
5. Doctrina păcatului
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„Una din piedicile aflate în calea trăirii cu succes a unei 
vieți creștine este eșecul de a înțelege ceea ce învață 
Biblia despre natura păcatului și desăvârșire. (…)  
Dacă modul în care cineva înțelege păcatul este de 
suprafață, desăvârșirea fără păcat nu ar fi o realizare 
imposibilă. Ceea ce conduce la o înțelegere greșită a 
desăvârșirii este înțelegerea defectuoasă a păcatului. 
Dacă păcatul înseamnă în mod simplist o acțiune 
deliberată, voită a ceea ce este cunoscut  a fi rău, atunci 
niciun creștin nu ar trebui să comită acest tip de păcat. 
Dar dacă păcatul include de asemenea starea minții și a 
inimii omului, predilecțiile omului spre păcat, păcatul ca și 
tendință lăuntrică, atunci, desăvârșirea prezintă o 
imagine total diferită. (…) Pretenția unei desăvârșiri fără 
păcat, oricând în această viață pământească, este 
rădăcina mândriei spirituale și a neprihănirii proprii. 
(…) Mântuire doar prin har înseamnă că desăvârșirea 
absolută și nepăcătoșenia (eng. sinlessness) nu pot fi 
realizate aici și acum.”  

Edward Heppenstall, „How Perfect Is "Perfect" or Is Christian Perfection 
Possible?”, Copyright © Biblical Research Institute General Conference of 

Seventh-day Adventists, 23 iulie 1898



„Natura păcatului: chestiunea fundamentală 

Când vine vorba de păcat, există un punct cu care sunt de acord toate părțile 
implicate în discuție. Și anume că înțelegerea pe care o au oamenii cu privire la păcat, 
va determina înțelegerea lor cu privire la mântuire. «Este important să recunoaștem», 
am scris eu în 1992, «că o doctrină inadecvată despre păcat va conduce cu necesitate 
la o doctrină inadecvată despre mântuire.» În acest punct sunt într-un acord clar cu 
susținătorii teologiei ultimei generații, ca Dennis Priebe și frații Standish.” (cont.) 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 93 (Kindle Edition)



Fernando Canale

„Acum aproximativ 30 de ani, pastorul Neal Wilson, pe atunci 
președinte al Conferinței Generale, a recunoscut că «prea mulți 
din oamenii noștri sunt analfabeți doctrinal, iar ca rezultat nu au o 
convingere fermă sau devotament față de această mișcare 
profetică».* Este destul de evident că, de la această declarație, 
analfabetismul doctrinal continuă să crească. (…) De fapt, 
numeroși pastori, profesori și administratori sunt analfabeți 
doctrinal sau au ajuns să adopte doctrine contrare sistemului de 
credințe adventist. (…) Pastorul Neal Wilson a indicat corect că 
analfabetismul doctrinal generează lipsă de convingere și 
devoțiune față de biserică, ca mișcare profetică. Din nefericire, 
analfabetismul doctrinal este sămânța pentru dezbinare, stagnare 
și secularizare. Totuși, în fiecare an noi continuăm să botezăm în 
biserică un număr mare de persoane analfabete doctrinal.” (…)

Fernando Canale, Secular Adventism? Exploring the Link between Lifestyle and Salvation, Peruvian Union University, 2013, p. 102

* Neal Wilson, Adventist Review, „The President Calls for Renewal”, 7 aprilie 1988, p. 12 



Fernando Canale

„Analfabetismul doctrinal este vidul umplut curând de 
secularism. Acestea merg împreună. Dacă nu știi ce să crezi, atunci 
vei crede ce-ți spun alții să crezi. Astfel, am găsit sursa actuală a 
secularizării adventismului în practica pastorală. Dacă pastorii și 
liderii ar fi hrănit turma cu doctrine biblice sănătoase, în 
adventismul contemporan ar exista o secularizare sistematică și o 
dezbinare teologică mai puțin năvalnică.” (…)

Fernando Canale, Secular Adventism? Exploring the Link between Lifestyle and Salvation, Peruvian Union University, 2013, p. 103



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



Formele de singural și plural ale cuvântului  

„PĂCAT”



DOCTRINA
PĂCATULUI

Formele de singural și plural ale cuvântului  

„PĂCAT”



Szallós-Farkas Zoltán

„Pavel începe, în Romani 1:18, un proces riguros de argumentare 
teologică a ideii că starea de ființare a oricărui om (…) este marcată și 
determinată de un factor inerent și intrinsec existenței umane pe care-l 
numește «păcat», folosind substantivul acesta în limba greacă la singular, 
hamartia. Prima culminație concluzivă a liniei argumentative a lui Pavel 
se află în Romani 3:9 în care se afirmă starea general-ontologică a rasei 
umane: (se citează Romani 3:9). Folosind limbajul structurilor sociale 
(…), Pavel redă ideea dominației în ființa umană a unei puteri care 
imprimă o stare de înrobire existențială generalizată a rasei umane. 
Puterea aceasta este numită «păcat», la singular, în versetul 9. Datorită 
acestui factor de înrobire existențială generalizată, oamenii, la modul 
general, «păcătuiesc», adică comit «păcat», la plural. (…) Ceea ce oamenii 
moștenesc genetic este tocmai această stare de ființare determinată de 
prezența interioară a «păcatului» la singular. (…) Păcatul la singular, ca 
putere sau predispoziție, are alte multe sinonime teologice și biblice, 
cum ar fi: «omul vechi» (…), «firea pământească», (…).” 

Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate,  
Editura Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, pp. 259,  260, 261 



Ellen White

„Efortul permanent al lui Satana este de a prezenta greșit  

i) caracterul lui Dumnezeu,  
ii) natura păcatului și  
iii) adevăratele probleme puse în joc în Marea Luptă.  

Denaturările lui  

1) slăbesc obligativitatea Legii divine și  
2) dau oamenilor îngăduinţa să păcătuiască.”

De ce acest studiu?

Tragedia Veacurilor, p. 569.1



Szallós-Farkas Zoltán

Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate,  
Editura Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, p.  327 

„Așadar, desăvârșirea moral-spirituală, în concepția lui Ellen 
White, nu înseamnă «perfect sinlessness», «lipsa desăvârșită de 
păcate», ci «love that is made perfect», «dragostea care este făcută 
desăvârșită» prin prezența Duhului Sfânt în viața persoanei. O 
asemenea persoană este victorioasă, fiindcă nu tolerează în viața 
sa nici supremația păcatului la singular și nici pe cea a păcatului la 
plural.”



1. Dacă și alți teologi adventiști gândesc la fel ca profesorul Szallós; 
2. Dacă ideea este adventistă sau se regăsește și în alte biserici; 
3. Dacă „păcat” la singular are în Romani și în Biblie și sensul de „păcat” la plural; 

4. Cum descrie Pavel starea rasei umane?; 
5. Prin care păcat a intrat moartea în lume: singular sau plural?; 
6. Dacă Isus a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi.



George Knight

„Actele individuale de încălcare a legii sunt păcate. Dincolo de 
aceasta, ele sunt simptomele exterioare ale PĂCATULUI; 
manifestarea vizibilă a naturii și inimii păcătoase. Ideea biblică poate 
fi portretizată grafic după cum urmează: 

PĂCAT ➔ păcate”

1. Dacă și alți teologi adventiști gândesc la fel ca profesorul Szallós  

George Knight, The Pharisee’s Guide to Perfect Holiness, Pacific Press PA, 1992, p. 48



George Knight

„Doctorul Knight vede o diferență esențială între «PĂCAT» și 
«păcate». ”

1. Dacă și alți teologi adventiști gândesc la fel ca profesorul Szallós  

Martin Weber,  Who’s Got the Truth?, Calvary Connections, 1995, p. 41



John Peckham

„Dacă păcatul este considerat doar ca acțiuni care sunt alese liber, 
atunci cineva poate ajunge fără păcat prin forța voinței sale. Pe de altă 
parte, dacă păcatul este ceva mai mult decât acțiuni alese liber, dacă 
este de asemenea o dispoziție înclinată a condiției umane cu tendințe 
nealese spre rău, atunci s-ar părea că oamenii nu ar fi capabili să 
biruiască desăvârșit păcatul (…) prin forța voinței lor, deoarece voința 
umană ar fi și ea infestată de păcat.”

1. Dacă și alți teologi adventiști gândesc la fel ca profesorul Szallós  

Jiri Moskala, John Peckham, God’s Character and the Last Generation, Kindle Edition, p. 17 (John Peckham, “Great Controversy Issues,”)



Alister E. McGrath

„Pentru Augustin, umanitatea este afectată universal de păcat ca o 
consecință a căderii (…) umanitatea nu are control asupra păcătoșeniei. 
Ea este ceva care contaminează viața de la naștere și o domină de 
acolo înainte. Este o stare asupra căreia oamenii nu au un control 
decisiv. Augustin înțelege că umanitatea este născută cu o dispoziție 
păcătoasă înnăscută, cu o înclinație inerentă spre actul de a păcătui. 
Păcatul cauzează astfel păcate: starea implicită de păcătoșenie cauzează 
acte individuale de păcat. Augustin dezvoltă acest punct făcând 
referire la trei analogii importante: păcatul originar ca «boală», 
«putere» și ca «vină».”

2. Dacă ideea este adventistă sau se regăsește și în alte biserici

Alister E. McGrath, Christian Theology – an Introduction, Wiley-Blackwell, 2013, p. 70, ediția a doua



Concordia

„După căderea în păcat, omenirea a fost scufundată într-o stare prin 
care noi suntem păcătoși din momentul conceperii.” 

„Păcatul originar nu este un păcat efectiv care este comis. El este 
inerent naturii, substanței și esenței umanității.”  

„Ca de la o rădăcină, de la păcatul originar pornesc toate celelalte păcate. 
De la cădere, deci, nu există nicio diferență între natura și esența 
omenirii și păcatul originar, deoarece natura este coruptă prin păcat.”  

2. Dacă ideea este adventistă sau se regăsește și în alte biserici

Concordia, The Lutheran Confessison, Concordia Publishing House, Saint Louis, 2006, pp. 471, 476, 511



Martin Luther

„(…)aşa cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume şi moartea 
prin păcat; şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru 
că toţi au păcătuit (Romani 5:12). Apostolul vorbește aici de păcatul 
originar și nu de păcatul efectiv. (…) El spune «păcat» vorbind despre 
singularul doar unuia. Dacă ar fi dorit să fie înțeles că ar vorbi de păcatul 
efectiv, ar fi folosit pluralul așa cum face mai departe (…).”  

2. Dacă ideea este adventistă sau se regăsește și în alte biserici

Luther: Lectures on Romans, editor Wilhelm Pauck, The Westminster Press, 1961, pp. 165, 166



John Calvin

„Prin urmare, păcatul originar este o depravare ereditară și coruperea 
naturii noastre, răspândit în toate părțile sufletului predându-ne cu 
neplăcere mâniei divine și producând în noi acele fapte pe care 
Scriptura le numește «faptele firii pământești». Aceasta este într-
adevăr ceea ce Pavel numește frecvent păcat.” 

2. Dacă ideea este adventistă sau se regăsește și în alte biserici

John Calvin, Institutes of the Christian Religion, Philadelphia: Presbyterian Board of Publications, vol. 1, p. 229



Conceptul de „păcat” la singular, identificat ca păcat originar, fire pământească, carne etc., care 
conduce la acte numite „păcat” la plural, este regăsit în creștinismul primar și reformațiune, deci 
nu își are originea în procesul de dezvoltare al doctrinei adventiste, este o doctrină care aparține 

creștinismului, nu o doctrină care aparține adventismului, este o doctrină care are la bază 
gândirea patristică, nu gândirea construită pe principiul Sanctuarului și al temei marii lupte.

CONCLUZII:



3. Dacă „păcat”, la singular, are în Romani și în Biblie, și sensul de „păcat” la plural



Romani 4:8 Romani 5:13, 20 Romani 6:1-2, 10-12, 14 Romani 7:7, 8, 9 Romani 8:2-3 Romani 14:23

Versete foarte clare din Romani, unde păcat la singular indică spre un act de călcare a 
legii și nu spre o stare moștenită ereditar

3. Dacă „păcat” la singular are în Romani și în Biblie și sensul de „păcat” la plural



Ioan 9:41 Fapte 7:60 1 Corinteni 15:56 2 Tesaloniceni 2:3 1 Petru 2:22 1 Ioan 3:8, 9 (KJV)

Versete foarte clare din Biblie, unde păcat la singular indică spre un act de călcare a 
legii și nu spre o stare moștenită ereditar

3. Dacă „păcat” la singular are în Romani și în Biblie și sensul de „păcat” la plural



Plata păcatului:

„Numit în teologie «păcatul originar», păcatul adamic nu apare în datele 
biblice a fi un factor de vinovăție etică sau morală. Deși moștenit genetic, 
păcatul la singular nu-i conferă omului vină.” 

Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate,  
Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, p. 261

„Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” - Romani 6:23

3. Dacă „păcat” la singular are în Romani și în Biblie și sensul de „păcat” la plural



Păcatul la singular este călcarea legii:

„Oricine face păcat, face și fărădelege; și păcatul este fărădelege.” - 1 Ioan 3:4 

„Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul odată făptuit, 
aduce moartea.” - Iacov 1:15 

3. Dacă „păcat” la singular are în Romani și în Biblie și sensul de „păcat” la plural



2 Corinteni 5:21 Evrei 4:15

3. Dacă „păcat” la singular are în Romani și în Biblie și sensul de „păcat” la plural



În Biblie nu se face distincție între păcat la singular și păcat la plural. 
Păcatul la singular este călcarea legii, și nu starea moștenită ereditar.

CONCLUZII:



Szallós-Farkas Zoltán

„Pavel începe, în Romani 1:18, un proces riguros de argumentare teologică 
a ideii că starea de ființare a oricărui om, iudeu sau păgân, este marcată și 
determinată de un factor inerent și intrinsec existenței umane pe care-l 
numește «păcat», folosind substantivul acesta în limba greacă la singular, 
hamartia. Prima culminație concluzivă a liniei argumentative a lui Pavel se 
află în Romani 3:9 în care se afirmă starea general-ontologică a rasei 
umane. (Se citează Romani 3:9). Folosind limbajul structurilor sociale ale 
unei orânduiri sclavagiste specifice Imperiului Roman contemporan lui, 
Pavel redă ideea dominației în ființa umană a unei puteri care imprimă o 
stare de «înrobire» existențială generalizată a rasei umane. Puterea 
aceasta este numită «păcat»,  la singular, în versetul 9. Datorită acestui 
factor de înrobire existențială generalizată, oamenii, la modul general, 
«păcătuiesc», adică comit «păcat», la plural.” 

Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate,  
Editura Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, pp. 259,  260 

4. Cum descrie Pavel starea rasei umane?



Szallós-Farkas Zoltán

„Ceea ce oamenii moștenesc genetic este tocmai această stare de ființare 
determinată de prezența interioară a «păcatului» la singular. Pavel exprimă 
această stare de fapt spunând că «printr-un singur om [căsătoria lui Adam și 
Eva face din doi o singură entitate colectivă, Mat. 19:5] a intrat păcatul 
(singular) în lume și prin păcat (singular) a intrat moartea» (Rom. 5:12). (…) 
Păcatul la singular, ca putere sau predispoziție, are alte multe sinonime 
teologice și biblice, cum ar fi: «omul vechi» (…), «firea pământească» (…), 
«carnalitate» (…), «sinele» (…).”

Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate,  
Editura Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, pp.  260, 261 

5. „prin care păcat a intrat moartea” în lume. 
                                                                         Care, singular sau plural?



Szallós-Farkas Zoltán

„Este evident empiric și de bun simț să recunoaștem că Isus nu putea fi 
ispitit în «fiecare / toate» lucrurile într-un mod identic nouă, fiindcă în 
secolul întâi al erei noastre oamenii nu puteau fi confruntați cu gama de 
ispite pe care le întâmpinăm noi în secolul al XXI-lea. Nu existau în aceea 
eră: ispite via internet, jocuri electronice sau plăcerile oferite de spațiul 
virtual. Traducerea corectă a expresiei grecești kata panta este «în toate 
felurile» sau «deplin».”

Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate,  
Editura Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, p.  270

6. Dacă Isus a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi.



Fernando Canale

„Slujirea pastorală și administrația joacă un rol direct în 
secularizarea stilului de viață adventist.”

Fernando Canale, Secular Adventism? Exploring the Link between Lifestyle and Salvation, Peruvian Union University, 2013, p. 106



Ellen White

„Domnul dorește ca fiecare suflet care pretinde a crede adevărul să 
cunoască bine acest adevăr. Vor apărea profeți falși care îi vor înșela 
pe mulți. Tot ce poate să fie zguduit va fi zguduit. Prin urmare, oare 
nu se cuvine ca fiecare credincios să înțeleagă dovezile credinței noastre? 
În loc de a avea atât de multe predici, ar trebui să se cerceteze mai 
îndeaproape Cuvântul lui Dumnezeu, explicându-se Scripturile text 
cu text și căutând dovezile puternice prezentate, care susțin 
doctrinele fundamentale ce ne-au adus în locul în care suntem 
acum, pe platforma adevărului veșnic. Sufletul meu este foarte 
întristat când văd cât de repede vor primi amăgirile lui Satana și cât 
de repede vor fi fermecați de o sfințenie falsă, unii dintre cei care au 
avut lumina și adevărul. Când se vor îndepărta de pietrele de hotar 
puse de Domnul ca să putem înțelege poziția în care ne aflăm în 
conformitate cu profeția, oamenii nu vor mai ști încotro se 
îndreaptă.”

Ellen White, Manuscrisul 185, 1897, redat în Evanghelizare p. 363.3



Ellen White

„Pretutindeni în jurul nostru se află din abundență învățături false, 
o evlavie falsă, o credință falsă, dintre care multe par să fie corecte. 
Vor veni învățători înveșmântați ca niște îngeri ai luminii și, dacă va 
fi cu putință, îi vor înșela chiar și pe cei aleși. Dacă doresc să nu fie 
înșelați de urzeala minciunilor pe care le va inventa Satana, tinerii 
trebuie să învețe cât pot de mult din adevăr. Ei trebuie să trăiască în 
lumina neprihănirii lui Hristos. Ei trebuie să fie înrădăcinați și 
întemeiați în adevăr, ca să le poată împărtăși altora lumina pe care o 
primesc.”

Ellen White, The Youthʹs Instructor, 22 aprilie 1897, redat în  Evanghelizare, p. 364.2


