructele ambilor pomi arătau grozav, dar din-
tr-unul ei nu puteau mânca. Aveau libertatea de a mânca din amân-
doi, dar li se interzisese să mănânce dintr-unul. Apoi, îngerul care mă 
însoţea mi-a spus: «Nici unul din cei aflaţi în acest loc nu a gustat din 
pomul oprit; dacă ar mânca însă, ar cădea.»”26

Cu alte cuvinte, de ce ar avea nevoie universul de încă o dovadă că fiinţele necă-
zute nu au nicio scuză pentru a cădea? Fiinţele căzute erau cele care aveau nevoie 
de dovada că, în situaţia lor, biruinţa desăvârşită este posibilă. Astfel, în această 
natura umană căzută, cu toate înclinaţiile şi dorinţele ei, era necesar să se dea un 
exemplu de ascultare fără păcat, iar acesta a fost prezentat.

Ellen White scrie cum, în perioada de după cădere şi de dinainte de potop, 
Satana încă susţinea pretenţia sa privitoare la imposibilitatea ascultării de legea 
lui Dumnezeu:

„Viaţa cea sfântă a lui Abel era o mărturie împotriva susţinerilor lui 

23. Idem, Signs of the Times, 16 ianuarie 1896.
24. Idem, Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 49.
25. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 929.
26. Idem, Scrieri timpurii, p. 40.



Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii Marea luptă şi îndreptăţirea lui Dumnezeu

212 213

Satana că este cu neputinţă ca omul să ţină legea lui Dumnezeu.”27

„Satana prezenta cu insistenţă oamenilor credinţa că nu există ni-
cio răsplată pentru cei neprihăniţi şi nicio pedeapsă pentru cei nele-
giuiţi şi, de asemenea, că este imposibil pentru oameni să păzească 
rânduielile divine.”28

„Iar acum (prin Enoh) Dumnezeu dovedea în faţa universului fal-
sitatea acuzaţiei lui Satana că niciun om nu poate ţine legea lui Dum-
nezeu. El dovedea că deşi omul a păcătuit, el se poate lega în aşa 
măsură de Dumnezeu încât să aibă mintea şi spiritul lui Dumnezeu, 
şi să fie un simbol reprezentativ al lui Hristos. Acest om sfânt (Enoh) 
a fost ales de Dumnezeu să denunţe răutatea lumii şi să demonstreze 
că este posibil ca omul să ţină legea lui Dumnezeu în întregime.”29

În timpul lui Isus aceasta încă era problema controversată, iar Ellen White ara-
tă că aceasta a fost motivaţia principală pentru care Satana i-a amăgit pe farisei 
să facă adăugiri ale omului la poruncile lui Dumnezeu:

„În felul acesta, Satana lucra să-i descurajeze pe oameni, să dimi-
nueze înţelegerea lor despre caracterul lui Dumnezeu şi să atragă 
dispreţul asupra credinţei lui Israel. El spera să-şi dovedească afirma-
ţiile pe care le-a făcut atunci când s-a revoltat în ceruri — că cerinţele 
lui Dumnezeu erau nedrepte şi nu puteau fi ascultate.”30

Învingerea Satanei – o lucrare în curs de desfăşurare

Ambele părţi din controversa cu privire la ultima generaţie sunt de acord că 
Hristos l-a învins pe Satana la cruce. Ellen White exprimă foarte clar acest lucru:

„Prin viaţa şi moartea Sa, Hristos a dovedit că dreptatea lui Dum-
nezeu nu nimiceşte mila Sa şi că păcatul poate fi iertat, că legea este 
neprihănită şi că poate fi în mod desăvârşit ascultată. Acuzaţiile lui 
Satana erau astfel respinse.”31

„Satana declarase că fiinţele omeneşti nu pot ţine legea. Hristos a 
dovedit că această afirmaţie este falsă.”32

Atunci de ce, am putea întreba, a continuat lupta? De ce a fost lumea forţată să 
suporte încă două mii de ani de oroare şi tragedie de nedescris? Ce mai rămâne 
27. Idem, Patriarhi şi profeţi, p. 77.
28. Ibidem, p. 88.
29. Idem, The Upward Look, p. 228.
30. Idem, Hristos lumina lumii, p. 29.
31. Ibidem, p. 762.
32. Idem, Signs of the Times, 24 septembrie 1901.

de dovedit înaintea universului?
Ellen White ne spune:

„Cu toate acestea, Satana nu a fost încă nimicit. Nici chiar atunci 
îngerii n-au înţeles tot ceea ce era cuprins în marea luptă. Principiile 
în jurul cărora se dădea lupta trebuiau să fie mai bine lămurite. şi, 
pentru binele omului, existenţa lui Satana trebuia să continue. Omul, 
ca şi îngerii, trebuie să vadă contrastul dintre Prinţul vieţii şi prinţul 
întunericului. El trebuie să aleagă cui vrea să slujească.”33

„Lupta împotriva legii lui Dumnezeu, care a început în ceruri, va fi 
continuată până la sfârşitul timpului. Fiecare om va fi încercat. As-
cultarea sau neascultarea este problema asupra căreia lumea întreagă 
va trebui să hotărască. Va trebui ca toţi să aleagă să asculte, ori de 
legea lui Dumnezeu, ori de legile oamenilor. Aici se va trage linia de 
demarcaţie. Nu vor exista decât două clase. Fiecare caracter se va 
dezvolta în mod complet; şi toţi vor arăta dacă au ales să fie de partea 
loialităţii sau de partea răzvrătirii. Atunci va veni sfârşitul. Dumne-
zeu va îndreptăţii legea Sa şi va elibera pe poporul Său.”34

Vom analiza subiectul îndreptăţirii lui Dumnezeu, în mai mare profunzime, 
mai târziu, în acest articol.

Oponenţii recenţi ai TUG insistă că Isus a dat deja un răspuns complet între-
bării dacă ascultarea desăvârşită de lege este posibilă sau nu, făcând nenecesară 
dovedirea finală a unei astfel de ascultări din partea sfinţilor ultimei generaţii.35 
Dar următoarele citate ale lui Ellen White arată clar că acuzaţia Satanei împo-
triva lui Dumnezeu cu privire la legea Sa continuă până astăzi, iar respingerea 
acestei acuzaţii rămâne o lucrare în desfăşurare:

„Toţi aceia care calcă poruncile lui Dumnezeu susţin pretenţia Sa-
tanei că legea e nedreaptă şi că nu poate fi ascultată.”36

„Cei care trăiesc o viaţă de creştin se luptă împotriva minciunii dia-
volului că omul nu poate ţine legea lui Dumnezeu.”37

„Se cere o ascultare riguroasă, iar cei care spun că nu este posibil să 
trăiască o viaţă desăvârşită aruncă asupra lui Dumnezeu acuzaţia că 

33. Idem, Hristos lumina lumii, p. 761.
34. Ibidem, p. 763.
35. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, pp. 24, 178, 179, 
182-183, 196-197, 285.
36. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 308.
37. Idem, Signs of the Times, 10 iulie 1901.
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este nedrept şi mincinos.”38

„De aceea el (Satana) caută fără încetare să-i amăgească pe urmaşii 
lui Hristos cu sofisticăria lui fatală că ei nu pot fi biruitori.”39

Al treilea dintre citatele de mai sus este în mod deosebit important în lumina 
următorului citat dintr-o carte recentă care atacă TUG şi care caută să respingă 
pretenţia acestei teologii conform căreia „orice negare a faptului că oamenii pot 
deveni complet fără păcat şi desăvârşiţi înainte de proslăvire ajunge să nege pu-
terea lui Dumnezeu”40. Dar dacă, aşa cum Ellen White afirmă: „Cei care spun că 
nu este posibil să trăiască o viaţă desăvârşită aruncă asupra lui Dumnezeu acuza-
ţia că este nedrept şi mincinos”41, atunci a spune că această ascultare este impo-
sibilă pentru fiinţele omeneşti este mai mult decât a nega puterea lui Dumnezeu. 
Simplu spus, pana inspirată ne transmite ideea că a nega că o astfel de ascultare 
ar fi posibilă, înseamnă a-L acuza pe Dumnezeu de nedreptate şi falsitate.

Ce ar trebui să fie clar din citatele de mai sus este că pretenţia Satanei că legea 
lui Dumnezeu nu poate fi ţinută operează încă în marea luptă şi că poporul lui 
Dumnezeu este cel pe care Domnul se bazează pentru a respinge această acuza-
ţie printr-o sfinţenie desăvârşită, realizată prin puterea Duhului Sfânt.

Un alt citat arată clar că lucrarea de a respinge minciunile Satanei despre cerin-
ţele lui Dumnezeu nu este doar lucrarea lui Hristos, ci atât a lui Hristos, cât şi a 
urmaşilor Săi:

„Altruismul, principiul împărăţiei lui Dumnezeu, este principiul pe 
care-l urăşte Satana; el îi tăgăduieşte însăşi existenţa. De la începutul 
marii controverse, el s-a străduit să dovedească faptul că principiile 
după care acţionează Dumnezeu sunt egoiste; şi el procedează la fel 
cu cei care-I slujesc lui Dumnezeu. Lucrarea lui Hristos şi a tuturor 
celor ce-I poartă Numele este aceea de a dovedi falsitatea pretenţiei 
lui Satana.”42

Nicio rivalitate cu Calvarul

La fel ca în cazul ideii de ispăşire „completă, dar nu completată”, idee discutată 
anterior în această serie de articole43, criticii recenţi ai TUG insistă că creştinii 

38. Idem, Manuscript Releases, vol. 1, p. 369.
39. Idem, Tragedia veacurilor, p. 489.
40. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 276.
41. Ellen White, Manuscript Releases, vol. 1, p. 369.
42. Idem, Educaţie, p. 154.
43. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, pp. 192, 193, 203, 
205, 207, 210-211, 277; a se vedea şi Martin F. Hanna, Darius W. Jankewicz, şi John W. Reeve 
(editori), Salvation: Contours of Adventist Soteriology (Berrien Springs, MI: Andrews University 

credincioşi „confirmă, dar nu cauzează” îndreptăţirea caracterului lui Dumne-
zeu.44 Dar aceasta nu este o teorie pe care scrierile inspirate să o susţină. Viaţa şi 
moartea ca jertfă ale lui Isus, cu siguranţă fac posibilă biruinţa viitoare a sfinţilor 
Săi, dar Ellen White vorbeşte despre cum creştinul „trebuie să fie victorios în 
contul lui”45.

La fel cum am observant în discuţia noastră despre ispăşire, crucea a fost în-
tr-adevăr locul în care „stăpânitorul lumii acesteia” a fost îndepărtat din poziţia 
de reprezentant al Pământului (Ioan 12:31; a se vedea Iov 1:6; 2:1)46. Dar în timp 
ce moartea lui Hristos a făcut inevitabilă învingerea şi distrugerea finală a lui Sa-
tana (Evrei 2:14), Satana nu a fost învins complet atunci, din moment ce el încă 
face acum lucrarea sa rea.

S-a făcut anterior referire de către un critic al TUG la faptul că Satana, acuza-
torul, a fost aruncat jos (Apocalipsa 12:10)47, eveniment despre care Ellen White 
spune că a avut loc la cruce48. Cu toate acestea, povestea vechi testamentară cu 
Iosua şi Îngerul dovedeşte că acuzaţiile Satanei împotriva lui Dumnezeu, în per-
soana sfinţilor Săi, vor continua până la sfârşit (Zaharia 3:1-4).49 Faptul că sfinţii 
sunt descrişi în Apocalipsa ca biruintori ai Satanei „prin sângele Mielului şi prin 
cuvântul mărturisirii lor” (Apocalipsa 12:11), dovedeşte clar că Isus nu a realizat 
toată biruinţa necesară. Victoria Sa la cruce a fost cu siguranţă una decisivă în 
marea luptă, dar nu a fost ultima, din moment ce războiul dintre bine şi rău se 
menţine.

TUG a fost acuzată în două cărţi recente că ar învăţa că „Satana nu a fost în-
frânt la cruce” şi că „descoperirea şi acţiunea divină sunt insuficiente pentru a 
câştiga marea luptă”50. Dar o altă carte recentă, care a fost, de asemenea, gândită 
pentru a se opune TUG51, vorbeşte în mod corect despre Calvar ca „victorie de-
cisivă”52 şi „bătălie decisivă”53 în marea luptă, arătând clar că războiul continuă 

Press, 2018), pp. 221-222.
44. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 198.
45. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 33.
46. Idem, Hristos lumina lumii, p. 761.
47. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 195.
48. Idem, Hristos lumina lumii, p. 781; SDA Bible Commentary, vol. 7, pp. 973-974.
49. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 467-476.
50 J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 17; a se vedea şi 
pp. 187, 191, 196; George R. Knight, End-Time Events and the Last Generation: The Explosive 1950s 
(Nampa, ID: Pacific Press Publishing Assn, 2018), p. 31.
51. G. Knight, End-Time Events, pp. 15-16.
52. M. Hanna, D.  Jankewicz şi J. Reeve (editori), Salvation: Contours of Adventist Soteriology, p. 
28.
53. Ibidem, p. 30.
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(Apocalipsa 12:11-17).54 Din nou, ne gândim la comparaţia cu cel de-al Doilea 
Război Mondial. Bătăliile decisive care au întors frontul împotriva puterilor Axei 
au avut loc în 1942, dar războiul a continuat până în 1945 cu o serie de victorii 
neîntrerupte – dar foarte dificile – ale Aliaţilor.

Din nou, accentuăm că nu este posibilă nicio rivalitate între aspectele varia-
te ale neprihănirii lui Isus, nici între evenimentele de la Calvar şi evenimentele 
finale şi necesare ale istoriei, pe care Calvarul le-a făcut posibile. Criticii TUG 
sugerează această noţiune falsă a rivalităţii când insistă că „Dumnezeu însuşi asi-
gură mijloacele şi motivele complete şi suficiente pentru justificarea caracterului 
Său. Nicio altă lucrare suplimentară nu este necesară”55. Unul dintre aceşti autori 
continuă pe această idee, afirmând că mântuirea noastră „nu este câştigată prin 
faptele noastre sau contribuţia noastră”56.

Dar nu poate fi subliniat suficient de des, că sfinţirea nu este „contribuţia noas-
tră” la mântuire mai mult decât este îndreptăţirea. Biblia arată clar, aşa cum am 
văzut, că „de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, prin sfinţirea Duhu-
lui şi credinţa adevărului” (2 Tesaloniceni 2:13). Ellen White declară că „sfinţirea 
noastră este lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt”57.

Ceea ce ultima generaţie va realiza în timpul crizei finale depinde în mod com-
plet de puterea asigurată prin moartea lui Isus pe cruce. Nu este posibilă nicio ri-
valitate între aceste două evenimente. Toată puterea sfinţitoare exercitată de sfin-
ţi în lupta lor cu păcatul vine de la Isus şi este privilegiul oferit de Calvar (Evrei 
10:29; 13:12, 20-21). Aşa cum spune Ellen White într-un alt citat: „Dumnezeu 
dă talentele, puterile mintale; noi ne formăm caracterul.”58 Nici partea noastră 
activă în acest demers nu este „contribuţia noastră”, după cum Biblia declară cu 
privire la sursa a tot ceea ce experimentează umanitatea: „Totul vine de la Tine şi 
din mâna Ta primim ce-Ţi aducem.” (1 Cronici 29:14).

Un critic proeminent al TUG a pretins că „în conformitate cu învăţătura TUG, 
ultima generaţie este însărcinată cu lucrarea pe care Isus a realizat-o deja la cru-
ce: (1) El l-a învins decisiv, odata pentru totdeauna pe Satana”59. Decisiv, da. O 
dată pentru totdeauna, nu. Încă suntem aici şi războiul încă mai continuă (Apo-
calipsa 12:17).

54. Ibid., pp. 29-30.
55. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 281; vezi şi p. 
183.
56. Ibidem, p. 281.
57. Ellen White, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 908.
58. Idem, Parabolele Domnului Hristos, p. 331.
59. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 197.

Are Dumnezeu nevoie de ultima generaţie?

 Un critic fruntaş al TUG afirmă că zdrobirea capului şarpelui (Geneza 3:15) 
„s-a realizat la cruce, unde Isus l-a învins pe Satana, conducătorul uzurpator al 
acestei lumi (Ioan 12:31; 14:30; 16:11)”60. Aceeaşi carte insistă în altă parte: „Isus 
(şi nu sfinţii ultimei generaţii) a fost Cel care, în mod irevocabil, ireversibil şi 
definitiv, l-a învins pe Satana, L-a justificat pe Dumnezeu şi a asigurat veşnicia 
pentru întregul univers”61.

Dar aceste afirmaţii nu iau în considerare paralela dintre prima făgăduinţă 
mesianică din Biblie şi un verset din Noul Testament despre lucrarea viitoare 
a bisericii. În prima făgăduinţă a mântuirii înregistrată în Scriptură, Dumnezeu 
declară înaintea Satanei: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta 
şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdobi capul şi tu îi vei zdrobi câlcâiul.” (Geneza 3:15). 
Dar conform apostolului Pavel, Hristos nu este singurul de la care se aşteaptă 
să-L zdrobească pe Satana. Scriind bisericii, Pavel declară: „Dumnezeul păcii va 
zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre.” (Romani 16:20). Dacă Isus a 
realizat zdrobirea deplină de care era nevoie, această făgăduinţă a apostolului ar 
fi cu totul inutilă.

În citatele următoare Ellen White este ecoul cuvintelor apostolului Pavel cu 
privire la zdrobirea Satanei de către poporul lui Dumnezeu:

„Biserica va mai vedea vremuri tulburi. Ea va prooroci, îmbrăcată 
în saci. Dar cu toate că va trebui să întâmpine erezie şi persecuţie, cu 
toate că va trebui să lupte cu necredincioşii şi cu apostaziaţii, totuşi, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, ea va zdrobi capul lui Satana.”62

„Dumnezeu să ne ajute să fim atenţi la noi înşine, altfel cu siguranţă 
vom pierde cerul. Mici abateri de la ceea ce este corect, mici îngădu-
inţe par un lucru nesemnificativ în prezent; dar Satana ne va con-
duce pe un drum care ne va separa de neprihănire şi de Dumnezeu. 
Nu vrem căile noastre, ci căile lui Dumnezeu. Vrem să ne luptăm cu 
toate puterile fiinţei noastre pentru a-l zdrobi pe Satana sub picioa-
rele noastre şi a fi siguri că suntem împăcaţi cu Dumnezeu, că avem 
drept la moştenirea noastră veşnică.”63

Un critic al TUG afirmă: „Potrivit TUG, Dumnezeu are nevoie de ultima ge-
neraţie a celor credincioşi pentru biruinţa finală asupra Satanei şi pentru a-i res-
pinge miciunile. Sunt profund afectat de afirmaţii de acest fel, pentru că ele sunt 
60. Ibidem, pp. 182, 186, 196.
61. Ibid., p. 207.
62. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 594.
63. Idem, This Day With God, p. 27.
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contrare învăţăturilor Bibliei şi ale lui Ellen G. White.”64 În mod similar, E. J. 
Waggoner este criticat în aceeaşi carte pentru declaraţia lui că îndreptăţirea lui 
Dumnezeu este lăsată în seama fiilor Săi şi că El „Şi-a riscat reputaţia cu oame-
nii”65. Un apărător recent al TUG este criticat deoarece învaţă că sfinţii din vre-
mea sfârşitului „realizează că totul depinde de ei. Ei realizează că pot dezonora 
tronul lui Dumnezeu”66.

Un alt critic învinuieşte TUG că „face ca biruinţa lui Dumnezeu în Marea Lup-
tă să depindă de fidelitatea unor simple creaturi”67.

Dar o analiză în profunzime dovedeşte că cei care ridică obiecţiile de mai sus 
faţă de TUG trebuie să privească cu mai mare atenţie dovezile inspirate care vor-
besc pe acest subiect. Luaţi în considerare următoarele citate cu privire la rolul 
pe care poporul lui Dumnezeu este chemat să-l joace în marea luptă:

„Am fost aduşi la existenţă pentru că era nevoie de noi. Ce trist 
este gândul că dacă stăm de partea greşită, în rândurile vrăjmaşului, 
pierdem scopul avut cu noi de Creatorul nostru.”68

Următorul pasaj este şi mai uimitor:
„Tot cerul îmi apare privind evenimentele aflate în plină desfăşu-

rare. O criză va fi descoperită în marea şi prelungita luptă asupra 
guvernării lui Dumnezeu pe pământ. Ceva mare, hotărâtor va avea 
loc foarte curând. Dacă s-ar permite vreo întârziere, caracterul lui 
Dumnezeu, şi tronul Său, ar fi compromis.”69

Cineva ar ajunge să se întrebe, dacă – aşa cum criticii TUG pretind – „Isus (şi 
nu sfinţii ultimei generaţii) a fost Cel care (…) a asigurat veşnicia pentru întregul 
univers”70, atunci de ce Ellen White leagă desăvârşirea poporului lui Dumnezeu, 
direct de asigurarea universului împotriva răzvrătirii, aşa cum mărturisesc urmă-
toarele citate:

„Dumnezeu, în înţelepciunea şi mila Sa, pune bărbaţi şi femei la în-
cercare aici, pentru a vedea dacă ei vor asculta de vocea Sa şi vor res-
pecta legea Sa, sau dacă se vor răzvrăti la fel ca Satana. Dacă aleg să 
fie de partea Satanei, punând calea lui deasupra căii lui Dumnezeu, 

64. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 195 (sublinierea 
din original).
65. Ibidem, p. 25.
66. Ibid., p. 192.
67. Ibid., p. 280; a se vedea şi G. Knight, End-Time Events, p. 32.
68. Ellen White, Signs of the Times, 22 aprilie 1903.
69. Idem, Manuscrisul 27, 1892.
70. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 207.

siguranţa cerului ar fi primejduită prin primirea lor în cer, pentru 
că ei vor cauza o altă răzvrătire împotriva lui Dumnezeu în curţile 
cereşti. Cel care împlineşte legea în fiecare cerinţă a ei dovedeşte că 
ascultarea desăvârşită este posibilă.”71

„Dumnezeu nu va primi nimic mai puţin decât o predare fără re-
zerve. Cei cu inima împărţită şi păcătoşi, care doar se declară creş-
tini, ar strica cerul dacă li s-ar permite să intre. Ei ar stârni acolo o a 
doua răzvrătire.”72

„Fără desăvârşire de caracter nimeni nu poate intra pe porţile de 
perle ale oraşului lui Dumnezeu, pentru că dacă ni s-ar permite să 
intrăm în acel oraş cu imperfecţiunile noastre, ar avea loc curând o 
a doua răzvrătire în cer. Trebuie ca mai întâi să fim încercaţi, aleşi 
şi găsiţi credincioşi şi drepţi. Singura noastră speranţă pentru viaţa 
veşnică este în curăţirea caracterelor noastre.”73

„Fără Hristos este imposibil pentru (om) să asculte desăvârşit de 
legea lui Dumnezeu. Cerul nu va putea fi niciodată câştigat printr-o 
ascultare nedesăvârşită, deoarece aceasta ar pune întregul cer în pri-
mejdie şi ar face posibilă o a doua răzvrătire.”74

„Cei care Îl primesc pe Hristos ca mântuitor al lor devin părtaşi de 
natura Sa divină şi sunt făcuţi în stare să-I urmeze exemplul, trăind 
în ascultare de fiecare precept al legii. Prin meritele lui Hristos, omul 
arată prin ascultarea lui că oferă garanţia că nu se va răzvrăti în cer.”75

Biblia şi îndreptăţirea lui Dumnezeu

Nevoia ca Dumnezeu să fie îndreptăţit este formulată de David după păcatul 
său cu Batşeba (Psalmii 51:4) şi este repetată de apostolul Pavel în cartea Ro-
mani:

„Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat şi toţi 
oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: «Ca să fii găsit 
neprihănit în cuvintele Tale şi să ieşi biruitor când vei fi judecat».” 
(Romani 3:4)

Mesajul primului înger declară: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci 
a venit ceasul judecăţii Lui.” (Apocalipsa 14:7). Nu doar poporul lui Dumnezeu 

71. Ellen White, Review and Herald, 21 iulie 1891.
72. Idem, The Upward Look, p. 197.
73. Idem, Sermons and Talks, vol. 2, p. 294.
74. Idem, Signs of the Times, 30 decembrie 1889.
75. Idem, That I May Know Him, p. 292.
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este judecat, ci în judecarea lor, Dumnezeu însuşi este pus la încercare.
Slava lui Dumnezeu, potrivit Bibliei, este caracterul Său (Exodul 33:18-19; 

34:6-7; Romani 3:23) şi Biblia arată clar că slava Sa va fi descoperită înaintea 
întregii lumi (Numeri 14:21; Isaia 40:5). Cele două Testamente arată la fel de clar 
că această slavă va fi descoperită prin poporul lui Dumnezeu (Isaia 60:1-3; Efe-
seni 3:21; Filipeni 1:11; Coloseni 1:26-27; Apocalipsa 10:7; 14:7). Biblia chiar afir-
mă că acesta a fost motivul pentru care omenirea a fost creată de la bun început:

„Voi zice miazănoaptei: «Dă încoace!» şi miazăzilei: «Nu opri, ci 
adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la marginea pământului: 
pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava 
Mea.»” (Isaia 43:6-7)

Nu e de mirare că Ellen White a scris, după cum am văzut, că „am fost aduşi la 
existenţă pentru că era nevoie de noi”76.

Un critic de seamă al TUG încearcă să arate că una este a crede că Hristos Îl 
îndreptăţeşte pe Dumnezeu, şi alta că ultima generaţie de sfinţi realizează această 
îndreptăţire.77 Dar Biblia afirmă clar că Dumnezeu este cel care realizează în-
dreptăţirea Sa prin poporul Lui. Următorul pasaj din Vechiul Testament vorbeşte 
clar pe acest subiect:

„Eram îngrijorat pentru Numele Meu cel sfânt, pe care-l pângărea 
casa lui Israel (…) De aceea, spune casei lui Israel: «Aşa vorbeşte 
Domnul, Dumnezeu: ,Nu datorită vouă voi acţiona, casa lui Israel, 
ci din pricina Numelui Meu cel sfânt, pe care l-aţi pângărit printre 
neamurile la care aţi mers. Eu voi îndreptăţi sfinţenia Numelui Meu 
cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit 
în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul», zice 
Domnul, Dumnezeu, «când Îmi voi îndreptăţi sfinţenia prin voi sub 
ochii lor.’»” (Ezechiel 36:21-23, versiunea engl. RSV)

„Cum va fi realizată îndreptăţirea lui Dumnezeu prin poporul Său? 
Veţi fi curaţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri vă 
voi curăţa. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi 
scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne. 
Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi 
să păziţi şi să împliniţi cu atenţie legile Mele.” (versetele 25-27, RSV)

Cu siguranţă, putem spune că îndreptăţirea nu a avut loc în experienţa popo-
rului lui Dumnezeu din trecut, altfel planul de mântuire ar fi arătat cu mult dife-
rit. Această profeţie, prin urmare, rămâne să fie împlinită în experienţa victoriei 

76. Idem, Signs of the Times, 22 aprilie 1903.
77. G. Knight, End-Time Events, pp. 32-33.

finale a ultimei generaţii prezentată şi în Biblie, şi în scrierile spiritului profeţiei, 
aşa cum studiul nostru va dovedi.

În mod interesant, însuşi Isus a declarat că urmaşii Săi vor face lucruri mai mari 
decât El:

„Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el 
lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât 
acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl.” (Ioan 14:12)

Ar fi greu de imaginat o persoană care să realizeze minuni mai mari decât cele 
făcute de Isus şi cu siguranţă să nu treacă de magnitudinea jertfei şi suferinţei pe 
care El le-a experimentat. Dar ansamblul dovezilor inspirate arată clar, aşa cum 
am văzut, că poporul lui Dumnezeu – prin harul Său – va realiza o demonstrare 
a neprihănirii care va duce la încheierea luptei a cărei victorie a asigurat-o Isus. 
În acest sens, putem vedea cum urmaşii lui Isus vor face lucrări mai mari decât 
El.

În definitiv, întreaga lume nu a fost martora lucrărilor lui Hristos în timp ce El 
era pe pământ. Dar întreaga lume va fi, într-adevăr, martoră a slavei lui Dumne-
zeu, aşa cum va fi descoperită prin ultima Sa generaţie. Biblia afirmă aceasta prin 
predicţii precum:

„Dar cât este de adevărat că Eu sunt viu, atât este de adevărat că 
slava Domnului va umple tot pământul.” (Numeri 14:21, KJV)

„Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făp-
tură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit.” (Isaia 40:4)

Atât Scriptura, cât şi Ellen White, ne spun cum va fi descoperită această slavă, 
şi prin cine:

„Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta a venit şi slava Domnului a 
răsărit peste tine! Căci iată, întunericul acoperă pământul şi negură 
mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul şi slava Lui se arată 
peste tine.” (Isaia 60:1-2, KJV)

„Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice 
să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă 
de noi. Căci cea mai aprinsă aşteptare a creaţiunii este demonstraţia 
fiilor lui Dumnezeu.” (Romani 8:18-19, KJV)

Ellen White despre îndreptăţirea lui Dumnezeu

Ellen White declară, într-unul dintre pasajele ei cheie cu privire la îndreptăţirea 
lui Dumnezeu:

„Dar planul mântuirii are un mai larg şi mai profund scop decât 
mântuirea omului, nu numai pentru acest lucru a venit Hristos pe 
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pământ; El n-a venit numai ca locuitorii acestei mici lumi să poa-
tă considera legea lui Dumnezeu aşa cum ar trebui privită, ci lucrul 
acesta a fost făcut pentru îndreptăţirea caracterului lui Dumnezeu 
înaintea întregului Univers. La acest rezultat al marelui său sacri-
ficiu – în influenţa sa asupra inteligenţelor altor lumi, ca şi asupra 
omului – Mântuitorul a privit chiar înaintea crucificării Sale, când a 
spus: «Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii 
acesteia va fi aruncat afară. şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi 
atrage la Mine pe toţi oamenii». (Ioan 12, 31-32.) Jertfa lui Hristos 
pentru salvarea omului nu numai că va face cerul accesibil pentru 
oameni, dar, înaintea întregului Univers, va fi justificată atitudinea 
lui Dumnezeu şi a Fiului faţă de răzvrătirea lui Satana. Ea va stabili 
perpetuitatea legii lui Dumnezeu şi va descoperi natura şi rezultatele 
păcatului.”78

Observaţi cum citatul de mai sus afirmă că Isus a îndreptăţit caracterul lui 
Dumnezeu prin viaţa şi moartea Sa. Nicio parte din prezenta dezbatere nu nea-
gă aceasta. Dar citatele lui Ellen White arătate mai jos, la fel ca versetele biblice 
analizate anterior, arată clar că Isus nu a realizat El însuşi toată îndreptăţirea ne-
cesară. O carte recentă care se opune TUG susţine că „Isus a curăţat Numele lui 
Dumnezeu (Ioan 12:27, 28)” la cruce.79 Din nou, suntem de acord asupra acestui 
lucru. Cu toate acestea, Ellen White spune, după cum vom vedea imediat, că po-
porul lui Dumnezeu va trebui să cureţe, de asemenea, Numele Lui.

Asemenea Bibliei, Ellen White arată clar că slava lui Dumnezeu – caracterul 
Său – trebuie să fie descoperit înaintea lumii în aceste ultime zile:

„De la început, planul lui Dumnezeu a fost acela ca, prin biserica 
Sa, să descopere lumii plinătatea şi desăvârşirea Lui. Membrii biseri-
cii, aceia pe care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată, au 
datoria să facă cunoscut slava Sa. Biserica este depozitara bogăţiilor 
harului lui Hristos; şi, prin biserică, se va descoperi în cele din urmă, 
chiar domniilor şi «stăpânirilor din locurile cereşti», ultima şi depli-
na desfăşurare a iubirii lui Dumnezeu (Efeseni 3:10).”80

„Ultimele raze ale luminii harului, ultima solie de har care trebuie 
să fie vestită lumii, este o descoperire a caracterului iubirii Sale. Co-
piii lui Dumnezeu trebuie să dea pe faţă slava Sa. În propria lor viaţă 
şi în propriul lor caracter, ei trebuie să descopere ceea ce a făcut harul 

78. Ellen White, Patrarhi şi profeţi, pp. 68-69.
79. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 186.
80. Ellen White, Faptele apostolilor, p. 9.

lui Dumnezeu pentru ei.”81

Deşi întotdeaun voia lui Dumnezeu a fost ca slava Sa (caracterul Său) să fie 
dovedite înaintea lumii în fiecare vreme (Efeseni 3:21), citatele de mai sus afirmă 
clar că această lucrare va fi în mod special realizată în momentele finale ale isto-
riei sfinte.

Am vorbit anterior despre experienţa lui Iov. Ascultaţi ce spune Ellen White 
despre cum Iov a îndreptăţit caracterul lui Dumnezeu:

„Lui Iov i s-a făcut după credinţa sa. «Dacă m-ar încerca», a spus 
el, «aş ieşi curat ca aurul». Iov 23:10. Aşa a şi fost. Prin răbdarea sa 
neobosită, şi-a îndreptăţit propriul caracter şi în felul acesta caracte-
rul Aceluia al cărui reprezentant era.”82

Acum Dumnezeu aşteaptă îndreptăţirea prin biserica Sa din timpul sfârşitului:
„Rugaţi-vă, rugaţi-vă cu ardoare şi fără încetare, dar nu uitaţi să 

aduceţi laude. Este de datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu să-I în-
dreptăţească caracterul. Voi puteţi să preamăriţi pe Domnul; puteţi 
să arătaţi puterea harului Său susţinător. Sunt mulţimi care nu apre-
ciază marea iubire a lui Dumnezeu şi nici divina împreună simţire a 
lui Isus.”83

„Dacă a fost vreodată un popor care să aibă nevoie de o lumină 
din cer mereu crescândă, atunci acesta este poporul lui Dumnezeu 
pe care, în acest timp de primejdie, Dumnezeu l-a chemat să fie de-
pozitarul legii Sale sfinte şi să îndreptăţească caracterul Său înaintea 
lumii.”84

„Să ne amintim cu toţii că (…) îngerii înregistrează în cartea de 
aducere aminte fiecare cuvânt care îndreptăţeşte caracterul şi misiu-
nea lui Hristos. Despre cei care mărturisesc dragostea lui Dumnezeu, 
Domnul spune: «Ei vor fi ai Mei, (…) în ziua în care Îmi pregătesc 
comorile» Maleahi 3:17.”85

„Inima Lui plină de simpatie se îndreaptă spre toţi suferinzii de pe 
pământ, iar El cooperează cu toţi cei care lucrează pentru eliberarea 
acestora. La fel cum este redată sănătatea împreună cu binecuvânta-
rea Lui, caracterul lui Dumnezeu va fi îndreptăţit şi minciuna arun-

81. Idem, Parabolele Domnului Hristos, pp. 415-416.
82. Idem, Educaţie, p. 156.
83. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 317.
84. Ibidem, p. 746.
85. Idem, Our High Calling, p. 168.
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cată înapoi asupra Satanei, autorul ei.”86

„În natura omenească trebuia să se refacă însuşi chipul lui Dumne-
zeu. Slava lui Dumnezeu şi a lui Hristos necesită desăvârşirea carac-
terului poporului Său.”87

„Inima rece trebuie să fie înviorată şi să strălucească de iubire di-
vină. Ea trebuie să bată la unison cu inima răscumpărătorului. Slava 
lui Hristos trebuie să fie completă în desăvârşirea de caracter a po-
porului Său ales. El doreşte ca ei să-I reprezinte caracterul înaintea 
lumii.”88

„Teritorii noi trebuie adăugate Împărăţiei lui Dumnezeu. Întinderi 
noi ale viei spirituale trebuie să fie cultivate ca grădină a Domnului. 
Onoarea legii lui Dumnezeu trebuie să fie îndreptăţită înaintea lumi-
lor necăzute, înaintea universului ceresc şi înaintea lumii căzute. Cea 
mai aprigă persecuţie va veni, dar atunci când Sionul se arată, îmbră-
cată în hainele ei frumoase, ea străluceşte în frumuseţea sfinţeniei.”89

În lumina celor de mai sus, cineva poate fi cu adevărat consternat de un citat ca 
cel care urmează, aparţinând unui oponent de seamă a TUG:

„Este important de observat că nicăieri în Biblie sau în scrierile 
lui Ellen White nu se afirmă că ultima generaţie de credincioşi îl va 
învinge pe Satana şi că prin trăirea unor vieţi desăvârşite ei Îl vor în-
dreptăţii definitiv pe Dumnezeu şi vor cauza terminarea procesului 
de curăţire a Sanctuarului ceresc şi încheierea marii lupte. Această 
tăcere este suficient de clară pentru a-i face pe credincioşi să abando-
neze acest mod de gândire şi să nu mai speculeze pe acest subiect.”90

Articolele noastre au dovedit deja suportul puternic regăsit atât în Biblie (Le-
viticul 16:10; 23:28-30) cât şi în scrierile lui Ellen White91 pentru legătura dintre 
curăţirea Sanctuarului (de pe pământ sau din cer) şi desăvârşirea caracterului 
creştin care va curăţi templul sufletului. Dovezile aduse în prezentul articol ar 
trebui să arate, la fel de clar, că îndreptăţirea lui Dumnezeu prin desăvârşirea 
caracterului de către biserica Sa din timpul sfârşitului este o învăţătură clară a 
Scripturii şi a scrierilor lui Ellen White.

86. Idem, Christian Educator, 1 octombrie 1898.
87. Idem, Hristos lumina lumii, p. 671.
88. Idem, Signs of the Times, 25 noiembrie 1897.
89. Idem, Ye Shall Receive Power, p. 338.
90. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 216.
91. Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 425; Maranatha, p. 249; Manuscript Releases, vol. 11, p. 55; 
Review and Herald, 21 ianuarie 1890.

Concluzie: crucea şi ultima generaţie

Din nou, ar trebui să fie clar că ceea ce ultima generaţie de creştini va realiza, 
şi ceea ce crucea a realizat, nu sunt în niciun fel în tensiune sau rivalitate una faţă 
de alta. Sfinţirea credincioşilor din orice generaţie este la fel de mult rezultatul 
Calvarului ca şi îndreptăţirea lor (Efeseni 1:7; Coloseni 1:14; Evrei 10:29; 13:12, 
20-21), iar acest lucru este adevărat pentru ultima generaţie ca şi pentru cele de 
dinainte. Fără cruce nu poate exista desăvârşire a caracterului creştin la sfârşitul 
timpului, sau altcândva.

Mai mult, acest articol a arătat că Dumnezeu este Cel care îl zdrobeşte pe Sa-
tana sub picioarele urmaşilor Săi (Romani 16:20) şi Dumnezeu este Cel care Se 
îndreptăţeşte prin curăţirea lor spirituală (Ezechiel 36:21-23, 25-27). E adevărat 
că sfinţii cooperează activ, prin puterea harului, în acest proces, dar tot ceea ce 
fac ei este posibil doar datorită puterii creatoare şi re-creatoare a lui Dumnezeu. 
Cuvintele regelui David în rugăciunea Sa finală pentru Israel, citate anterior în 
acest articol, subliniază această Evanghelie veşnică a adevărului:

„Totul vine de la Tine şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem.” (1 
Cronici 29:14)
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IX

Răspunsuri la întrebări

De-a lungul timpului, au fost ridicate obiecţii şi întrebări de multe feluri în pre-
zenta controversă din adventism cu privire la mântuire, desăvârşire şi celelalte 
aspecte ataşate teologiei ultimei generaţii (TUG). O parte dintre aceste obiecţii 
au fost deja discutate în această serie de articole. Ceea ce urmează în articolul de 
faţă este o încercare de a analiza şi a discuta alte obiecţii şi întrebări importante, 
în legătură cu aceste probleme.

Autorul prezent ştie bine că următoarele sunt doar câteva dintre întrebările 
ridicate de unii, sau pe care unii şi-ar dori să le ridice, privitoare la subiectele 
abordate în această serie de articole. (Am pregătit un manuscris de carte care 
abordează 42 dintre aceste obiecţii şi care sper că va fi publicat lunile viitoare.) 
Speranţa şi rugăciunea mea este ca ceea ce urmează să analizeze cât mai multe 
dintre problemele principale ale cititorilor noştri, probleme care încă nu au fost 
luate în considerare în articolele publicate până acum din această serie.

Întrebarea nr. 1: Dacă bebeluşii nu sunt păcătoşi la naştere, mai au nevoie de 
un Mântuitor?

Da. Aceasta pentru că, aşa cum această serie de articole a arătat, mântuirea 
biblică include atât neprihănirea care iartă, cât şi cea care transformă (Romani 
3:24; Efeseni 1:7; Coloseni 1:14; 2 Tesaloniceni 2:13; Tit 3:5). Să ne amintim că 
potrivit Bibliei, voia lui Dumnezeu pentru noi este să cerem puterea Sa pentru 
a nu mai păcătui (1 Ioan 2:1). Acest verset continuă astfel: „Dar, dacă cineva a 
păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” Din nou 
observăm că iertarea este disponibilă dacă păcătuim, nu când păcătuim.

Ellen White, ca şi Biblia, arată clar că „păcatul nu este o necesitate”1 şi că „nu 
există scuză pentru păcat”2. Dar chiar cei care nu au păcătuit încă, sau care au 
încetat să mai păcătuiască, pot face aceasta doar prin puterea mântuitoare a 
cerului. Şi iertarea, şi umplerea cu putere sunt cuprinse în mântuirea biblică. 
Nou-născuţii nu au nevoie încă de iertare, dar ei au nevoie de împuternicirea 
1. Ellen White, The Faith I Live By, p. 219
2. Idem, Hristos lumina lumii, p. 311.



Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii Răspunsuri la întrebări

228 229

Duhului Sfânt, care să-i împiedice să păcătuiască. Ioan Botezătorul a fost umplut 
cu Duhul Sfânt încă de la naşterea sa (Luca 1:15). Comentând experienţa lui Ioan, 
Ellen White spune:

„Până şi copilul din braţele mamei poate să locuiască la umbra Ce-
lui Atotputernic, prin credinţa mamei care se roagă. Ioan Botezătorul 
a fost plin de Duhul Sfânt chiar de la naştere. Dacă trăim în comuniu-
ne cu Dumnezeu, şi noi putem aştepta ca Duhul Sfânt să-i modeleze 
pe micuţii noştri chiar din primele clipe.”3

Acelaşi lucru este adevărat în dreptul sfinţilor care trăiesc după încheierea tim-
pului de probă. Ei vor sta fără Mijlocitor – adică, fără disponibilitatea continuă a 
iertării. Dar aceasta nu înseamnă că vor sta fără Mântuitor. Rezistenţa sfântă în 
faţa răului, făcută posibilă prin Duhul, este o parte însemnată a mântuirii (2 Te-
saloniceni 2:13). Din nou, observăm declaraţia lui Ellen White că „sfinţirea noas-
tră este lucrarea Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt”4. Inclusiv creştinul sfinţit în 
mod desăvârşit are nevoie, atât timp cât este în viaţă, de puterea lui Dumnezeu 
care să-l păzească de cădere. Din acest motiv astfel de persoane încă au nevoie de 
un Mântuitor chiar dacă au încetat în mod complet să mai păcătuiască.

Întrebarea nr. 2: Întâmplarea cu Iosua şi Îngerul (Zaharia 3:1-5), aşa cum este 
relatată în scrierile lui Ellen White, nu ne învaţă că sfinţii din vremea sfârşi-
tului încă păcătuiesc?

Nu. Scrierile lui Ellen White arată clar că păcatele din viaţa poporului lui Dum-
nezeu din timpul acestei întâmplări sunt din trecut, nu din prezent.

Să recapitulăm povestea, aşa e prezentată în Biblie:
„El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare 

înaintea Îngerului Domnului şi pe Satana stând la dreapta lui, ca să-l 
pârască. Domnul a zis Satanei: «Domnul să te mustre, Satano! Dom-
nul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tă-
ciune scos din foc?» Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare şi to-
tuşi stătea în picioare înaintea Îngerului. Iar Îngerul, luând cuvântul, 
a zis celor ce erau înaintea Lui: «Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de 
pe el!» Apoi a zis lui Iosua: «Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea 
şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!» Eu am zis: «Să i se pună pe cap 
o mitră curată!» Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat în 
haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo.” (Zaharia 3:1-5)

Scrierile lui Ellen White aplică această experienţă din istoria de după exilul 

3. Ibidem, p. 512.
4. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 908.

Israelului la experienţa antitipică a sfinţilor lui Dumnezeu din momentele finale 
de la încheierea judecăţii de cercetare, chiar înainte de încheierea timpului de 
probă.5 Îngerul Domnului înaintea căruia Iosua stă este identificat de Ellen White 
cu Isus Hristos, care mijloceşte pentru poporul Său înaintea tronului Tatălui.6

Pretenţia celor care cred că această povestire dovedeşte că poporul lui Dumne-
zeu de la încheierea timpului de probă va mai cădea uneori în păcat se bazează pe 
citate precum cel care urmează, din relatarea lui Ellen White a întâmplării şi din 
comentariul ei. Dar cititorul va observa cu atenţie că fiecare referire la păcatele 
poporului lui Dumnezeu din pasajele următoare sunt la timpul trecut. Fiţi atenţi 
la cuvintele subliniate de autorul prezent:

„«Sunt aceştia», spune el (Satana), «poporul care urmează să-mi 
ia locul în ceruri şi locul îngerilor care mi s-au alăturat? Priviţi la 
păcatele care le-au marcat viaţa. Priviţi egoismul lor, răutatea şi ura 
lor unul faţă de celălalt». Din multe puncte de vedere, poporul lui 
Dumnezeu a fost foarte greşit. Satana cunoaşte foarte bine păcatele 
pe care el i-a ispitit să le săvârşească.”7

În altă parte citim:
„Acum el (Satana) arată către raportul vieţii lor, la defectele lor de 

caracter, la lipsa lor de asemănare cu Hristos, care L-a dezonorat pe 
Răscumpărătorul lor, la toate păcatele pe care el i-a ispitit să le săvâr-
şească.”8

Victoria lui Iosua şi cea a poporului său este descrisă astfel:
„Israel era îmbrăcat cu «haine de sărbătoare» – neprihănirea 

Domnului Hristos atribuită lor. Mitra pusă pe capul lui Iosua era cea 
care era purtată de preoţi şi care purta inscripţia: «Sfinţenie Dom-
nului», înţelegându-se prin aceasta că în ciuda păcatelor lui de mai 
înainte, el era acum pregătit să slujească înaintea lui Dumnezeu în 
Sanctuarul Său.”9

Cu alte cuvinte, în citatele de mai sus Ellen White arată clar că acuzaţiile Sata-
nei, în timp ce sunt adevărate pentru trecut, nu mai sunt adevărate pentru pre-
zent. Ea continuă, afirmând în acelaşi context:

„Dar deşi urmaşii Domnului Hristos au păcătuit, ei nu s-au lăsat 
5. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 467-476; Profeţi şi regi, pp. 582-592; Tragedia 
veacurilor, p. 484; Review and Herald, 20 august 1901; Manuscript Releases, vol. 4, pp. 249-250.
6. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 467-468.
7. Ibidem, p. 474.
8. Idem, Tragedia veacurilor, p. 484.
9. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 469.
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cu totul sub controlul celui rău. Ei au părăsit păcatele şi în umilinţă 
şi pocăinţă au căutat pe Domnul, iar divinul Apărător pledează în 
favoarea lor.”10

O altă relatare a acestei povestiri de către Ellen White arată clar că luarea hai-
nelor murdare a poporului lui Dumnezeu este condiţionată de ascultarea lor de 
cerinţele lui Dumnezeu:

„Domnul nu neagă acuzaţia nevredniciei lui Iosua, dar El dovedeş-
te că l-a cumpărat cu un preţ. Îl îmbracă cu hainele neprihănirii Sale, 
dar nu pune aceste haine peste hainele murdare ale neascultării şi ale pă-
catului, ci mai întâi spune: «Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea 
şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!» «Să i se pună pe cap o mitră 
curată!» şi pe această mitră era scris «Sfinţenie Domnului».

Această schimbare se face sub condiţia ascultării. «Aşa vorbeşte Dom-
nul oştirilor: ‚Dacă vei umbla pe căile Mele şi dacă vei păzi poruncile 
Mele, atunci vei judeca şi Casa Mea şi vei priveghea asupra curţilor 
Mele, şi te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.’»

Când poporul lui Dumnezeu se va pocăi de păcatul depărtării de 
adevărul Bibliei, el va aduce roada cerută pentru pocăinţă. Isus va 
auzi rugăciunile lor, iar ei vor face lucrările neprihănirii. Dacă cei 
care s-au depărtat de Domnul vor lua seama la avertizare, dacă îşi 
vor schimba cursul acţiunii, ei vor avea parte de favoare şi fărădele-
gile lor vor fi iertate.”11

Nu doar această iertare a păcatului este promisă cu simpla condiţie a ascultării 
şi întoarcerii de la păcat, ci din acest citat reiese la fel de clar că hainele nepri-
hănirii lui Hristos nu sunt puse peste hainele murdare ale păcatului, ci în locul 
lor. Hainele murdare sunt îndepărtate; păcatele pe care ele le reprezintă sunt din 
trecut. Nu se prezintă aici nicio achitare judiciară pentru neascultarea continuă, 
aşa-zisă de neocolit.

Un citat şi mai interesant, care de asemenea comentează întâmplarea cu Iosua 
şi Îngerul, arată clar că cei care nu s-au oprit din a păcătui nu fac parte din grupul 
de la care hainele murdare sunt îndepărtate:

„«El (îngerul) mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioa-
re înaintea Îngerului Domnului şi pe Satana stând la dreapta lui, ca 
să-l pârască. Domnul a zis Satanei: ‚Domnul să te mustre, Satano! 
Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, 
un tăciune scos din foc?’ Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare, 

10. Ibidem, p. 474.
11. Idem, Review and Herald, 20 august 1901 (subliniere adăugată).

şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului.» (Zaharia 3:1-3). Iosua 
reprezintă aici poporul lui Dumnezeu, iar Satana arată spre hainele 
lor murdare şi îi pretinde ca proprietate a sa, peste care are dreptul 
de a-şi exercita puterea plină de cruzime. Dar exact aceşti oameni 
sunt cei care au folosit orele de probă pentru a-şi mărturisi păcatele 
cu remuşcări sufleteşti şi le-au îndepărtat, iar Isus a scris iertare în 
dreptul numelui lor. Cei care nu au încetat să păcătuiască şi care nu 
s-au pocăit şi nu au căutat iertare pentru fărădelegile lor nu sunt re-
prezentaţi de această categorie.”12

Cu alte cuvinte, Ellen White vorbeşte atât de clar, încât nu putem greşi când 
afirmăm că cei reprezentaţi de Iosua în această relatare, ale căror haine murdare 
sunt dezbrăcate şi înlocuite cu alte haine, nu mai comit păcat.

Unii ne vor atrage atenţia spre următorul citat, de asemenea în contextul întâm-
plării cu Iosua şi Îngerul, care Îl arată pe Isus acoperind „lipsurile inevitabile” ale 
poporului Său:

„Isus este desăvârşit. Neprihănirea lui Hristos le este atribuită (ce-
lor din poporul Său), iar El va spune: «Dezbrăcaţi-l de hainele mur-
dare şi îmbrăcaţi-l cu haine de sărbătoare.» Isus acoperă lipsurile 
noastre inevitabile. Când sunt credincioşi unii faţă de alţii şi când 
sunt loiali faţă de Căpetenia oştirii Domnului, netrădându-I nicioda-
tă încrederea, creştinii vor fi schimbaţi după chipul caracterului lui 
Hristos.”13

Dar în citatele lui Ellen White prezentate în legătură cu această întâmplare, 
am văzut deja că păcatele poporului lui Dumnezeu sunt în trecut. Ele nu sunt 
inevitabile din cauză că natura noastră păcătoasă le face să fie inevitabile chiar şi 
pentru creştinul sfinţit, ci mai degrabă din cauză că trecutul nu poate fi schimbat. 
Trecutul păcătos al sfinţilor lui Dumnezeu poate fi acoperit doar de neprihănirea 
lui Isus care iartă. Dar îndepărtarea raportului păcatului reprezentat de aceste 
haine murdare este posibilă doar pentru că poporul lui Dumnezeu, prin puterea 
lui Dumnezeu, şi-a mărturisit, a părăsit şi biruit aceste fărădelegi.

Unii vor îndrepta atenţia noastră spre o versiune ulterioară a întâmplării cu Io-
sua şi Îngerul din scrierile lui Ellen White, despre care se presupune că pune ne-
desăvârşirile poporului lui Dumnezeu la timpul prezent. Iată citatul în discuţie:

„Acela care a fost insultat cel mai mult de nerecunoştinţa lor, care 
le cunoaşte păcatul, dar şi pocăinţa, declară: «Domnul să te mustre, 

12. Idem, Manuscript Releases, vol. 4, pp. 249-250 (subliniere adăugată); a se vedea şi vol. 21, p. 
384. 
13. Idem, Solii alese, vol. 3, p.  104 (în en., p. 196).
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Satano! Eu Mi-am dat viaţa pentru aceste suflete. Sunt săpate pe pal-
mele Mele. Ei pot avea nedesăvârşiri de caracter, poate au greşit în 
străduinţele lor, dar s-au pocăit, iar Eu i-am iertat şi i-am primit.»”14

Observaţi din nou că, în ciuda unor susţineri, păcatele poporului lui Dumnezeu 
descrise în acest citat sunt în continuare privite ca aparţinând trecutului. Ob-
servaţi afirmaţia care spune că Isus „a fost” insultat de nerecunoştinţa lor, că ei 
„poate au greşit” în străduinţele lor.  Nu citim că Isus ar fi încă insultat de nerecu-
noştinţa sfinţilor Săi, nici nu citim despre eşecurile lor continue. La fel ca în cazul 
citatelor lui Ellen White analizate mai sus, păcatele poporului lui Dumnezeu pre-
zentate aici se referă la raportul vieţilor lor, nu la experienţa lor care se menţine.

În lumina limbajului regăsit în acest pasaj, pe lângă alte numeroase pasaje în 
care Ellen White declară că sfinţii din apropierea încheierii timpului de probă 
sunt pe deplin liberi de păcat prin putere cerească15, ne vedem constrânşi să înţe-
legem că citatul de mai sus care afirma că sfinţii „pot avea nedesăvârşiri de carac-
ter” se referă la raportul păcatelor lor trecute. Mărturia consecventă a scrierilor 
Bibliei şi spiritului profeţiei cu privire la sfinţii ultimei generaţii este că păcatul va 
fi eliminat deplin din vieţilor lor înainte de încheierea timpului de probă. Citate 
privite izolat pot părea la suprafaţă că învaţă altfel, dar ele trebuie citite în contex-
tul lor imediat, dar şi în lumina mesajului general al scrierilor inspirate.

Din nou, ne amintim acele pasaje biblice care afirmă capacitatea celor conectaţi 
la puterea lui Dumnezeu de a trăi vieţi libere de păcat:

„Bineucvântaţi sunt cei fără prihană în calea lor, care umblă în-
totdeauna după Legea Domnului! Bineucvântaţi sunt cei ce păzesc 
mărturiile Lui, care-L caută din toată inima lor, care nu săvârşesc 
nicio nelegiuire şi umblă în căile Lui! (…) Strâng Cuvântul Tău în ini-
ma mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmii 119:1-3,11, KJV)

„Treziţivă-la la neprihănire şi nu păcătuiţi!” (1 Corinteni 15:34, 
KJV)

„Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim 
de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până 
la capăt, în frica de Dumnezeu.” (2 Corinteni 7:1)

Într-un alt loc din Scriptură se afirmă acelaşi imperativ, în special cu privire la 
cei care aşteaptă cea de-a doua venire a lui Isus:

14. Idem, Profeţi şi regi, p. 589. 
15. A se vedea Ellen White, Scrieri timpurii, p. 71; Tragedia veacurilor, pp. 425,623; Mărturii pentru 
comunitate, vol. 1, pp. 187, 619; vol. 2, pp. 355, 505; vol. 5, pp. 214, 216; Mărturii pentru pastori şi 
slujitorii evangheliei, pp. 506-507; Evanghelizare, p. 702; SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 1055, 
1118; Review and Herald, 19 noiembrie 1908; From the Heart, p. 44.

„Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spu-
ne minciuni şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. 
Ci vor paşte şi se vor odihni şi nimeni nu-i va tulbura.” (Ţefania 3:13)

„De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să 
fiţi găsiţi înaintea Lui: fără prihană, fără vină şi în pace.” (2 Petru 
3:14)

„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu 
s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, 
pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în 
El se curăţă, după cum El este curat.” (1 Ioan 3:2-3)

„Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de 
domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scau-
nul Lui de domnie.” (Apocalipsa 3:21)

„Şi în gura lor (a sfinţilor) nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină 
înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:5)

Ellen White redă aceste învăţături biblice când face următoarele afirmaţii  cu 
privire la ascultarea fără păcat pe care Dumnezeu o aşteaptă de la ultima gene-
raţie de creştini:

„Cei care primesc sigiliul viului Dumnezeu şi sunt protejaţi în vre-
mea strâmtorării trebuie să reflecte pe deplin chipul lui Isus. (…) Am 
văzut că nimeni nu putea avea parte de «înviorare», dacă nu obţinea 
biruinţa asupra oricărui păcat, asupra mândriei, egoismului, iubirii 
de lume şi oricărui cuvânt şi acţiuni greşite.”16

„Nici unul dintre noi nu va primi sigiliul lui Dumnezeu, atâta timp 
cât caracterele noastre au o zbârcitură sau o pată pe ele. Nouă ne este 
lăsată remedierea caracterelor noastre, curăţirea templului sufletului 
de orice întinăciune. Atunci, ploaia târzie va cădea asupra noastră, 
aşa cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor în Ziua Cincize-
cimii.”17

„Înzestrată cu neprihănirea lui Hristos, biserica este depozitara bo-
găţiei milei, a iubirii şi a harului Său şi, în cele din urmă, trebuie să 
fie văzută în toată splendoarea ei. (…) Darul Duhului Sfânt, bogat, 
abundent şi deplin, trebuie să fie pentru biserica Sa asemenea unui 
zid de foc, pe care puterile răului nu îl pot doborî. Domnul Hristos 
priveşte spre poporul Său, curăţat şi desăvârşit, ca fiind răsplata umi-

16. Idem, Scrieri timpurii, p. 71. 
17. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 214. 
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linţei, iubirii şi a tuturor suferinţelor Sale, şi reflectarea slavei Sale.”18

„Mântuitorul nostru este rănit din nou şi supus ruşinii atunci când 
poporul Său nu ţine seama de Cuvântul Său. El a venit în această 
lume şi a trăit o viaţă fără păcat, ca în puterea Sa, poporul Său să 
poată de asemenea să trăiască vieţi de nepăcătoşenie. El Şi-a dorit ca 
ei să pună în practică principiile adevărului pentru a arăta lumii că 
harul lui Dumnezeu are puterea de a sfinţi inima.”19

„În ziua judecăţii, comportamentul omului care a păstrat slăbiciu-
nea şi nedesăvârşirea naturii omeneşti nu va fi aprobat. Pentru el, nu 
va fi niciun loc în cer. El nu a putut să se bucure de desăvârşirea celor 
sfinţi în lumină. Acela care nu are suficientă încredere în Hristos, 
pentru a crede că El este în stare să-l ferească de păcat, nu are credin-
ţa care îi va da posibilitatea de a intra în Împărăţia lui Dumnezeu.”20

„Când va veni, El nu va veni să ne curăţe de păcatele noastre, să 
îndepărteze defectele din caracterele noastre, sau să vindece infir-
mităţile temperamentului şi firii noastre. Dacă, totuşi, va face aceas-
tă lucrare pentru noi, ea trebuie adusă la îndeplinire înainte de acel 
timp. Când va veni Domnul, cei care sunt sfinţi vor fi sfinţi şi mai 
departe. (…) Curăţitorul nu va sta atunci să continue procesul Lui de 
curăţire şi să îndepărteze păcatele şi stricăciunea lor. Toate acestea 
trebuie făcute în acest timp de probă.”21

Întrebarea nr. 3: Nu spune Biblia că „nu este niciun om neprihănit, nici unul 
măcar” (Romani 3:10)?

Aceasta este ceea ce spune versetul, dar în context nu se face referire la po-
sibilităţile disponibile pentru creştinul sfinţit. Primele trei capitole din Romani 
demonstrează cum toţi oamenii – evrei sau neamuri deopotrivă – sunt vinovaţi 
înaintea lui Dumnezeu şi de aceea au nevoie de neprihănirea lui Hristos. Chiar 
versetul anterior lui Romani 3:10 evidenţiază acest lucru:

„Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. 
Fiindcă am dovedit că toţi, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat.” (ver-
setul 9)

Problema în acest context nu este ce pot deveni creştinii convertiţi, care sunt 
părtaşi ai neprihănirii lui Hristos prin îndreptăţire şi sfinţire. Pavel spune doar 

18. Idem, Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, pp. 18-19.
19. Idem, Review and Herald, 1 aprilie 1902.
20. Idem, Solii alese, vol. 3, p. 198  (în en., p. 360).
21. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 355.

că „toţi au păcătuit” (Romani 3:23) şi prin urmare au nevoie de ceea ce Hristos 
poate face pentru ei. Cu siguranţă, el nu spune că, chiar cu puterea lui Hristos 
activă în viaţa creştinului, un anumit grad de păcat rămâne inevitabil.

Mai târziu în aceeaşi epistolă, Pavel îşi asigură cititorii că „păcatul nu va mai 
stăpâni asupra voastră” (Romani 6:14) şi că „pentru ca neprihănirea Legii să fie 
împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndem-
nurile Duhului” (Romani 8:4, KJV). În altă parte, el scrie:

„Treziţivă-la la neprihănire şi nu păcătuiţi!” (1 Corinteni 15:34, 
KJV)

„Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim 
de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până 
la capăt, în frica de Dumnezeu.” (2 Corinteni 7:1)

„Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt carnale, ci sunt puter-
nice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm 
izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei 
lui Dumnezeu, şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.” (2 
Corintenii 10:4-5, KJV)

„Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin; şi mă rog 
Domnului ca întregul vostru duh, suflet şi trup să fie păzite fără pri-
hană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5:23, 
KJV)

Cu alte cuvinte, cei care cer puterea lui Dumnezeu şi promisiunile Sale, prin 
pocăinţă şi procesul de sfinţire, au mijloacele necesare pentru a nu păcătui, pe 
când cei fără Hristos (descrişi în Romani 1-3) sunt incapabili de a le avea.

Întrebarea nr. 4: Când Pavel scrie „căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava 
lui Dumnezeu” (Romani 3:23), sintagma „sunt lipsiţi” este la timpul prezent. 
Nu înseamnă aceasta că păcatul rămâne inevitabil pentru toţi, în tot timpul 
acestei vieţi?

Din nou, vom face referire la contextul versetului. Pavel nu scrie despre creş-
tinii care devin părtaşi ai puterii şi neprihănirii lui Isus, ci mai degrabă despre 
faptul că întreaga lume a păcătuit, fiind lipsită de slava lui Dumnezeu şi are prin 
urmare nevoie de Isus. În numeroase alte pasaje acelaşi autor arată clar că prin 
puterea lui Isus în viaţă, păcatul poate fi eliminat şi legea împlinită în deciziile 
practice luate de credincioşi (Romani, 8:4; 1 Corinteni 15:34; 2 Corinteni 7:1; 
10:4-5; Filipeni 4:13;1 Tesaloniceni 5:23).

Este posibil ca atunci când studiem Biblia, să facem ca unele cuvinte şi sintag-
me să capete înţelesuri suplimentare. Cei care întind sintagma „sunt lipsiţi” (Ro-
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mani 3:23), pentru a sugera că păcatul este continuu chiar pentru credincioşi, au 
căzut cu siguranţă în această capcană. Faptul că au înţeles greşit devine evident 
când este luat în considerare nu doar contextul, ci şi totalitatea pasajelor biblice 
– inclusive cele ale lui Pavel însuşi – care arată clar că ascultarea desvârşită este 
posibilă pentru creştini prin puterea împărtăşită de cer.    

Întrebarea nr. 5: Nu dovedeşte experienţa lui Pavel din Romani 7 că asculta-
rea fără păcat trece de posibilitatea creştinului convertit?

Nu. Haideţi să recitim versetele în discuţie:
„Ştim, în adevăr, că legea este duhovnicească, dar eu sunt carnal, 

vândut rob păcatului. Căci ce fac, nu îngădui: fiindcă ce vreau, aceea 
nu fac, dar ce urăsc aceea fac. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturi-
sesc prin aceasta că legea este bună. Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce 
face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Deoarece ştiu că 
nimic bun nu locuieşte în mine (adică în carnea mea), pentru că am 
voinţa să fac binele, dar cum să săvârşesc ce este bine, nu găsesc. Căci 
binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l 
fac, acela îl săvârşesc. Acum, dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt 
eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc 
atunci o lege că, atunci când vreau să fac binele, răul este lipit de 
mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, 
dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii 
din mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele 
mele. O, ce om nenorocit sunt eu! Cine mă va izbăvi de acest trup 
de moarte? Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, 
Domnul nostru! Astfel dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu; 
dar cu carnea, slujesc legii păcatului. Acum dar nu este nicio osândire 
pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care umblă nu conform cărnii, ci 
conform Duhul.” (Romani 7:14-8:1, KJV)

În mod cât se poate de evident, omul descris în Romani 7 este într-o completă 
captivitate spirituală, în timp ce primul verset al capitolului 8 descrie o schimbare 
completă a acestei situaţii.

Nu este nicio victorie în Romani 7, nicio dezvoltare de niciun fel. Dacă aceste 
versete ar descrie un om care experimentează o tendinţă generală de creştere 
spirituală, o tendinţă tulburată de înfrângeri şi alunecări ocazionale, s-ar putea 
argumenta că acesta este un creştin convertit. Dar Romani 7:14-25 nu conţine ni-
mic altceva decât înfrângere şi robie. Aceasta nu este viaţa unui creştin adevărat.

Unii vor arăta spre versetele unde Pavel recunoaşte că legea este duhovniceas-
că (versetul 14), admite că este bună (versetul 16) şi o place (versetul 22). Mulţi 

insistă că doar un creştin convertit ar putea spune aceste lucruri22. Dar Saul din 
Tars, ca fariseu, cu siguranţă credea că legea era sfântă, dreaptă şi bună. Evreii 
şi musulmanii devotaţi de astăzi ar spune acelaşi lucru. Mai multe milioane din 
lumea de azi ştiu că legea lui Dumnezeu este bună şi că ar trebui să o ţină, dar 
pentru că nu Îl au pe Isus, le lipseşte puterea de a face acest lucru. Cât de mulţi 
fumători nu ştiu că nu ar trebui să fumeze, cât de mulţi oameni dependenţi de 
droguri, sex şi alte adicţii nu ştiu că ar trebui să înceteze, dar le lipseşte puterea 
de a face aceasta pentru că nu-L cunosc pe Isus?

Trebuie să ne amintim ce fel de om era apostolul Pavel înainte de convertirea 
sa. În timp ce după neprihănirea fariseilor se considera fără vină (Filipeni 3:4-6), 
conştiinţa lui îi spunea altceva. De aceea Isus, pe drumul spre Damasc, a afirmat 
despre el: „Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.” (Faptele apos-
tolilor 9:5)

Trebuie să dăm dovadă de atenţie când spunem că omul din Romani 7 este 
neconvertit. El nu este o persoană neconvertită care iubeşte păcatul şi nu simte 
nevoia după altceva. Mai degrabă, el este o persoană neconvertită, dar convinsă 
de nevoia sa, exact cum a fost Pavel, sau Saul, înainte de convertirea sa.

Putem să-L lăudăm pe Dumnezeu că, aşa cum am menţionat anterior, Pavel nu 
se opreşte la finalul capitolului 7 din Romani. El continuă cu capitolul 8 şi astfel 
arată clar că robia sa iniţială a fost înlocuită de libertate şi victorie:

„Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos 
Isus, care umblă nu conform cărnii, ci conform Duhul. Fiindcă legea 
Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a 
morţii. (…) Fiindcă cei ce sunt conform cărnii gândesc lucrurile căr-
nii; dar cei conform Duhului gândesc lucrurile Duhului. Căci a gândi 
carnal este moarte, dar a gândi spiritual este viaţă şi pace. Pentru că 
mintea carnală este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se 
supune legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să fi supusă. Deci cei ce 
sunt în carne nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteţi 
în carne, ci în Duhul, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte într-ade-
văr în voi. (…) Fiindcă dacă trăiţi conform cărnii, veţi muri, dar, dacă, 
prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.” (Romani 8:1-
2,5-9,13, KJV)

Observaţi că mintea carnală şi carnea, pe care le găsim ca având controlul în 
Romani 7, sunt sub controlul Duhului Sfânt în Romani 8. În capitolul 7, Pavel se 
descrie pe sine drept „carnal, vândut rob păcatului” (versetul 14). În capitolul 

22. A se vedea Gillian Ford, The Human Nature of Christ in Salvation (Angwin, CA: Pacific Union 
College Religion Dept.), p. 55; Marvin Moore, Conquering the Dragon Within: God’s Provision for 
Assurance and Victory in the End Time (Boise, ID: Pacific Press Publishing Assn, 1995), pp. 54-55.
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8, el susţine că mintea carnală nu poate fi supusă legii lui Dumnezeu (versetul 
7), iar în acelaşi timp arată clar că pentru cei care umblă conform Duhului şi nu 
conform cărnii, neprihănirea legii este împlinită (versetul 4). Din moment ce 
legea este în mod clar ascultată în capitolul 8, devine evident că acea carnalitate 
din capitolul 7 a fost înlocuită de spiritualitate în capitolul 8. În Romani 7, Pavel 
este carnal, incapabil de a ţine legea pe care o iubeşte. În Romani 8, în schimb, el 
a devenit spiritual, fiind capabil prin harul lui Dumnezeu să împlinească nepri-
hănirea legii (versetul 4).

Pavel este robul legii păcatului şi a morţii în Romani 7 (versete 23, 24). În Ro-
mani 8, el este „izbăvit de legea păcatului şi a morţii” (versetul 2). În Romani 7, 
el este în mod clar supus naturii carnale (versetele 17-18, 20, 23). În Romani 8, el 
declară că „voi însă nu mai sunteţi în carne, ci în Duhul, dacă Duhul lui Dumne-
zeu locuieşte într-adevăr în voi” (versetul 9). Într-o altă epistolă, el arată clar că 
acum, în calitate de creştin, el se poartă aspru cu trupul său şi-l ţine sub stăpânire 
(1 Corinteni 9:27). În contrast cu Romani 7, unde Pavel spune că natura carnală 
„mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele” (versetul 23), el scrie 
în altă parte despre necesitatea de a face „orice gând rob ascultării de Hristos” (2 
Corinteni 10:5).

Aceste două rânduri de versete nu se pot aplica aceleiaşi situaţii spirituale, pen-
tru că Isus a spus: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni” (Matei 6:24). Fie vom fi 
robii cărnii, fie robii lui Hristos.

Când comparăm Romani 7 şi 8 cu Galateni 5, regăsim acest lucru dovedit din 
nou. Pavel declară în Galateni, într-un limbaj asemănător celui întâlnit în Ro-
mani 7:

„Căci carnea pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul, împotriva căr-
nii; şi acestea sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa încât nu puteţi 
face cele ce aţi voi.” (Galateni 5:17, Fidela)

Dar chiar înainte de acest verset, el scrie: „Zic dar: Umblaţi în Duhul şi ni-
cidecum nu veţi împlini pofta cărnii” (versetul 16, KJV). Apoi, după ce descrie 
roadele cărnii şi roadele Duhului (versetele 19-23), declară:

„Cei ce sunt ai lui Hristos Isus au răstignit carnea împreună cu pa-
timile şi poftele ei.” (versetul 24, KJV)

Din nou, Pavel afirmă clar că robia faţă de carne – a nu fi în stare să facem ce 
vrem – este zdrobită prin faptul că-i aparţinem lui Hristos şi suntem părtaşi ai 
puterii Duhului.

Întrebarea nr. 6: Nu spune Ellen White că în timp ce putem copia modelul 
caracterului lui Isus, nu vom putea niciodată să-l egalăm?

CD-ul cu scrierile lui Ellen White enumeră cel puţin opt referinţe unde se folo-

seşte acest limbaj sau unul similar. Contextul pentru toate este asemănător, dacă 
nu identic. Una dintre cele mai citate referinţe este următoarea:

„El este un exemplu desăvârşit şi sfânt, care ne-a fost dat să-L imi-
tăm. Noi nu vom egala Modelul, dar nu vom fi aprobaţi de Dumne-
zeu, dacă nu-L copiem şi, după capacitatea pe care ne-a dat-o Dum-
nezeu, nu ne asemănăm cu El.”23

Dar contextul acestui citat arată care este acest model pe care spune că nu-l 
putem egala:

„El (Hristos) a lăsat deoparte slava Lui, stăpânirea Lui şi bogăţiile 
Lui, şi i-a căutat pe cei care piereau în păcat. El S-a umilit pe Sine 
pentru nevoile noastre, ca să ne poată înălţa pe noi la cer. Viaţa Sa a 
fost caracterizată de sacrificiu, tăgăduire de sine şi binefacere dezin-
teresată. El este Modelul nostru.”24

Anterior în această carte, găsim că:
„Domnul şi Mântuitorul nostru Şi-a lăsat deoparte suveranitatea, 

bogăţiile şi slava, şi ne-a căutat pe noi, ca să ne poată mântui din 
nenorocire şi să ne facă asemenea Lui. El S-a umilit şi a luat natura 
noastră, ca să putem fi în stare să învăţăm de la El, imitând viaţa de 
binefacere şi lepădare de sine a Lui, urmându-L pas cu pas spre ce-
ruri. Voi nu puteţi egala Modelul; dar puteţi semăna cu El şi, după 
capacitatea voastră, să faceţi la fel.”25

Mai departe, în acelaşi volum, întâlnim cuvinte asemănătoare:
„El a pus deoparte slava Sa, stăpânirea Sa cea înaltă, onoarea Sa, 

bogăţiile Sale şi S-a umilit pentru nevoile noastre. Noi nu putem ega-
la exemplul Lui, dar ar trebui să-l imităm.”26

O idee de acelaşi fel este formulată în două pasaje similare:
„Domnul şi Mântuitorul nostru a iubit fiecare creatură. El a pus 

deoparte stăpânirea, bogăţiile şi slava Sa şi ne-a căutat pe noi, cei 
păcătoşi, greşiţi şi nefericiţi, pentru a ne face asemenea Lui. El S-a 
umilit şi a luat asupra Sa natura voastră ca să poată să vă înveţe să fiţi 
curaţi, având un caracter drept, liber de toată murdăria păcatului, ca 
să-L puteţi urma în cer.  El a suferit mai mult decât oricine dintre voi 
va fi chemat să sufere. El a dat totul pentru voi. Ce I-aţi dat lui Isus 
pentru dragostea Sa cea mare? Aţi manifestat aceeaşi dragoste faţă 

23. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 549.
24. Ibidem.
25. Ibid., p. 170.
26. Ibid., p. 628.
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de fraţii voştri? Aţi reprodus modelul Său în răbdare şi tăgăduire de 
sine? Voi nu puteţi egala modelul, dar îl puteţi imita.”27

„Nu vom fi chemaţi niciodată să suferim aşa cum Hristos a suferit, 
pentru că nu păcatele unuia, ci păcatele întregii lumii au fost puse 
asupra lui Hristos. El a suportat umilinţa, reproşul, suferinţa şi moar-
tea, pentru ca noi, urmând exemplul Său, să devenim moştenitori 
peste toate. Hristos este modelul nostru, exemplul desăvârşit şi sfânt 
care ne-a fost dat pentru a-l urma. Noi nu vom putea niciodată să 
egalăm modelul, dar putem să-l imităm şi să-l reproducem după ca-
pacitatea noastră.”28

În fiecare dintre aceste citate şi în altele asemănătoare, modelul despre care ni 
se spune că nu-l putem egala este cel al iubirii, umilinţei, suferinţei şi sacrificiului 
infinit al lui Hristos pentru păcatele noastre, şi nu modelul ascultării fără păcat. 
Nu putem egala Modelul în cauză pentru că nu avem tronul lui Dumnezeu la 
care să renunţăm, nici nu sunt puse asupra noastră păcatele întregii omeniri. Nici 
chiar îngerii fără păcat nu pot egala acest Model.

Un alt citat de acelaşi fel vorbeşte despre bunătatea infinită a lui Hristos ca 
model pe care nu îl putem egala, dar pe care trebuie să ne străduim să-l urmăm:

„Ce eforturi depunem, ca unii care cred un adevăr nepopular, în 
lepădare de sine şi sacrificiu de sine? Nu vom putea niciodată egala 
Modelul, pentru că El este bunătatea infinită manifestată în natura 
Lui umană, dar trebuie să facem eforturi determinate, cu toate pute-
rile fiinţei noastre, pentru a urma exemplul Său.”29

Care este modelul pe care nu-l putem egala? „Bunătatea infinită” a lui Hristos. 
Din nou, nici măcar îngerii fără păcat nu-l pot egala. Doar Dumnezeu este capa-
bil de bunătate infinită, iar Isus a demonstrat acea bunătate, venind pe pământ ca 
jertfă pentru păcatele noastre. Dar în niciun caz acest pasaj, sau altul asemănător, 
nu spune că ascultarea fără păcat a Domnului nostru este un model pe care fiin-
ţele omeneşti, prin putere cerească, nu-l pot egala.

Întrebarea nr. 7: Nu spune Ellen White că putem fi desăvârşiţi doar „în sfera 
noastră”?

Un număr de citate din Ellen White folosesc acest limbaj, precum următoarele:
„În viaţa Lui (a lui Hristos) pe pământ, El a dat pe faţă lămurit natura dumne-

zeiască. Noi ar trebui să ne străduim să fim desăvârşiţi în sfera noastră, după cum 

27. Idem, Manuscript Releases, vol. 2, pp. 125-126.
28. Idem, Review and Herald, 5 februarie 1895.
29. Idem, Manuscript Releases, vol. 16, p. 199.

El era desăvârşit în sfera Lui.”30

„Cu puterile noastre limitate, noi trebuie să fim la fel de sfinţi în 
sfera noastră, cum este Dumnezeu în sfera Lui.”31

Dar citatul de mai jos dezvăluie o imagine mai clară pentru a înţelege despre 
care „sferă” vorbeşte Ellen White:

„El ne spune să fim desăvârşiţi după cum este şi El. Noi trebuie să 
fim izvoare de lumină şi binecuvântare pentru cei din micul nostru 
cerc, după cum este El pentru tot universul. Noi nu avem nimic de 
la noi înşine, ci lumina iubirii Sale străluceşte asupra noastră, iar noi 
trebuie să reflectăm razele ei. Cu multă bunătate din bunătatea Sa, şi 
noi putem să fim desăvârşiţi în sfera noastră, aşa după cum Dumne-
zeu este desăvârşit în sfera Lui.”32

Un citat similar afirmă astfel:
„Când abundă credinţă desăvârşită, iubire desăvârşită şi ascultare, 

care lucrează în inima celor care sunt urmaşi ai lui Hristos, ei vor 
avea o influenţă puternică. De la ei va emana lumină, care va îm-
prăştia întunericul din jurul lor, curăţind şi ridicând pe toţi cei care 
vin în sfera lor de influenţă, şi care aduc la cunoştinţa adevărului pe 
toţi cei care sunt dispuşi să fie luminaţi şi să urmeze pe smerita cale 
a ascultării.”33

Cu alte cuvinte, „sfera” despre care Ellen White vorbeşte este mediul în care 
trăim, definit de limitele spaţio-temporale. Nu putem sluji în mod egal tutror 
miliardelor de oameni care trăiesc pe această planetă, nici nu ne putem avânta în 
oportunităţi necunoscute. Puterea noastră fizică, timpul pe care îl avem la dispo-
ziţie, orele zilei, nevoia de a echilibra responsabilităţile variate implică o mulţime 
de restricţii pentru potenţialul nostru în slujba lui Dumnezeu.

Aceasta este „sfera” pe care Ellen White o descrie şi în care trebuie să fim de-
săvârşiţi aşa cum Dumnezeu este desăvârşit în sfera Sa mult mai largă. În niciun 
caz nu se afirmă, în acest context sau în altă parte, că „desăvârşiţi în sfera noastră” 
înseamnă că putem fi desăvârşiţi doar în limitele impuse de o natură păcătoasă, 
presupusă a fi de neînvins.

De fapt, anterior în contextul unuia dintre citatele de mai sus găsim următoare-
le cuvinte, care comentează pasajul din Matei 5:48: „Voi fiţi, dar, desăvârşiţi după 
cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit”:

30. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 86.
31. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 186 (în en., p. 337).
32. Idem, Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 77.
33. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 694.
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„Condiţiile vieţii veşnice, sub har, sunt tot cele care erau în Eden – 
o desăvârşită ascultare, armonie cu Dumnezeu şi desăvârşită confor-
mare faţă de principiile legii Sale. Standardul caracterului prezentat 
în Vechiul Testament este acelaşi şi în Noul Testament. Şi acesta nu 
este un standard pe care să nu-l putem atinge. În orice poruncă sau 
îndemn pe care-l dă Dumnezeu este o făgăduinţă care, cu siguranţă, 
se află la temelie. Dumnezeu a asigurat toate mijloacele ca să putem 
ajunge asemenea Lui şi El va face aceasta pentru toţi cei care nu se 
împotrivesc printr-o voinţă stricată, care să facă fără putere harul 
Său.”34

Întrebarea nr. 8: Ellen White afirmă: „Nu trebuie să fim preocupaţi cu privire 
la ce gândesc Hristos şi Dumnezeu despre noi, ci cu privire la ce gândeşte 
Dumnezeu despre Hristos, înlocuitorul nostru.”35 Dacă această declaraţie este 
adevărată, de ce după încheierea timpului de probă sfinţii sunt în agonie, în-
trebându-se dacă păcatele lor au fost iertate?

Înainte de toate, trebuie să privim acest citat în context:
„Noi nu depindem de ce poate să facă omul, ci de ce poate să facă 

Dumnezeu pentru om, prin Hristos. Când ne predăm în întregime 
lui Dumnezeu şi credem pe deplin, sângele lui Hristos ne curăţeşte 
de toate păcatele. Conştiinţa poate să fie eliberată de condamnare. 
Prin credinţa în sângele Său, toţi pot să fie făcuţi desăvârşiţi în Hris-
tos Isus. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu avem de-a face cu 
imposibilităţi. Putem să cerem sfinţirea. Putem să ne bucurăm de 
favoarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fim preocupaţi cu privire la ce 
gândesc Hristos şi Dumnezeu despre noi, ci cu privire la ce gândeşte 
Dumnezeu despre Hristos, Înlocuitorul nostru. Voi sunteţi primiţi în 
Cel Preaiubit. Domnul îi arată celui pocăit şi încrezător că Hristos 
acceptă predarea sufletului spre a fi modelat după chipul şi asemă-
narea Sa.”36

Foarte evident, deşi citatul de mai sus se referă la Isus ca înlocuitor al nostru, 
el nu se concentrează pe neprihănirea prin înlocuire, ci mai degrabă pe curăţarea 
vieţii de tot păcatul prin sângele lui Isus, prin experienţa sfinţirii, care desigur 
implică predare, modelare şi schimbare a sufletului după asemănarea Domnului 
nostru. Avertizarea citatului împotriva depinderii de ceea ce poate face omul nu 
se referă la ascultarea sfinţită, ci mai degrabă la ceea ce fiinţele omeneşti încearcă 

34. Idem, Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 76.
35. Idem, Solii alese, vol. 2, p. 16 (în en., pp. 32-33).
36. Ibidem.

să facă în propria lor putere, cu excepţia convertirii.
Prin urmare, motivul pentru care „nu trebuie să fim preocupaţi cu privire la ce 

gândesc Hristos şi Dumnezeu despre noi, ci cu privire la ce gândeşte Dumnezeu 
despre Hristos, înlocuitorul nostru”37 nu este deoarece, pentru mântuire, avem 
nevoie doar de neprihănirea prin înlocuire, ca act judiciar. Am văzut că atât Bi-
blia (2 Tesaloniceni 2:13; Tit 3:5), cât şi Ellen White38 arată clar că neprihănirea 
demonstrată este la fel de mult parte a mânturii ca şi neprihănirea declarată. Noi 
nu trebuie să fim preocupaţi cu privire la ce gândesc Hristos şi Dumnezeu despre 
noi pentru că sângele lui Hristos face posibilă curăţirea totală de păcat a vieţilor 
noastre prin schimbarea sfinţitoare şi victoria pe care El le aduce. Scriptura afir-
mă, cu privire la puterea de sfinţire a sângelui lui Isus:

„Cine a călcat Legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia 
a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua 
cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele 
legământului cu care a fost sfinţit şi va batjocori pe Duhul harului?” 
(Evrei 10:28-29)

„De aceea, şi Isus, ca să sfinţească poporul cu Însuşi sângele Său, a 
pătimit dincolo de poartă. (…) Dumnezeul păcii, care, prin sângele 
legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, 
marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să 
faceţi voia Lui şi să lucreze în voi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos. 
A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.” (Evrei 13:12, 20-21)

Observaţi bine cum pasajul de mai sus prezintă sângele lui Isus drept agentul 
care lucrează în credincios ce-I este plăcut lui Dumnezeu. Evident, aceasta este 
mai mult decât o declarare legală, sau judiciară, a neprihănirii. Aceasta este o 
schimbare interioară, despre care Biblia declară aici că este parte a lucrării sân-
gelui lui Isus în procesul mântuirii.

Următorul citat al lui Ellen White arată clar că curăţirea realizată de sângele lui 
Isus include lucrarea sfinţirii şi dezvoltarea caracterului:

„Când va veni Hristos, El nu va schimba caracterul nici unei per-
soane. Este acordat un timp de probă preţios pentru a spăla hainele 
caracterului nostru şi a le albi în sângele Mielului. Pentru a îndepărta 
petele păcatului este necesară lucrarea unei vieţi întregi. În fiecare zi 
este nevoie de eforturi înnoite spre a restrânge şi lepăda eul. În fie-
care zi sunt lupte de dus şi biruinţe de câştigat. În fiecare zi sufletul 

37. Ibid.
38. Idem, Hristos lumina lumii, p. 523; Faptele apostolilor, p. 482; Mărturii pentru comunitate, vol. 6, 
p. 147; Special Testimonies, Series B, p. 278; This Day With God, p. 72; Review and Herald, 26 iunie 
1900; Signs of the Times, 24 noiembrie 1887; 15 noiembrie 1899 etc.
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trebuie să fie mobilizat în implorare serioasă către Dumnezeu pentru 
puternicele biruinţe ale crucii.”39

În mod evident, Ellen White se referă în acest pasaj la sfinţire, în special acolo 
unde vorbeşte despre „lucrarea unei vieţi întregi”. Într-un alt loc foloseşte aceste 
cuvinte legate expres de sfinţire: „Sfinţirea nu este lucrarea unei clipe, a unei ore, 
a unei zile, ci a unei vieţi întregi.”40

Alte citate afirmă de asemenea lucrarea de sfinţire a sângelui lui Isus în viaţa 
creştinului:

„Voi fi eu găsit fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dum-
nezeu? Doar cei fără vină vor fi acolo. Niciun om nu va fi mutat în 
cer, dacă inima îi este plină de gunoiul de pe pământ. Întâi trebuie în-
dreptate toate defectele de caracter, îndepărtată orice pată prin sân-
gele curăţitor al lui Hristos şi biruite toate trăsăturile rele de caracter, 
din cauza cărora omul nu este în stare să iubească.”41

„Caută, o, caută de parcă ai căuta viaţa ta şi condamnă-te, dă-ţi sen-
tinţa, şi apoi, prin credinţă, cere ca sângele curăţitor al lui Hristos să 
îndepărteze petele din caracterul tău creştin. (…) Isus te va primi, aşa 
pângărită cum eşti, şi te va spăla în sângele Său, te va curăţi de toată 
mânjitura ta, şi te va face potrivită pentru societatea îngerilor cereşti 
dintr-un cer curat şi armonios.”42

Şi ce anume, potrivit cu această autoare, este ceea ce ne face „potriviţi pentru 
cer”?

„Neprihănirea prin care suntem îndreptăţiţi ne este atribuită; ne-
prihănirea prin care suntem sfinţiţi ne este împărtăşită. Prima repre-
zintă recomandarea noastră pentru cer, iar cea de-a doua ne face să 
fim potriviţi pentru cer.”43

În altă parte, printre rânduri similar, citim:
„Timpul de probă ne este dat pentru a ne spăla haine caracterului şi 

a le albi în sângele Mielului. Cine face această lucrare? Cine se separă 
de păcat şi egoism?”44

„Cel care a murit pentru a te răscumpăra a promis să te îndrume 
şi să te îmbrace cu propria Sa neprihănire, dacă tot ce vei face va fi 

39. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 429.
40. Idem, Faptele apostolilor, p. 560.
41. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 705.
42. Ibidem, vol. 2, p. 81.
43. Idem, Solii către tineret, p. 10 (în en., p. 35).
44. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 960.

doar să îndepărtezi păcatul şi să te cureţi de rău, spălându-ţi hainele 
caracterului şi albindu-le în sângele Mielului.”45

„«Plata păcatului este moartea.» Păcatul, oricât de mic ar părea, 
poate fi întreţinut doar cu preţul vieţii veşnice. Ce nu biruim ne va bi-
rui şi va lucra spre distrugerea noastră. Trebuie să ne spălăm hainele 
caracterului în sângele Mielului până vor fi albe, fără pată.”46

Mai mult, fragmentul din Ellen White menţionat în cadrul acestei întrebări ci-
tează asigurarea apostolului Pavel că suntem „primiţi în Preaiubitul” (Efeseni 1:6, 
KJV). În alte citate ale lui Ellen White, aşa cum seria aceasta de articole a menţi-
onat, ea arată clar că a fi primit în Preaiubitul este condiţionat nu doar de iertare, 
sau îndreptăţire, ci şi de ascultarea sfinţită:

„Nu este nicio altă cale de întoarcere la inocenţă şi viaţă decât prin 
pocăinţă pentru călcarea legii lui Dumnezeu şi credinţă în meritele 
Jertfei divine, care a suferit pentru fărădelegile din trecutul tău. Eşti 
primit în Preaiubitul cu condiţia ascultării de poruncile Creatorului 
tău.”47

„Prin Isus există simpatie între Dumnezeu şi fiinţele omeneşti care, 
prin ascultare, sunt primite în Preaiubitul. În acest fel, omenirea se 
conformează voinţei divine, împlinind cuvintele «Dacă Mă iubiţi, 
veţi păzi poruncile Mele». Poporul lui Dumnezeu păzitor al porun-
cilor trebuie să umble în lumina neprihănirii lui Hristos, chipul lor 
exprimând veselie şi recunoştinţă, fiind plini de bucurie în asigura-
rea: «Ferice de cei ce păzesc poruncile Sale, ca să aibă drept la pomul 
vieţii şi să intre pe porţi în cetate!»”48

„Prin ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu, suntem primiţi în 
Preaiubitul.”49

În final, asigurarea oferită de citatul din Ellen White menţionat în cadrul acestei 
întrebări se aplică creştinilor din fiecare secol, inclusiv celor de după încheierea 
timpului de probă. Ce vor face sfinţii după încheierea timpului de probă, pe par-
cursul nopţii strâmtorării lui Iacov, va fi să-şi privească inimile şi vieţile pentru 
a se asigura că fiecare păcat din experienţa lor a fost părăsit şi aşezat sub sângele 
Celui care Şi-a dat viaţa ca înlocuire pentru fărădelegile lor trecute. Pentru că 
viaţa înlocuitoare a lui Isus este disponibilă doar celor ale căror păcate au fost 

45. Idem, From the Heart, p. 312.
46. Idem, Review and Herald, 27 martie 1888.
47. Idem, Signs of the Times, 15 decembrie 1887.
48. Idem, Review and Herald, 3 mai 1898.
49. Idem, Signs of the Times, 28 decembrie 1891.
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mărturisite şi părăsite (2 Cronici 7:14; Proverbe 28:13; Isaia 55:7; 1 Ioan 1:9), 
agonia sfinţilor de după timpul de probă priveşte întrebarea dacă păcatele lor au 
fost şi mărturisite, şi părăsite. Lucrul acesta nu este deloc în conflict cu asigurarea 
lui Ellen White că „nu trebuie să fim preocupaţi cu privire la ce gândesc Hristos 
şi Dumnezeu despre noi, ci cu privire la ce gândeşte Dumnezeu despre Hristos, 
Înlocuitorul nostru”.50

Întrebarea nr. 9: Nu spune Ellen White undeva că tendinţa generală a vieţii 
este tot ce caută Dumnezeu în judecata făcută purtării creştine, şi că din acest 
motiv păcatul ocazional nu afectează relaţia noastră cu El?

Aici este citatul la care se face referire, în context:
„Cineva poate că nu va şti să ne spună exact timpul, locul sau să 

redea întregul şir al împrejurărilor din procesul convertirii sale; dar 
faptul acesta nu dovedeşte că el este nepocăit. (…) În timp ce lucrarea 
Duhului este tăcută şi imperceptibilă, efectele ei sunt vizibile. Dacă 
inima a fost reînnoită prin Duhul lui Dumnezeu, viaţa va da mărturie 
despre acest fapt. În timp ce noi înşine nu putem face nimic pentru 
schimbarea inimilor noastre sau pentru a ne aduce în armonie cu 
Dumnezeu, în timp ce nu ne putem încrede deloc în noi înşine sau 
în faptele noastre bune, viaţa noastră va dovedi dacă harul lui Dum-
nezeu locuieşte sau nu în noi. Se va observa atunci o schimbare în 
caracterul, obiceiurile şi preocupările noastre. Contrastul va fi clar şi 
categoric între ceea ce am fost şi ceea ce suntem. Caracterul se des-
coperă nu prin fapte bune sau rele săvârşite în anumite ocazii, ci prin 
tendinţa continuă manifestată în cuvintele şi faptele noastre zilnice.”51

Cu alte cuvinte, subiectul aici este realitatea convertirii iniţiale, nu ce cere 
Dumnezeu în final de la credinciosul convertit. În alte citate, Ellen White arată 
clar care sunt aceste cerinţe:

„Hristos a făgăduit să aducă (poporul Său) la armonie în fiecare 
aspect, nu ca să fie amabili, plăcuţi şi buni azi, iar mâine aspri, neplă-
cuţi şi răi, dovedind astfel a fi falsă pretinsa lor credinţă.”52

„Sunt aici unii care au păcătuit şi s-au pocăit, au păcătuit şi s-au 
pocăit. Vor continua ei să facă aşa până la venirea lui Hristos? Dum-
nezeu să ne ajute să fim cu adevărat uniţi cu Hristos, adevărata Viţă, 
şi să aducem rod pentru slava lui Dumnezeu.”53

50. Idem, Solii alese, vol. 2, p. 16 (în en., pp. 32-33).
51. Idem, Calea către Hristos, pp. 57-58.
52. Idem, Review and Herald, 14 ianuarie 1904.
53. Idem, Review and Herald, 21 aprilie 1901.

Dacă tendinţa generală a vieţii cuiva ar fi cu adevărat suficientă pentru a stabili 
dacă este sau nu potrivit pentru cer, atunci Dumnezeu datorează scuze lui Adam 
şi Evei. Tendinţa generală a vieţilor lor când au călcat legea lui Dumnezeu a fost 
cu siguranţă îndreptată în direcţia cea bună. Dar un singur păcat i-a alungat din 
Eden. Iar potrivit Bibliei, un singur păcat – nemărturisit şi nepărăsit – ne va 
împiedica să ne întoarcem în Eden. De aici şi următoarea afirmaţie a apostolului 
Iacov:

„Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă se 
face vinovat de toate. (…) Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care 
au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei.” (Iacov 2:10, 12)

Întrebarea nr. 10: Cum rămâne cu păcatele făcute prin omisiune? Cum le poa-
te evita o fiinţă căzută?

Păcatele prin omisiune sunt un lucru cât se poate de real, dar deseori exagerat 
şi neînţeles când vine vorba de ascultarea fără păcat şi posibilitatea unei astfel de 
ascultări aici pe pământ. Un aspect legat de acesta este teoria că doar „desăvârşi-
rea infinită” poate împlini imperativele legii lui Dumnezeu, iar prin urmare doar 
o Fiinţă infinită – Isus Hristos – poate satisface aceste cerinţe. Acelaşi argument 
încearcă să dovedească că, în timp ce fiinţele căzute ar putea reuşi să evite acte 
specifice, interzise de legea divină, nicio fiinţă căzută nu ar putea – sau cel puţin 
aşa se pretinde – împlini vreodată poruncile pozitive ale legii. Păcatele prin omi-
siune, s-a susţinut, sunt de nenumărat pentru noi toţi, făcând astfel necesară o 
neprihănire substitutivă ca singur temei al mântuirii.

Acest argument, într-un mod ciudat, caută să ridice standardul legii lui Dum-
nezeu la aşa o înălţime stratosferică încât face să pară că cei care resping posibi-
litatea desăvârşirii sunt, de fapt, cei care înalţă puritatea şi sfinţenia legii. O astfel 
de gândire consideră că legea acoperă fiecare arie posibilă de omisiune din via-
ţa cuiva, nepermiţând limitări din partea muritorilor, negând nevoia de odihnă. 
Dar, aşa cum argumentul continuă, acest standard imposibil de înalt a fost atins 
de neprihănirea infinită, substitutivă pe care Isus o oferă, motiv pentru care se 
presupune că ne putem bucura.

Este adevărat, aşa cum Ellen White spune, că „viaţa lui Hristos descoperă un 
caracter infinit de desăvârşit”54. Aceasta înseamnă doar că desăvârşirea descope-
rită în viaţa lui Isus – ca şi în viaţa Tatălui – trece dincolo de absenţa păcatului sau 
puterea de percepţie a creaturii. Dar aceasta poate doar cu greu înseamna că doar 
fiinţele infinite pot trăi fără păcat şi astfel să asculte desăvârşit de legea lui Dum-
nezeu. Îngerii şi cetăţenii necăzuţi ai universului nu sunt infiniţi, totuşi sunt cu 
siguranţă fără păcat. Nicăieri, nici Scriptura, nici Ellen White nu învaţă că legea 

54. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 6, p. 60.
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cere desăvârşire infinită ca şi condiţie a mântuirii. Dacă ar fi aşa, doar Dumnezeu 
S-ar califica, pentru că doar El are desăvârşirea infinită.

Acest argument ajunge la înălţimi care îţi taie respiraţia în cuvintele a doi autori 
adventişti moderni:

„La fel cum prima înşelăciune l-a ademenit pe om să treacă dincolo de 
starea sa şi să obţină egalitatea cu Creatorul, la fel şi ultima înşelăciune 
(în viziunea acestui autor, speranţa trăirii fără păcat aici şi acum) îl 
îmbie pe credincios să depăşească starea sa păcătoasă şi să obţină egali-
tatea cu Mântuitorul.”55

„Cum pot măcar crede creaturile finite că pot ajunge starea spiritu-
ală a Dumnezeului infinit? Astfel de gânduri au transformat îngerul 
Lucifer în demonul numit Satana (a se vedea Isaia 14).”56

Cu tot repsectul şi amabilitatea faţă de aceşti oameni, trebuie să recunosc că 
logica lor  mă pierde cu adevărat. Cu siguranţă, Satana nu a dorit să fie „ca Cel 
Preaînalt” în caracter! Mai degrabă, el a vrut să fie ca Cel Preaînalt în poziţie 
şi putere exterioară. Înşelăciunea atinge cu siguranţă noi înălţimi atunci când 
dorinţa credincioşilor de a cere puterea lui Dumnezeu pentru a fi liberi de păcat 
este privită ca şi cum s-ar urma exemplul autorului păcatului!

Cu privire la păcatele prin omisiune, un autor adventist contemporan a scris:
„Cu mulţumire pentru mântuire, toţi creştinii sinceri ţin poruncile 

– dar nu ne putem baza pe aceasta pentru şederea noastră cu Dum-
nezeu. Iar aceasta din cauză că legea impune ca tot ceea ce porunceş-
te să fie realizat în mod continuu, în fiecare moment în care suntem 
conştienţi, şapte zile pe săptămână, ceea ce implică mai mult decât a 
rezista ispitei de a face ceva greşit sau de a avea gânduri nepermise. 
Legea lui Dumnezeu nu incriminează doar păcatele comisive (lucru-
rile rele pe care le facem), ci şi păcatele prin omisiune (lucrurile bune 
pe care nu le facem în mod suficient).”57

Niciun student serios al Bibliei nu şi-ar pune problema existenţei păcatelor 
prin omisiune. Dar autorul de mai sus trece dincolo de ceea ce Inspiraţia învaţă 
privitor la acest subiect. Ce nu ia în seamă este că, dacă definiţia pe care o dă de-
săvârşirii şi cerinţelor legii este corectă, nici chiar Isus nu S-ar califica drept de-

55. Helmut Ott, Perfect in Christ: The Mediation of Christ in the Writings of Ellen G. White (Hager-
stown, MD: Review and Herald Publishing Assn, 1987), pp. 147-148 (sublinierea din original).
56. Keavin Hayden, Lifestyles of the Remnant (Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing 
Assn, 2001), p. 22.
57. Martin Weber, Who’s Got the Truth? Making sense out of five different Adventist gospels (Silver 
Spring, MD: Home Study International Press, 1991), p. 105.

săvârşit. Până la urmă, El ar fi putut să petreacă mulţi alţi, zeci de ani pe pământ 
şi să viziteze populaţii demult uitate şi civilizaţii care existau la acel moment, 
vindecând toţi bolnavii şi suferinzii din fiecare ţară. De ce, în loc de aceasta, El 
Şi-a restrâns activitatea la un mic colţ al lumii?

Seria noastră de articole a observat că nici îngerii fără păcat din cer nu au în-
ţeles pe deplin metodele şi răutatea Satanei, până la moartea Fiului lui Dumne-
zeu58, când Satana a pierdut astfel definitiv afecţiunea universului necăzut59. Am 
văzut cum recunoaşterea acestei realităţi ne permite să înţelegem de ce sfinţii din 
timpul strâmtorării lui Iacov au totuşi nevoie ca Satana să fi fost complet smuls 
din sufletul lor60, deşi pana inspirată arată clar că tot păcatul, până la acest mo-
ment, a fost pe deplin scos din vieţile lor61.

Nicio fiinţă creată nu poate fi neprihănită în mod infinit. Doar Dumnezeirea 
are o astfel de neprihănire. Dar în mod evident nu este corectă afirmaţia că doar 
Dumnezeirea are nepăcătoşenia absolută.

Deşi era încă în Australia în timpul anilor 1970, răposatul Desmond Ford a spus 
într-o ocazie: „Am păcătuit de mii de ori în timp ce ţineam această predică.”62 
Nu la mult timp după aceea, în timpul unei săptămâni de rugăciune la Colegiul 
„Pacific Union” din California, el a susţinut că a sta cu umerii lăsaţi într-un sca-
un este o violare a legii lui Dumnezeu şi, prin urmare, e nevoie de neprihănirea 
care îndreptăţeşte pentru a o acoperi – probabil pentru că dăunează circulaţiei 
sângelui. (Din nou, nu putem să nu avem întrebări cu privire la Isus însuşi, care 
cu siguranţă a luat diverse posturi fizice în timpul lucrării Sale ca tâmplar, fără a 
mai menţiona viaţa Sa de rugăciune.)

În aceeaşi perioadă, lui Ford îi plăcea să citeze următorul citat al lui Ellen Whi-
te ca „dovadă” că natura păcătoasă a omului face ca desăvârşirea să treacă de 
posibilitatea chiar a unui creştin sfinţit:

„Dacă legea s-ar referi numai la comportamentul exterior, oamenii 
nu ar fi vinovaţi pentru gândurile, dorinţele şi planurile lor greşite. 
Dar legea cere ca sufletul însuşi să fie curat şi mintea să fie sfântă, aşa 
încât gândurile şi simţămintele să fie în armonie cu standardul dra-

58. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 761.
59. Idem, Hristos biruitorul, p. 11.
60. Idem, Our High Calling, p. 321.
61. A se vedea Ellen White, Scrieri timpurii, p. 71; Tragedia veacurilor, pp. 425, 623; Mărturii 
pentru comunitate, vol. 1, p. 187; vol. 2, p. 355; vol. 5, pp. 214, 216; SDA Bible Commentary, vol. 6, 
p. 1055, 1118; Evanghelizare, p. 702.
62. Desmond Ford, citat de A. John Clifford şi Russell R. Standish, Conflicting Concepts of Righte-
ousness by Faith in the Seventh-day Adventist Church – Australasian Division (Clifford and Standish, 
Publishers, 1976), p. 98.
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gostei şi al neprihănirii.”63

După ce a citat acest pasaj într-o ocazie, Ford a comentat:
„O purtare în mod desăvârşit fără păcat este posibilă doar într-o 

natură în mod desăvârşit fără păcat.”64

Dar dacă Ford doar ar fi terminat de citit pagina unde acest citat al lui Ellen 
White se găseşte, teoria lui ar fi fost repede spulberată. Ea continuă să spună, cu 
privire la cerinţele legii:

„El (Hristos) a venit să împlinească toată neprihănirea şi, în calitate 
de Conducător al omenirii, să-i arate omului că şi el poate să facă 
aceeaşi lucrare, îndeplinind fiecare detaliu al cerinţelor lui Dumne-
zeu. Prin harul Său, care este pus la dispoziţia fiecărui om, nimeni 
nu trebuie să piardă cerul. Desăvârşirea caracterului poate fi atinsă 
de fiecare om care se străduieşte să ajungă la ea. Aceasta constituie 
însăşi temelia noului legământ al Evangheliei.”65

Ar trebui schimbat înţelesul celor mai clare cuvinte pentru a sugera, chiar şi în-
tr-o mică măsură, că pasajul face referire doar la neprihănirea declarativă, judici-
ară. Din felul în care se afirmă aici este clar că împlinirea legii de către Isus poate 
fi reprodusă de om prin puterea pe care cerul o oferă şi că desăvârşirea descrisă 
aici este una spre care ar trebui să tindem, nu un decret legal pronunţat în dreptul 
nostru o dată pentru totdeauna.

Mai mult, într-un alt citat menţionat deja în această serie de articole, unde 
Ellen White vorbeşte despre gânduri, sentimente şi relaţia lor cu sfinţenia, ea 
arată clar din care punct acestea devin păcătoase:

„Există gânduri şi sentimente sugerate şi stârnite de Satana care 
îl pot enerva chiar şi pe cel mai bun dintre oameni; dar dacă ele nu 
sunt preţuite, dacă sunt îndepărtate ca respingătoare, sufletul nu este 
mânjit de vină şi nimeni nu este mânjit prin influenţa lor.”66

Aceasta înseamnă că atunci când scrie în citatul anterior că gândurile şi simţă-
mintele trebuie să fie în armonie cu standardul neprihănirii lui Dumnezeu67, ea 
vorbeşte despre alegerea voinţei, nu despre tendinţele naturale cu care oamenii 
se nasc. Niciodată nu sunt aceste tendinţe prezentate în Scriptură sau în scrierile 
lui Ellen White ca reprezentând păcatul în sine, şi având prin urmare nevoie de 

63. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 102 (în en., p. 211).
64. D. Ford, „Righteousness by Faith,” în Study Papers, Series One: Righteousness by Faith (An-
gwin, CA: Pacific Union College Religion Department, 1979), p. 20.
65. Ellen White, Solii alese, vol. 1, 102 (în en., pp. 211-212).
66. Idem, That I May Know Him, p. 140.
67. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 102 (în en., p. 211).

iertarea lui Dumnezeu înainte ca alegerea păcătoasă să aibă loc.
Cu câţiva zeci de ani în urmă, un alt oponent al teologiei desăvârşirii a scris 

următoarele, în încercarea de a ridiculiza posibilitatea ascultării desăvârşite de 
legea lui Dumnezeu aici, pe pământ, chiar pentru cei sfinţiţi:

„De mult timp am bănuit că cei care cred în desăvârşire nu se gân-
desc prea mult la ce implică cu adevărat desăvârşirea. Aceasta în-
seamnă nu doar a ţine legea lui Dumnezeu fără greşeală, ci şi a profita 
de fiecare posibilitate de a face bine altora cu orice sacrificiu perso-
nal. Înseamnă a trăi în austeritate şi a da tot ce se poate pentru săraci 
şi răspândirea Evangheliei. Înseamnă a întoarce bine pentru rău de 
fiecare dată şi a nu ţine supărare împotriva nimănui, nici măcar un 
moment. Înseamnă a nu permite nicidată nici unui gând nepotrivit 
să intre în minţile noastre în ziua Sabatului (sau în oricare altă zi, 
de fapt), a folosi întotdeauna cea mai favorabilă interpretare pentru 
purtarea altora, a nu da glas niciodată foamei noastre după sine în 
niciuna dintre multiplele forme în care suntem înclinaţi să o facem, a 
fi întotdeauna veseli şi a nu ne plânge în timpuri de încercare.

A fi desăvârşit trebuie să însemne de asemenea că, atunci când re-
flectăm la viaţa noastră în timpul rugăciunii, nu putem găsi niciun 
singur aspect comisiv sau omisiv, în care nu am urmat întocmai 
exemplul lui Isus. Şi înseamnă să facem toate acestea (şi multe altele) 
fără a avea niciun gând prin care să ne felicităm singuri!

Când mă gândesc la ce înseamnă desăvârşirea în termeni cu adevă-
rat serioşi, cu-picioarele-pe-pământ şi realişti, sunt ispitit să le spun 
celor care susţin desăvârşirea-acum: «Hai, termină cu asta! Pe cine 
încerci să păcăleşti?»”68

Acesta este cocktailul adevărului, inducere în eroare şi speculaţie care rezultă 
când încercăm să explicăm cerinţele lui Dumnezeu în felul nostru. Autorul de 
mai sus greşeşte acolo unde vorbeşte despre a nu „permite” niciodată gândurilor 
greşite să intre în mintea noastră sau a nu „avea” niciodată astfel de gânduri – 
căci, aşa cum am văzut de la pana inspirată69, datoria creştinului este de a respin-
ge aceste gânduri când apar, iar nu de a nu se întâlni niciodată cu ele. Cum spune 
vechea zicală: „Nu poţi împiedica păsările să zboare peste capul tău, dar le poţi 
împiedica să-şi facă un cuib în părul tău.”

La fel de dăunătoare şi pe aceeaşi linie cu gândurile împărtăşite în scrisoarea 
de mai sus, este ideea că creştinii trebuie să trăiască în „austeritate” pentru a îm-

68. Reo M. Christensen, scrisoare către Spectrum, august 1977, pp. 62-63.
69. Ellen White, That I May Know Him, p. 140.
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plini cerinţele credinţei „cu orice sacrificiu personal”, aparent nelăsând loc pen-
tru repaus, refacere sau plăcere de orice fel – ceea ce înseamnă în mod normal 
„austeritate”.

Din păcate, o astfel de vorbire extremă despre maiestatea standardului divin 
(anume nicio permisiune a omisiunii din cauza limitărilor spaţio-temporale etc.) 
reduce la absurd natura solemnă, de bun-simţ a aşteptărilor lui Dumnezeu de la 
poporul Său. Nici sfatul biblic, nici cel al spiritului profeţiei, când este studiat cu 
atenţie, privit în context şi comparat cu armonia inspirată a scrierilor, nu poate fi 
înţeles ca ridicând un astfel de standard. Cerinţele legii, definite de Inspiraţie, cu 
siguranţă ţin cont de limitările spaţio-temporale. Într-adevăr, psalmistul declară: 
„Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână” (Psalmii 
103:14). După cum am observat când am răspuns întrebării anterioare, aceste 
limitări – şi nu presupusa prezenţă inevitabilă a păcatului, aşa cum au pretins 
unii – sunt cele la care Ellen White se referă când vorbeşte despre a fi desăvârşiţi 
„în sfera noastră”70.

Unul dintre autorii citaţi mai devreme, în apărarea acestui standard imposibil 
de atins, citează următoarele două afirmaţii ale lui Ellen White:

„Mulţi sunt amăgiţi în ceea ce priveşte starea lor adevărată înaintea 
lui Dumnezeu. Ei se felicită pentru faptele rele pe care nu le fac şi uită 
să le amintească pe cele bune şi nobile pe care Dumnezeu le cere de 
la ei, dar pe care au neglijat să le facă.”71

„Este rău să ne irosim timpul, este rău să ne irosim gândurile. (…) 
Dacă fiecare clipă ar fi preţuită şi folosită corect, ar trebui să avem 
timp pentru tot ceea ce este nevoie să facem pentru noi sau pentru 
lume.”72

Autorul respectiv comentează în continuare:
„În anii întunecaţi de legalism prin care am trecut, agonizam încer-

când să găsesc locul exact unde să trasez linia dintre odihnă, recree-
rea sănătoasă şi irosirea timpului în momentele libere. Era conştiinţa 
mea prea vigilentă, erau standardele mele prea înalte? Cu siguranţă 
nu! Standardele lui Dumnezeu sunt mai înalte decât ce îmi puteam 
eu imagina! Pentru El, fiecare moment este sfinţit pentru slujire, doar 
o clipă irosită este păcat. Să nu negăm aceasta, sperând că vom găsi un 
fel de reducere în legea lui Dumnezeu ca să devenim vrednici în neprihă-

70. Idem, Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 77; Mărturii pentru comunitate, vol. 8, p. 86; Solii 
alese, vol. 1, p. 337 (în engl., p. 336).
71. Idem, Tragedia veacurilor, p. 601.
72. Idem, Divina vindecare, p. 208.

nirea noastră. În schimb, să ne umilim înaintea crucii şi să ne rugăm: 
«Doamne, chiar vrem să facem ce putem mai bine, dar Tu ştii că 
avem de asemena nevoie de odihnă şi a lua o pauză. Este dificil de 
ştiut când am depăşit linia dintre îndeplinirea datoriilor necesare şi 
căderea în ispita de a lucra peste măsură. Îţi mulţumim pentru mila 
Ta faţă de ignoranţa şi eşecurile noastre. Îşi mulţumim că mântui-
rea nu se bazează pe cât de bine reuşim să ne gestionăm timpul sau 
orice altceva, ci pe primirea succesului lui Hristos ca Mântuitor al 
nostru.»”73

Dorinţa mea este de a nu fi dur în răspunsul pentru astfel de simţăminte. Dar ce 
avem cu adevărat aici este fariseism întors pe dos. Standardul lui Dumnezeu este 
prezentat ca fiind nerezonabil, insuportabil de înalt, şi cu toate acestea suntem 
asiguraţi că Isus a făcut totul, astfel împlinind acest standard nerezonabil, insu-
portabil în locul nostru. Din nefericire, autorul de mai sus nu ia în considerare 
afirmaţii ale lui Ellen White precum cele care urmează, care oferă o perspectivă 
echilibrată cu privire la ce cere Dumnezeu de la timpul nostru:

„Mi-a fost arătat că păzitorii Sabatului sunt un popor care lucrează 
prea mult, fără să-şi îngăduie o schimbare a lucrului sau perioade 
de odihnă. Recreaţia este necesară pentru cei care sunt angajaţi în 
muncă fizică şi este mai necesară pentru cei a căror muncă este în 
principal cu mintea. Nu este necesar pentru mântuirea noastră şi nici 
pentru slava lui Dumnezeu ca mintea să trudească în mod continuu 
şi peste măsură, chiar şi asupra subiectelor religioase.”74

„Există persoane cu o imaginaţie bolnavă, pentru care religia este 
un tiran care stăpâneşte asupra lor cu un toiag de fier. Unii ca aceştia 
se plâng mereu de starea lor nenorocită şi murmură din cauza rău-
lui presupus. Iubirea nu există în inimile lor; chipurile sunt mereu 
încruntate. Ei sunt reci ca gheaţa atunci când un tânăr sau oricine 
altcineva râde nevinovat. Ei consideră că orice recreaţie sau amuza-
ment este păcat şi cred că mintea trebuie ţinută mereu, cu asprime, 
în tensiune. Aceasta constituie o extremă. Alţii gândesc că mintea 
trebuie să fie mereu îndreptată spre a descoperi noi amuzamente şi 
distracţii pentru a dobândi sănătate. Ei învaţă să depindă de emoţii 
tari şi nu se simt în largul lor fără acestea. Unii ca aceştia nu sunt 
creştini adevăraţi. Ei sunt într-o altă extremă.”75

„Dumnezeul nostru este întotdeauna plin de milă şi rezonabil în 

73. M. Weber, Who’s Got the Truth?, p. 107 (sublinierea din original).
74. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 1, p. 514.
75. Ibidem, p. 565.
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toate cerinţele Sale. El nu ne cere să mergem pe o cale care va duce 
la pierderea sănătăţii noastre sau la slăbirea puterilor minţii. El nu ar 
dori să lucrăm sub presiune până la epuizare totală şi la cădere ner-
voasă. Domnul ne-a dat capacitatea de a gândi şi se aşteaptă să o fo-
losim şi să lucrăm în armonie cu legile vieţii, pe care le-a pus în fiinţa 
noastră, respectându-le, ca să putem avea o constituţie echilibrată. 
Zilele se succed, şi fiecare aduce cu ea responsabilităţile şi datoriile 
ei, dar munca de mâine nu trebuie făcută astăzi.”76

„În zilele noastre, este nevoie ca lucrătorii aleşi ai lui Dumnezeu să 
asculte porunca lui Hristos de a se retrage şi a se odihni puţin. Multe 
vieţi preţioase au fost sacrificate şi nu ar fi trebuit să fie, prin ignora-
rea acestei porunci. (…) Există mulţi lucrători obosiţi şi slăbiţi, care 
sunt adânc tulburaţi când văd cât de mult trebuie să fie făcut şi cât 
de puţin pot face ei. Ei doresc nespus o putere fizică mai mare pen-
tru a realiza mai mult, dar celor din această categorie, Domnul Isus 
le spune: «Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu şi odihniţi-vă 
puţin».”77

Un alt citat al lui Ellen White, care descrie perspectiva fariseilor asupra legii 
lui Dumnezeu, ne aminteşte foarte mult de acea perspectivă asupra legii din care 
rezultă exact această obiecţie faţă de doctrina desăvârşirii în această viaţă:

„Cu toată minuţiozitatea şi povara prescripţiilor formale, era cu 
neputinţă să respecte legea. Cei care doreau să-I servească lui Dum-
nezeu şi care încercau să ţină învăţăturile rabinice se chinuiau sub 
o grea povară. Ei nu puteau găsi odihnă din cauza mustrărilor unei 
conştiinţe frământate. În felul acesta, Satana lucra să-i descurajeze 
pe oameni, să diminueze înţelegerea lor despre caracterul lui Dum-
nezeu şi să atragă dispreţul asupra credinţei lui Israel. El spera să-şi 
dovedească afirmaţiile pe care le-a făcut atunci când s-a revoltat în 
ceruri – că cerinţele lui Dumnezeu erau nedrepte şi nu puteau fi as-
cultate. Chiar Israel, zicea el, nu respectă legea.”78

Observaţi că nu spune că rabinii aveau dreptate când vedeau legea în acel fel, 
ci doar că ei greşeau gândind că pot împlini cerinţele ei fără neprihănirea substi-
tutivă. Prin contrast, Ellen White arată clar că această perspectivă imposibil de 
înaltă asupra cerinţelor lui Dumnezeu atrage dispreţ faţă de caracterul lui Dum-
nezeu. Recunosc că acesta este adevărul, indiferent de persoana de la care se cere 
să se ridice la un astfel de standard – fie ea Hristos sau unul dintre noi. Oricum ar 

76. Idem, Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă, p. 248.
77. Ibidem, p. 249.
78. Idem, Hristos lumina lumii, p. 29.

fi, Dumnezeul plin de compasiune şi rezonabil al Sfintei Scripturi se transformă 
astfel într-un tiran.

Întrebarea nr. 11: Mulţi au fost învăţaţi, în diferite momente ale istoriei adven-
tiste, că numele lor pot fi oricând cercetate în cadrul judecăţii şi că, dacă nu 
au ajuns la desăvârşirea lipsită de păcat până în acel moment, ei sunt pentru 
totdeauna pierduţi. Este adevărat?

Nu. Nu este posibil ca judecata de cercetare să treacă în prezent de la cei morţi 
la cei vii, pentru că scrierile spiritului profeţiei arată clar că aceasta nu va avea loc 
înainte de criza finală a ultimelor zile, privitoare la Sabat şi duminică. Folosind 
cuvintele lui Ellen White:

„Domnul mi-a arătat clar că chipul fiarei va fi făcut înainte de în-
cheierea timpului de probă, pentru că va fi marele test al poporului 
lui Dumnezeu, prin care destinul lor veşnic va fi hotărât. (…) Acesta 
este testul pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să-l treacă înainte 
de a fi sigilaţi. Toţi cei care îşi dovedesc loialitatea faţă de Dumnezeu 
prin ascultarea de legea Sa şi care refuză să primească un sabat fals, 
vor sta sub steagul Domnului Dumnezeu şi vor primi sigiliul viului 
Dumnezeu. Cei care renunţă la adevărul de origine cerească şi pri-
mesc sabatul duminicii, vor primi semnul fiarei.”79

Oricum, ne este de folos să ţinem minte că, deşi numele unei persoane nu poate 
ajunge în prezent la judecata de cercetare, rămâne sigur faptul că acea persoană 
poate muri în orice moment, iar în acest fel se încheie timpul de probă pentru 
ea, de unde şi nevoia de o predare constantă şi deplină faţă de voia descoperită 
a lui Dumnezeu, de un spirit de pocăinţă deplină pentru păcatele din trecut şi de 
o încredere continuă în puterea lui Dumnezeu de a ne feri de cădere (Iuda 24).

Întrebarea nr. 12: Dacă ascultarea fără păcat este necesară pentru cei proslă-
viţi fără a vedea moartea, cum vor avea posibilitatea de a perfecţiona un astfel 
de caracter milioanele de credincioşi, care se alătură în ultimul moment şi 
care ies din Babilon ca răspuns la solia marii strigări (Apocalipsa 18:4)?

Înainte de toate, să ne amintim că mulţi dintre cei care răspund chemărilor 
marii strigări din ultimele zile vor fi trăit până la acel moment în concordanţă cu 
lumina şi adevărul pe care le-au primit până atunci. Pentru astfel de oameni, pri-
mirea şi practicarea noului adevăr nu va fi un proces încet şi dificil. Chiar pentru 
cei care au mult de învăţat, care trebuie să „o ia de la zero”, puterea Duhului Sfânt 
prin ploaia târzie va fi de aşa fel, încât creşterea spirituală va dura mult mai puţin 
timp decât ar crede mulţi că este posibil. Folosind cuvintele lui Ellen White:

79. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 976.
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„Unii din noi au avut timpul să primească adevărul şi să înainteze 
pas cu pas, şi fiecare pas pe care l-am făcut ne-a dat puterea să-l fa-
cem pe următorul. Timpul este însă acum pe sfârşite şi ceea ce nouă 
ne-a luat ani de zile să învăţăm, ei vor fi nevoiţi să înveţe în câteva 
luni.”80

Să ne amintim de asemenea că Dumnezeu „doreşte ca niciunul să nu piară, ci 
toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9). Dumnezeu nu va încheia în mod arbitrar 
timpul de probă pentru oamenii care nu au avut timp să dezvolte maturitatea 
necesară, pentru a putea sta fără un Mijlocitor ca parte a demonstraţiei finale, 
demonstraţie a sfinţirii desăvârşite prin puterea divină. Dumnezeu este Stăpânul 
absolut al timpului, al istoriei şi al procesului de creştere spirituală în viaţa fiecă-
ruia. Din acest motiv, toţi pot fi siguri că timpul de probă nu se va încheia până 
când toţi cei care caută să fie pregătiţi nu vor fi pe deplin pregătiţi.

Întrebarea nr. 13: Cum se potrivesc ajungerea imperativă la ascultarea fără 
păcat, dar şi agonia sfinţilor din timpul strâmtorării lui Iacov, cu asigurarea 
apostolului Ioan că vom şti că avem viaţa veşnică (1 Ioan 5:13)?

Să analizăm pasajul respectiv în context:
„Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi 

această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe 
Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că 
voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică 
şi ca să credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu.” (1 Ioan 5:11-13)

Ce se ignoră deseori este ce spune acelaşi autor, în acelaşi context, când vor-
beşte despre a avea viaţa veşnică. Luaţi în considerare versetul 20 al aceluiaşi 
capitol:

„Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul 
Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.”

Şi ce anume, potrivit aceluiaşi autor, în aceeaşi carte, înseamnă a fi „în Hristos”?
„Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El şi El în el.” (1 Ioan 3:24)

Desigur, aceasta este o afirmaţi similară celei a apostolui Pavel: „Căci, dacă este 
cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile 
s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17). Cu alte cuvinte „a avea viaţa veşnică”, cum 
spune apostolul Ioan, nu este a te odihni într-o contrafacere a neprihănirii de-
clarative în care păcatul ocazional persistă. Mai degrabă înseamnă a experimenta 
puterea transformatoare a noii creaţiuni şi a da astfel ascultare tuturor poruncilor 
lui Dumnezeu (Romani 8:4).

80. Idem, Scrieri timpurii, p. 67.

Regăsim acelaşi principiu explicat în rugăciunea lui Isus pentru ucenicii Săi din 
Evanghelia după Ioan, când spune: „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască 
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” 
(Ioan 17:3). Cum putem şti că Îl cunoaştem pe Isus, conform apostolului Ioan?

„Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. 
Cine zice: «Îl cunosc» şi nu păzeşte poruncile Lui este un mincinos 
şi adevărul nu este în el.” (2 Ioan 2:3-4)

Aşadar, este clar că a avea viaţa veşnică este sinonim în Noul Testament cu a 
ţine poruncile lui Dumnezeu. Aceasta nu este o asigurare a mântuirii doar pe 
baza iertării – în niciun caz. Adevărat, putem fi siguri de iertarea lui Dumnezeu 
dacă păcătuim şi experimentăm adevărata pocăinţă (2 Cronici 7:14; Proverbe 
28:13; Isaia 55:7; Matei 6:14-15; 1 Ioan 1:9; 2:1). Dar a şti că „avem viaţa veşnică” 
(1 Ioan 5:13), când privim contextul şi lumina întregului mesaj biblic, se bazează 
de asemenea pe predarea deplină voinţei divine prin ascultare de legea divină.

Ellen White redă acelaşi aspect biblic în citatele următoare cu privire la rolul 
pe care îl are ascultărea prin puterea Duhului Sfânt în asigurarea crediciosului 
asupra mântuirii:

„Până când nu Îl recunoaştem ca fiind Regele nostru şi până când 
nu suntem ascultători de poruncile Sale, nu putem avea siguranţa şi 
încrederea deplină în Hristos ca Mântuitor al nostru.”81

„Viaţa sa (a credinciosului), curăţită de vanitate şi egoism, este um-
plută de dragostea lui Dumnezeu. Ascultarea sa zilnică de legea lui 
Dumnezeu dobândeşte pentru el un caracter care îi asigură viaţa veş-
nică în Împărăţia lui Dumnezeu.”82

„Dacă neglijăm cazurile celor nevoiaşi şi nenorociţi care sunt aduşi 
în atenţia noastră, indiferent cine ar putea fi, nu avem deloc siguranţa 
vieţii veşnice; căci nu răspundem cerinţelor pe care le are Dumnezeu 
faţă de noi.”83

„Condiţiile prin care mântuirea este asigurată sunt clare şi simple, 
astfel încât călătorul să nu trebuiască să greşească. (…) Lăsaţi-L pe 
Domnul să explice ce doreşte din partea unui păcătos, ca el să moş-
tenească viaţa veşnică. El a pus la dispoziţie provizii îndestulătoare 
pentru mântuirea lui, dându-Se pe Sine în Hristos. După cum darul 
a fost deplin şi complet, El a asigurat o mântuire deplină şi completă. 
Un învăţător al legii a venit la Hristos întrebând ce trebuie să facă 

81. Idem, Credinţa şi faptele, p. 16.
82. Idem, Sons and Daughters of God, p. 42.
83. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 524.
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pentru a moşteni viaţa veşnică, iar Isus i-a spus: «Ce e scris în Lege? 
Cum citeşti în ea?» El a răspuns: «Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul 
tău cu toată inima ta, cu tot sufeltul tău, cu toată puterea ta şi cu tot 
cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.» Învăţătorul legii a 
vorbit după cum credea, iar Hristos i-a confirmat această interpreta-
re a legii. «Bine ai răspuns. Fă aşa şi vei avea viaţa veşnică.» Cât de 
frumos este acest adevăr în simplitatea lui! Aceasta cere Dumnezeu 
de la noi. Prin credinţa în Isus ca înlocuitor, garant şi neprihănire a 
noastră, putem lua în stăpânire puterea divină, ca neprihănirea legii 
să fie împlinită în noi, cei care nu umblăm conform cărnii, ci conform 
Duhul.”84

„Poporul lui Dumnezeu păzitor al poruncilor trebuie să umble în 
lumina neprihănirii lui Hristos, chipul lor exprimând veselie şi recu-
noştinţă, fiind plini de bucurie în asigurarea: «Binecuvântaţi sunt cei 
ce păzesc poruncile Sale, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe 
porţi în cetate!»” (Apocalipsa 22:14, KJV)85

În mod inevitabil pentru o discuţie ca aceasta, se ridică întrebarea dacă mân-
tuirea se poate pierde prin păcatul ocazional, nepremeditat. Problema cu un ase-
menea limbaj este că există anumite grade de premeditare pentru noi toţi. Ellen 
White vorbeşte foarte clar despre responsabilitatea absolută pentru fiecare ale-
gere păcătoasă:

„Oricât de mare ar fi presiunea ce apasă asupra sufletului, păcatul 
este propria noastră faptă.”86

În alte citate, ea arată la fel de clar ce se întâmplă cu relaţia noastră cu Dumne-
zeu când are loc alegerea de a călca legea:

„Imediat ce ne despărţim de Dumnezeu prin păcat, care este călca-
rea legii Sale, Satana preia controlul minţii noastre.”87

„Fiecare necurăţie a gândirii, fiecare dorinţă a poftei separă sufletul 
de Dumnezeu, deoarece Hristos nu poate pune niciodată haina ne-
prihănirii sale peste păcătos pentru a-i ascunde sluţenia.”88

„Fiecare călcare a legii aduce sufletul la condamnare şi provoacă 
neplăcerea divină.”89

84. Idem, Signs of the Times, 2 iulie 1896.
85. Idem, Review and Herald, 3 mai 1898.
86. Idem, Patriarhi şi profeţi, p. 421.
87. Idem, Review and Herald, 12 iulie 1887.
88. Idem, Our High Calling, p. 214.
89. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 4, p. 623.

„Când omul calcă legea, el este sub condamnarea ei, iar legea devi-
ne pentru el un jug al robiei. Oricare ar fi mărturisirea lui, el nu este 
îndreptăţit.”90

Cei care se tem că definiţia mântuirii drept o lucrare în desfăşurare îi va lipsi 
de siguranţă şi pace a sufletului, să-şi amintească din nou că Dumnezeul căruia 
Îi slujim „doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (1 Petru 3:9). 
Potrivit penei inspirate, pocăinţa nu presupune doar părerea de rău pentru păcat, 
ci şi „o întoarcere de la el”91.

Într-un alt citat, profetul modern îi dă creştinului o asigurare:
„Îngerii nu-l lasă niciodată pe cel ispitit pradă duşmanului, care ar 

distruge sufletele oamenilor, dacă i s-ar permite. Cât timp există spe-
ranţă, până când oamenii nu se împotrivesc Duhului Sfânt spre ruina 
lor veşnică, ei sunt protejaţi de fiinţele cereşti.”92

Prim urmare, nimeni nu are nevoie să tolereze acele poveşti populare „despre 
asigurare” pe care le auzim des, multe mergând de la frivolitate spre perversiune 
– de exemplu, despre omul care bate cuie pe acoperiş şi din greşeală îşi dă peste 
deget, rosteşte un cuvânt de blestem şi apoi cade lovit de un atac vascular, sau 
despre pastorul care face o vizită şi întâlneşte o femeie căsătorită atractivă care 
este singură acasă şi-l ademeneşte spre adulter, doar pentru ca soţul să se întoar-
că neaşteptat şi să-l împuşte pe pastor. Ambele poveşti se termină de obicei cu 
întrebarea: „Cel care moare în timp ce păcătuieşte este pierdut sau salvat?”

Presupunerea din spatele acestor poveşti este că evenimentele Îl iau pe Dum-
nezeu prin surprindere şi, de aceea, creştinii au nevoie de un fel de „poliţă de 
asigurare” cerească, care să-i acopere în caz de accident. Dar istoria nu-L ia ni-
ciodată pe Dumnezeu prin surpindere. Biblia ne asigură că Dumnezeu cunoaşte 
sfârşitul de la început: „Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit, şi vă vestesc altele 
noi; vi le spun mai înainte ca să se întâmple” (Isaia 42:9). Dumnezeu cunoaşte în 
profunzime situaţia fiecărei inimi (1 Împăraţi 8:39) şi El ştie când timpul de probă 
al cuiva poate fi adus la sfârşit în mod corect şi just. Din nou, folosind cuvintele 
lui Ellen White: „Cât timp există speranţă, până când oamenii nu se împotrivesc 
Duhului Sfânt spre ruina lor veşnică, ei sunt protejaţi de fiinţele cereşti.”93

Pe parcursul marelui timp de încercare, când se dă decretul de moarte împo-
triva poporului lui Dumnezeu, ei îşi vor umili sufletele şi-şi vor cerceta inimile, 
pentru a se asigura că niciun păcat nu a rămas nemărturisit şi nepărăsit. La fel ca 

90. Idem, My Life Today, p. 250 (subliniere adăugată).
91. Idem, Calea către Hristos, p. 23.
92. Idem, Our High Calling, p. 23.
93. Ibidem.
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Iacov, ei se vor lupta cu Dumnezeu în rugăciune, cerând preţiosului lor Domn: 
„Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta” (Geneza 32:26). Următorul 
citat al lui Ellen White este foarte grăitor, când descrie adâncimea chinului sufle-
tesc care-i va lua în stăpânire pe sfinţi în această oră supremă a încercării:

„Deşi copiii lui Dumnezeu sunt înconjuraţi de vrăjmaşi, care sunt 
hotărâţi să-i distrugă, chinul de care suferă ei nu este teama de per-
secuţie pentru adevăr; ei se tem că nu s-au pocăit de toate păcatele 
şi că, prin vreo greşeală, vor pierde împlinirea făgăduinţei Mântuito-
rului: «Te voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea 
întreagă» (Apocalipsa 3: 10). Dacă ar avea asigurarea iertării, nu s-ar 
da înapoi de la chinuri sau de la moarte; dar, dacă s-ar dovedi ne-
vrednici şi şi-ar pierde viaţa din cauza propriilor defecte de caracter, 
atunci Numele sfânt al lui Dumnezeu ar fi batjocorit.”94

Observaţi cum spune Ellen White: „dacă ar avea asigurarea iertării”, ceea ce 
înseamnă că, în acest moment din viitor, poporul lui Dumnezeu nu va avea, de 
fapt, asigurarea mântuirii lui. Acesta este motivul chinului lor. Ei îşi vor examina 
vieţile şi experienţele trecute, iar când fac aşa, Ellen White ne spune că „speran-
ţele lor se năruie, deoarece în toată viaţa lor pot vedea prea puţin bine”95. Dar 
vestea bună este că Ellen White continuă, clarificând că în ciuda simţământului 
„adânc al nevredniciei, ei nu au păcate ascunse pe care să le descopere. Păcatele 
lor au mers înainte la judecată şi au fost şterse, iar ei nu şi le mai pot reaminti.”96

Câteva pagini mai jos, serva Domnului descrie starea spirituală pe care po-
porul lui Dumnezeu trebuie să o atingă înainte de marele timp de strâmtorare, 
pentru a putea sta cu succes în timpul acestei grele încercări:

„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 ispi-
tei. (…) El păzise poruncile Tatălui Său şi în El nu era nici un 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.”97

Nicio promisiune a unei mântuiri sigure, care se bazează doar pe iertare, fie 
în timpul marelui timp de strâmtorare, fie înainte, nu poate fi regăsită în Scrip-
tură sau scrierile spiritului profeţiei. Am observat de două ori din Cuvântul lui 
Dumnezeu că atât mărturisirea, cât şi părăsirea păcatului sunt esenţiale pentru 

94. Idem, Tragedia veacurilor, p. 619.
95. Ibidem, pp. 618-619.
96. Ibid., p. 620.
97. Ibid., p. 623.

ca iertarea să aibă loc (2 Cronici 7:14; Proverbe 28:13; Isaia 55:7; Matei 6:14-15; 
1 Ioan 1:9; 2:1). Ellen White confirmă acest adevăr când defineşte pocăinţa drept  
„părere de rău pentru păcat şi o întoarcere de la el”98. În conformitate cu pasajul 
citat anterior din Tragedia veacurilor, această întoarcere de la păcat trebuie să fie 
completă înainte de încheierea timpului de probă.99

Până când vocea lui Dumnezeu nu intervine pentru a-i elibera, chinul luptăto-
rilor credincioşi nu încetează. Ellen White descrie acest moment astfel:

„Copiii lui Dumnezeu aud un glas lămurit şi melodios spunând: 
«Priviţi în sus» şi, ridicându-şi ochii către cer, văd curcubeul făgădu-
inţei. Norii negri şi ameninţători care acopereau firmamentul se des-
part şi, asemenea lui Ştefan, ei privesc neclintiţi spre cer şi văd slava 
lui Dumnezeu şi pe Fiul omului stând pe tronul Său. Pe chipul Său 
divin ei văd semnele umilinţei Sale, iar de pe buzele Sale aud cererea 
prezentată înaintea Tatălui şi a sfinţilor îngeri: «Vreau ca acolo unde 
sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe care Mi i-ai dat Tu» 
(Ioan 17, 24). Se aude din nou un glas melodios şi biruitor spunând: 
«Iată-i vin! Vin sfinţii fără pată, fără vătămare. Ei au păzit Cuvântul 
răbdării Mele; vor merge printre îngeri;» iar buzele palide şi tremu-
rânde ale acelora care au ţinut tare la credinţa lor scot un strigăt de 
biruinţă.”100

Observaţi din nou că nici chiar în acest moment sfinţii nu ridică nicio pretenţie 
de nepăcătoşenie, deşi pana inspirată arată clar că ei au atins cu siguranţă aceas-
tă stare. Din nou, vedem că nu ei sunt cei care declară: „ Iată-ne! Venim sfinţi, 
nevinovaţi, neîntinaţi.” Mai degrabă, vocea lui Dumnezeu este cea care declară 
acest lucru cu privire la ei. La fel ca Iov (Iov 9:20-21), ei nu îndrăznesc să decla-
re aceasta despre ei înşişi, ci ca în cazul lui Iov, Dumnezeu o va face pentru ei 
(Iov 1:1,8,22; 2:10). Ellen White ne reaminteşte că Dumnezeu însuşi va pronunţa 
aceasta, într-una dintre avertizările ei împotriva creştinilor care se declară a fi 
fără păcat:

„Când bătălia vieţii este terminată, când armura este depusă la pi-
cioarele lui Isus, când sfinţii lui Dumnezeu sunt proslăviţi, atunci şi 
doar atunci va fi sigur să pretindem că suntem mântuiţi şi fără pă-
cat. Adevărata sfinţire nu va face nicio fiinţă omenească să se declară 
sfântă, fără păcat şi desăvârşită. Lăsaţi-L pe Dumnezeu să proclame 
adevărul despre caracterul vostru.”101

98. Idem, Calea către Hristos, p. 23.
99. Idem, Tragedia veacurilor, p. 623; a se vedea şi Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 355.
100. Idem, Tragedia veacurilor, p. 636.
101. Idem, Signs of the Times, 16 mai 1895.
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Întrebarea nr. 14: Cum potrivim afirmaţia lui Ellen White: „când caracterul 
Domnului Hristos va fi în mod desăvârşit reprodus în poporul Său, atunci El 
va veni să-i ia la Sine ca fiind ai Săi”102 cu un citat al ei din altă parte: „dacă eşti 
împăcat cu Dumnezeu astăzi, eşti pregătit dacă Isus ar fi să vină azi”103?

Înainte de toate, trebuie să recunoaştem că ultimul dintre cele două citate este 
ipotetic, din moment ce nici Scriptura, nici scrierile lui Ellen White nu învaţă 
că este posibil ca Hristos să se întoarcă în orice moment. Această afirmaţie ne 
aduce aminte de avertizarea apostolului Pavel: „Dar chiar dacă noi înşine sau 
un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea 
pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!” (Galateni 1:8). Foarte evident, 
privit în lumina mesajului biblic, orice înger care predică o Evanghelie diferită 
de cea învăţată de Scriptură nu este din cer! Scripura arată clar că îngerii cereşti 
sunt „duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşte-
ni mântuirea” (Evrei 1:14). Nicio astfel de fiinţă nu ar putea învăţa o Evanghelie 
diferită de cea învăţată de Biblie. Orice fiinţă supranaturală angajată într-o astfel 
de lucrare nefastă este identificată în a doua Corinteni 11:14-15.

Dar deşi nu este posibil pentru Isus să vină în orice moment, este desigur posi-
bil să murim în orice moment. Aşadar necesitatea de a fi permanent împăcaţi cu 
Dumnezeu este cu siguranţă cel mai mare imperativ pentru creştin. Dar ce vrea 
să spună de fapt Ellen White în acest citat, când vorbeşte despre a fi „împăcat cu 
Dumnezeu astăzi”? Să privim afirmaţia ei în context:

„Dacă eşti împăcat cu Dumnezeu astăzi, eşti pregătit dacă Isus ar 
fi să vină azi. Avem nevoie ca Hristos să fie în noi, nădejdea slavei. 
Dorim ca tu să ai o nevoie adâncă şi puternică după neprihănirea 
lui Isus Hristos. Hainele vechi ale propriei neprihăniri nu-ţi vor da 
intrare în Împărăţia lui Dumnezeu, ci doar haina care este ţesută în 
războiul cerului – neprihănirea lui Isus Hristos. Ea îţi va da o moşte-
nire între cei sfinţiţi. (…) Te pregăteşti zilnic pentru a te putea uni cu 
familia din cer? Eşti certăreţ aici? Ai neînţelegeri cu cei din căminul 
tău aici? Dacă da, vei avea neînţelegeri cu ei şi în cer. Caracterul tău 
este testat şi încercat în această viaţă, pentru a se vedea dacă vei fi un 
cetăţean paşnic al Împărăţiei lui Dumnezeu din cer.”104

În mod clar, a fi „împăcat cu Dumnezeu” aşa cum este definit în citatul de mai 
sus ţine de trăirea lui Hristos în cel credincios, făcându-l în stare să biruie şi să 
înlăture trăsăturile rele de caracter. Contrar cu ce au susţinut unii, nici acest citat, 
nici contextul său nu defineşte a fi „împăcat cu Dumnezeu” drept o  neprihănire 
102. Idem, Parabolele Domnului Hristos, p. 69.
103. Idem, In Heavenly Places, p. 227.
104. Ibidem.

declarativă, care îl acoperă pe creştin în timp ce păcatul ocazional, din impuls, 
continuă să tulbure viaţa. Neprihănirea transformatoare, practică, este cea pe 
care se concentrează acest pasaj.

După cum am observant deja în studiul nostru, bărbaţii şi femeile sunt respon-
sabili doar pentru lumina pe care Dumnezeu le-a descoperit-o (Faptele apostoli-
lor 17:30; Iacov 4:17). Am văzut că mijlocirea lui Hristos din cer acoperă păcatele 
comise din neştiinţă din vieţile creştinilor consacraţi.105 Oricine moare în timp ce 
comite astfel de păcate, dar trăieşte prin harul lui Dumnezeu în armonie deplină 
cu lumina care îi fusese descoperită, va fi mântuit. Dar lucrul acesta nu îndepăr-
tează sau anulează în vreun fel necesitatea ca ultima generaţie de credincioşi a 
istoriei să ajungă prin putere cerească la biruinţa deplină asupra oricărui păcat, 
din neştiinţă sau altfel, pentru a putea sta în faţa lui Dumnezeu fără un Mijlocitor 
şi a arăta sfinţenia fără pată a Domnului lor în ceasul cel mai întunecat al timpului 
şi veşniciei.106

Întrebarea nr. 15: În experienţa personală am descoperit că cei care se con-
centrează pe desăvârşirea fără păcat se concentrează în principal pe un com-
portament exterior şi înţeleg greşit dragostea lui Dumnezeu. Cum pot evita 
aceasta?

Cu siguranţă, nimeni nu poate nega că unii au făcut din căutarea lor după as-
cultarea fără păcat ţinta lor spirituală şi au căzut în această capcană. Singura so-
luţie reală la această problemă este să primească în interior mesajul şi echilibrul 
regăsit în scrierile inspirate cu privire la acest subiect. Sigur, nimeni nu poate 
citi cu atenţie Scriptura sau scrierile lui Ellen White fără a recunoaşte atenţia 
atotpătrunzătoare, repetitivă pe care pana inspirată o acordă necesităţii după o 
schimbare a inimii şi o dragoste lipsită de egoism, ca elemente indispensabile 
pentru o ascultare adevărată.

Biblia şi scrierile spiritului profeţiei conţin desigur destul de multe instrucţiuni 
specifice în ce priveşte rânduiala practică a vieţilor noastre. Dacă Dumnezeu nu 
dorea ca atenţia noastră spirituală să se concentreze asupra acestor aspecte, El 
nu Şi-ar fi inspirat profeţii să scrie atât de mult despre ele. Deşi unele persoane 
din biserică s-au concentrate într-adevăr mai mult pe virtutea exterioară decât 
pe convertirea inimii, putem afirma în mod corect – în lumina raportului istoriei 
sacre – că mulţi dintre noi ne împotrivim sfatului explicit privitor la comporta-

105. Idem, Scrieri timpurii, p. 254.
106. Idem, Tragedia veacurilor, pp. 425, 623; Scrieri timpurii, p. 71; Mărturii pentru comunitate, vol. 
1, p. 187, 340, 619; vol. 2, pp. 355, 505; vol. 3, p. 472; vol. 5, pp. 214, 216; Mărturii pentru pastori 
şi slujitorii evangheliei, pp. 506-507; SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 1055, 1118; Evanghelizare, 
p. 702; Solii alese, vol. 3, p. 427 (în engl.); From the Heart, p. 44; Review and Herald, 30 mai 1882; 
19 noiembrie 1908.
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ment din simplul motiv că ne stinghereşte stilul de viaţă ales.
Trebuie să ne amintim de asemenea că în timp ce dragostea trebuie să fie mo-

tivul în ceea ce priveşte credinţa şi practica creştinului sincer, ea nu poate să de-
finească prin ea însăşi conţinutul acţiunii. Acest lucru este adevărat şi în relaţiile 
omeneşti. De exemplu, dacă un bărbat îndrăgostit ştie că soţia sau prietena prefe-
ră mâncarea indiană celei italieneşti, el va satisface cu bucurie această preferinţă 
când au loc aniversări sau alte întâlniri romantice. Comunicarea sinceră, iar nu 
doar o inimă iubitoare, este necesară ca un iubit să cunoască ce-i place şi ce nu-i 
place celei pe care o iubeşte. Dacă anumite comportamente îl supără pe partener, 
ele trebuie identificate. Dragostea prin ea însăşi nu va înlătura aceste supărări; 
informaţia este necesară pentru ca iubitul să ştie care sunt de fapt supărările şi 
astfel să facă un efort pentru a le îndepărta.

Cea mai importantă în această privinţă este nevoia de fi siguri că înţelegerea pe 
care o avem asupra iubirii lui Dumnezeu este strict definită de sfatul Său scris, şi 
nu de cultura populară sau noţiunile la modă ale sănătăţii spirituale. Prea mulţi 
dintre cei care vorbesc astăzi despre dragostea lui Dumnezeu prezintă un dum-
nezeu şi o dragoste străine de mesajul biblic. Sarcina principală a creştinului este 
de a reflecta şi a proclama dragostea lui Dumnezeu aşa cum este definită şi de-
monstrată pe paginile sfinte, nu aşa cum este definită şi demonstrată de normele 
acceptate de societate.

X

Gânduri de încheiere

În primul rând, vreau să mulţumesc echipei redacţionale a revistei Compass 
pentru că şi-a dat acordul pentru publicarea acestei serii de articole asupra unui 
subiect atât de important. Este numai drept să afirmăm că în anii recenţi, în bi-
serică, nu au fost disponibile multe oportunităţi de felul acesta, într-un cadru 
precum cel dat, pentru susţinătorii teologiei ultimei generaţii (TUG). Motivele 
pot fi interesante, chiar provocatoare, dar dacă ar fi cercetate în contextul acestor 
articole ar distrage atenţia de la ideile esenţiale.

Vreau să închei această serie de articole cu câteva gânduri de încheiere, înce-
pând cu un rezumat al punctelor-cheie pe care articolele trecute au încercat să le 
transmită.

Rezumatul punctelor-cheie

Mesajul acestor articole cu privire la conceptul cunoscut drept teologia ultimei 
generaţii poate fi rezumat în următorele douăzeci de puncte:

1. Subiectul discuţiei – la fel ca toate subiectele doctrinale, ecleziastice şi mo-
rale – trebuie să fie abordat pornind de la premisa de bază că sfatul scris 
al lui Dumnezeu – Scriptura şi scrierile lui Ellen G. White, deseori numite 
spiritul profeţiei – au autoritate supremă asupra conştiinţei şi a concluziilor 
spirituale ale poporului lui Dumnezeu, supremă faţă de opinia omenească, 
cultura omenească, învăţătura omenească şi experienţa omenească (Isaia 
8:20; Faptele apostolilor 17:11).1

2. La fel cum în studiile biblice suntem de acord cu creştinii care împărăşesc 
credinţa noastră, singura cale spre unitate pentru adventiştii de ziua a şap-
tea cu privire la TUG, sau orice alt subiect, este prin dovedirea armoniei 
inerente a dovezilor inspirate – din Scriptură şi scrierile Spiritului Profeţiei. 
Dacă oricare parte ar ignora dovezile inspirate prezentate de partea adver-
să, discuţia nu ar funcţiona. Toate dovezile trebuie analizate şi arătate a fi 

1. Ellen G. White, Tragedia veacurilor, p. 595; Calea către Hristos, p. 89; Mărturii pentru comunitate, 
vol. 7, p. 71; Hristos biruitorul, p. 331; From the Heart, p. 297; Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 
71; Sfaturi pentru sănătate, pp. 108-109; Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 146.
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consecvente cu ele însele.
3. Biblia a fost destinată în primul rând oamenilor obişnuiţi (Matei 11:25)2 

şi este propriul ei interpret (2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:20-21; 1 Corinteni 
2:12-14; Isaia 28:9-10)3. Scrierile lui Ellen White sunt de asemenea gândite 
pentru a se interpreta pe ele însele.4

4. Convingerea unora că Ellen White nu şi-a dorit ca scrierile ei să fie folosite 
pentru a rezolva controverse doctrinale este adevărată doar cu privire la 
acele împrejurări unde Domnul nu i-a dat lumină asupra unui aspect par-
ticular, cum este controversa „necurmatei” din cartea Daniel.5 În schimb, 
Ellen White arată foarte clar în mai multe citate că un rol doctrinal afirma-
tiv şi corector a fost în mare parte o trăsătură lăsată de Dumnezeu pentru 
lucrarea ei ca profet.6

5. Conceptul care a ajuns să fie cunoscut drept TUG, departe de a fi produsul 
câtorva persoane izolate din istoria adventistă, este de fapt adânc înrădă-
cinat în ADN-ul doctrinal al adventismului de ziua a şaptea clasic. El a fost 
convingerea scrisă şi exprimată verbal a numeroşi învăţaţi şi conducători 
adventişti remarcabili, din mijlocul secolului al XIX-lea şi până în prezent.7 

2. Idem, Calea către Hristos, p. 89; Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 331.
3. Idem, Principiile fundamentale ale educaţiei creştine, pp. 187-188; Sfaturi pentru părinţi, educatori 
şi elevi, p. 462; Our High Calling, p. 207; Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 171; vol. 8, p. 157; 
Manuscript Releases, vol. 21, p. 346; Loma Linda Messages, p. 55.
4. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 42 (în engl.).
5. Ibidem, p. 164.
6. Idem, Scrieri timpurii, p. 78; Solii alese, vol. 3, p. 32 (în en.); Spiritual Gifts, vol. 2, pp. 98-99; 
Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 655-656, 665; Colporteur Ministry, p. 126; Slujitorii evan-
gheliei, p. 302.
7. A se vedea James White, Review and Herald, 29 ianuarie 1857; Life Sketches of James White and 
Ellen G. White, p. 431; Herbert E. Douglass, Why Jesus Waits: How The Sanctuary Message Explains 
The Delay In The Second Coming, pp. 47-49 (Washington, D.C: Review and Herald Publishing 
Assn, 1976). (Cartea De ce aşteaptă Isus? Cum explică mesajul Sanctuarului misiunea Bisericii Ad-
ventiste de Ziua a Şaptea poate fi citită online – https://carti.zguduireaadventismului.ro/carti/dc/ 
– sau descărcată PDF, n.ed.); A Fork In The Road: Questions on Doctrine: The Historic Adventist Di-
vide of 1957, p. 19 (Coldwater, MI: Remnant Publications, 2008). (Cartea La răscruce de drumuri. 
Questions on Doctrine: Istorica dezbinare adventistă din 1957, poate fi citită online – https://carti.
zguduireaadventismului.ro/carti/lrd/ – sau descărcată PDF), ; W.H. Branson, Drama of the Ages 
(Washington, D.C: Review and Herald Publishing Assn, 1950), pp. 155-161; H. Douglass, „Men 
of Faith: The Showcase of God’s Grace” în Perfection: The Impossible Possibility (Nashville, TN: 
Southern Publishing Assn, 1975), pp. 13-56; Jesus—The Benchmark of Humanity (With Leo Van 
Dolson) (Nashville, TN: Southern Publishing Assn, 1977); The End: Unique Voice of Adventists 
About the Return of Jesus (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Assn, 1979); The Heart-
beat of Adventism: The Great Controversy Theme in the Writings of Ellen G. White (Boise, ID: Pacific 
Press Publishing Assn, 2010); C. Mervyn Maxwell, „Ready for His Appearing” în Perfection: 

Nu fără motiv, învăţatul anglican Geoffrey Paxton, în cartea sa din 1977 
The Shaking of Adventism a fost constrâns să menţioneze că „doctrina de-
săvârşirii ultimei generaţii este apropiată inimii teologiei adventiste”8.

6. Păcatul şi natura păcătoasă moştenită nu sunt unul şi acelaşi lucru (Iacov 
1:14-15)9; fiinţele omeneşti devin păcătoase prin alegere (Ezechiel 18:20; 
Romani 5:12; Iacov 4:17)10. 1 Ioan 3:14 – KJV – „păcatul este călcarea legii”11 
este singura definiţie a păcatului recunoscută ca atare de pana ispirată.12

7. Natura păcătoasă moştenită va rămâne cu cel credincios până la venirea lui 
Isus13, deşi – ca în viaţa lui Isus – va suporta o înfrângere neîntreruptă în 
vieţile sfinţilor din ultima generaţie în timpul crizei finale.

8. Isus a venit pe pământ în natura păcătoasă a umanităţii căzute (Romani 1:3; 
8:3; Evrei 2:14-17; 4:15)14, luând natura umană cu deteriorările fizice, men-

The Impossible Possibility (Nashville, TN: Southern Publishing Assn, 1975), pp. 141-200; Dennis 
E. Priebe, Faţă în faţă cu adevărata evanghelie; J.R. Zurcher, Atins de slăbiciunile noastre: o schiţă 
istorică a concepţiei adventiste cu privire la natura umană a lui Hristos (https://carti.zguduireaad-
ventismului.ro/carti/asn/, n.ed.); Ralph Larson, Cuvântul a fost făcut carne. O sută de ani de 
hristologie adventistă de ziua a şaptea: 1852-1952 (https://carti.zguduireaadventismului.ro/carti/
cfc/, n.ed.); Robert H. Pierson, pe coperta din spate a cărţii lui W. D. Frazee, Ransom and Re-
union Through the Sanctuary (Răscumpărare şi împăcare prin sanctuar, n.ed.)  (Wildwood, GA: 
Pioneers Memorial, 1994).  A se vedea şi R. Pierson, We Still Believe (Washington, D.C: Review 
and Herald Publishing Assn, 1975), p. 243; https://m.facebook.com/PastorTedWilson/photos
/a.893482760707617.1073741827.221442104578356/924770757578817/?type=3&source=48; 
Malcolm Bull and Keith Lockhart, Seeking a Sanctuary: Seventh-day Adventists and the American 
Dream (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2007), pp. 86-87.
8. Geoffrey J. Paxton, The Shaking of Adventism (Wilmington, DE: Zenith Publishing Co, 1977), 
p. 114.
9. Ellen White, That I May Know Him, p. 140.
10. Idem, Patriarhi şi profeţi, p. 421; Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 177; From the Heart, p. 
151; Signs of the Times, 18 decembrie 1893.
11. King James Version.
12. Ellen White, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 951; Solii alese, vol. 1, p. 320 (în en.); Tragedia 
veacurilor, p. 493; Credinţa şi faptele, p. 56; Our High Calling, p. 141; Review and Herald, 15 iulie 
1890; Signs of the Times, 24 noiembrie 1887; 3 martie 1890; General Conference Bulletin, 2 martie 
1897; Sermons and Talks, vol. 1, p. 228. Pentru un studiu asupra naturii păcatului vezi Paul Bu-
cur, „Doctrina păcatului: formele de singular şi plural ale cuvântului păcat”, Moştenirea luminii 
2 – https://www.zguduireaadventismului.ro/video/ml2-6-doctrina-pacatului-formele-de-singu-
lar-si-plural-ale-cuvantului-pacat/, ne.d.
13. Idem, Faptele apostolilor, pp. 560-561; Profeţi şi regi, p. 84; Sfaturi pentru părinţi, educatori şi 
elevi, p. 20; Solii alese, vol. 2, p. 33
14. Idem, Hristos lumina lumii, pp. 49,112; Lucrarea misionară medicală, p. 181; Solii alese, vol. 3, p. 
134; Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 39; Spiritual Gifts, vol. 1, p. 25; Istoria mântuirii, p. 44; From the 
Heart, pp. 38, 132; Ye Shall Receive Power, p. 368; Review and Herald, 15 decembrie 1896; 17 iulie 
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tale şi morale a patru mii de ani de păcat.15 Aparentul conflict dintre citatele 
lui Ellen White care descriu relaţia Domnului nostru cu poftele şi înclinaţi-
ile căzute spre păcat16 este rezolvat când înţelegem prezentarea Bibliei/Spi-
ritului Profeţiei asupra puterilor inferioare şi superioare din natura umană 
(Matei 26:41; 1 Corinteni 9:27)17, în acest fel ajutându-ne să înţelegem di-
ferenţa dintre dorinţele păcătoase respinse (pe care Hristos întrupat le-a 
avut)18 şi dorinţele păcătoase manifestate (pe care El nu le-a avut)19.

9. Ascultarea de legea divină este condiţia pentru a primi mântuirea biblică 
(Matei 7:21; 19:16-26; Luca 10:25-28; Romani 2:6-10; 8:13; Evrei 5:9)20, iar 
această condiţie este îndeplinită prin iertarea lui Dumnezeu (îndreptăţirea) 
pentru păcatele trecute (Romani 3:25)21 şi păcatele din neştiinţă (Faptele 
apostolilor 17:30; Iacov 4:17)22, dar şi prin neprihănirea naşterii din nou 
şi a sfinţirii care ne face în stare să ascultăm de legea pe care mai înainte 
o încălcam (2 Tesaloniceni 2:13; Tit 3:5)23. Ascultarea astfel oferită îl face 
pe creştin să fie „primit în Preaiubitul” (Efeseni 1:6; a se vedea şi Faptele 
apostolilor 10:35)24.

1900; Signs of the Times, 17 octombrie 1900.
15. Idem, Hristos lumina lumii, p. 117.
16. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1128; Mărturii pentru comunitate, vol. 2, pp. 201-
202,509; Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pp. 216,235; In Heavenly Places, p. 155; Signs of the 
Times, 9 aprilie 1896; Hristos biruitorul, p. 260.
17. Idem, Divina vindecare, p. 130; Parabolele Domnului Hristos, pp. 114, 388; Solii pentru tineret, 
p. 237; Review and Herald, 11 august 1887; Căminul advent, p. 127; Sfaturi pentru sănătate, p. 42.
18. Idem, In Heavenly Places, p. 155; Mărturii pentru comunitate, vol. 4, pp. 216, 235; Hristos lumina 
lumii, p. 329; Confrontation, p. 78; A Solemn Appeal, p. 78 (a se vedea şi Our High Calling, p. 337); 
Signs of the Times, 9 aprilie 1896; Bible Echo & Signs of the Times, 1 decembrie 1892; Hristos 
biruitorul, p. 260.
19. Idem, Hristos lumina lumii, p. 305; Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, pp. 171-172; 
Solii pentru tineret, p. 42; SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 943.
20. Idem, Hristos lumina lumii, p. 523; Mărturii pentru comunitate, vol. 2, pp. 561, 679, 694; SDA 
Bible Commentary, vol. 7, pp. 920, 972; Christian Service, p. 96; This Day With God, p. 72; From the 
Heart, p. 181; Bible Echo, 9 decembrie 1895; Review and Herald, 22 iulie 1890; 26 octombrie 1897; 
26 iunie 1900; Signs of the Times, 24 noiembrie 1887; 15 decembrie 1887; 15 noiembrie 1899; 
Manuscript Releases, vol. 18, pp. 73-74.
21. Idem, Hristos lumina lumii, p. 762; SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1092; Signs of the Times, 
15 decembrie 1887.
22. Idem, Scrieri timpurii, p. 254.
23. Idem, Calea către Hristos, pp. 62-63; Parabolele Domnului Hristos, pp. 310, 312; Solii pentru 
tineret, p. 35; Hristos lumina lumii, p. 300.
24. Idem, Credinţa şi faptele, p. 118; SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 1103; Sons and Daughters 
of God, p. 45; Sfaturi pentru sănătate, p. 51; Review and Herald, 3 mai 1898; Signs of the Times, 15 

10. În scrierile lui Ellen White, sintagma „meritele lui Hristos” este doar o altă 
formă pentru neprihănirea lui Hristos, şi se referă respectiv şi colectiv (în 
funcţie de context) la neprihănirea care sfinţeşte, precum şi la neprihănirea 
care îndreptăţeşte. Afirmaţia des citată a lui Ellen White, că meritele lui 
Hristos trebuie puse asupra cuvintelor şi faptelor adevăraţilor credincioşi 
pentru a le face acceptabile înaintea lui Dumnezeu25, foloseşte un limbaj 
care în altă parte este folosit pentru a descrie curăţirea practică26, iar nu 
pronunţarea unui verdict juridic.

11. Când Biblia spune că nu suntem mântuiţi prin fapte (Romani 3:20,28; Ga-
lateni 2:16; Efeseni 2:8-9), ea vorbeşte despre ceea ce oamenii caută să re-
alizeze în propria putere pentru a primi acceptarea lui Dumnezeu şi nu se 
referă la faptul că oamenii îşi pun încrederea în naşterea din nou şi sfinţi-
re, împuternicite prin puterea divină, pentru mântuire, învăţătură regăsită 
clar atât în Biblie, cât şi în spiritul profeţiei (2 Tesaloniceni 2:13; Tit 3:5)27. 
Această idee devine în special clară când Pavel îşi susţine crezul că „Dum-
nezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit” (Romani 4:6) cu un pasaj din Ve-
chiul Testament care declară că cei cărora Domnul nu le impută nelegiuirea 
sunt cei „în duhul cărora nu este viclenie” (Psalmii 32:2). Cu alte cuvinte, 
„fără fapte” nu înseamnă fără lucrarea transformatoare a Duhului Sfânt. 
Astfel, când se referă la „ascultarea legalistă”28 şi la „religia legalistă”29, Ellen 
White defineşte aceste sintagme ca referindu-se la o pietate de suprafaţă, 
realizată în propria noastră putere, iar nu la credinciosul care îşi pune în-
crederea mântuitoare în lucrarea lui Hristos în şi prin el.

12. Îndreptăţirea, aşa cum este învăţată de Scriptură şi scrierile lui Ellen Whi-
te, este atât declarativă, cât şi transformatoare (Tit 3:5-7)30 şi include ca şi 
condiţie prealabilă predarea deplină a inimii31, un spirit lipsit de viclenie 
(Psalmii 32:2), mărturisirea şi părăsirea păcatului ( 2 Cronici 7:14; Pro-

decembrie 1887; 28 decembrie 1891.
25. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 344.
26. Idem, This Day With God, p. 151; In Heavenly Places, p. 34; Sons and Daughters of God, pp. 50, 
227; Christian Service, p. 263; Faptele apostolilor, p. 532; SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 909; 
Manuscript Releases, vol. 2, p. 337; Review and Herald, 26 noiembrie 1901.
27. Idem, Calea către Hristos, pp. 62-63.
28. Idem, Hristos lumina lumii, p. 523.
29. Idem, Hristos lumina lumii, p. 172; SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1077; Solii alese, vol. 3, p. 
189; Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, p. 94.
30. Idem, Educaţie, p. 254; Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 114; That I May Know Him, p. 336; 
SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1098; Sons and Daughters of God, p. 346; The Upward Look, p. 
328; Ye Shall Receive Power, p. 96; Review and Herald, 18 august 1890.
31. Idem, Solii alese, vol. 1, p. 366.
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verbe 28:13; Isaia 55:7; 1 Ioan 1:9) şi disponibilitatea de a-i ierta pe ceilalţi 
(Matei 6:14-15).

13. Afirmaţia oponenţilor TUG, că a include naşterea din nou şi sfinţirea ca 
părţi ale neprihănirii mântuiroare înseamnă a accepta teologia romano-ca-
tolică, este cu totul falsă, din moment ce eroarea teologiei mântuirii catolice 
nu este concentrarea pe harul transformator ca parte a mântuirii, ci insis-
tarea asupra mijlocirii omeneşti şi ritualurilor făcute de om ca mijloace de 
a primi mântuirea.32

14. Ispăşirea biblică include şase (6) etape: (1) punerea mâinilor credinciosului 
pe animalul de jertfă (Levitic 4:4, 15, 24, 29); (2) mărturisirea păcatului 
(Levitic 5:5); (3) înjunghierea animalului de jertfă (Levitic 4:4, 15, 24; 5:8; 
7:2); (4) mijlocirea cu sângele jertfei (Levitic 4:16-20; 25-26, 30-31, 34-35; 
5:9-10; 7:1-7); (5) umilirea sufletului şi curăţirea sa de păcat în Ziua ispă-
şirii (Levitic 16:30; 23:27-30); şi (6) alungarea şi moartea ţapului ispăşitor 
(Levitic 16:10). Cuvântul nou testamental pentru ispăşire este împăcare 
(Romani 5:11), descriind procesul prin care rezultatele morţii lui Hristos 
devin o realitate în vieţile creştinilor prin sfinţire şi îndepărtarea păcatului 
(Coloseni 1:20-23).33

15. La fel ca în Ziua ispăşirii din vechime (Levitic 16:30; 23:28-30), curăţirea 
antitipică a Sanctuarului din cer este legată în mod direct de curăţirea tem-
pului sufletului pe pământ (Apocalipsa 3:5).34

16. Posibilitatea ascultării fără păcat prin putere cerească aici, pe pământ, este 
învăţată pe întreg parcursul Vechiului şi Noului Testament (Psalmii 4:4; 
119:1-3, 11; Ţefania 3:13; Romani 8:4; 1 Corinteni 15:34; 2 Corinteni 7:1; 
10:4-5; Efeseni 5:27; Filipeni 4:13; 1 Tesaloniceni 5:23; 1 Timotei 6:13-14; 1 
Petru 2:21-22; 4:1; 2 Petru 3:10-14; 1 Ioan 1:7,9; 3:2-3,7; Iuda 24; Apocalip-
sa 3:21; 14:5), dar şi în scrierile lui Ellen White35. Încercarea oponenţilor 
TUG de a considera că porunca Domnului nostru din Matei 5:48 („Voi 
fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit”) 

32. Idem, Tragedia veacurilor, pp. 128-129.
33. Idem, Hristos lumina lumii, p. 821; Tragedia veacurilor, p. 467; Credinţa şi faptele, pp. 53-54; 
Sons and Daughters of God, p. 239; Signs of the Times, 20 ianuarie 1881.
34. Idem, Tragedia veacurilor, p. 425; Maranatha, p. 249; Review and Herald, 21 ianuarie1890; 
Manuscript Releases, vol. 11, p. 55.
35. Idem, Hristos lumina lumii, p. 311; Evanghelizare, p. 385; Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 
83; Calea către Hristos, p. 34; Parabolele Domnului Hristos, pp. 419-420; Solii alese, vol. 3, p. 360; 
Review and Herald, 25 septembrie 1900; 1 aprilie 1902; 27 septembrie 1906; Signs of the Times, 10 
iunie 1903; 17 iunie 1903; Youth’s Instructor, 16 aprilie 1903.

priveşte o „stare relativă de maturitate crescândă”36 şi nu nepăcătoşenia nu 
poate rămâne în picioare din simplul motiv că nicio fiinţă creată, nici măcar 
îngerii fără păcat, nu poate avea aceeaşi maturitate spirituală ca a lui Dum-
nezeu Tatăl. Înţelegerea lui Ellen White, că pasajul se referă la ascultarea 
desăvârşită, lipsită de păcat37, este în armonie deplină cu mesajul colectiv al 
Scripturii, dar şi cu logica elementară.

17. Chemarea biblică la o conduită fără păcat se aplică în special credincioşilor 
din ultima generaţie (Ţefania 3:13; 1 Tesaloniceni 5:23; 1 Timotei 6:11-14; 2 
Petru 3:10-14; 1 Ioan 3:2-3; Apocalipsa 3:21; 12:17; 14:5,12), chemare repe-
tată pe parcursul scrierilor lui Ellen White38. Biblia arată clar că aşteptările 
lui Dumnezeu faţă de poporul Său în ce priveşte caracterul se bazează pe 
nivelul de lumină şi adevăr pe care l-a primit (Proverbe 4:18; Luca 12:48; 
Faptele apostolilor 17:30; Iacov 4:17), principiu repetat de Ellen White 
când descrie lucrarea Mijlocitorului ceresc drept lucrare de acoperire a pă-
catelor din neştiinţă39. Într-un alt loc, Ellen White este la fel de clară cu pri-
vire la nivelurile diferite de responsabilitate faţă de formarea caracterului, 
de-a lungul veacurilor, în raport cu cunoştinţele pe care le au oamenii40. 
Ultima generaţie de creştini este unică în aceea că trebuie să stea fără un 
Mijlocitor în Sanctuarul ceresc şi ei trebuie, prin urmare, să experimenteze 
în vieţile lor deplina descoperire şi biruire a păcatului înainte de încheierea 
timpului de probă41.

18. Cei 144.000 descrişi în cartea Apocalipsei îi reprezintă pe cei care trec prin 
marele timp de strâmtorare de după încheierea timpului de probă fără un 
Mijlocitor şi care sunt mutaţi la cer fără să fi văzut moartea42. Prezenta 
serie de articole nu ia nicio poziţie legat de întrebarea dacă numărul este 
literal sau simbolic. Oricum, ceea ce contează pentru cei care duc lumii 

36. Martin Weber, More Adventist Hot Potatoes (Boise, ID: Pacific Press Publishing Assn, 1992), 
p. 54.
37. Ellen White, Hristos lumina lumii, p. 311; Cugetări de pe muntele fericirilor, pp. 76-77; Signs of 
the Times, 17 iulie 1901.
38. Idem, Tragedia veacurilor, pp. 425, 623; Scrieri timpurii, p. 71; Mărturii pentru comunitate, vol. 
1, pp. 187, 340, 619; vol. 2, pp. 355, 505; vol. 5, pp. 214, 216; Mărturii pentru pastori şi slujitorii 
evangheliei, pp. 506-507; SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 1055, 1118; Evanghelizare, p. 702; Solii 
alese, vol. 3, p. 427; From the Heart, p. 44; Review and Herald, 30 mai 1882; 19 noiembrie 1908; 
Signs of the Times, 22 octombrie 1885.
39. Idem, Scrieri timpurii, p. 254.
40. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, pp. 692-693.
41. Idem, Tragedia veacurilor, p. 425, Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 355; SDA Bible Com-
mentary, vol. 6, p. 1118.
42. Idem, Tragedia veacurilor, pp. 648-649; Scrieri timpurii, pp. 16, 19, 37.
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ultimul mesaj al lui Dumnezeu este să se „străduiască cu toată puterea dată 
de Dumnezeu să fie printre cei 144.000”43.

19. Contrar afirmaţiilor făcute de criticii TUG44, crezul că venirea lui Hristos 
poate fi grăbită, dar şi întârziată de starea spirituală a poporului lui Dum-
nzeu nu se bazează doar pe un singur verset biblic (2 Petru 3:10-14) sau 
pe un singur citat45 al lui Ellen White. Principiul timpului secerişului din 
calculul adventist se bazează de fapt pe mai multe pasaje nou testamentare 
(Marcu 4:26-29; Iacov 5:7-8; Apocalipsa 14:14-16), iar cartea Apocalip-
sei arată clar că „taina lui Dumnezeu” – „Hristos în voi: nădejdea slavei” 
(Coloseni 1:26) – va fi de fapt finalizată când cel de-al şaptelea înger va 
suna din trâmbiţă (Apocalipsa 10:7). Departe de a se baza pe o singură 
referinţă din Ellen White, faptul că întoarcerea lui Isus poate fi grăbită, dar 
şi întârziată, de pregătirea spirituală (sau lipsa ei) a poporului lui Dumne-
zeu se bazează pe numeroase citate din scrierile Spiritului Profeţiei foarte 
substanţiale şi concise.46

20. Contrar pretenţiilor ridicate de-a lungul anilor de diferiţi oponenţi ai 
TUG47, acuzaţia Satanei din lupta cu Hristos, că legea lui Dumnezeu nu 
poate fi ţinută, s-a adresat şi fiinţelor necăzute48, şi celor căzute49. În timp ce 
victoria lui Hristos prin lucrarea şi moartea Sa a dovedit ca false acuzaţiile 
Satanei în această privinţă50, în acest fel afectând punctul decisiv al marii 
lupte, sfinţii ultimei generaţii – prin puterea sfinţitoare oferită de Calvar 
(Evrei 10:29; 13:12, 20-21) – îl vor zdrobi pe Satana sub picioarele lor la fel 
cum a făcut şi Stăpânul lor (Geneza 3:15; Romani 16:20) şi-L vor justifica 

43. Idem, SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 970.
44. Jiří Moskala şi John C. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation (Nampa, 
ID: Pacific Press Publishing Assn, 2018), p. 215; a se vedea şi p. 261.
45. Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, p. 69.
46. Idem, Hristos lumina lumii, pp. 633-634; Faptele apostolilor, pp. 600-601; Cugetări de pe mun-
tele fericirilor, pp. 108-109; Solii alese, vol. 1, pp. 67-69; Evanghelizare, p. 696.
47. Desmond Ford, „The Relationship Between the Incarnation and Righteousness by Faith” 
în Documents from the Palmdale Conference on Righteousness by Faith (Goodlettsville, TN: Jack 
D. Walker, Publisher, 1976), p. 33; Steve Marshall, What’s the Difference? (Arroyo Grande, CA: 
Concerned Communications, 1979), p. 12; J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and 
the Last Generation, pp. 213, 276.
48. Ellen White, Hristos lumina lumii, pp. 117, 761; Solii alese, vol. 1, p. 252 (în en.); Signs of the 
Times, 23 iulie 1902.
49. Idem, Patriarhi şi profeţi, pp. 77,88; Hristos lumina lumii, pp. 24, 29, 309; Tragedia veacurilor, p. 
489; Parabolele Domnului Hristos, p. 314; Cugetări de pe muntele fericirilor, p. 49; Educaţie, p. 154; 
The Faith I Live By, p. 114; That I May Know Him, p. 292; Review and Herald, 18 ianuarie 1909; 
Signs of the Times, 16 ianuarie 1896; 10 iulie 1901; Manuscript Releases, vol. 1, p. 369.
50. Idem, Hristos lumina lumii, p. 762; Signs of the Times, 24 septembrie 1901.

pe Dumnezeu în faţa acuzaţiilor Satanei prin demonstrarea globală a ascul-
tării fără păcat în ora cea mai întunecată a timpului şi a eternităţii.51

„Autenticitate, nu desăvârşire”

Într-un curs universitar la care participam nu cu mult timp în urmă, un profe-
sor a susţinut că omul post-modern aşteaptă „autenticitate, nu desăvârşire” de la 
creştini. Dar la fel ca multe alte idei care circulă în citadelele academice aride, şi 
aceasta se dezintegrează când este testată de realitatea practică.

Opreşte-te şi gândeşte-te. Care sunt păcatele pe care eu, ca şi creştin, pot fi 
prins săvârşindu-le – chiar doar ocazional – care să nu compromită fundamental 
credibilitatea mărturiei mele spirituale faţă de alţii?

Dacă un părinte creştin este aspru şi nenecesar de sever cu un copil?
Dacă un soţ creştin este abuziv sau necredincios?
Dacă un administrator creştin al unei companii este mai puţin corect în purta-

rea cu asociaţii sau subordonaţii lui?
Dacă un creştin arată insensibilitate rasială sau prejudecată?
Dacă un creştin dovedeşte un spirit aspru, nesimţitor faţă de cei săraci şi ne-

norociţi?
Dacă un creştin îşi permite să-şi piardă cumpătul, chiar într-o conversaţie pri-

vată?
Care ar fi rezultatul unui astfel de comportament pentru mărturia creştină a 

unei astfel de persoane? Am putea noi să considerăm că, dacă un necredincios 
vede un creştin făcând oricare dintre aceste lucruri, chiar doar din când în când, 
el va accepta acest eşec doar ca pe un alt exemplu de nedesăvârşire inevitabilă?

Îmi amintesc de un cântec de acum mulţi ani care avea cuvintele: „Eşti singurul 
Isus pe care cineva îl va vedea vreodată. Eşti singurele cuvinte de viaţă pe care 
cineva le va citi vreodată.”

Justiţia socială a devenit un laitmotiv popular în mai multe cercuri de creştini 
contemporani, inclusiv în adventism. Şi aşa ar trebui să fie. Biblia este plină de 
îndemnuri de acest fel. Dar prea mulţi „luptători ai justiţiei sociale” adventişti se 
opun TUG, aparent nerealizând că dacă nedesăvârşirea de caracter este inevita-
bilă, astfel de scăpări vor include inevitabil defecte sociale, ca şi defecte persona-
le. Creştinul care nu poate tolera diversitatea rasială, care îi abuzează sau îi negli-
jează pe cei dezavantajaţi material şi care dispreţuieşte imigranţi de o culoare a 
pielii diferită sub masca impunerii „legalităţii” va fi înclinat să permită păcate de 

51. Idem, Hristos lumina lumii, p. 671,763; Mărturii pentru comunitate, vol. 5, pp. 317, 746; Mărturii 
pentru pastori şi slujitorii evangheliei, pp. 18-19; Our High Calling, p. 168; Ye Shall Receive Power, p. 
338; Christian Educator, 1 octombrie1898; Signs of the Times, 25 noiembrie 1897.
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acest fel, asemenea celor predispuşi la bârfă, pierderea cumpătului, supraalimen-
tare sau imoralitate sexuală.

Deseori mă întreb dacă cei care susţin doctrina „nedesăvârşirii în această viaţă” 
au analizat cu adevărat implicaţiile ei practice. Îmi doresc să le onorez integrita-
tea şi buna credinţă când insistă că ei cred la fel de puternic ca oricine altcineva 
că trăirea şi ascultarea evlavioasă faţă de cerinţele divine sunt esenţiale experi-
enţei creştine. Problema apare când analizezi cum ar trebui să arate ascultarea 
mai-puţin-decât-desăvârşită. Mantra străveche a „toleranţei” auzită atât de des 
în aceste zile – că spiritualitatea fiecăruia este unică şi că creştinii ar trebui să se 
oprească din a se mai „judeca” unii pe alţii – nu este de niciun folos aici. Creştinii 
ar putea în mod convenabil să înceteze să se mai critice şi judece unii pe alţii, dar 
asta nu va opri lumea de la a-i critica şi judeca pe creştini! Ce credibilitate morală 
mai pot păstra creştinii înaintea omenirii, dacă păcatele lor atât de iute condam-
nate – fie că sunt în biserică sau în societate – sunt considerate de aceeaşi creştini 
inevitabile chiar şi pentru cei mai credincioşi dintre sfinţi?

A da un renume prost unei speranţe glorioase

Am crezut de mult timp că ideea desăvârşirii de caracter este una în care orice 
creştin sincer, când este presat, ar vrea cel puţin să creadă în ceea ce priveşte 
posibilităţile pământeşti. (Până la urmă, cine dintre noi nu şi-ar dori să fie iubitul 
sau iubita perfectă, soţul sau soţia perfectă, tatăl sau mama perfectă?) Până la 
urmă, care creştin adevărat nu şi-ar dori cu ardoare să existe şansa de a înceta să 
mai rănească inima Mântuitorului pe care Îl iubeşte?

Problema apare, cel puţin pentru unii, atunci când teologia desăvârşirii se 
amestecă cu pretenţii şi trăsături de caracter care nu sunt în armonie cu mărturia 
colectivă a sfatului scris al lui Dumnezeu (Isaia 8:20; Faptele apostolilor 17:11).

După publicarea primului articol al acestei serii, o persoană a scris un comen-
tariu în care exprima frica ei că încheierea timpului de probă este un moment 
stabilit în mod artitrar. Ar fi greu de combătut realitatea existenţei acestei păreri 
greşite în minţile unor adventişti de-a lungul anilor. Dar o componentă-cheie a 
TUG prezentată în aceste articole este că Dumnezeu ţine vânturile pentru ca slu-
jitorii Săi să poate fi sigilaţi (Apocalipsa 7:1-3) – pe scurt, Dumnezeu întârzie cea 
de-a doua venire (şi astfel încheierea timpului de probă) pentru ca toţi cei care se 
străduiesc cu sinceritate să obţină prin harul Său victoria promisă să poată reuşi. 
Nu se poate afirma de suficient de multe ori că Dumnezeul Scripturii „doreşte ca 
niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Petru 3:9). El nu este pornit 
să ne scoată din Împărăţia Sa. Aceasta este lucrarea diavolului, nu a Domnului.

Foarte mulţi, am ajuns să cred, au cultivat o perspectivă asupra lui Dumne-
zeu nu foarte deosebită de cea a instructorului academiei maritime jucat de Lou 

Gossett Jr. în filmul anilor 1980 „An Officer and a Gentleman” (un film pe care 
cu siguranţă nu-l recomand, dar pe care unii dintre cititorii mai în vârstă poate 
că şi-l amintesc). În declamaţia de început faţă de cadeţi, „Sergent Foley” a jurat 
„să folosească fiecare mijloc necesar, corect şi incorect, pentru a vă prinde pe 
picior greşit”! Neliniştea, chiar trauma spirituală pe care o trăiesc unii adventişti 
cu privire la teologia desăvârşirii şi judecata de cercetare îşi poate avea originea 
– cel puţin din observaţiile mele – într-o perspectivă tragic de similară asupra 
modului în care Dumnezeu se poartă cu creştinul încercat.

Din păcate, după cum am observat când am răspuns întrebării privitoare la 
păcatele prin omisiune din ultimul nostru articol, mulţi oponenţi ai TUG au o 
perspectivă similară asupra lui Dumnezeu şi a cerinţelor Sale, doar cu inserarea 
Unuia mare şi suficient de puternic care a întrunit deja pretinsa cerinţă a lui 
Dumnezeu de „neprihănire infinită”. (Seria noastră de articole a observat, pentru 
cei care au urmărit-o, că dacă cu adevărat standardul mântuirii ar fi fost „nepri-
hănirea infinită”, nici măcar îngerii fără păcat nu s-ar fi calificat, din moment ce 
înţelegerea lor asupra abordării lui Dumnezeu faţă de problema păcatului şi Sa-
tanei nu a fost perfectă la diferite momente din timpul marii lupte.52) Nu se poate 
afirma suficient de des că această perspectivă asupra standardului divin este şi 
absurdă, şi oarbă faţă de caracterul iubitor al Domnului nostru, indiferent cine ar 
fi cei care o susţin. Dacă susţinătorii sau oponenţii TUG au o astfel de perspecti-
vă, guvernarea lui Dumnezeu este redusă la tiranie.

Înjunghierea fiarei întunecate a fanatismului

Un stil de viaţă extremist – definit aici ca un fel de pietate care trece de barierele 
de protecţie ale scrierilor inspirate, spre o concentrare neechilibrată asupra unor 
aspecte, care duce la neglijarea altora şi care deseori încalcă porunca categorică 
de a nu învăţa „ca învăţături nişte porunci omeneşti” (Matei 15:9) – este fiara în-
tunecată care de multe ori pândeşte minţile adventiştilor sinceri când se discută 
despre desăvârşirea de caracter şi TUG. Pare că destul de mulţi (actuali sau foşti 
adventişti), pe paginile de blog sau în mişcările de reînviorare, spun o poveste de 
groază despre astfel de versiuni (mai degrabă perversiuni) ale conceptului doc-
trinal pe care aceste articole a încercat să-l apere.

Întorcându-mă la comentariul postat după publicarea primului articol din 
această serie, respectiva persoană a menţionat sentimentele de vinovăţie încerca-
te în urma unor greşeli minore, precum a mânca un biscuite cu praf de copt sau o 
brioşă cu un ou stricat. Ideea aici nu este de a discuta înţelepciunea sfatului inspi-
rat privitoare la aspectele minore ale conduitei, ci de a arăta cum însăşi pana in-
spirată este suficientă pentru a împiedica o conştiinţă hipersensibilă de la a avea 

52. Idem, Hristos lumina lumii, p. 758; Hristos biruitorul, p. 11.
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acest fel de „strecurări ale ţânţarului” despre care vorbeşte persoana respectivă.
Aspectul reformei sanitare – împreună cu îmbrăcămintea şi relaţiile romantice, 

ceea ce eu numesc deseori „cei trei D” (în engl., dietary reform, dress, dating) în 
care stilul de viaţă extremist se manifestă de multe ori printre adventiştii credin-
cioşi – este în mod frecvent menţionat de criticii prietenoşi sau ostili ai TUG. 
Din păcate, prea mulţi tind să blameze nu doar chemarea la desăvârşire a carac-
terului, ci şi concentrarea pretins a fi excesivă asupra scrierilor lui Ellen White, în 
special din cauza acestor aberaţii. În realitate, cei care rătăcesc într-un fanatism 
de acest fel nu sunt vinovaţi de faptul că pun prea mult accent pe Ellen White, 
ci mai degrabă că nu pun suficient. Am spus deseori că nu există „fanatici Ellen 
White” din simplul motiv că, dacă cineva aderă cu credincioşie la sfatul lui Ellen 
White (şi al Bibliei), fanatismul devine imposibil. Invers, dacă cineva se rătăceşte 
într-un extremism de acest fel, aceasta se poate întâmpla doar cu încălcarea sfa-
tului Scripturii şi al scrierilor lui Ellen White.

Am întâlnit mulţi reformatori din cale afară de zeloşi cu privire la aspectele 
de mai sus. Nu voi uita niciodată o ocazie de la începutul lucrării mele oficiale, 
când într-o sâmbătă seară eram în compania unor zeloţi ai sănătăţii din biserica 
locală, care s-au simţit foarte ofensaţi că am comandat un desert de ciocolată la 
restaurantul unde mâncam împreună. (Din felul în care s-au plâns despre asta – 
sigur că nu mie, ci altora – aş fi putut la fel de bine să comand cotlete de porc şi o 
sticlă de vin alb!) Deşi scopul meu nu este de a distrage atenţia de la conversaţia 
prezentă pentru a discuta lucruri minore cu privire la aspecte comportamentale, 
este evident că dacă am urma cu stricteţe sfatul inspirat în toate aspectele, acest 
fel de zel extrem ar fi evitat.

Cu siguranţă, câteva sentimente de revoltă faţă de adventismul conservator mă 
deranjează la fel de mult ca tiradele unora împotriva mesajului clasic adventist 
despre sănătate, în special problema vegetariană, din moment ce aceasta s-a de-
monstrat că nu mai este o problemă doar de sănătate fizică, ci chiar şi de sănătate 
a planetei. (Nu pot să nu fiu uimit de faptul că, pe 4 septembrie 2019, atunci când 
primăriile prezentau candidaţii la nominalizările din 2020 pentru alegerile pre-
zidenţiale din Statele Unite, problema consumului de carne şi impactul ei asupra 
mediului au fost menţionate în mod repetat de canditaţi şi jurnalişti.53 Aceas-
ta spune destul de mult cu privire la argumentul „irelevanţei faţă de societate”, 
folosit deseori de adventiştii non-conservatori împotriva standardelor noastre 
clasice de credinţă şi stil de viaţă.) Dar unii dintre cei mai pasionaţi reformatori 
sanitari dintre noi tind să uite că scrierile lui Ellen White abundă în avertizări 

53. Umair Irfan, David Roberts, Eliza Barclay, Ella Nilsen şi Tara Golsham, „6 Winners and 3 
Losers from CNN’s Climate Town Hall” în Vox, 5 septembrie 2019.

împotriva extremismului în dietă54 şi a testelor create de om55. Un capitol remar-
cabil din volumul 3 al Soliilor alese, intitulat „Folosirea corectă a mărturiilor cu 
privire la reforma sănătăţii”56, este unul care dacă ar fi urmat, ar duce la dezapro-
barea justă a oricărui caz de fanatism în dietă pe care eu însumi l-am întâlnit sau 
de care am fost informat de martori credibili.

Următorul sfat inspirat cu privire la reforme, în general, este, de asemenea, 
frecvent ignorat de cei mânaţi de un zel nechibzuit în încercarea lor de a acuza 
comportamentele altora, iar uneori chiar pe ale lor înşişi:

„În reforme, am face mai bine să rămânem cu un pas în urma ţintei 
propuse, decât să o depăşim cu un pas. Şi dacă există vreo greşeală, 
aceasta să fie din partea poporului.”57

Cu privire la „strecurarea ţânţarului” menţionată într-un comentariu online 
prezentat anterior cu privire la praful de copt sau ouăle stricate, cred că se poate 
corect afirma că, dacă persoana respectivă ar fi interiorizat impactul următoru-
lui citat al lui Ellen White – în care ea vorbeşte despre fariseii din vechime care 
strecurau ţânţarul – sentimentele de vinovăţie prezentate despre praful de copt 
şi ouăle stricate nu ar fi fost niciodată o problemă:

„Şi alte legi fuseseră în acelaşi fel răstălmăcite de rabini. În îndru-
mările date lor prin Moise, era interzis să se mănânce ceva necurat. 
Folosirea cărnii de porc şi a cărnii altor animale era oprită, deoarece 
putea să umple sângele de necurăţii şi să scurteze viaţa. Dar fariseii 
n-au lăsat aceste restricţii aşa cum le dăduse Dumnezeu. Ei cădeau 
în extreme nejustificate. Între alte lucruri, li se cerea oamenilor să 
strecoare toată apa pe care o foloseau, ca nu cumva să conţină vreo 
insectă cât de mică dintre acelea clasificate între animalele necurate. 
Isus, arătând contrastul dintre aceste pretenţii privind lucruri neîn-
semnate şi mărimea păcatelor pe care le săvârşeau, a zis către farisei: 
«Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!»”58

Dacă, aşa cum redă Ellen White, aspectul biblic important al mâncărurilor cu-
rate versus necurate – care în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea face parte din 
punctele noastre de doctrină59 – ar putea fi dus la „extreme nejustificate”, atunci 
rigiditatea similară şi apăsarea vinei cu privire la probleme mult mai puţin im-

54. Ellen White,  Divina vindecare, pp. 318-324; Dietă şi hrană, pp. 195-213.
55. Idem, Solii alese, vol. 2, pp. 14-15.
56. Idem, Solii alese, vol. 3, pp. 154-156 (în en., pp. 283-288).
57. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 21.
58. Idem, Hristos lumina lumii, p. 617.
59. Idem, Manualul bisericii, ediţia 2015, p. 170 (în en.).
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portante precum praful de copt şi ouăle nu ar fi la fel de nejustificate? (În ciuda 
afirmaţiilor unora, există o ierarhie bine definită a lucrurilor ce ţin de dietă în 
scrierile lui Ellen White60, ierarhie deseori ignorată de reformatorii sanitari hi-
perzeloşi care tind să pună toate lucrurile în aceeaşi oală.)

Într-o prezentare recentă asupra TUG, o persoană cu vederi de o natură mai 
moderată asupra subiectelor menţionate a vorbit despre extremismul care a pătat 
uneori reputaţia acestei teologii. El a menţionat o instituţie adventistă auto-suste-
nabilă, fără a-i da numele, care, a raportat el, cere ca membrii săi să nu folosească 
deloc uleiul în alimentaţie61.  Am fost mult timp uimit de popularitatea acestei 
practici şi a altora similare, din anumite cercuri ale bisericii, mai ales din moment 
ce această practică nu are niciun suport în Biblie sau scrierile lui Ellen White, 
avându-şi originea în teoriile unui guru nutritionist neadventist, care ulterior şi-a 
luat viaţa62. Deşi nu vreau să iau vreo parte în discuţiile dintre nutriţionişti, ideea 
de bază este că un stil de viaţă care îşi are originea în opinia omenească şi nu în 
sfatul scris al lui Dumnezeu nu ar trebui niciodată să fie susţinut ca normă de 
adventiştii de ziua a şaptea. Amestecarea unei astfel de ordini de zi cu chemarea 
la desăvârşire creştină poate aduce doar confuzie şi disperare.

Un alt exemplu de stil de viaţă extremist cu origini neadventiste este genul „Adio 
amoruri” (Paulson foloseşte aici titlul unei cărţi, I Kissed Dating Good-bye, scrisă 
de Joshua Harris, n.tr.) de ortodoxie socială, care a suportat recent o campanie de 
calomnii din cauza renunţării la creştinism şi propria căsătorie63. În ciuda zelului 
cu care unii au îmbrăţişat anumite practici asociate acestei mişcări – cum ar fi 
preferinţa termenului „curtenie” faţă de „relaţie romantică”64 şi restricţiile strict 
reglementate, în stil talmudic, asupra contactului fizic premarital65 – rămâne re-
alitatea că aceşti parametri sunt creaţi de om şi duc lipsă de un suport biblic sau 
din scrierile spiritului profeţiei. Poate alegerea de a fixa astfel de limite pentru 
sine nu trebuie blamată; în zilele noastre, orice dorinţă după puritate merită lău-
dată, cel puţin la nivelul motivaţiei. Dar în final, doar îndrumările lui Dumnezeu 
sunt şi împuterniciri66, iar atunci când creştinii depăşesc aceste limite create de 
60. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 135; Solii alese, vol. 3, pp. 287-288.
61. https://www.audioverse.org/english/sermons/recordings/20158/revelations-final-generati-
on.html.
62. https://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Pritikin.
63. „Author Joshua Harris Kisses His Faith Goodbye: «I Am Not a Christian»” în CBN News, 
28 iulie 2019.
64. Joshua Harris, Boy Meets Girl: Say Hello to Courtship (Sisters, OR: Multnomah Publishers, 
2000).
65. Idem, pp. 141-143, 157-158, 161-162; a se vedea şi I Kissed Dating Good-bye (Sisters, OR: Mult-
nomah Publishers, 1997), p. 219.
66. Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, p. 333.

om, nu ar trebui să le confunde cu păcat împotriva lui Dumnezeu.
Stricta respectare a scrierilor inspirate ca protecţie împotriva extremismului 

printre membrii consevatori ai bisericii a fost demonstrată recent de două in-
cidente în care prezentul autor a fost implicat. Primul a avut loc cu ocazia unui 
articol online pe care l-am scris acum câţiva ani intitulat „Hristos şi Crăciunul”67, 
care expune dovezile din spiritul profeţiei pentru o abordare echilibrată, centrată 
pe Hristos, a celebrării acelei sărbători. Pe măsură ce răspunsurile curgeau în 
secţiunea de comentarii, a devenit tot mai clar că mulţimea extrem de împotri-
vitoare, de tipul „Crăciunul este păgân” a fost cu totul atacată în punctul sensibil 
de citatele lui Ellen White despre Crăciunul în cămin şi biserică, la care s-a făcut 
referire în articol68. Dacă unele păreri au fost în final schimbate este greu, dacă 
nu imposibil de determinat, dar ce a devenit clar din dialogul care a urmat arti-
colului este că cei care se opun sărbătoririi Crăciunului în orice formă nu au nicio 
idee coerentă despre cum să abordeze citatele inspirate care iau o poziţie foarte 
diferită de a lor. Multe persoane au mărturisit că nu au văzut anterior aceste cita-
te din Ellen White, presupunând simplu că din cauza originii păgâne a sărbătorii, 
Ellen White nu ar fi putut avea nimic bun de spus despre aceasta.

Al doilea incident a avut loc mai recent, când o mare congregaţie adventistă din 
comunitatea mea a construit o replică a chipului din Daniel 2 care să stea în faţa 
bisericii lor, făcută în legătură cu efortul evanghelistic în desfăşurare. Unii s-au 
simţit ofensaţi de acea statuie, numind-o „idolatrie”. Dar protestatarii nu au părut 
să aibă decât puţin sau chiar nimic de spus când, la propunerea mea, un prieten 
a postat pe reţelele sociale un citat al lui Ellen White despre importanţa folosirii 
replicilor din hârtie a fiarelor din Daniel şi Apocalipsa ca ajutoare evanghelistice 
vizuale.69

Ne este de folos să ne amintim că majoritatea adventiştilor care au cedat ade-
menirii extremismului conservator tind să fie cei care cred cu putere în scrierile 
lui Ellen White. Deşi sfatul corector al penei ei cu privire la punctele anterioare 
(şi altele) nu pot schimba părerile ferme, în experienţa mea am descoperit că 
acest sfat tinde să amorţească şi chiar să întoarcă impulsul acestor cauze din 
rândurile membrilor conservatori ai bisericii din punct de vedere teologic. Îm-
potrivirea generală a adventiştilor conservatori din anii recenţi în faţa ereziilor 
precum fixarea de date apocaliptice şi anti-trinitarianism aduce o mărturie re-
marcabilă tiparului despre care vorbesc.

Din mulţii mei ani de implicare în mişcarea ultimei generaţii – care merge până 
67. Kevin Paulson, „Christ and Christmas”, ADvindicate.com, 18 decembrie 2016.
68. Ellen White, Căminul adventist, pp. 478-479, 482-483; Review and Herald, 26 decembrie 
1883; 17 decembrie 1888.
69. Idem, Evanghelizare, p. 204.



Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii Gânduri de încheiere

280 281

cu cel puţin patruzeci de ani în urmă – am descoperit că poveştile de groază po-
pulare spuse cu privire la cei care cred în TUG sunt umflate peste dimensiunile 
lor în rândurile mişcării. Truismul jurnalistic „o ştire rea are cele mai multe copii” 
poate primi cea mai mare parte din vină pentru aceasta, fără a mai menţiona 
abilitatea lumii interconectate de a amplifica voci zeloase şi izolate, în ceea ce 
priveşte orice ideologie sau părere particulară. Înţelepciunea lui Jonathan Swift 
este cel mai bine amintită în această privinţă: „Este nebunia prea multora aceea 
de a confunda ecoul unei cafenele din Londra cu vocea împărăţiei.”70

Vorbind ca unul care călătoreşte mult şi predică des despre subiectele cuprinse 
în TUG, cred că este corectă afirmaţia că profilul credinciosului obişnuit în acest 
concept teologic este unul al devotamentului profund faţă de Hristos, cuplat cu 
seriozitate morală, dar înflăcărat în iubirea de viaţă şi de celilaţi, nefiind deraiat 
câtuşi de puţin în înclinaţiile extremiste descrise mai sus. Cu siguranţă există 
excepţii de la această regulă, dar în rândurile celor care aderă la TUG astfel de 
excepţii nu constituie – cel puţin din observaţiile mele – mai mult de o mică, deşi 
deseori foarte vocală, minoritate.

La final, aceleaşi scrieri inspirate care susţin învăţăturile TUG dezaprobă genul 
de pietate extremistă, creată de om, pe care unii au amestecat-o în mod ilegitim 
cu TUG. La fel ca în toate lucrurile spirituale, sfatul scris al lui Dumnezeu trebuie 
să rămână autoritatea noastră supremă când evaluăm orice teorie sau standard 
de conduită (Isaia 8:20; Faptele apostolilor 17:11). Acel sfat inspirat oferă aceleaşi 
bariere de protecţie împotriva fanatismului pe care îl oferă şi împotriva îngădu-
inţei de sine. Doar acel sfat, şi nu noţiunile create de om despre echilibru şi sănă-
tate spirituală, vor reuşi să înjunghie fiara întunecată a fanatismului. „Ce spune 
Domnul?” trebuie să fie întrebarea pusă fiecărei afirmaţii doctrinale sau morale 
de către creştin, fie ea permisivă sau restrictivă.

Mai multe despre analiza ştiinţifică neinspirată

O problemă majoră în provocările recente adresate TUG este sprijinirea pu-
ternică pe părerile ştiinţifice neinspirate ca mod de a construi puncte doctrinale 
cheie.71 Dovezile sugerează că mulţi critici ai TUG abordează scrierile inspirate 
cu un cadru doctrinal deja fixat, în acest fel determinând care premise inspirate 
se potrivesc sau nu cadrului neinspirat pe care l-au fixat deja. Avertizarea lui Isus 
împotriva învăţării „ca învăţături nişte porunci omeneşti” (Matei 15:9) se aplică 
tuturor creştinilor şi tuturor adventiştilor de ziua a şaptea – indiferent de ideile 
70. Jonathan Swift citat de Rick Perlstein, Before the Storm: Barry Goldwater and the Unmaking of 
the American Consensus (New York: Hill and Wang, 2001), p. vii.
71. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, pp. 37, 51-57, 58-62, 
63-64, 80, 81, 82, 84, 87-98, 106, 108, 110, 114-115, 117, 119-121, 151, 154, 157, 159, 165-166, 169-173, 
180, 182, 188-189, 190, 197, 206, 209-215, 218, 232-235, 251, 262, 282.

pe care le îndrăgesc, de practicile pe care le urmează sau de locurile pe care le 
ocupă în spectrul teologic conservator sau liberal.

Un articol recent care atacă TUG încearcă să pună această teologie într-un 
cadru prestabilit, împărţind versiunile sesizate ale acestui concept în cinci (5) 
categorii: (1) TUG „poartă”; (2) TUG „a laicului”; (3) TUG „istorică”; (4) TUG 
„conservatoare”; şi în final (5) TUG „în curs de dezvoltare”72. Citind aceste es-
timări diferite, nu am putut să nu mă gândesc că asemenea „feliere şi tăiere” ar 
putea fi făcute credinţei adventiste de ziua a şaptea în general, creştinismului în 
sensul său cel mai larg sau chiar oricărei ideologii, fie ea sacră sau seculară.

Odată, când m-am confruntat cu întrebări complicate cu privire la o posibilă 
relaţie, un prieten apropiat m-a avertizat asupra pericolului „analizării excesive”. 
Gânduri de acelaşi fel mi-au venit în minte când am citit estimarea de mai sus a 
TUG. În final, singura măsură autentică a oricărei doctrine sau practici pentru 
creştinul adventist de ziua a şaptea este învăţătura sfatului scris al lui Dumnezeu 
(Isaia 8:20; Faptele apostolilor 17:11). Să luăm din nou în considerare următoa-
rele avertismente inspirate privitoare la autoritatea noastră spirituală supremă:

„«Aşa vorbeşte Domnul: Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se 
sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul!» (Ieremia 17:5) Părerile 
oamenilor învăţaţi, deducţiile ştiinţei, crezurile sau hotărârile consiliilor eclezi-
astice, atât de numeroase şi contradictorii, cum sunt şi bisericile pe care ele le 
reprezintă, glasul majorităţii – nici una şi nici toate acestea laolaltă nu trebuie 
privite ca dovadă pentru sau împotriva vreunui punct al credinţei religioase.”73

„Biblia n-a fost scrisă numai pentru cei învăţaţi; dimpotrivă, ea a 
fost destinată oamenilor de rând. Marile adevăruri necesare pentru 
mântuirea noastră ne sunt prezentate tot aşa de clar ca şi lumina zi-
lei; nimeni deci nu va fi dus în rătăcire şi nu va pierde cărarea, cu 
excepţia celor care urmează propria lor judecată în loc să urmeze 
voinţa lui Dumnezeu, care este aşa de clar descoperită în Cuvântul 
Său. Nu trebuie să primim învăţăturile nici unui om drept învăţături 
ale Sfintelor Scripturi, ci personal trebuie să studiem Cuvântul lui 
Dumnezeu.”74

„Când erorile apar şi sunt prezentate drept adevărul Bibliei, cei 
care au o vie legătură cu Hristos nu se vor încrede în ce spune pasto-
rul, ci la fel ca bereeni aleşi, ei vor cerceta Scripturile în fiecare zi ca 

72. Marcos Torres, „The Unbearable Failure of Last Generation Theology, Part 1: The Spectrum” 
în Compass, 5 iulie 2019.
73. Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 595.
74. Idem, Calea către Hristos, p. 89.
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să vadă dacă ce li se spune este aşa.”75

„O propoziţie din Scripturi este de mai mare valoare decât zece mii 
de idei sau argumente omeneşti.”76

Etichete fără rost

Un alt defect vădit al atacurilor recente aduse TUG este folosirea unor etichete 
care sunt şi fără rost, şi ofensatoare. Etichetarea, cu siguranţă, este de neevitat în 
orice schimb de idei, în ciuda inadecvării cu totul inevitabile a acestor cuvinte în 
a identifica corect tiparele de gândire de care oamenii se ataşează. Împotrivirea 
pioasă a unora faţă de etichetele puse într-un cadru spiritual sau religios poate fi 
înţeleasă, dar nimeni nu a elaborat încă mijloace care să funcţioneze şi prin care 
o astfel de categorisire să fie efectiv înlăturată.

Oricum, unele etichete negative recente, puse asupra TUG şi a susţinătorii ei, 
pot fi privite în mod corect ca lipsite de rost, ofensatoare şi în orice caz nefolo-
sitoare.

În al patrulea articol al seriei noastre am vorbit despre eticheta „legalistă” şi am 
comparat utilizarea sa populară în adventismul contemporan cu diferite utili-
zări ale sintagmelor „ascultare legalistă” şi „religie legalistă” din scrierile lui Ellen 
White – sintagme folosite consecvent de profetul modern cu referire la fiinţele 
omeneşti care se luptă să fie sfinte în propria putere, fără convertire77. Dar o se-
rie de etichete şi mai puţin folositoare, care pot fi cu uşurinţă numite fără rost, 
sunt cele care se învârt în jurul pretinselor învăţături ale numitului Pelagius, un 
călugăr britanic din secolul al V-lea d. Hr., a cărui teologie a păcatului şi mântu-
irii a fost condamnată de biserica medievală.78 Pelagius, pentru cei care nu ştiu, 
s-a opus doctrinei păcatului originar formulată de Augustin.79 Etichetele asociate 
acestui nume ţin de vulgaritatea teologică populară ataşată învăţăturilor celor 
care cred că creştinii au un rol activ în procesul mântuirii biblice.

Cărţile recente care atacă TUG folosesc în mod repetat eticheta „pelagiană” 
cu referire la ideile legate de mântuire care diferă de ale lor80 şi aplică această 

75. Idem, From the Heart, p. 297.
76. Idem, Mărturii pentru comunitate, vol. 7, p. 71.
77. Idem, Hristos lumina lumii, pp. 172, 523; Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, p. 94; 
Solii alese, vol. 3, p. 189; SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1077; Review and Herald, 10 aprilie1895; 
Youth’s Instructor, 27 mai 1897.
78. https://en.wikipedia.org/wiki/Pelagius
79. Ibidem.
80. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 118; George R. 
Knight, End-Time Events and the Last Generation: The Explosive 1950s (Nampa, ID: Pacific Press 
Publishing Assn, 2018), pp. 109, 117; Martin F. Hanna, Darius W. Jankewicz şi John W. Reeve 

etichetă învăţăturilor TUG81. Dar adevărul este că aceasta este cea mai fără rost 
etichetă din discursul teologic creştin, din moment ce nimeni nu ştie cu siguranţă 
care era, de fapt, învăţătura lui Pelagius. Un autor, într-o carte recentă care se 
opune TUG, recunoaşte aceasta:

„Ar trebui menţionat chiar aici că se ştie foarte puţin despre Pelagius şi viaţa 
lui, iar nicio scriere de a sa nu s-a păstrat. (…) Prin urmare, când voi folosi de 
acum înainte numele «Pelagius» mă voi referi de fapt la o poziţie teologică mai 
degrabă decât la ceea ce omul Pelagius a crezut de fapt.”82

Ce afirmă de fapt autorul este că această etichetă este în mod esenţial fără rost, 
că este o pensulă cu care oricine poate picta, din moment ce nimeni nu ştie de 
fapt care erau învăţăturile acestui om.

Tot ce ştim despre el sau învăţăturile sale este de la oponenţii săi.83 (Cine dintre 
noi şi-ar dori ca noi înşine sau crezurile noastre să rămână în amintire în acest 
fel?) Scrierile lui Pelagius par să fi fost şterse cu totul – ceva ce catolicismul me-
dieval chiar era în stare să facă. Drept rezultat, orice referire la aceste crezuri 
făcută de pretinşii acoliţi sau adversari este fără valoare, iar într-o instanţă jude-
cătorească aceasta ar fi respinsă ca mărturie indirectă.

Aşa-numita teologie „semi-pelagiană” este identificată în cartea de mai sus ast-
fel:

„Prin harul Său, Dumnezeu ia parte la procesul (mântuirii) şi îi 
ajută pe oamenii doritori în drumul lor spre cer. Mântuirea astfel 
înţelească este rezultatul unei colaborări (…) sinergice dintre Dum-
nezeu şi oameni.”84

Altundeva în cartea aceasta, semi-pelagianismul este definit drept crezul că 
„oamenii pot colabora în lucrarea mântuirii”85. Cartea continuă să susţină că „au 
fost mulţi semi-pelagianişti în rândurile (adventismului timpuriu) care au avut 
nevoie de mesajul că mântuirea este doar de la Dumnezeu, şi nu vine în urma 
colaborării cu Dumnezeu”86.

(editori), Salvation: Contours of Adventist Soteriology (Berrien Springs, MIA: Andrews University 
Press, 2018), pp. pp. x, 4, 5, 166-170, 182, 184, 262, 268-275, 283-285, 297.
81. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 105.
82. M. Hanna, D. Jankewicz şi J. Reeve (editori), Salvation: Contours of Adventist Soteriology, p. 
100.
83. https://en.wikipedia.org/wiki/Pelagius
84. M. Hanna, D. Jankewicz şi J. Reeve (editori), Salvation: Contours of Adventist Soteriology, p. 
103.
85. Ibidem, p. 271.
86. Ibid., p. 285.
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Am putea întreba cum diferă această învăţătură cimentată cu această etichetă 
nocivă de pasaje biblice atât de clare precum 2 Corinteni 7:1; Filipeni 2:12-13; 
Coloseni 1:28-29 şi de multele citate87 ale lui Ellen White pe care le-am menţio-
nat în aceste articole şi care vorbesc clar despre colaborarea divino-umană ca şi 
cale spre mântuire?

Etichete ofensatoare

Dar etichete mult mai ofensatoare – şi din anumite motive, ridicole – au fost 
folosite de un anume autor în cărţi recente care combat TUG. Mă refer aici la uti-
lizarea repetată într-una dintre aceste cărţi a cuvintelor „disidenţă” şi „disidenţi” 
cu referire la cei care susţin TUG88. Definiţia dată de acest autor „disidentului”, 
luată din dicţionar („a diferi de sau a dezaproba”89) este aplicată oponenţilor lui 
teologici în următorul citat:

„Simplu spus, cele două mişcări ale ultimei generaţii care s-au ridi-
cat în anii 1950 diferă de, sau dezaprobă, poziţia conducerii oficiale 
a denominaţiunii.”90

Un alt autor de acest fel a sugerat, de asemenea, că TUG a fost accentuată în 
principal de lucrări „independente” şi „auto-sustenabile” încă din vremea lui M. 
L. Andreasen91 – ignorând în mare măsură impactul părerilor vădite, moderne, 
de curent principal ale liderilor (inclusiv unul la fel de recent ca preşedintele ac-
tual al Conferinţei Generale (Kevin Paulson este un apropiat al preşedintelui Ted 
Wilson, n.ed.), menţionate în primul articol al acestei serii92.

Ca cineva să vorbească despre „poziţia conducerii oficiale a denominaţiunii”93 
în legătură cu problemele ridicate în anii 1950 crează confuzie din două motive 
cruciale. Primul, „conducerea oficială a denominaţiunii” nu are nicio autoritate 

87. Ellen White,  Faptele apostolilor, p. 482; Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 694; vol. 6, p. 
147; Christian Service, p. 96; SDA Bible Commentary, vol. 7, pp. 920, 972; This Day With God, 
p. 72; From the Heart, p. 181; Review and Herald, 22 iulie 1890; 26 octombrie 1897; 26 iunie 
1900; Signs of the Times, 24 noiembrie 1887; 15 decembrie 1887; 15 noiembrie 1899; Manuscript 
Releases, vol. 18, p. 74.
88. G. Knight, End-Time Events and the Last Generation, pp. 9, 14, 16, 19, 24, 25, 35, 36, 55, 59, 72, 
75, 81, 82, 93, 102.
89. Ibidem, p. 9.
90. Ibid.
91. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 38. Pentru 
acceleaşi acuzaţii nefondate, vezi Tiberiu Nica, Jurnal de Sabat, 30 mai 2020, pe contul de Fa-
cebook, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea – Conferinţa Moldova (https://www.facebook.
com/153653838010224/videos/1102970413419711) n.ed.
92. Vezi pp. 56-59 ale acestei cărţi.
93. G. Knight, End-Time Events and the Last Generation, p. 9.

în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea de a stabili crezurile denominaţiunii fără 
votul Conferinţei Generale în cadrul sesiunii sale. Vederile controversate promo-
vate în cartea Questions on Doctrine cu privire la aspecte precum natura umană a 
lui Hristos94 nu au fost niciodată însuşite printr-un vot al Conferinţei Generale.

De aceea, se induce în special în eroare, atunci când cartea citată mai sus caută 
să pună în opoziţie ceea ce autorul numeşte „partida Conferinţei Generale” şi 
„câteva corpuri disidente din anii 1950 şi anii care au urmat”95. Din moment ce 
Conferinţa Generală în sesiune, nu şi-a însuşit niciodată modificările teologice 
introduse prin cartea Questions on Doctrine (QOD) – sau o altă poziţie în dez-
baterea în desfăşurare asupra naturii umane a lui Hristos, la drept vorbind – a 
prezenta susţinătorii QOD drept „partida Conferinţei Generale”, iar pe oponenţii 
ei drept „disidenţi” înseamnă a lăsa o impresie profund eronată.

Conferinţa Generală, de fapt, are o definiţie oficială pentru mişcările şi organi-
zaţiile disidente, neloiale. O găsim în Manualul Bisericii:

„Deşi toţi membrii au drepturi egale în biserică, niciun membru sau 
nicio grupare de membri nu poate să iniţieze o mişcare, să formeze o 
organizaţie sau să încurajeze urmărirea atingerii vreunui obiectiv sau 
învăţarea vreunei doctrine sau solii care nu este în armonie cu obiec-
tivele şi principiile religioase fundamentale ale Bisericii Adventiste 
de Ziua a Şaptea.”96

Dacă cineva nu este în stare să dovedească cum TUG contrazice principii-
le religioase fundamentale ale Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea aşa cum au 
fost votate la sesiunea Conferinţei Generale, acea persoană nu are absolut niciun 
drept să identifice propria tabără teologică drept „partida Conferinţei Generale”, 
iar pe cele care diferă de perspectiva sa drept „disidente”.

Al doilea motiv pentru care se crează confuzie când se prezintă teologia con-
troversată din Questions on Doctrine drept adventism „oficial” – aşa cum autorul 
cărţii în cauză a afirmat în mod repetat97 –  este că originile poziţiilor doctrinale 
avute de apărătorii TUG se întind departe în anii timpurii ai adventismului, până 
la începutul său. Este drept să spunem că dovezile prezentate în această serie de 
articole arată că, dacă privim la crezurile însuşite de adventiştii de ziua a şaptea 
proeminenţi de-a lungul istoriei noastre, s-ar putea construi mult mai uşor ar-
gumente că cei care se opun TUG din biserica de azi se califică mai bine drept 
„disidenţi”. Să nu uităm cuvintele învăţatului anglican Geoffrey Paxton din 1977, 
94. Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine (Washington, D.C: Review and Herald 
Publishing Assn, 1957), pp. 50-65.
95. G. Knight, End-Time Events and the Last Generation, p. 35.
96. Manualul bisericii, ediţia 2016, p. 59; a se vedea şi p. 62 (în eng.).
97. G. Knight, End-Time Events and the Last Generation, pp. 15, 24, 26-27, 29, 31, 42, 103, 107-108.
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scrise după ce a cercetat mai mult de un secol de literatură şi crezuri adventiste:
„Doctrina desăvârşirii ultimei generaţii este apropiată inimii teolo-

giei adventiste.”98

În lumina celor de mai sus, cineva se poate întreba dacă utilizarea repetată 
a etichetei „disident” de către autorul în discuţie nu este mai degrabă un efort 
de a-i considera pe oponenţii săi teologici ca persoane periferice în ce priveşte 
denominaţiune, efort diferit de încercarea directă de a analiza valoarea biblică a 
diferitelor poziţii contrare sau credibilitatea apărătorilor, ca purtători de cuvânt 
ai bisericii.

Alţi termeni ofensatori şi de-a dreptul fără rost folosiţi de acelaşi autor sunt 
„sectant” şi „sectarism”99 – blesteme teologice de mică valoare pentru cei pentru 
care autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu este supremă, indiferent de etichetele 
răutăcioase folosite de oponenţi pentru a marginaliza crezuri şi practici nedorite. 
În caz că unii au uitat, creştinii timpurii care trăiau în Imperiul Roman erau de 
asemenea numiţi „sectanţi” sau „disidenţi”100.

Mai mult, ca un om să se identifice pe sine cu ceea ce el numeşte „partida 
Conferinţei Generale” în această dispută teologică şi ca el să folosească eticheta 
„disident” aşa de nestingherit împotriva celor de o părere diferită, devine o ironie 
deranjantă, chiar monstruasă, când realizezi că autorul cărţii citate a comparat 
recent metodele folosite de conducerea Conferinţei Generale cu cele ale Ger-
maniei naziste şi papalităţii medievale101, iar ulterior a comparat în mod public 
metodele folosite de prezentul preşedinte al Conferinţei Generale cu cele ale lui 
Adolf Hitler, Iosif Stalin şi Mao Zedong102.

Deşi nu-mi doresc să vorbesc aspru, mi se pare ciudat, chiar înspăimântător, 
că aceasta este aceeşi persoană care susţinea cândva că mişcarea TUG  „afişează 
consecvent o atitudine critică împotriva bisericii şi conducerii ei”, pretinzând că 
TUG dezlănţuie „forţe puternice pentru a implica numeroşi adventişti în atitu-

98. Geoffrey J. Paxton, The Shaking of Adventism (Wilmington, DE: Zenith Publishing Co, 1977), 
p. 114.
99. G. Knight, End-Time Events and the Last Generation, pp. 33, 72.
100. A se vedea Michael Grant, The Roman Emperors: A Biographical Guide to the Rulers of Imperial 
Rome, 31 B.C. to A.D. 476 (New York: Charles Scribner’s Sons, 1985), p. 38; Miriam Griffin, 
Nero: The End of a Dynasty (New Haven: Yale University Press, 1984), p. 133; Stephen Williams, 
Diocletian and the Roman Recovery (New York: Methuen, Inc, 1985), p. 163; H.H. Scullard, From 
the Gracchi to Nero: A History of Rome from 133 B.C. to A.D. 68 (New York: Routledge, 2003, fifth 
edition), pp. 362-363, 366.
101. G. Knight, „Catholic or Adventist: The Ongoing Struggle Over Authority + 9.5. Theses” în 
Unity 2017 Conference, 12 iunie 2017.
102. G. Knight „Adventism’s Shocking Fulfillment of Prophecy” în Spectrum, 28 august 2018.

dini şi activităţi schismatice”103. Nu pot să nu observ inconsecvenţa crasă do-
vedită de această persoană când vorbeşte negativ despre „atitudini şi activităţi 
schismatice”, din moment ce ulterior a apărat în mod public dreptul anumitor 
formaţiuni teritoriale ale bisericii globale de a sfida politica corespunzător votată 
a Conferinţei Generale104.

Adventism prezentat greşit

Alţi participanţi la dialogul teologic prezent au luat numele bisericii lor în râs, 
declarând că poziţii doctrinale opuse celei luate de TUG reprezintă „adventis-
mul”105. Dar în absenţa unui vot în cadrul sesiunii Conferinţei Generale, nicio 
poziţie nu poate fi identificată în mod corect ca oficial „adventistă”. Cei care sus-
ţin că opoziţia faţă de TUG este sinonimă cu „adventismul” nu reuşesc să ofere 
o unitate de măsură proprie prin care crezurile „adventiste” sunt diferite de cele-
lalte crezuri. Ideea este că nici majoritatea conducătorilor bisericii, a profesorilor 
de teologie, nici cea a membrilor obişnuiţi ai bisericii nu poate reprezenta poziţia 
oficială a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea decât dacă Conferinţa Generală, 
în cadrul unei sesiuni convocate în mod corespunzător, aprobă respectiva poziţie 
doctrinală.

Cu siguranţă, multe poziţii cu care TUG este de acord nu au primit nici ele 
aprobarea Conferinţei Generale în sesiune. Dar din nou, observăm că anumiţi 
oponenţi ai TUG devin peste măsură de încântaţi să-i prezinte pe cei cu o păre-
re diferită de a lor drept presupuse persoane „marginale” şi „în afara curentului 
principal”. Ei, şi noi toţi am face mai bine să ne concentrăm asupra mărturiei 
colective a penei inspirate ca autoritate supremă în probleme de credinţă şi prac-
tică.

Dovedirea armoniei inspirate

Cum ne apropiem de încheierea acestei serii de articole, nu pot afirma de su-
ficiente ori că numai dovedirea armoniei depline între scrierile inspirate – în 
interiorul Bibliei, în interiorul scrierilor lui Ellen White şi între cele două – dă 
speranţa aducerii adevăratei unităţi Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Isus a 

103. G. Knight, End-Time Events and the Last Generation, p. 78.
104. G. Knight, „The Role of Union Conferences in Relation to Higher Authorities” în Spectrum, 
7 octombrie 2016.
105. Adelina Alexe, „Last Generation Theology, Part 7: Biblical Perspectives: Justification”, 7 iu-
nie 2019; „Last Generation Theology, Part 8: Biblical Perspectives: Sanctification”, 13 iunie 2019; 
„Last Generation Theology, Part 13: Final Thoughts”, 19 iulie, 2019. A se vedea şi comentariul lui 
Mike Manea la articolul lui Kevin Paulson, „Pledoarie pentru teologia ultimei generaţii, partea a 
III-a: Natura umană a lui Hristos,” 4 septembrie 2019, în care el identifică opoziţia faţă de TUG 
ca fiind poziţia „adventistă”.
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declarat că Cuvântul adevărului Tatălui Său este mijlocul prin care urmaşii Lui 
trebuie să devină una (Ioan 17:17-21). Când totul va fi spus şi făcut, niciun alt 
mijloc nu va fi de ajuns.

Orice adventist de ziua a şaptea care a studiat Biblia cu creştini de alte credinţe 
ştie că, dacă unitatea Scripturii nu este arătată deplin asupra unui anumit subiect, 
sunt greu de obţinut deciziile pentru credinţa noastră din partea acestor persoa-
ne. Când un creştin evanghelic dintr-un asemenea context citează Coloseni 2:14-
16 privitor la Sabat sau 2 Corinteni 5:8 privitor la moarte sau Apocalipsa 20:10 
privitor la pedeapsa celor răi sau oricare alt text care pare la o primă citire să 
contrazică diferite crezuri adventiste, nu putem ignora aceste versete, întorcân-
du-ne la cele care sunt evident în favoarea poziţiei noastre. Mai degrabă, trebuie 
să arătăm însemnătatea versetelor aparent problematice, în context şi în lumina 
mesajului Bibliei. Doar atunci ne putem aştepta să câştigăm credinţa oamenilor 
în credincioşia Bibliei şi mesajul advent.

Acelaşi lucru este adevărat pentru controversele din interiorul Bisericii Ad-
ventiste de Ziua a Şaptea. Deşi ambele tabere din controversa ultimei generaţii 
au eşuat uneori în a demonstra această armonie inspirată, defectul principal al 
atacurilor recente împotriva TUG, aşa cum a fost arătat în această serie de ar-
ticole, este eşecul în a lua în considerare dovezile inspirate la îndemână care în-
torc disputa în favoarea acestei teologii. Autorul prezent a încercat, în schimb, să 
dovedească în prezenta serie de articole felul în care dovezile inspirate citate de 
criticii TUG se află în armonie deplină cu dovezile în favoarea ei.

Concluzie: Teologia bisericii rămăşiţei sub un alt nume

Vorbind despre punctele fundamentale de credinţă ale Bisericii Adventiste de 
Ziua a Şaptea, nr. 13 este intitulat „Rămăşiţa şi misiunea ei” şi afirmă:

„Biserica universală este compusă din toţi aceia care cred cu adevă-
rat în Hristos. Totuşi, în zilele sfârşitului – într-o perioadă de apos-
tazie foarte răspândită – o rămăşiţă a fost chemată să păzească po-
runcile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Această rămăşiţă anunţă 
sosirea ceasului judecăţii, proclamă mântuirea prin Hristos şi ves-
teşte apropierea revenirii Sale. Această proclamare este simbolizată 
de cei trei îngeri din Apocalipsa 14. Ea coincide cu lucrarea judecăţii 
din ceruri şi are ca efect o lucrare de pocăinţă şi reformă pe pământ. 
Fiecare credincios este chemat să participe personal la această acţi-
une mondială de mărturisire. (Daniel 7:9-14; Isaia 1:9; 11:11; Ieremia 
23:3; Mica 2:12; 2 Corinteni 5:10; 1 Petru 1:16-19; 4:17; 2 Petru 3:10-
14; Iuda 3, 14; Apocalipsa 12:17; 14:6-12; 18:1-4).”106

106. Manualul bisericii, ediţia 2016, p. 166-167 (în eng.)

Aici, simplu spus, se regăseşte inima TUG. Motivul existenţei Bisericii Adven-
tiste de Ziua a Şaptea este cuprins în următoarele două versete – menţionate în 
declaraţia de credinţă de mai sus – din cartea Apocalipsei:

„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa 
seminţei ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia 
lui Isus Hristos.” (Apocalipsa 12:17, KJV)

„Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi 
credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:12)

Viziunea unei rămăşiţe credincioase, ascultătoare şi victorioase din poporul 
care se declară a fi al lui Dumnezeu este formulată prima data în scrierile pro-
fetice ale Vechiului Testament (ex: Isaia 11:11; Ioel 2:32; Mica 2:12; 4:7; 5:3,7-8; 
Ţefania 3:13). Multe dintre aceste versete întrezăresc această rămăşită în conte-
xul primei şi celei de-a doua veniri a lui Mesia. Lucrul acesta este în special făcut 
clar în pasajul din Ţefania menţionat deja în seria noastră de articole în legătură 
cu profeţiile din Apocalipsa:

„Rămăşiţa lui Israel nu va mai săvârşi nelegiuire, nu va mai spune 
minciuni şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Căci 
se vor hrăni şi se vor culca şi nimeni nu-i va înspăimânta.” (Ţefania 
3:13, KJV; a se vedea Apocalipsa 14:5)

La fel ca rămăşiţa descrisă în versetele de mai sus, rămăşiţa prezentată în Apo-
calipsa este arătată ca păzitoare credincioasă a poruncilor fără vină, prin puterea 
harului transformator al lui Dumnezeu (Apocalipsa 12:17; 14:5,12). Într-adevăr, 
prin credinţa lui Isus, aşa cum se arată în Apocalipsa 14:12, are loc această păzire 
fără vină a poruncilor.

Un critic recent al TUG insistă că punctul fundamental de credinţă nr. 10 al 
BAZŞ, intitulat  „Experienţa mântuirii”, păstrează o presupusă „tăcere cu privire 
la desăvârşire”107. Însă această declaraţie de credinţă, aşa cum este citată chiar în 
acea carte, vorbeşte despre „eliberarea de sub stăpânirea păcatului” prin experi-
enţa îndreptăţirii şi a sfinţiri.108

Dacă mai păcătuieşti, eliberarea de păcat nu a avut încă loc. A fost nevoie de 
un singur păcat pentru a-i scoate pe primii noştri părinţi din Eden, iar apostolul 
Iacov arată clar – vorbind despre judecata finală în lumina poruncilor lui Dum-
nezeu – „căci cine păzeşte toată legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face 
vinovat de toate” (Iacov 2:10).

Senatorul Connecticutului, Abraham Ribicoff, în discursul său prin care l-a no-

107. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 104.
108. Manualul bisericii, ediţia 2016, p. 165 (în eng.); citat de J. Moskala şi J. Peckham (editori), 
God’s Character and the Last Generation, p. 103.
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minalizat pe senatorul George McGovern la Convenţia Naţional Democratică 
din 1968, şi-a descris colegul de Senat drept „un om fără vicleşug”109. Mai mult 
ca sigur, senatorul McGovern – prin natură nepretenţios şi modest – a fost jenat 
de această distincţie; nu multe persoane din orice domeniu, cu atât mai puţin 
din politică, pot fi descrişi astfel. Dar potrivit Scripturii, o întreagă generaţie de 
bărbaţi şi femei va fi declarată într-o bună zi fără vicleşug de Judecătorul suprem, 
de Cel care cercetează inimile (Ţefania 3:13; 1 Petru 2:21-22; Apocalipsa 14:5).

De fiecare dată când văd abţibildul care spune „creştinii nu sunt perfecţi, doar 
iertaţi” simt dezgust. Creştinii pot primi mângâiere din aceasta, dar mă îndoiesc 
că şi altcineva o mai primeşte! Pentru că, într-adevăr, ultimele două milenii au 
stat martore paradei neîntrerupte, dezgustătoare a nedesăvârşirii creştine. Lita-
nia e lungă şi grotească. Rasism. Sclavie. Inchiziţie. Brutalitate industrială. Epu-
rare rasială. Călugări radiind în timp ce ereticii ard. Magnaţi afacerişti declarând 
dreptul lor creştin de a-i lăsa pe muncitori să moară de foame. Bărbaţi în aşter-
nuturi dând foc la două beţe de lemn, pretinzând că-L slăvesc pe Isus. Oameni 
bisericoşi închizând ochii în timp ce trenuri încărcate cu rasa dispreţuită pufăie 
în drum spre soluţia finală.

Şi lista continuă. Raportul istoriei creştine din trecut şi prezent dă un sens du-
reros declaraţiei lui Mahatma Gandhi: „Îmi place Hristosul vostru. Nu îmi plac 
creştinii voştri. Creştinii voştri sunt aşa de diferiţi de Hristosul vostru.”110

Sarcina supremă a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea este să schimbe toate 
acestea, înălţând standardul transcendent al Domnului ei, cu o pietate mai adân-
că şi mai cuprinzătoare decât cea a oricărei alte generaţii trecute de credincioşi. 
Ne amintim cuvintele poetului Edgar Guest: „Mai degrabă aş vedea o predică de-
cât să aud una” sau lamentaţia lui James Baldwin: „Nu pot să cred ce spui pentru 
că văd ce faci.” Cei care vor întâlni generaţia finală de credincioşi vor vedea şi vor 
auzi ultimul mesaj al lui Dumnezeu adresat omenirii. Maiestatea şi splendoarea 
acestei manifestaţii sunt prezentate în citate inspirate precum următorul:

„Când pomii ce nu aduc roade sunt tăiaţi pentru că ocupă pămân-
tul degeaba, când mulţimi de fraţi falşi se deosebesc de cei adevăraţi, 
atunci cei ce erau în umbră vor ieşi în faţă şi cu osanale vor intra în 
rânduri sub steagul Domnului Hristos. Cei care au fost timizi şi ne-
încrezători în ei înşişi se vor declara pe faţă pentru Hristos şi pentru 
adevărul Său. Cel mai slab şi cel mai ezitant din biserică va fi atunci 
ca David – hotărât să facă ceva şi să îndrăznească. Cu cât este mai 

109. Thomas J. Knock, The Life and Times of George McGovern: The Rise of a Prairie Statesman 
(Princeton: Princeton University Press, 2016), p. 409.
110. Mahatma Gandhi citat de Bill Wilson, Christianity in the Crosshairs (Shippensburg, PA: Des-
tiny Image Publishers, 2004), p. 74.

adâncă noaptea pentru poporul lui Dumnezeu, cu atât stelele sunt 
mai strălucitoare. Satana îi va hărţui în mod teribil pe cei credincioşi; 
dar în Numele lui Hristos ei vor ieşi din această situaţie mai mult 
decât biruitori. Atunci, biserica lui Dumnezeu va apărea «frumoasă 
ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile 
lor».”111

În ciuda afirmaţiilor criticilor TUG că victoria lui Hristos „nu are nevoie să fie 
suplimentată”112, că „victoria lui Isus este unică, completă şi netransferabilă şi nu 
poate fi desăvârşită sau suplimentată de niciun grup (cum ar fi ultima genera-
ţie)”113, Ellen White vorbeşte în cuvinte direct opuse acestora în citatul următor:

„Înzestrată cu neprihănirea lui Hristos, biserica este depozitara bo-
găţiei milei, a iubirii şi a harului Său şi, în cele din urmă, trebuie să 
fie văzută în toate splendoarea ei. (…) Darul Duhului Sfânt, bogat, 
abundent şi deplin, trebuie să fie pentru biserica Sa asemenea unui 
zid de foc, pe care puterile răului nu îl pot doborî. Domnul Hristos 
priveşte spre poporul Său, curăţat şi desăvârşit, ca fiind răsplata umi-
linţei, iubirii şi a tuturor suferinţelor Sale, şi reflectarea slavei Sale.”114

Iar în încheiere:
„Mântuitorul nostru este rănit din nou şi supus ruşinii atunci când 

poporul Său nu ţine seama de Cuvântul Său. El a venit în această 
lume şi a trăit o viaţă fără păcat, ca în puterea Sa, poporul Lui să 
poată de asemenea să trăiască o viaţă de nepăcătoşenie. El Şi-a dorit 
ca ei să pună în practică principiile adevărului pentru a arăta lumii că 
harul lui Dumnezeu are puterea de a sfinţi inima.”115

Preşedintele John F. Kennedy a spus cândva: „Avem potenţialul de a fi cea mai 
bună generaţie, sau ultima.”

„Prin harul lui Dumnezeu şi efortul (nostru) sârguincios”116, poporul lui Dum-
nezeu – şi toţi cei care răspund chemării finale a harului Său – au şansa de a fi 
atât cea mai bună generaţie, cât şi ultima.

111. Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 81.
112. Angel Manuel Rodriguez, „Theology of the Last Generation” în Adventist Review, 10 octom-
brie 2013, p. 42.
113. J. Moskala şi J. Peckham (editori), God’s Character and the Last Generation, p. 197.
114. Ellen White, Mărturii pentru pastori şi slujitorii evangheliei, pp. 18-19.
115. Idem, Review and Herald, 1 aprilie 1902.
116. Idem, Tragedia veacurilor, p. 425.
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