
ÎN CĂUTAREA IDENTITĂȚII



Moștenirea luminii2



1. Marea mișcare adventă – identitate pierdută

Identificăm un factor principal care ne-a condus la pierderea moștenirii și ne-a făcut să ne pierdem identitatea adventistă

2. Strigătul de la miezul nopții și ușa închisă  
3. Vino să-ți arăt mireasa! (Miresele încurcate)

Analizăm cum a fost înțeleasă parabola celor zece fecioare în timpul dezvoltării marii mișcări advente

4. Drumul păcatului 
5. Ispășirea, ultimul drum al păcatului

Analizăm modelul biblic prin care se plătește/iartă păcatul

6. Doctrina păcatului – păcatul la singular și plural în Biblie, în special în epistola lui Pavel către Romani

Analizăm învățătura despre păcat din suportul de curs al profesorului Zoltán Szallós-Farkas, Universitatea Adventus 

7. Sub lege 
8. Desăvârșirea, un drum fără sfârșit

O nouă confirmare că lucrarea lui Dumnezeu în noi se va finaliza cu absența păcatului înainte de revenirea lui Isus



1. Ce înțelegeți prin termenul „secular”?

2. Care dintre următoarele domenii credeți că s-au secularizat în adventism? 
☑ Sursele de autoritate, 
☑ Sistemul teologic, 
☑ Stilul de viață, 
☑ Metoda de interpretare a profeției, 
☑ Altele. 

3. Care credeți că este cauza secularizării domeniilor pe care le-ați ales din lista de 
mai sus?

4. Discuțiile și dezbinările teologice din adventism privesc: 
☑puncte neînsemnate de credință, 
☑ credinței noastre.



IDENTITATEA PIERDUTĂ



MAREA MIȘCARE ADVENTĂ… IDENTITATE PIERDUTĂ



Ellen White

„Noi trebuie să avem lumină în noi înşine. Nu credeţi orice, doar 
pentru că alţii spun că este adevăr. Luaţi-vă Biblia şi cercetaţi 
personal. Rugaţi-l pe Dumnezeu să pună Duhul Său peste voi, ca 
să puteţi cunoaşte adevărul şi să-i înţelegeţi principiile. Dacă 
dobândiţi o experienţă de felul acesta, nimic nu vă mai poate 
despărţi de adevăr.”

Un pericol

Materialele 1888, p. 120



Preocupați?



„Odată, o fetiță m-a întrebat:  
– O să vorbiți în această după-amiază? 
– Nu, în această după-amiază n-am să vorbesc, i-am răspuns. 
– Îmi pare foarte rău, a spus ea, credeam că veți vorbi și mi-am invitat câteva 
prietene. Vreți, vă rog, să-i spuneți predicatorului din această după-amiază să 
folosească cuvinte simple, ca să le putem înțelege și noi? Vreți să-i spuneți că 
noi nu înțelegem cuvintele mari, precum «îndreptățire» și «sfințire»? Noi nu 
știm ce înseamnă aceste cuvinte. 

Rugămintea fetiței conține o lecție demnă de luat în seamă de către 
educatori și predicatori. Nu sunt mulți cei care ar face bine dacă ar asculta 
cererea? «Vorbiți în cuvinte simple căci noi nu înțelegem ceea ce vorbiți.» 
Faceți-vă explicațiile clare, pentru că eu știu că sunt mulți care nu înțeleg 
mult din ceea ce li se spune. Lăsați ca Duhul Sfânt să vă formuleze cuvântul, 
debarasându-l de orice balast. Vorbiți în limbajul copiilor, ținând cont că 
sunt mulți de vârstă mare, printre ei, dar care au o înțelegere de copii mici.”  

Ellen White, Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, p. 254



MARTIN WEBER

„«Chiar nu știu ce să cred cu privire la evanghelie. Totul este atât 
de confuz.»  

«Sora mea din Loma Linda mi-a trimis casetele lui Graham 
Maxwell, și cu adevărat m-au ajutat să înțeleg dragostea lui 
Dumnezeu. Apoi Morris Venden a venit la o adunare de tabără și a 
susținut o vedere diferită despre evanghelie.  Dar tot ceea ce a zis 
avea, de asemenea, sens – asta până am cumpărat o carte de 
George Knight, care părea că ridică întrebări cu privire la 
înțelegerea fratelui Venden cu privire la neprihănirea prin 
credință. Săptămâna trecută, la școala de Sabat, instructoarea 
noastră a citit dintr-un articol scris de Ralph Larson, pe care îl avea 
în dosarele ei, din Our Firm Foundation, ale cărui citate din Ellen 
White păreau a contrazice atât pe Knight cât și pe Venden.”

Martin Weber, Who’s Got the Truth?, Calvary Connection, 1995, p. 5



MARTIN WEBER

„Confuzia aceasta exprimă dilema în care se găsesc mii de 
adventiști preocupați. Cu cât citesc mai mult despre evanghelie, cu 
atât sunt mai tulburați. Cinci lideri spirituali convingători spun cu 
toții lucruri diferite, cu toate acestea toți par a fi bărbați sinceri, 
chibzuiți.”

Martin Weber, Who’s Got the Truth?, Calvary Connection, 1995, p. 5



ELLEN WHITE

„Înainte de ultima extindere a lucrării apostaziei va fi o confuzie a 
credinței. Nu vor exista idei clare și definite cu privire la taina lui 
Dumnezeu. Adevărurile vor fi pervertite unul după altul.”

Ellen White, The Signs of the Times, 28 mai 1894, par. 1



ADVENTISMUL ASTĂZI

Adventismul biblic Adventismul evanghelic Adventismul progresiv

Revelație

Sistem

Profeție

Stil de viață

Sola Scriptura

Sanctuar / ML

Interpretare istorică

Este esențial pentru 
mântuire

Surse multiple

Evanghelie / Luther

Int. ist. este greșită

Nu este esențial 
pentru mântuire

Surse multiple

Evanghelie / Luther 
Evoluție

Int. ist. este greșită

Nu este esențial 
pentru mântuire



Biserica întotdeauna cu un pas în urma lumii



FERNANDO CANALE

„Căutarea după adevărul biblic și înțelegere teologică, ca parte a 
vieții noastre creștine, a dispărut. Unde sunt tinerii și bătrânii care 
se adună împreună pentru a studia Biblia, pentru că doresc să 
cunoască adevărul și chiar să avanseze în descoperirea de noi 
adevăruri? Sunt câțiva, dar ei sunt excepția, nu regula. Există mai 
multe servicii de laudă și concerte, decât studiu biblic serios, 
personal și al comunității.”

Fernando Canale, Secular Adventism? Exploring the Link between Lifestyle and Salvation, Peruvian Union University, 2013, p. 31



FERNANDO CANALE

„Biserica a fondat universități, care la rândul lor au format 
adventiști intelectuali. Aceștia au venit în biserică și în lume cu noi 
întrebări, pentru care pastorii noștri nu au un răspuns biblic. Noi 
pregătim tinerii noștri în rigoarea intelectuală a multor discipline – 
cu excepția studiului Scripturii, adevărata știință a mântuirii. Când 
se întorc acasă cu multe întrebări nerăspunse, găsesc puțin ajutor 
chiar la pastori. Unde merg să găsească răspunsuri? Ei merg la 
internet  și la librăriile noastre. Ce cărți le vindem? Cel mai mult le 
vindem cărți scrise de autori evanghelici.”

Fernando Canale, Secular Adventism? Exploring the Link between Lifestyle and Salvation, Peruvian Union University, 2013, p. 31





La pag 70 se spune: „De 
exemplu, să luăm afirmația, numai 
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu 
pentru noi. Dacă ea este adevarată 
exclude alte surse de revelație și 
autoritate (…) exclude și scrierile lui 
Ellen White." 

La pagina 146 se recomandă 
practicarea disciplinelor spirituale 

La pp. 192-193 se vorbește despre viața 
de după moarte 

La pp. 212-213 se vorbește împotriva 
Sabatului și pro duminică 

La pp. 214-215 se spune că orice hrană 
este curată conform Bibliei

https://www.adventist.ro/index/sugestii-de-lectura-cine-esti-tu-sa-judeci-invata-sa-distingi-adevarul-adevarul-pe-jumatate-si-minciuna/ accesat 3 decembrie 2019

https://www.adventist.ro/index/sugestii-de-lectura-cine-esti-tu-sa-judeci-invata-sa-distingi-adevarul-adevarul-pe-jumatate-si-minciuna/








FERNANDO CANALE

„La începutul lui ianuarie 2001 am primit o invitație pentru a participa 
la trei conferințe internaționale despre credință și știință, organizate 
de Conferința Generală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea (2002-2004). 
În timpul întâlnirilor am înțeles că dezbinările teologice adânci care 
operează în prezent în Biserica Adventistă nu vor dispărea din inerție sau 
prin pronunțări administrative. În schimb, existența lor va seculariza 
mentalitatea generației tinere, transformând adventismul într-o 
denominațiune evanghelică postmodernă. (…) În timpul lecturilor mele 
am descoperit că pentru a păstra și atrage tinerii, slujirea și închinarea 
evanghelică  devine postmodernă, ecumenică, îndepărtându-se 
progresiv de Scriptură și se apropie de Biserica Romano-Catolică. Spre 
surprinderea mea am înțeles că adventiștii biblici urmează aceeași cale. 
Cel mai probabil adventiștii, împrumutând liber și fără critică gândirea 
teologică și practica misionară din puțurile surselor evanghelice, 
construiesc idei filozofice nebiblice pe care le putem găsi în urmă, în 
tradiția teologică Romano-Catolică.”

Fernando Canale, The Eclipse of Scripture and the Protestantization of the Adventist Mind:  
Part 1: The Assumed Compatibility of Adventism with Evangelical Theology and Ministerial Practices,  

Journal of the Adventist Theological Society, 21/1-2 (2010):133-165



FERNANDO CANALE

„De ce se secularizează teologia evanghelică? Răspunsul la această 
întrebare este simplu. Teologia evanghelică și cea romano-catolică 
se secularizează pentru că ele clădesc pe surse seculare, fundațiile 
lor hermeneutice, învățătura și practica. (…) Noi trebuie să 
înțelegem că nu putem copia fără critică teologie, metode 
pastorale și ritualuri de închinare, fără a pune în pericol adevărul 
biblic, în mod serios. Știu că te întrebi de ce. Motivul este simplu. 
Teologia adventistă clădește pe principiul sola, tota și prima 
Scriptura. Contrar, teologia evanghelică, chiar și cea a lui Luther și 
Calvin, neglijează principiul sola, tota și prima Scriptura și 
construiește pe sursele multiple ale principiului teologiei. Acest 
principiu a apărut odată cu opinia romano-catolică că Dumnezeu 
se descoperă prin rațiune (filozofie și știință), tradiție, experiență 
spirituală/mistică și Scriptură.”

Fernando Canale, Secular Adventism? Exploring the Link between Lifestyle and Salvation, Peruvian Union University, 2013, p. 33



PAUL AL VI-LEA

„Biserica respectă și stimează aceste religii necreștine pentru că ele 
sunt expresia vie a sufletului unui vast grup de oameni. Ei duc în 
interiorul lor ecoul a mii de ani de căutare după Dumnezeu, o 
cercetare care este incompletă, dar deseori făcută cu mare 
sinceritate și neprihănire a inimii. Ei posedă un patrimoniu 
impresionant de texte religioase profunde. Ei au învățat generații 
de oameni cum să se roage.”

Paul al VI-lea, Evangelii Nuntiandi, 53



https://evangheliavesnica.ro/ecumenismul-ii-semina-verbi-2/
Ecumenismul II - Semina Verbi



JONATHAN HILL

„Mișcările cu cea mai mare influență asupra creștinismului 
timpuriu au fost școlile filozofice grecești.”

Jonathan Hill, Istoria gândirii creștine, Editura Casa Cărții, Oradea, 2007, p. 14



FERNANDO CANALE

„În acest capitol voi prezenta trei căi prin care opiniile lui Luther 
despre îndreptățire ca sfințire, devin o cauză principală în 
secularizarea stilului de viață adventist.”

Fernando Canale, Secular Adventism? Exploring the Link between Lifestyle and Salvation, Peruvian Union University, 2013, p. 53



FERNANDO CANALE

„Hermeneuticile evanghelice sunt înrădăcinate în filozofia 
neoplatonică, discontinuitatea dintre Vechiul și Noul Testament, 
nemurirea sufletului, experiența instantanee, supranaturală a 
îndreptățirii doar prin credință. (…) teologia și practica 
evanghelică se secularizează deoarece se bazează pe sursele 
seculare ale teologiei și pe principiile hermeneutice seculare.”

Fernando Canale, Secular Adventism? Exploring the Link between Lifestyle and Salvation, Peruvian Union University, 2013, pp. 34, 35



FERNANDO CANALE

„La începutul secolului al XXI-lea, dezbinările teologice din 
adventism nu privesc puncte minore de interpretare biblică, ci 
«stâlpii credinței noastre».”

Fernando Canale, Secular Adventism? Exploring the Link between Lifestyle and Salvation, Peruvian Union University, 2013, p. 104



ELLEN WHITE

„În lucrarea de educare a tinerilor din școlile noastre, este dificil să menții 
influența Duhului lui Dumnezeu și în același timp să te conduci după 
principii greșite. Lumina, care strălucește asupra acelora care au ochi să 
vadă, nu poate fi amestecată cu întunericul ereziei și erorii care se găsește în 
atât de multe din manualele recomandate studenților din colegiile noastre. 
Atât profesorii, cât și elevii au considerat că, pentru a dobândi educație, 
este necesar să studieze operele scriitorilor care învață necredincioșia, 
pentru că lucrările lor conțin ceva perle de gândire. Însă cine este cel 
care le-a inspirat? Dumnezeu și numai Dumnezeu, pentru că El este 
sursa oricărei lumini. Oare toate lucrurile esențiale pentru sănătate, 
pentru creșterea noastră spirituală și pentru natura morală nu se găsesc 
în paginile scrierilor sfinte? Nu este oare Domnul Hristos capul nostru 
care trăiește? Și oare nu trebuie să creștem până la statura deplină de 
bărbați și femei? Oare ar putea un izvor necurat să îndulcească apele? De ce 
trebuie să ne bălăcim prin mulțimea de greșeli conținute în lucrările 
păgânilor și necredincioșilor, de dragul de a obține beneficiul câtorva 
adevăruri intelectuale, când avem la dispoziția noastră tot adevărul?”

Ellen White, Principii fundamentale ale educației creștine, p. 167.1



ELLEN WHITE

„Ca pregătire pentru lucrarea creștină, mulți cred că este esențial 
să dobândească o cunoaștere aprofundată a scrierilor istorice și 
teologice. Ei cred că aceste cunoștințe le vor fi un ajutor în 
predicarea evangheliei. Însă studiul lor laborios în ce privește părerile 
oamenilor tinde să ducă mai degrabă la o slăbire a lucrării lor, decât la 
o întărire a ei. Când văd librării pline cu volume groase de lucrări 
istorice și teologice, mă gândesc: De ce aș cheltui bani pentru ceea 
ce nu este pâine?”

Ellen White, Divina vindecare, p. 442



ELLEN WHITE

„Şi, într-o mare măsură, teologia, aşa cum este studiată şi predată, nu 
este altceva decât un raport al speculaţiilor omeneşti, care nu slujeşte 
decât pentru a «întuneca sfatul prin cuvinte fără pricepere». Prea 
adesea, motivul pentru care sunt acumulate aceste multe cărţi nu 
este atât din dorinţa de a obţine hrană pentru minte şi suflet, cât 
din ambiţia de familiarizare cu filozofi şi teologi, din dorinţa de a 
prezenta poporului, creştinismul în termeni şi formulări elevate.”

Ellen White, Divina vindecare, p. 442



ELLEN WHITE

„Aceia care au văzut adevărul, au simțit importanța lui și au avut o 
experiență în lucrurile lui Dumnezeu trebuie să-i învețe o doctrină 
sănătoasă pe copiii lor. Lor trebuie să li se facă cunoștință cu marii 
stâlpi ai credinței noastre, motivele noastre pentru care suntem 
adventiști de ziua a șaptea, de ce suntem chemați așa cum au fost 
chemați copiii lui Israel, a fi un popor deosebit, o națiune sfântă, 
separată și distinctă de toți ceilalți oameni de pe fața pământului. 
Aceste lucruri trebuie să li se explice copiilor într-un limbaj 
simplu, ușor de înțeles; și pe măsură ce anii se adună, lecțiile date 
să fie potrivite cu creșterea capacității lor, până când temelia 
adevărului a fost așezată în mod clar și profund.”

Ellen White, Mărturii, vol. 5, p. 330



ELLEN WHITE

„Ereziile se ridică acum în mijlocul poporului lui Dumnezeu și vor 
continua să se ridice. Pe măsură ce ne apropiem de timpul 
sfârșitului, minciuna va fi amestecată cu adevărul, în așa fel încât 
numai cei care sunt călăuziți de Duhul Sfânt vor fi în stare să 
distingă adevărul de rătăcire. (…) Cei care sunt călăuziți de 
Cuvântul Domnului vor face cu siguranță deosebirea dintre adevăr 
și minciună, dintre păcat și neprihănire.”

Ellen White, Manuscrisul 43, 1907, par. 20



ELLEN WHITE

„Textul din Scriptură, care mai presus de toate celelalte a fost 
temelia și stâlpul central al credinței advente, a fost acesta: «Până vor 
trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul Locaș va fi curățit».”

Ellen White, Tragedia veacurilor, p. 409



FERNANDO CANALE

„La începutul secolului al XXI-lea, dezbinările teologice din 
adventism nu privesc puncte minore de interpretare biblică, ci 
«stâlpii credinței noastre».”

Fernando Canale, Secular Adventism? Exploring the Link between Lifestyle and Salvation, Peruvian Union University, 2013, p. 104



1. Ce înțelegeți prin termenul „secular”?

2. Care din următoarele domenii credeți că s-a secularizat în adventism? 

☑ Sursele de autoritate 
☑ Sistemul teologic 
☑ Stilul de viață 
☑ Metoda de interpretare a profeției 
☑ Altele 

3. Care credeți că este cauza secularizării domeniilor pe care le-ați ales din lista de 
mai sus?

4. Discuțiile și dezbinările teologice din adventism sunt din cauza: 

unor puncte neînsemnate de credință 
stâlpilor credinței noastre



5. Care ar trebui să fie aportul pastoral și administrativ al bisericii la rezolvarea 
dificultăților abordate în această seară? Dar cel al comitetelor bisericilor, al 
membrilor și al tău personal?

6. În cazul în care veți întâlni dificultăți și șcindări în timp ce aspectele discutate la 
punctul 5 sunt aplicate, cum înțelegeți situația creată și ce soluții credeți că există 
pentru rezolvare – soluțiile să fie aplicate personal.


