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„Adventismul se schimbă și experimentează o criză de identitate și o adâncă dezbinare teologică. Deși, fără îndoială, sunt 
multe cauze în spatele acestei situații actuale, în această serie de două articole am ales să explorăm una: eclipsarea 
Scripturii în mintea și acțiunea bisericii. Eclipsarea Scripturii este: blocarea, acoperirea, estomparea, ascunderea, 
mascarea, învăluirea, tăinuirea, înnegrirea rolului și înțelegerii conținutului Biblic în viața, închinarea, 
spiritualitatea, gândirea și acțiunea credincioșilor adventiști. Eclipsarea Scripturii este întotdeauna parțială. Începe 
cu neglijarea studiului Bibliei și continuă pentru a bloca înțelegerea Scripturii, prin îmbrățișarea de căi culturale 
diferite de gândire și interpretare a Scripturii.  

Ipoteza pe care o explorăm în această serie, este că eclipsarea Scripturii în adventism își are originea, printre alte 
cauze, în procesul de protestantizare a minții adventiste. La rândul lui, acest proces își are originea în convingerea că 
teologia evanghelică este corectă pentru că pleacă de la o aplicare consecventă a principiului sola-tota-prima Scriptura. (…) 

Liderii adventiști încă consideră doctrina sanctuarului ca fiind diferența esențială a unicității adventismului. Totuși, 
ei, implict, încep să folosească Evanghelia ca rol macro hermeneutic pentru interpretarea biblică, construcția teologică și 
metodologiile pastorale. Această mișcare subtilă și implicită în macro hermeneutica metodologiei teologice adventiste, 
devine baza pentru protestantizarea adventismului pe care o experimentăm în secolul al XXI-lea.  

Încet, înțelegerea teologică evanghelică a doctrinei îndreptățirii prin credință, (…) înlocuiește doctrina sanctuarului ca 
viziune macro hermeneutică prin care adventiștii timpurii au interpretat Scriptura (…) 

Oficial, instituțional, liderii adventiști continuă să afirme cu creierele lor doctrinele biblice, în timp ce teologiile și 
practicile evanghelice le modelează progresiv inimile și acțiunile.”

Fernando Canale, The Eclipse of Scripture and the Protestantization of the Adventist Mind: Part 2: From the Evangelical Gospel to Culture,  
Journal of the Adventist Theological Society, 22/1 (2011):102-133. Article copyright © 2011 by Fernando Canale.  

  



„(…) o dinamică importantă din istoria teologiei adventiste, este tensiunea 
dintre cei care au înălțat ceea ce este vizibil adventist în sistemul de credințe 
al denominațiunii și cei care au evidențiat ceea ce este creștin în el. Aceea 
tensiune s-a apropiat de punctul de rupere în era lui 1888. Același lucru este 
adevărat și despre anii 1950 care vor vedea conducerea Conferinței Generale, 
aflată sub influența lui Froom, respingând teologia și influența lui Andreasen.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 35 (Kindle Edition)



„O cale utilizată pentru a face adventismul să apară mai creștin în timpul 
anilor ’40 a fost aceea de a «curăța» publicațiile adventiste în acele arii 
care erau considerate sectare. 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, pp. 33, 34 (Kindle Edition)



„(…) criza 1888 a agitat biserica cu o așa magnitudine, încât denominațiunea 
nu și-a revenit niciodată. (…) 

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

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 24 (Kindle Edition)



George Raymond Knight Roy Adams Szallós-Farkas Zoltán
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M.L. Andreasen este vinovatul pentru existența teologiei ultimei generații (TUG)

„Nu putem sublinia îndeajuns influenţa lui M.L. Andreasen asupra teologiei 
adventiste a secolului XX. Ideile sale teologice ocupă un loc atât de important 
în concepţia adventistă modernă, încât orice credincios se raportează la 
acestea, într-un fel sau într-altul. Indivizii sau grupurile din biserică fie sunt de 
acord cu teologia lui, fie trebuie să reacţioneze împotriva acesteia. Poziţia de 
neutralitate nu este o opţiune pentru aceia care îi înţeleg învăţăturile. 
Andreasen a slujit ca administrator la un colegiu și la Conferinţă, a scris 
cincisprezece cărţi și a fost profesor la colegiu și la seminar. El a fost teologul cel 
mai influent al adventismului în anii 1930 și 1940. Domeniul său special de 
interes a fost Sanctuarul și lucrarea de ispășire a lui Hristos. Cea mai importantă 
contribuţie a sa la teologia adventistă este reprezentată de concepţia cu privire la 
ultima generaţie, concepţie pe care a dezvoltat-o pe deplin în perioada în care a 
publicat prima ediţie a volumului său Sanctuary Service1, în anul 1937. În acest 
capitol, vom studia teologia lui din perioada anilor 1930 și 1940.” 

George Knight, În căutare identității, Editura Viață și Sănătate, București, 2005, p. 136 (ediție electronică) 

1. Cartea a fost publicată în România de editura Zappys cu titlul Serviciul în sanctuar și a fost tradusă de președintele Uniunii Române (1990-1995), Nelu Dumitrescu



„(…) În acest capitol doresc să arăt că înlănțuirea sfințirii, 
desăvârșirii și naturii lui Hristos, care a devenit dominantă printre 
anumite grupuri din adventism astăzi, este o moștenire directă a 
teologiei lui M.L. Andreasen.” 

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

M.L. Andreasen este vinovatul pentru existența  
teologiei ultimei generații (TUG)



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

Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate,  
Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, p. 298 

M.L. Andreasen este vinovatul pentru existența  
teologiei ultimei generații (TUG)



„Teologia ultimei generații a fost 
dezvoltată și popularizată în Biserica 

Adventistă de M.L. Andreasen (…). 
Andreasen a construit pe idei 
preluate de la A.T. Jones și E.J. 
Waggoner. Această teologie a 

introdus un element puternic de 
legalism în anumite sectoare ale 

bisericii, prin pretenția că, 
caracterul lui Dumnezeu 

calomniat de Satana în conflictul 
cosmic, va fi îndreptățit prin viața 
de ascultare, sfântă și desăvârșită, 
a ultimei generații de credincioși.” 

Angel Manuel Rodriguez, Adventist Review, „Theology 
of the Last Generation” („Teologia ultimei generații”),  

20 octombrie 2013

https://www.adventistreview.org/2013-1528-p42, accesat 3 martie 2019

https://www.adventistreview.org/2013-1528-p42


„Între anii 1930 și 1940, M.L. Andreasen avea să dezvolte, în continuare, teologia lui 
Jones, Waggoner și Prescott, cu hristologia ei aparte, în care se menţionează 
înclinaţiile păcătoase.” 

George Knight, În căutare identității, Editura Viață și Sănătate, București, 2005, p. 117 (ediție electronică) 

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

George Knight, În căutare identității, Editura Viață și Sănătate, București, 2005, p. 137 (ediție electronică) 

M.L. Andreasen a continuat teologia lui A.T. Jones și E.J. Waggoner post 1888

Vezi acceași teză în God’s Character and The Last Generation, pp. 24-35, Jiří Moskala, editor (decan Andrews), la care au 
contribuit profesori de la Andrews ca: Darius Jankiewicz, Denis Fortin, Woodrow Whidden, Ranko Stefanovic etc. (Pacific 

Press Publishing Association, 25 aprilie 2018)



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

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

M.L. Andreasen a continuat teologia lui A.T. Jones și E.J. Waggoner post 1888



La Minneapolis a fost predicată neprihănirea prin credință a Reformațiunii, nimic mai mult

„(…) ei [Wieland și Short] afirmă că noua concepţie a lui Jones și Waggoner cu 
privire la neprihănirea prin credinţă este diferită și cu mult mai măreaţă decât cea 
a reformatorilor și a creștinătăţii evanghelice. E.J. Waggoner și Ellen White au 
respins în mod repetat și cu consecvenţă această idee.” 

George Knight, În căutare identității, Editura Viață și Sănătate, București, 2005, p. 173 (ediție electronică) 

„Tendința separatistă în dezvoltarea teologiei adventiste, va veni în conflict 
deschis, în era 1888 a bisericii, cu latura teologică din adventism care evidenția 
acele credințe pe care biserica le avea în comun cu alte trupuri creștine. 
Sesiunea Conferinței Generale de la Minneapolis, Minnesota, va evidenția 
astfel de credințe ca (…) importanța neprihănirii prin credința în meritele 
salvatoare ale lui Isus (…).” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 23 (Kindle Edition)



George Raymond Knight Roy Adams Szallós-Farkas Zoltán

Andreasen, o problemă?

Este Andreasen dezvoltatorul unei teologii unice (ispășire, desăvârșire, ultima generație, natura păcatului, natura Domnului Hristos, 
îndreptățire-neprihănire, sanctuar), care nu a existat înainte de el și care a fost preluată de unii teologi adventiști respectabili și grupări 

disidente, care subminează teologia și misiunea adventismului, precum și autoritatea liderilor, care deși fac eforturi deosebite pentru a opri 
răspândirea acestei teologii se lovesc de un zid impenetrabil de oameni mai mult sau mai puțin pregătiți pentru a discuta aceste aspecte?

Ce căutăm?

1) Ce gândea Andreasen despre subiectele cele mai importante și  
2) Dacă era o învățătură personală sau ceea ce el învăța era învățătura din publicațiile bisericii, de la începuturile ei, până la el.



„Teologia lui Andreasen a dominat adventismul din anii ’40 până spre sfârșitul 
anilor ’50, dar așa cum vom vedea în capitolul următor, se va confrunta cu 
repetate contestări de la mijlocul anilor ’50 înainte. Opoziția va crea o scindare 
majoră printre membrii denominațiunii și liderii cu gândire solidă.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 29 (Kindle Edition) 



George Raymond Knight Roy Adams Szallós-Farkas Zoltán

Andreasen, o problemă?

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



Natura umană a lui Hristos (și implicit 
natura păcatului) în învățătura lui M.L. 
Andreasen

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

George Knight, End-Time Events and The Last Generation,  
The Explosive 1950s,  

Pacific Press Publishing, 2018, p. 35 (Kindle Edition) 



M I L I A N  L A U R I T Z  A N D R E A S E N

N A T U R A  U M A N Ă  A  D O M N U L U I  H R I S T O S

„Cuvântul «încarnare» derivă din două cuvinte latine, in carnis, care înseamnă «în carne» 
sau «în carnea». (…) Problema naturii lui Hristos pe când era în trup este unul din stâlpii 
de temelie ai creştinismului. De această doctrină atârnă mântuirea omului. (…) Numai în 
măsura în care Hristos S-a identificat cu omenirea pe care venise s-o salveze, El poate arăta 
oamenilor cum să-şi învingă slăbiciunile şi patimile. Dacă oamenii în mijlocul cărora a 
trăit ar fi înţeles că El era scutit de patimile pe care ei trebuiau să le înfrunte, influenţa Sa 
ar fi fost imediat distrusă şi El ar fi fost socotit un înşelator.” - M.L. Andreasen, Scrisori către biserică



„Este important să spunem în acest punct că în anii 1930-1940, Andreasen 
nu a fost nevoit să-și argumenteze teologia sa referitoare la tendințele 
păcătoase, deoarece aceasta era larg acceptată în cercurile adventiste.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 26, vezi și pagina 103 (Kindle Edition)



„(…) O a doua încercare importantă pentru a «curăța» publicațiile adventiste, 
cu scopul de a face denominațiunea să arate mai ortodoxă, a avut de-a face cu 
natura umană a lui Hristos. Un exemplu este Bible Readings for Home Circle. 
Între 1915 și 1949 orice ediție a acestei cărți a avut două declarații explicite 
despre natura păcătoasă a lui Hristos - o poziție pe care alți creștini o găsesc 
în general respingătoare. Această carte adventistă larg răspândită, nu doar că 
a afirmat că Hristos a fost întrupat în «carne păcătoasă», dar a declarat, de 
asemenea, că El a avut «natură păcătoasă, căzută» și a fost născut cu «tendințe 
spre păcat».” (…) 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 33, 34 (Kindle Edition)



„În 1949, Review and Herald Publishing Association i-a solicitate lui D.E. 
Rebok, președintele seminarului denominațiunii să revizuiască Bible 
Readings. În noua ediție au fost șterse remarcile despre natura păcătoasă și 
tendințele păcătoase (…).” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, pp. 33, 34 (Kindle Edition)





„Cea mai complicată chestiune cu care au avut* de-a face adventiștii a fost 
natura umană a lui Hristos. (…) Aceasta a fost o problemă adevărată pentru 
participanții la conferință adventiști, deoarece Froom a descoperit el însuși, 
dintr-un sondaj de opinie recent efectuat în rândul liderilor adventiști, că 
«aproape toți» «socoteau că Hristos a avut natura noastră păcătoasă». În afară de 
aceasta, ediția din 1950 a cărții Drama of the Ages, scrisă de fostul președinte al 
Conferinței Generale, W.H. Branson, declara cu claritate că Hristos, la întrupare, 
a luat «asupra Sa carnea păcătoasă» și că Hristos trebuia să accepte «natura 
păcătoasă a omului».” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 41-42 (Kindle Edition) * în timpul dialogului cu evanghelicii; a se citi calviniști



Eternity, septembrie 1956 „În timp ce domnul Martin citea răspunsurile lor, el a 
ajuns spre exemplu la o declarație că ei respingeau 
absolut gândul că păzirea sabatului zilei a șaptea era o 
bază pentru mântuire și la o negare a oricărei învățături 
că păzirea primei zile a săptămânii ar fi deocamdată 
considerată primirea «semnului fiarei» a antihristului. 
El le-a indicat că în librăria din clădirea învecinată 
locului unde se țineau întâlnirile, un anumit volum 
publicat de ei și scris de unul din pastorii lor, declara în 
mod categoric contrariul a ceea ce ei afirmau acum. 
Liderii au trimis după carte, au descoperit că domnul 
Martin avea dreptate și imediat au adus acest fapt la 
cunoștiința administratorilor Conferinței Generale 
pentru ca situația să fie remediată și astfel de publicații 
să fie corectate. Aceeași procedură a fost repetată în 
dreptul naturii lui Hristos în timp ce era în carne, despre 
care majoritatea denominațiunii a considerat-o întotdeauna 
a fi fără păcat, sfântă și desăvârșită (…).” 

Donald Grey Barnhouse, Eternity, „Are Seventh-day Adventist Christians?”, septembrie 1956 



„Neputând ocolii problema, se pare că Froom și colegii săi nu au fost 
onești cu privire la ceea ce au început să creadă cei mai mulți adventiști 
începând cu mijlocul anilor 1890. Conform lui Barnhouse, liderii 
adventiști i-au spus lui, și lui Martin, că «majoritatea denominațiunii a 
considerat» natura umană a lui Hristos «a fi fără păcat, sfântă și 
desăvârșită».” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 42 (Kindle Edition)



„Froom și colegii săi nu doar că au afirmat fals că majoritatea adventiștilor 
cred că natura umană a lui Hristos nu a fost la fel cu cea a păcătoșilor 
căzuți, ci au mers mai departe numindu-i pe cei care credeau poziția lui 
Andreasen «latura lunatică» a denominațiunii. Dincolo de aceasta, 
Questions on Doctrine (elaborată în mare de Froom) nu a fost onestă în 
prezentarea subiectului. Un exemplu la subiect este acela că titlurile care 
introduc citatele lui Ellen White nu reprezintă întotdeauna materialele din 
pana ei.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 104 (Kindle Edition)



„Deși liderii adventiști așteptau ca mișcarea ecumenică să se 
încheie cu reprimarea și persecutarea nonconformiștilor (…), 
ei erau nerăbdători să evite condamnarea bazată pe 
neînțelegerea pozițiilor lor teologice. (…) Cele mai 
proeminente îngrijorări erau natura lui Hristos, lucrarea Sa de 
ispășire și temeiul pentru mântuirea personală a păcătosului. 
(…) La mijlocul anilor ’50, eforturile adventiste pentru a 
corecta declarațiile false și neînțelegerile, au culminat cu 
pregătirea unei cărți de aproximativ 700 de pagini, Seventh-
day Adventists Answer Questions on Doctrine (Adventiștii de Ziua 
a Șaptea răspund la întrebări despre doctrină) (…) Primul 
incident precipitant s-a ivit printr-un comentariu editorial 
făcut de binecunoscutul savant biblic, doctorul E. Schuyler 
English, în revista evanghelică Our Hope. English a afirmat că 
adventiștii de ziua a șaptea (…) discreditează persoana și 
lucrarea Sa (Hristos). (cont.) 

Richard William Schwarz, Light Bearers to the Remnant,  
Pacific Press Publishing Association, 1979, p. 542 



„Corespondența prietenească cu L.E. Froom de la Conferința 
Generală, a scos la iveală faptul că English și-a bazat în mare 
parte declarația pe un pasaj care a apărut mulți ani în Bible 
Readings for Home Circle, o carte adventistă larg răspândită. 
Aceasta declara că în timpul întrupării, Hristos «a fost părtaș 
naturii noastre păcătoase, căzute». Fraza din Bible Readings, care 
l-a tulburat pe Dr. English, tulburase de-a lungul anilor mulți 
teologi adventiști. (…) În 1949, în timpul unei corecturi, fraza 
față de care a obiectat Dr. English a fost de asemenea eliminată 
pentru că exprima în mod greșit vederile celor mai mulți 
adventiști. Dr. Froom l-a asigurat pe English că adventiștii de 
ziua a șaptea sunt de acord cu el, că Hristos (…) «nu a luat parte 
la natura păcătoasă, căzută a celorlalți oameni».” 

Richard William Schwarz, Light Bearers to the Remnant,  
Pacific Press Publishing Association, 1979, pp. 542, 543 

R.W. Schwarz



Natura umană a lui Hristos (și implicit natura păcatului) în învățătura lui M.L. Andreasen
C O N C L U Z I I :

„A luat natura fără păcat a lui Adam înainte de cădere. 
[1]Când a fost în trup, El a stat ca «reprezentant al omului», exact «aşa cum a 
fost creat de Dumnezeu» – adică referindu-se la Adam. [2]Ca și «al doilea 
Adam,» El «a început de unde primul Adam a început.» [3]El «a pășit pe 
terenul pe care a căzut Adam şi [El, Hristos] a răscumpărat eşecul lui 
Adam.» [4]El a luat «natura, dar nu și păcătoșenia omului.» [5]El «l-a învins 
pe Satana în aceeaşi natură asupra căreia Satana a obţinut victoria în 
Eden.» [6]El «nu a luat parte nici în cea mai mică măsură la păcatele acestei 
naturi.» [7]El a fost «supus neputinţelor şi slăbiciunilor» care îl învăluie pe 
om. [8]Dar nu trebuie să avem nicio îndoială cu privire la «nepăcătoșenia 
desăvârşită a naturii umane a lui Hristos.» [9]El nu a avut «tendinţe ale 
păcatului.»” - Movement of Destiny, p. 497 (analiză în Ralph Larson, Cuvântul a fost făcut carne, p. 295)



George Raymond Knight Roy Adams Szallós-Farkas Zoltán

Andreasen, o problemă?

Sanctuarul



M I L I A N  L A U R I T Z  A N D R E A S E N

S A N C T U A R U L

„Fiecare picătură de sânge pe altarul arderilor de tot stropită la slujba de dimineață și la 
cea de seară, era un raport al păcatelor săvârșite. Pe coarnele aceluiași altar, și de asemenea 
în locul sfânt, se păstra un raport al păcatelor iertate prin stropirea sângelui atunci când 
păcătoșii veneau cu jertfele lor personale pentru a căpăta iertare. În ziua ispășirii păcatele 
celor care primiseră iertare erau șterse. Ceilați erau «tăiați». În felul acesta sanctuarul era 
curățit de raportul păcatelor adunate în cursul anului. Curățirea aceasta a raportului aduce 
după sine curățirea poporului ale căror păcate fuseseră iertate. Păcatele erau șterse. Ele nu 
mai rămâneau ca mărturie împotriva poporului. Ispășirea avusese loc și poporul nu mai 
era sub condamnare. Erau liberi, curățiți și fericiți. Nici chiar raportul nu mai exista.” (cont.) 
- M.L. Andreasen, Serviciul în sanctuar, p. 142, Zappy's, Câmpina, 2004



M I L I A N  L A U R I T Z  A N D R E A S E N

S A N C T U A R U L

„În ultima generație Dumnezeu dă demonstrația finală că oamenii pot ține legea lui 
Dumnezeu  și că pot trăi fără să păcătuiască. Dumnezeu nu lasă nimic nefăcut pentru ca 
demonstrația să fie deplină. (…) Prin cea din urmă generație de sfinți, Dumnezeu este 
în cele din urmă îndreptățit. Prin ei biruie pe Satana și câștigă cauza. (…) Curățirea 
sanctuarului ceresc este legată de curățirea poporului lui Dumnezeu de pe pământ. Cât de 
important este deci ca poporul lui Dumnezeu să fie sfânt și fără cusur! Orice păcat din 
ei trebuie să fie ars așa încât să stea în fața unui Dumnezeu sfânt și să trăiască lângă un 
foc mistuitor.” - M.L. Andreasen, Serviciul în sanctuar, p. 246, 248, Zappy's, Câmpina, 2004



„Conform teologiei sale, ale cărei rădăcini pot fi trasate încă de la O.R.L. Crosier și 
Joseph Bates, în anii 1840, poporul lui Dumnezeu de pe pământ trebuie să-și 
cureţe templul sufletului în timp ce Hristos purifică Sanctuarul din ceruri.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 25 (Kindle Edition) 

Vezi și În căutarea identității,  p. 136 



George Raymond Knight Roy Adams Szallós-Farkas Zoltán

Andreasen, o problemă?

Ispășirea finalizată la cruce



M I L I A N  L A U R I T Z  A N D R E A S E N

I S P Ă Ș I R E A  F I N A L I Z A T Ă  L A  C R U C E

„Ei (înaintașii noștri) nu ar fi putut învăța că ispășirea a fost finală la cruce, 
completă și pe deplin suficientă și totuși să creadă că o altă ispășire, de 
asemenea finală, s-a întâmplat în 1844. Aceasta ar fi absurd și lipsit de sens.” - 
M.L. Andreasen, Scrisori către biserică



„Un concept adițional, crucial pentru a-l înțelege pe Andreasen, este 
credința sa fermă că ispășirea lui Hristos a rămas neterminată la cruce - o 
idee care conduce înapoi la prima expunere a lui Crosier cu privire la 
sanctuarul ceresc și la înţelegerea adventistă că ziua antitipică a Ispășirii a 
început în octombrie 1844.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 26 (Kindle Edition)



1957

Walter Martin Kenneth Samples

1988

Subiecte în discuție pe care calviniștii le înțeleseseră într-un anumit fel 
din cărțile și revistele adventiste citite de ei și pe care acum liderii CG le 

prezentau diferit: 

Neprihănire prin credință 
Natura umană a Domnului Hristos 

Ispășirea nefinalizată la cruce 



„Pentru îngrijorările lui Martin erau importante patru puncte care erau larg 
crezute în ce privește credințele adventiste: «(1) că ispășirea lui Hristos nu a fost 
terminată pe cruce; (2) că salvarea este rezultatul harului plus faptele legii; (…); 
(4) și că El (Hristos), la întrupare, a fost părtaș naturii păcătoase a omului.»” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 41 (Kindle Edition) 



Teza de disertație este împărțită în 
6 părți. Părțile 1 și 6 sunt 

introducerea, respectiv concluziile 
finale, părțile 2-5 conțin cercetarea 

propriu zisă a tezei: 

2. 1846-1888 
3. 1888-1915 
4. 1915-1937 

5. Andreasen comparat cu teme 
asociate ale altor autori 

Secțiuni din concluziile fiecărei 
părți vor fi redate mai departe.



„Scopul cercetării 

Scopul acestui studiu este de a analiza în 
contextul ei teologia ultimei generații a lui 
M.L. Andreasen, căutând în adventism 
antecedente teologice înrudite. Un obiectiv 
principal este de a clarifica relația dintre 
conceptele lui Andreasen și teme similare 
din scrierile lui Ellen White și a altor 
adventiști care au scris înainte de 1937, 
anul publicării cărții lui Andreasen, 
Serviciul în sanctuar.”  

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-
Generation Theology of  M. L. Andreasen, teză de disertație, 
Andrews University, 2010, p. 6



„Argumentarea cercetării 

Acest studiu este important deoarece 
teologia ultimei generații a lui Andreasen 
este considerată ca având un impact 
considerabil în formarea teologiei 
adventiste.”  

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-
Generation Theology of  M. L. Andreasen, teză de disertație, 
Andrews University, 2010, p. 6



„Scop/delimitări 

Studiul acesta vizează perioada cuprinsă 
de la dezamăgire, 22 octombrie 1844, până 
în 1937, în legătură cu căutarea pentru 
posibile antecedente față de teologia lui 
Andreasen.”  

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-
Generation Theology of  M. L. Andreasen, teză de disertație, 
Andrews University, 2010, p. 7



„Rezumat și concluzii 

A fost examinată până acum 0 cantitate 
semnificativă de material care are 
semnificație cu privire la opinia lui 
Andreasen. Negarea ispășirii la cruce a lui 
O.R.L. Crosier a fost o influență vitală 
asupra adventismului sabatarian. (…) 
Joseph Bates a oferit de la început suport 
ideii de ascultare deplină față de lege ca o 
calitate necesară pentru cei care se 
pregătesc să fie sigilați în speranța luării la 
cer.” (…) 

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-
Generation Theology of  M. L. Andreasen, teză de disertație, 
Andrews University, 2010, pp. 113-114

(1846-1888)



„Scrierile lui Ellen White oferă o 
abundență de material pentru analiză. 
Atenția pe care o acordă la început celor 
144.000 dă tonul pentru evidențierea 
c o n t i n uă a c a l i tă ț i i c re d i n țe i ș i 
desăvârșirea caracterului necesare celor 
ce se pregătesc pentru luarea la cer. (…) 
Este clar că ea a privit cu plăcere spre un 
popor, de la sfârșitul timpului, care va fi 
obținut biruința asupra oricărui defect de 
caracter, înainte de încheierea timpului de 
probă.” 

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-
Generation Theology of  M. L. Andreasen, teză de disertație, 
Andrews University, 2010, pp. 114-115

(1846-1888)



„Începând cu anii 1870 Ellen White a 
î n c e p u t s ă f o l o s e a s c ă l i m b a j u l 
îndreptățirii legii divine în legătură cu 
expresiile ei despre tema marii lupte.” 

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-
Generation Theology of  M. L. Andreasen, teză de disertație, 
Andrews University, 2010, p. 115

(1846-1888)



„Alți scriitori adventiști au împărtășit în 
mod evident aceleași păreri cu privire la 
ultima generație. (…) J.N. Andrews este 
clar (…) în ce privește necesitatea de 
biruință deplină.” 

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-
Generation Theology of  M. L. Andreasen, teză de disertație, 
Andrews University, 2010, p. 115

(1846-1888)



„Rezumat și concluzii 

Ellen White nu a schimbat descrierile 
evenimentelor finale care au fost definite 
fo a r t e d e t i m p u r i u î n c a r i e ra s a 
scriitoricească. Ea a continuat să îndemne 
credincioșii să se pregătească pentru 
ploaia târzie și sigilare desăvârșindu-și 
caracterele (…).” 

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-
Generation Theology of  M. L. Andreasen, teză de disertație, 
Andrews University, 2010, p. 178

(1888-1915) 



„Scrierile lui A.T. Jones și E.J. Waggoner oferă o 
mărturie mult mai explicită pentru conceptul 
ultimei generații, care servește pentru a 
îndreptății acțiunea lui Dumnezeu în privința 
problemei păcatului, prin repetarea biruinței 
desăvârșite a lui Hristos. Imediat după conferința 
de la Minneapolis din 1888, Jones a predicat 
victoria completă asupra păcatului (…). 
Waggoner a fost primul care a dezvoltat în mod 
clar conceptul unei ultime generații de 
credincioși pe a căror biruința desăvârșită a 
păcatului Dumnezeu își sprijinește onoarea. (…) 
opinii solidare pot fi găsite în Ellen White, A.T. Jones, 
precum și la lideri mai puțin cunoscuți și chiar și la 
Uriah Smith, oponentul teologic a lui Jones și 
Waggoner.” 

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-
Generation Theology of  M. L. Andreasen, teză de disertație, 
Andrews University, 2010, pp. 179, 180, 181

(1888-1915) 



„Rezumat și concluzii 

Înțelegerea lui M.L. Andreasen cu privire la 
relația dintre ultima generație de pe 
pământ și lupta cosmică dintre bine și rău 
clădește pe fundația ridicată de generațiile 
anterioare.” 

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-
Generation Theology of  M. L. Andreasen, teză de disertație, 
Andrews University, 2010, p. 234

(1915-1937) 



„Rezumat și concluzii 

Din acest studiu comparativ reiese clar că 
ideile lui Andreasen cu privire la ultima 
generație sunt strâns legate de vederile avute 
de Ellen White și alți adventiști de dinainte 
de 1937. Când scrierile lui Ellen White și 
ale altor adventiști sunt comparate cu 
înțelegerea lui Andreasen cu privire la 
biruința deplină a păcatului de către 
ultima generație  este văzută o puternică 
corespondență.” 

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-
Generation Theology of  M. L. Andreasen, teză de disertație, 
Andrews University, 2010, p. 301



„Concluzii (finale) 

Din acest studiu pot fi trase mai multe 
concluzii. Cea mai importantă descoperire 
este că teologia lui Andreasen cu privire la 
ultima generația este bazată pe o serie de 
concepte găsite în scrierile lui Ellen White 
și ale altor autori adventiști care l-au 
precedat. El nu este inventatorul ideii că 
poporul lui Dumnezeu de la timpul sfârșitului 
se va reține de la a păcătui atunci când va fi 
provocat de presiune severă pentru a renunța 
la credință. (…) Prin urmare, Andreasen nu 
este creatorul teologiei ultimei generații; mai 
degrabă el a definit-o.” 

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-
Generation Theology of  M. L. Andreasen, teză de disertație, 
Andrews University, 2010, pp. 319, 320



„Este imposibil să supraestimăm influența lui M.L. Andreasen asupra 
teologiei secolului XX. Pachetul său teologic este atât de central pentru 
dezvoltarea adventistă modernă, încât o persoană este forțată să răspundă 
într-un fel sau în altul la el. Indivizi și grupuri din biserică fie vor fi de acord pe 
deplin cu teologia sa sau vor reacționa cu putere împotriva ei. Neutralitatea nu 
este o opțiune pentru aceia care înțeleg învățăturile sale.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 25 (Kindle Edition)



M.L. Andreasen
Pe 6 aprilie 1961, membrii comitetului Conferinței Generale, adunați la consiliul de toamnă au 
votat „șovăitor” să-i retragă acreditarea pastorală. Motivele? 1) A adus discordie și confuzie în 

rânduri prin voce și în scris și 2) a refuzat să răspundă favorabil apelurilor de a prezenta 
Conferinței Generale, în afara termenilor săi, diferențele pe care le are.1

1. Minutes of the Spring Council filed in General Conference archives, Apud. Without Fear or Favor, The Life 0f M. L. Andreasen, Virginia Steinweg 



M.L. Andreasen
„Așa după cum știți mi s-a luat acreditarea (…) Nu am aflat despre aceasta decât mai târziu. 

Dar sunt un adventist de ziua a șaptea (…) am curaj. «Să stai în corabie» e oarecum greu când 
ei te dau afară.” 

„De trei ori am auzit-o pe Ellen White repetând aceasta «Stai în corabie». Bun sfat!”

Without Fear or Favor, The Life 0f M. L. Andreasen, Virginia Steinweg 



M.L. Andreasen
„Doi foști studenți au venit să-l viziteze în vara aceea, deciși să nu amintească problemele sale. 
Primul lucru pe care l-a spus a fost: «Bine, ei mi-au retras acreditarea». Cu lacrimi în ochi el a 

adăugat: «Eu nu am părăsit biserica. Nu am avut intenția să părăsesc biserica». În ciuda 
devotamentului celei de a doua soții care i-a oferit îngrijirea cea mai bună cu putință, trupul 
lui M.L. nu a suportat durerea care l-a asaltat (…). Nu i s-a permis să țină nici măcar o predică 

în Sabat.”
Without Fear or Favor, The Life 0f M. L. Andreasen, Virginia Steinweg 



„Adevărata credință în 
Dumnezeu ne va conduce să 

credem că după ce am adus în 
atenția părților responsabile 

convingerile personale, atunci, 
se depinde de Dumnezeu 

pentru a învinge erorile pe care 
oamenii sau comitetele le-ar fi 
putut face. Este regretabil ca 
cineva să ia poziția că, dacă 
opinia sa nu este acceptată, 

frații sunt greșiți, și este de două 
ori greșit pentru o persoană să 
răspândească opinia sa într-o 

încercare de a impune 
acceptarea ei.” 

Robert Figuhr, Review and Herald, „A Letter from 
the President”, p. 5



STUDIU DE CAZ - concluzie

George Raymond  
Knight Roy Adams

Szallós-Farkas  
Zoltán

„Una dintre particularitățile minții umane este că în timp ce înțelege ușor o povestire sau o fabulă 
plăcută, refuză să accepte adevărul până în momentul în care e obligată să o facă. Atât de 
puternică este tendința către eroare, încât filosofii intelectuali sunt obligați să o ia în considerare. 
Una dintre regulile lui Bacon în vederea evitării concluziilor eronate este următoarea: «În general, 
cercetătorul naturii să considere ca o regulă următorul fapt: tot ceea ce mintea înțelege și asupra 
căruia stăruie cu satisfacție deosebită, trebuie privit cu suspiciune.»  Adevărul nu e primit ușor.” 

E.J. Waggoner, The Signs of the Times, 6 mai 1886




