
DESĂVÂRȘIREA



DESĂVÂRSIREA…
un drum fără sfârșit



„Despre desăvârșirea creștină (…) 

Nu prea există în sfintele scrieri vreo expresie care să aducă mai multă ofensă decât 
aceasta. Cuvântul desăvârșit este ceea ce mulți nu pot purta. Doar rostirea lui este o 
abominație pentru ei. Și oricine predică desăvârșirea (…) i.e. că se poate obține în această 
viață, riscă să fie considerat de ei mai rău decât un păgân sau un vameș.”  

John Wesley, The Works of the Rev. John Wesley, vol. 5, J&J Harper, 1826, p. 420



„Un adventist zelos mi-a prezentat aceea declarație (Parabolele Domnului Hristos, p. 69) 
imediat după convertirea mea la creștinism de la agnosticism, la vârsta de 19 ani. Am 
citit-o, am crezut-o, am privit la biserica imperfectă de lângă mine și am jurat în mod 
conștient în inima mea că voi fi primul creștin desăvârșit de la Hristos încoace.”  

George R. Knight, Angry Saints, Review and Herald P.A., 1989, p. 148



„Prea multă discuție adventistă despre desăvârșirea caracterului are de-a face cu stilul de 
viață mai degrabă decât cu caracterul. Aceasta este o greșeala tragică.”  

George R. Knight, The Pharisee’s Guide to Christian Perfection, Pacific Press P.A., 1992, p. 192



„Este lucrarea ta să înaintezi înspre desăvârșire făcând îmbunătățiri constante, până 
când în cele din urmă vei fi declarat vrednic să primești viața nemuritoare. Chiar și 

atunci lucrarea de avansare nu va înceta, ci va continua de-a lungul veșniciei.”  

Ellen White către J.E. White, Scrisoarea 123, 1904



„Când mi-a fost arătată starea prezentă a omului privind puterea fizică, mintală și 
morală și ce ar putea deveni el prin meritele lui Hristos, am rămas uimită că se menține 

la un nivel atât de inferior. Omul poate crește în Hristos, care este capul cel viu al 
trupului. Aceasta nu este o lucrare de-o clipă, ci aceea a unei vieți întregi. Crescând zilnic 
în viața spirituală, el nu va atinge statura deplină a omului desăvârșit în Hristos până când 

încetează punerea lui la probă. Creșterea este o lucrare continuă. Oameni cu patimi 
aprinse au de dus o luptă continuă cu eul; dar cu cât e lupta mai grea, cu atât mai 

glorioase vor fi victoria și răsplata veșnică.”  

Ellen White, Mărturii, vol. 4, p. 366.3



„Refacerea în om a chipului Creatorului său, readucerea sa la perfecţiunea în care 
fusese creat, sprijinirea dezvoltării trupului, minţii şi sufletului, astfel încât să poată fi 

împlinit scopul divin avut în vedere la crearea lui, iată care avea să fie lucrarea de 
răscumpărare. Acesta este obiectul educaţiei, marele obiectiv al vieţii.”  

Ellen White, Educație, 15.2



EDUCAȚIE = RĂSCUMPĂRARE, REFACEREA 
CHIPULUI LUI DUMNEZEU



„Pentru a pricepe ce cuprinde lucrarea de educaţie, avem nevoie să luăm în consideraţie atât 
natura omului, cât şi scopul pe care l-a urmărit Dumnezeu prin crearea lui. Trebuie să ţinem 

cont, de asemenea, de schimbarea din condiţia omului, prin faptul că el a ajuns să 
cunoască răul şi de planul lui Dumnezeu de a-Şi atinge, chiar şi în aceste condiţii, scopul 

slăvit în educarea rasei umane.” 

Ellen White, Educație, 14.4

RĂSCUMPĂRARE – REFACEREA CHIPULUI LUI DUMNEZEU



„Atâta timp cât ei au rămas loiali legii divine, capacitatea de a cunoaște, de a se bucura și 
de a iubi avea să crească continuu. Ei aveau să câștige mereu noi comori de cunoștință, 
descoperind noi izvoare de fericire și obținând concepții din ce în ce mai clare despre 

iubirea nemăsurată și de nesecat a lui Dumnezeu.”  

Ellen White, Patriarhi și profeți, 51.1



„Când Adam a ieșit din mâinile Creatorului, era asemănător cu Făcătorul lui, ca natură fizică, mintală și 
spirituală. «Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său» (Geneza 1:27), iar scopul Lui a fost ca omul să descopere 

cu atât mai mult acest chip, cu cât trăia mai mult — să reflecte din ce în ce mai fidel slava Creatorului. Toate 
facultățile sale puteau fi dezvoltate; capacitatea și vigoarea lor trebuia să crească neîncetat. Pentru 

exercitarea lor, s-a deschis un orizont larg și un câmp glorios. Tainele universului vizibil — «minunile 
Aceluia a cărui știință este desăvârșită» (Iov 37:16) — îl invitau pe om să le studieze. Privilegiul său cel mare 

era să aibă o comuniune directă, față-n față și de la inimă la inimă, cu Făcătorul său. Dacă I-ar fi rămas loial 
lui Dumnezeu, toate acestea ar fi fost ale lui pentru totdeauna. De-a lungul veacurilor nesfârșite, el ar fi 

continuat să dobândească noi comori ale cunoașterii, să descopere izvoare proaspete de fericire și să obțină 
concepții mereu mai clare, legate de înțelepciunea, puterea și iubirea lui Dumnezeu. Ar fi împlinit din ce în 

ce mai mult scopul creării sale și ar fi reflectat din ce în ce mai fidel slava Creatorului.” 

Ellen White, Educație, 15.1



„De la primul licăr de speranţă din sentinţa pronunţată în Eden şi până la ultima 
făgăduinţă slăvită a Apocalipsei; «ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile 

lor» (Apocalipsa 22:4), povara fiecărei cărţi şi a fiecărui pasaj din Biblie este desfăşurarea 
acestei teme minunate - ridicarea omului - puterea lui Dumnezeu, «care ne dă biruinţa 

prin Domnul nostru Isus Hristos!» - 1 Corinteni 15:57.” 

Ellen White, Educație, pp. 125-126



„Credinţa în Domnul Hristos ca Răscumpărător al lumii cere acceptarea unei minţi 
iluminate şi controlate de o inimă care poate discerne şi aprecia valoarea comorii cereşti. 

Această credinţă este nedespărţită de pocăinţă şi transformarea caracterului. A avea 
credinţă înseamnă a găsi şi accepta comoara Evangheliei, cu toate îndatoririle cerute de ea.” 

Ellen White, Parabolele Domnului Hristos, p. 112.4



Filipeni 1:6; 2:13



„În consiliile cerului Domnul a plănuit să refacă caracterul stricat, pervertit al oamenilor și 
să restaureze în ei chipul moral al lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta este numită taina 
evlaviei. Hristos, singurul născut din Tatăl și-a asumat natura umană, a venit în 

asemănarea cărnii păcătoase pentru a condamna păcatul în carne. (…) Remediul pentru 
păcătos a fost de un caracter supranatural.”  

Ellen White, Signs of the Times, 2 iulie 1896



„Dumnezeu este cel care circumcide inima.  
Întreaga lucrare este a Domnului, de la început la sfârșit.”  

Ellen White către J.E. White, Scrisoarea 123, 1904



„I-am spus ei, că păcatul nu este ghinionul omului, ci vina sa. Omul nu a fost un păcătos 
din cauza circumstanțelor sau din cauza educației sale sau a temperamentului său, ci 

prin alegere voită.”  

Ellen White către Bangs Lizzie [?], Scrisoarea 57, 1876, par. 4 



„Niciunul nu poate invoca circumstanțele, educația și temperamentele sale ca o scuză 
pentru că trăiește în rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Păcătoșii sunt așa prin propira lor 

alegere deliberată.”  

Ellen White, From the Heart, p. 151.3



„Nimeni nu poate fi forțat să păcătuiască. În primul rând trebuie să fie câștigat 
consimțământul său; sufletul trebuie să ia o hotărâre în legătură cu actul păcătos, mai 

înainte ca pasiunea să domine asupra rațiunii sau nelegiuirea să triumfe asupra conștiinței. 
Ispitirea, deși puternică, nu este niciodată o scuză pentru păcat.”  

Ellen White, Mărturii, vol. 5, p. 177.2



„Nu stă în puterea Satanei să forțeze pe cineva să păcătuiască. Păcatul este actul individual 
al păcătosului. Înainte ca păcatul să existe în inimă trebuie dat consimțământul voinței, 
și imediat ce acesta este dat păcatul este triumfător și iadul se bucură. Dar nu există 
nicio scuză pentru păcat, fie mare sau mică. Hristos a fost oferit ca refugiu pentru cel 

ispitit. (Citează Evrei 2:16-18 și 4:15-16).”  

Ellen White, Signs of the Times, 18 decembrie 1893, par. 10



„Satana știe că nu poate să-l înfrângă pe om dacă nu reușește să-i controleze voința. El poate 
realiza aceasta înșelându-l, astfel încât să coopereze cu el la călcarea legilor naturii în 
ceea ce privește mâncarea și băutura, ceea ce înseamnă călcarea Legii lui Dumnezeu.”  

Ellen White, General Conference Daily Bulletin, 2 martie 1897, par. 24 (Temperanță, p. 16. 2)



„Nu este păcat mai mare ca necredința. Când în inimă există necredință, există pericol care 
va fi exprimat.”  

Ellen White, Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, p. 132.4



„Nu vom fi considerați vinovați pentru lumina care nu a atins percepția noastră, ci pentru aceea pe care am 
respins-o și căreia ne-am opus. Un om nu poate înțelege adevărul care nu i-a fost prezentat niciodată, și de aceea 

nu poate fi condamnat pentru lumina pe care nu a avut-o niciodată. Dar dacă a avut ocazia să audă solia și să 
cunoască adevărul, dar totuși refuză să îmbunătățească oportunitatea sa, el va fi printre aceia despre care Hristos 
a spus: «Și nu vreți să veniți la Mine, ca să aveți viața!» Aceia care se așază deliberat pe ei înșiși acolo unde nu vor 

avea oportunitatea să audă adevărul, vor fi numărați printre cei care au auzit adevărul, dar au rezistat cu 
persistență dovezilor sale.” 

Ellen White, Review and Herald, 25 aprilie 1893, par. 12



„Omul trebuia să poarte chipul lui Dumnezeu atât în înfăţișarea exterioară, cât și în 
caracter. Numai Hristos singur este «întipărirea Fiinţei» (Evrei 1:3) Tatălui; omul însă a 

fost făcut «după chipul» lui Dumnezeu. Natura sa era în armonie cu voinţa lui 
Dumnezeu. Mintea sa era capabilă să înţeleagă lucrurile dumnezeiești. Sentimentele sale 

erau curate; apetitul și pasiunile lui erau sub controlul raţiunii. El era sfânt și fericit, 
purtând chipul lui Dumnezeu și fiind în perfectă ascultare de voinţa Sa.” 

Ellen White, Patriarhi și profeți, p. 45.2



„Tendințele naturii noastre fizice, dacă nu sunt sub domnia puterilor superioare, în mod 
sigur vor lucra ruină și moarte. Corpul trebuie adus în ascultare. Puterile mai înalte ale 

făpturii trebuie să conducă. Pasiunile trebuie să fie controlate de către voinţă, care trebuie ea 
însăși să se afle sub controlul lui Dumnezeu. Puterea împărătească a raţiunii, sfinţită prin 

harul divin, trebuie să fie stăpână în vieţile noastre.” 

Ellen White, Divina vindecare, p. 130.1



„Patimile inferioare își au locul și rostul lor în trup și lucrează prin el. Cuvintele «carne» sau 
«carnal», sau «poftele cărnii», se referă la natura inferioară, coruptă; carnea prin sine însăși nu 
poate lupta împotriva voinţei lui Dumnezeu. Ni se poruncește să răstignim carnea cu poftele și 
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 sufletului. Iubirea lui 

Dumnezeu trebuie să domnească mai presus de orice; Domnul Hristos trebuie să ocupe un tron 
neîmpărţit. Trupurile noastre trebuie să fie considerate ca fiind proprietatea cumpărată de El. 

Mădularele trupului trebuie să devină unelte ale neprihănirii.” 

Ellen White, Manuscrisul 1, 1888, par. 10



„Trupul trebuie adus în supunere faţă de puterile superioare ale fiinţei omenești. Patimile trebuie 
stăpânite de voinţă, care la rândul ei, să stea sub stăpânirea lui Dumnezeu. Puterea împărătească 
a raţiunii, sfinţită prin har divin, trebuie să controleze viaţa. Puterea intelectuală, forţa fizică și, 

longevitatea depind de legi imutabile.” 

Ellen White, Profeți și regi, p. 488.4



„Când a auzit că între el şi femeie, între sămânţa lui şi sămânţa ei va exista vrăjmăşie, Satana a 
ştiut că lucrarea lui de stricare a naturii omeneşti avea să fie întreruptă, că prin unele mijloace omul 

avea să fie făcut în stare să reziste puterii lui.” 

Ellen White, Patriarhi și profeți, p. 66.1



„Religia lui Hristos schimbă tendințele spre rău ereditare și cultivate. Ea alungă încrederea în sine și 
egoismul, conducându-l pe om să se vadă așa cum este el – slab și păcătos, incapabil să facă 
singur vreun lucru bun. Îl conduce să îl privească pe Isus și privind, el este schimbat după 

asemănarea Sa.” 

Ellen White, Signs of the Times, 8 ianuarie 1902


