
Două evanghelii, un conflict, o biserică unită
MOŞTENIREA LUMINII



Kenneth Samples, From Controversy to Crisis:  
An Updated Assessment of Seventh-Day Adventism,  

Christian Research Journal, 1988, vol. 11, nr. 1

„Încă de la începutul său, la mijlocul secolului al XIX-lea, 
adventismul de ziua a șaptea a rămas extrem de controversat 

printre creștinii evanghelici (…). De fapt, până în anii ’50, când 
Donald Grey Barnhouse și Walter Martin au început o evaluare 

comprehensivă a teologiei adventiste, exista ceva asemănător unui 
consens printre cercetătorii evanghelici; că adventismul de ziua a 
șaptea era cu puțin mai mult decât o sectă necreștină. După mii de 

ore de cercetare și întâlniri extensive cu oficialii adventiști, 
Barnhouse și Martin au ajuns la concluzia că Adventismul de Ziua 

a Șaptea nu este o sectă anti-creștină, ci mai degrabă o 
denominațiune oarecum heterodoxă. (…) Pe la mijlocul anilor 1970 
două facțiuni distincte au apărut în cadrul adventismului de ziua a 

șaptea. Adventismul tradițional, care a apărat multe din pozițiile 
adventiste de dinainte de 1950 și adventismul evanghelic, care evidenția 

înțelegerea reformațiunii despre neprihănirea prin credință. Această 
controversă a dat naștere în curând la o criză internă explozivă care a 

fragmentat sever denominațiunea.” (cont.)



Kenneth Samples, From Controversy to Crisis: An 
Updated Assessment of Seventh-Day Adventism,  
Christian Research Journal, 1988, vol. 11, nr. 1

Descriind adventismul evanghelic al Reformațiunii, Samples 
spune: 

„Poziția și siguranța înaintea lui Dumnezeu depinde doar de 
neprihănirea împărtășită a lui Hristos; desăvârșirea fără păcat 

nu este posibilă de această parte a cerului. Încrederea în Hristos îi 
dă omului o siguranță personală.”



https://adventistbiblicalresearch.org/materials/theology-salvation/how-perfect-perfect-or-christian-perfection-possible accesat 5 martie 2019

„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)



„(…) Edward Heppenstall este împotriva poziției adventismului istoric cu 
privire la natura păcatului. Pentru el păcatul nu era doar călcarea legii 
sau o viață de decizii greșite, ci o stare de a fi, în care toată natura umanității 
este coruptă. (…) Pe scurt, în înțelegerea lui Heppenstall, acțiunea și 
alegerea păcătoasă este secundară naturii păcătoase. De fapt, natura 
păcătoasă face alegeri greșite și acțiuni inevitabile. Oamenii sunt păcătoși. 
Ca rezultat, ei fac lucruri păcătoase.” (cont.) 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 96 (Kindle Edition)



„Cum putem armoniza capitolele 1 și 3 din 1 Ioan? Singura soluție este să 
recunoaștem că apostolul operează cu mai mult de o singură definiție a 
păcatului.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 101 (Kindle Edition)



„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. (…) 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 



„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».” 

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



2 definiții ale păcatului: (a) starea (păcat la 
singular, firea, carnea, omul vechi, tendințele, 
sindromul Down etc.) și (b) actul (călcarea legii 
din cauza păcatului „a”) 

Din cauza păcatului „a” nu putem avea 
desăvârșirea, biruința asupra oricărui păcat 

Isus nu a luat asupra Sa păcatul „a” și de aceea 
este diferit de noi. 

Păcatul „a” are drept consecință moartea, ca 
urmare a vinovăției intrinseci și a condamnării 
pentru această vinovăție.

Păcatul originar augustinian             &            Păcatul „ORIGINAL” adventist



„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 



2 definiții ale păcatului: (a) starea (păcat la 
singular, firea, carnea, omul vechi, tendințele, 
sindromul Down etc.) și (b) actul (călcarea legii 
din cauza păcatului „a”) 

Din cauza păcatului „a” nu putem avea 
desăvârșirea, biruința asupra oricărui păcat 

Isus nu a luat asupra Sa păcatul „a” și de aceea 
este diferit de noi. 

Păcatul „a” are drept consecință moartea, ca 
urmare a vinovăției intrinseci și a condamnării 
pentru această vinovăție.

Păcatul originar augustinian             &            Păcatul „ORIGINAL” adventist 



O INVITAȚIE LA SOMN

„(…) doctrina despre natura omului și doctrina despre păcat a lui 
Augustin n-au constituit temelia pe care Biserica adventistă să fi 

clădit înțelegerea ei referitoare la natura umană a lui Isus Hristos. 
(…) concluzia potrivit căreia Biserica Adventistă nu poate fi învinuită 
de erezia augustiniană (…) ar trebui să fie cea la care presupunem că 

a ajuns (…) și cititorul lucrării de față.” 

Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și 
spiritualitate, Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, p. 310

Romani 5:12, 6:23; Iacov 1:15



„Aceasta este prima dată când aflu că adventiştii 
cred în «păcatul originar», cel puțin în definiția 

teologică tehnică a cuvântului. Termenul acesta are 
un sens tehnic teologic, la care nu putem subscrie, 
care ar face necesare practici sacramentale, cum ar 

fi botezul copiilor mici.”  

Raymond F. Cottrell, General Suggestions on This We Believe [third working title 
for what became QOD], Dec. 12, 1956, Department of Archives and Special 

Collections, Loma Linda University, DF 3773.06C, Correspondence regarding 
Questions on Doctrine, 1956, Apud. Larry Kirkpatrick, „A Wind of Doctrine Blows 

Through the Church: the Alternate Hamartiology of Questions on Doctrine”, 
prezentare la conferința QOD din 2007. 



„Conform Scripturii (…) noi suntem născuți 
păcătoși și supuși morții - înainte de a călca legea. 

Dacă un copil moare la câteva ore sau zile după 
nașterea sa, el este supus morții a doua - moartea 
condamnării - deși nu a încălcat niciodată nici o 

poruncă.”  

Norman Gulley, Review and Herald, „Mode or Substitute, Does it Matter How We 
See Jesus?”, „In Every Way but One, the Crucial difference between us and Jesus”,  

25 ianuarie 1990, p. 13



„Comentariile doamnei White sunt în armonie 
deplină cu Biblia, dar sunt oferite cu mai multe 
detalii. Despre păcatul lui Adam se spune că ne 

afectează în (…) trei moduri: (1) suntem născuți într-
o stare de vină moștenită de la Adam, (2) trebuie să 

murim ca o consecință a acestei condiții (…). Noi 
moștenim vina de la Adam astfel că și un copil care 

moare la o zi după naștere are nevoie de un 
Mântuitor, deși copilul nu a comis niciodată un 

păcat al lui.”  

Robert Olson, Ministry, ediție specială, „Outline Studies on Christian Perfection 
and Original Sin”, mai 1970, apud. Edwin H. Zackrison, Seventh-day Adventists and 

Original Sin, disertație, 1984, Andrews University, p. 19



Păcatul originar augustinian             &            Păcatul „ORIGINAL” adventist 

2 definiții ale păcatului: (a) starea (păcat la 
singular, firea, carnea, omul vechi, tendințele, 
„sindromul Down” etc.) și (b) actul (călcarea legii 
din cauza păcatului „a”) 

Din cauza păcatului „a” nu putem avea 
desăvârșirea, biruința asupra oricărui păcat 

Isus nu a luat asupra Sa păcatul „a” și de aceea 
este diferit de noi. 

Păcatul „a” are drept consecință moartea, ca 
urmare a vinovăției intrinseci și a condamnării 
pentru această vinovăție.





Natura păcatului

„Atunci când ne separăm de Dumnezeu prin păcat, care este călcarea legii Sale, Satana ia controlul minților 
noastre.” – Review and Herald, 12 iulie 1887 

⚖ 

„Pentru a-L lăsa pe Isus în inimile noastre trebuie să ne oprim din a mai păcătui. Singura definiție pentru păcat pe 
care o avem în Biblie este că păcatul este călcarea legii. Legea ajunge departe în cerințele ei și noi trebuie 
să aducem inimile noastre în armonie cu ea.” – Signs of the Times, 3 martie 1890 

⚖ 
„Ce este păcatul? Singura definiție care îți este dată în Cuvântul lui Dumnezeu este «păcatul este 
călcarea legii». Apostolul spune: «unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.»” – Review and Herald, 10 
iunie 1890 



„Satana n-a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care să-i permită să 
obțină victoria. El a păzit poruncile Tatălui Său  și în El nu a fost niciun 

păcat pe care Satana să-l poată folosi în avantajul Său. Aceasta este starea 
în care trebuie să fie găsiți cei care vor sta în timpul strâmtorării.”  

Review and Herald, 14 martie 1912 (vezi și Tragedia veacurilor, p. 623)

Desăvârșire



Desăvârșire

„La început Dumnezeu a așezat omul sub lege, ca o condiție indispensabilă 
a propriei sale existențe. (…) Pe acest pământ Satana a căutat să continue 
lucrarea pe care a început-o în cer. El a declarat că omul nu se poate supune 
legii lui Dumnezeu. (…) Dar, omul este îndreptățit printr-o ascultare 
desăvârșită față de cerințele legii. Această ascultare este posibilă doar prin 
credința în Hristos. Toţi cei care, prin credinţă, ascultă de poruncile lui 
Dumnezeu, vor atinge starea de nepăcătoşenie în care a trăit Adam înainte de 
căderea lui în păcat.”  

Signs of the Times, 23 iulie 1902 



Desăvârșire

„Trebuie să înțelegem că este privilegiul nostru ca, prin credința în El, 
să fim părtași ai naturii divine, eliberându-ne astfel de stricăciunea care 
există în lume prin poftă. Atunci suntem curățiți de tot păcatul, de toate 
defectele de caracter. Noi nu trebuie să păstrăm nicio înclinație păcătoasă.” 
- Ellen G. White, Review and Herald, 24 aprilie 1900



„Sunt mulţi aceia 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 critică cerinţele lui Dumnezeu şi se plâng că El le cere ceea ce ei 
nu au putere să ofere. Satana s-a plâns de acelaşi lucru în ceruri, dar astfel de gânduri 
îl dezonorează pe Dumnezeu. (…) Acuzatorii au oportunitatea să prezinte acuzațiile 

împotriva Lui; Creatorul lor le dă posibilitatea să vorbească. (…) Dacă aveți să 
prezentați scuze pentru neglijarea de a respecta condițiile pe care se bazează 
mântuirea voastră, faceți-le acum cunoscute. Dacă aveți scuză pentru păcat, 
impenitență, invidie sau pentru senzualitate, vi se permite să vă prezentați 

argumentele. Cei care se îndreptățesc în fărădelege și pun asupra lui Dumnezeu vina 
neascultării lor, vor fi ascultați. Ei argumentează că sunt născuți cu pasiuni și apetite 

puternice și sunt înconjurați cu lucruri care ademenesc la păcat, și cum este drept să fie 
condamnați în aceste circumstanțe? (…) Când vedem slăbiciunea naturii umane, în 

loc să încercăm să ne îndreptățim în fărădelege, să devenim mai familiari cu 
Cuvântul lui Dumnezeu. El va întări mințile noastre în ceasul ispitei.” 

Signs of the Times, 29 august 1892

Desăvârșire



Păcatul originar augustinian             &            Păcatul „ORIGINAL” adventist 
2 definiții ale păcatului: (a) 
starea (păcat la singular, 
firea, carnea, omul vechi, 
tendințele, sindromul 
Down etc.) și (b) actul 
(călcarea legii din cauza 
păcatului „a”) 

Din cauza păcatului „a” nu 
putem avea desăvârșirea, 
biruința asupra oricărui 
păcat 

Isus nu a luat asupra Sa 
păcatul „a” și de aceea este 
diferit de noi. 

Păcatul „a” are drept 
consecință moartea, ca 
u r m a re a v i n ovă ț i e i 
i n t r i n s e c i ș i a 
c o n d a m nă r i i p e n t r u 
această vinovăție.







Omul de paie
1. „(…) activitatea oamenilor nu oferă nicio bază pentru 
îndreptățirea caracterului lui Dumnezeu sau victoriei lui 
Dumnezeu în marea luptă.” - Jiři Moskala, John Peckham, God’s Character 
and the Last Generation, J. Peckham, „Great Controversy Issues”, p. 16, Kindle.

„După căderea lui Adam din Eden, Domnul 
a spus: «Vrăjmășie voi pune între tine și 
femeie, între sămânţa ta și sămânţa ei. 
Aceasta îţi va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi 
călcâiul.» Vrăjmășia se dezvoltată și se 
manifestă în unii prin primirea adevărului, 
în vreme ce se dezvoltă în alții prin opoziția 
acestora față de adevăr și neprihănire. O 
clasă justifică și apără legea lui Dumnezeu, 
păstrând ordinea, oprind răutatea și 
apărând onoarea lui Dumnezeu.” – Signs of the Times, 
14 noiembrie 1895



Omul de paie
1. „(…) activitatea oamenilor nu oferă nicio bază pentru 
îndreptățirea caracterului lui Dumnezeu sau victoriei lui 
Dumnezeu în marea luptă.” - Jiři Moskala, John Peckham, God’s Character 
and the Last Generation, J. Peckham, „Great Controversy Issues”, p. 16, Kindle.

„Onoarea lui Hristos trebuie să stea 
desăvârșită în perfecționarea caracterului 
poporului Său ales. El dorește ca ei să 
reprezinte lumii caracterul Lui. (…) 
Caracterul tău este gloria Sa descoperită în 
tine.” - Signs of the Times, 25 noiembrie 1897 



Omul de paie
1. „(…) activitatea oamenilor nu oferă nicio bază pentru 
îndreptățirea caracterului lui Dumnezeu sau victoriei lui 
Dumnezeu în marea luptă.” - Jiři Moskala, John Peckham, God’s Character 
and the Last Generation, J. Peckham, „Great Controversy Issues”, p. 16, Kindle.

„Dacă a fost vreodată un popor care să aibă 
nevoie de o lumină din cer mereu 
crescândă, atunci acesta este poporul pe care, 
în acest timp de primejdie, Dumnezeu l-a 
chemat să fie depozitarul Legii Sale sfinte și 
să apere caracterul Său înaintea lumii.” - Mărturii, 
vol. 5, p. 746 



Omul de paie
1. „(…) activitatea oamenilor nu oferă nicio bază pentru 
îndreptățirea caracterului lui Dumnezeu sau victoriei lui 
Dumnezeu în marea luptă.” - Jiři Moskala, John Peckham, God’s Character 
and the Last Generation, J. Peckham, „Great Controversy Issues”, p. 16, Kindle.

„Este de datoria fiecărui copil al lui 
Dumnezeu să-I apere caracterul.” - Mărturii, vol. 5, 
p. 317 



Omul de paie
2. „Atunci, conform acestei opinii, Satana nu a fost înfrânt la 
cruce; un grup de oameni trebuie să devină în mod desăvârșit 
fără păcat pentru ca Satana să fie înfrânt.” - Jiři Moskala, John 
Peckham, God’s Character and the Last Generation, J. Peckham, „Great Controversy 
Issues”, p. 17, Kindle.

„Îngerii lui Dumnezeu privesc cu interes să 
vadă dacă vei fi învins de Satana sau tu vei fi 
biruitor și prin eficiența sângelui lui Hristos 
să-l nimicești pe Satana sub picioarele tale.” 
- Ellen White către Maria Chase, Scrisoarea 2, 12 iunie 1865 

„Doar Dumnezeu singur îl poate nimici pe 
Satana sub picioarele tale.” – Ellen White către A.T. 
Jones, Scrisoarea 242, 3 iulie 1906



Omul de paie
3. „(…) teologia ultimei generații face biruința lui Dumnezeu din 
marea luptă dependentă de fidelitatea unor simple creaturi (…).” 
- Jiři Moskala, John Peckham, God’s Character and the Last Generation, J. Peckham, 
„Great Controversy Issues”, p. 17, Kindle.

„În natura omenească trebuia să se refacă 
însuşi chipul lui Dumnezeu. Slava lui 
Dumnezeu ş i a lui Hristos neces i tă 
desăvârşirea caracterului poporului Său.” - 
Hristos lumina lumii, p. 671 



Omul de paie
3. „(…) teologia ultimei generații face biruința lui Dumnezeu din 
marea luptă dependentă de fidelitatea unor simple creaturi (…).” 
- Jiři Moskala, John Peckham, God’s Character and the Last Generation, J. Peckham, 
„Great Controversy Issues”, p. 17, Kindle.

„Doar Duhul face să aibă efect cele săvârşite 
de Mântuitorul lumii. Prin Duhul ajunge 
i n i m a c u ra tă . Pr i n D u h u l a j u n ge 
c r e d i n c i o s u l p ă r t a ş d e n a t u r ă 
dumnezeiască. Hristos a dat Duhul Său cu 
putere divină, pentru a birui toate înclinaţiile 
spre rău, moştenite şi cultivate, şi pentru a 
întipări caracterul Său în biserică.” - Hristos lumina 
lumii, p. 671 



Omul de paie
3. „(…) teologia ultimei generații face biruința lui Dumnezeu din 
marea luptă dependentă de fidelitatea unor simple creaturi (…).” 
- Jiři Moskala, John Peckham, God’s Character and the Last Generation, J. Peckham, 
„Great Controversy Issues”, p. 17, Kindle.

„Va fi o altă grupă în acea zi: o mulţime mare pe care nimeni nu o poate 
număra, din toate neamurile, din toate noroadele, limbile şi popoarele; şi 
ei vor veni să intre. Dacă cineva îi va întreba: „Ce aţi făcut ca să puteţi 
intra? Ce drept aveţi aici?” Răspunsul va fi: «Oh, eu nu am făcut nimic ca să 
merit aceasta. Eu sunt păcătos, dependent doar de harul Domnului. Oh, 
am fost atât de ticălos, prizonier atât de legat într-o astfel de sclavie, încât 
nimeni nu m-a putut elibera decât Domnul Însuşi; atât de nenorocit încât 
tot ce am putut face a fost să Îl am pe Domnul în permanenţă ca să mă 
mângâie; atât de sărac încât tot timpul a trebuit să cerşesc de la Domnul; 
atât de orb încât nimeni, doar Domnul, m-a putut face să văd; atât de gol 
încât nimeni nu m-a putut îmbrăca decât Domnul Însuşi: tot dreptul pe 
care îl am este ceea ce a făcut Isus pentru mine. Dar Domnul m-a iubit. 
Când în ticăloşia mea am plâns, El m-a eliberat; când în nenorocirea mea 
am tânjit după mângâiere, El m-a mângâiat mereu; când în sărăcia mea 
am cerşit, El mi-a dat bogăţii; când în orbirea mea I-am cerut să-mi arate 
calea, ca să pot cunoaşte calea, El m-a condus în tot drumul şi m-a făcut să 
văd; când am fost atât de gol încât nimeni, nimeni nu mă putea îmbrăca, 
El mi-a dat acest veşmânt pe care îl am; şi aceasta este tot ce pot prezenta, tot 
ce am de prezentat, iar orice motiv pe baza căruia aş putea să intru, este doar 
ceea ce a făcut El pentru mine.” - A.T. Jones, Solia îngerului al treilea 1893, p. 
283 (română), Adventist Pioneer Library, p. 416  



Omul de paie
3. „(…) teologia ultimei generații face biruința lui Dumnezeu din 
marea luptă dependentă de fidelitatea unor simple creaturi (…).” 
- Jiři Moskala, John Peckham, God’s Character and the Last Generation, J. Peckham, 
„Great Controversy Issues”, p. 17, Kindle.

„Apoi, altceva: Hristos este făcut pentru noi 
î n ţe l e p c i u n e , ne p r i hăn i re , s fi n ţ i re ş i 
răscumpărare, El este sfinţirea noastră. Iar 
sfinţirea şi scopul ei final este lucrarea completă a 
lui Hristos desăvârşită în individ, chipul lui 
Hristos complet format în cel credincios, 
astfel ca, atunci când Hristos priveşte în cel 
credincios să se vadă pe Sine. Aceasta este 
sfinţirea! (cont.) - A.T. Jones, Solia îngerului al treilea 1893, p. 307 
(română), Adventist Pioneer Library, p. 454  



Omul de paie
3. „(…) teologia ultimei generații face biruința lui Dumnezeu din 
marea luptă dependentă de fidelitatea unor simple creaturi (…).” 
- Jiři Moskala, John Peckham, God’s Character and the Last Generation, J. Peckham, 
„Great Controversy Issues”, p. 17, Kindle.

„Spiritul Profeţiei ne-a definit sfinţirea prin aceste 
cuvinte: «Sfinţirea este păzirea tuturor poruncilor 
lui Dumnezeu.» Nu «încercarea de a le păzi» nici «a 
face tot ce putem ca să le păzim», ci este «păzirea 
tuturor poruncilor lui Dumnezeu». Niciun om nu 
va fi păzitor al tuturor poruncilor lui Dumnezeu, 
aşa cum Dumnezeu aşteaptă şi cere să fie un astfel 
de păzitor, dacă Isus Hristos nu este complet format 
în el, chipul Său nu este imprimat în el, astfel încât, 
când Hristos priveşte la acel om să se vadă pe Sine. 
Aşa este! Ceea ce ne face neprihăniţi, ne 
mântuieşte, ne sfinţeşte şi este totul în toţi pentru 
noi, este neprihănirea lui Dumnezeu în Isus 
Hristos.” - A.T. Jones, Solia îngerului al treilea 1893, p. 307 (română), 
Adventist Pioneer Library, p. 454 



Omul de paie
4. „Dacă (…) păcatul este mai mult decât o acțiune aleasă în mod 
liber, dacă este de asemenea o predispoziție spre ceva, a condiției 
umane, cu tendințe spre rău nealese, atunci se pare că oamenii 
nu ar birui desăvârșit păcatul (…) prin forța voinței lor, pentru că 
voința umană ar fi și ea infectată de păcat.” - Jiři Moskala, John 
Peckham, God’s Character and the Last Generation, J. Peckham, „Great Controversy 
Issues”, p. 17, Kindle.

„Cel ispitit trebuie să înţeleagă adevărata forţă a voinţei. Aceasta este 
puterea stăpânitoare din firea omului - puterea de decizie, puterea alegerii 
libere. Totul depinde de acţiunea corectă a voinţei. Dorinţele de bine și 
puritate sunt bune în sine; dar, dacă ne oprim aici, ele nu vor sluji la 
nimic. Mulţi se vor îndrepta către ruină, în timp ce speră și doresc să-și 
învingă înclinaţiile rele. Ei nu-și predau voinţa lui Dumnezeu. (…) Noi nu ne 
putem schimba inimile, nu ne putem controla gândurile, pornirile, 
afecţiunile. Nu ne putem face pe noi înșine curaţi (…) Îi putem da voinţa 
noastră; atunci va lucra în noi voinţa și înfăptuirea după bunul Său plac. 
Astfel, întreaga noastră fire va fi adusă sub controlul lui Hristos. Prin 
corecta exercitare a voinţei, poate fi făcută o schimbare totală în viaţă. 
Predându-ne voinţa în mâinile lui Hristos, ne aliem cu puterea divină. Primim 
tărie de sus pentru a ne păstra statornici. O viaţă curată și nobilă, o viaţă de 
biruinţă asupra apetitului și lascivităţii este posibilă pentru oricine își va uni 
voinţa slabă și șovăitoare a omului, cu voinţa atotputernică și neclintită a lui 
Dumnezeu.” – Divina vindecare, p. 176 



Omul de paie
5. „Modul de interpretare a lui Andreasen face planul de 
mântuire, în parte, o chestiune centrată pe om. În realitate, în 
conformitate cu teologia sa, oamenii trebuie să ajungă în locul în 
care nu mai au nevoie de Hristos, unde pot sta fără mijlocitor pe 
baza propriilor realizări.” - George Knight, End-Time Events and the Last 
Generation, p. 31, Kindle.

„Multe învățături greșite sunt astăzi pe lume cu privire la 
sfințenie. Pe de o parte sunt aceia care tăgăduiesc puterea lui 
Dumnezeu de a mântui din păcat. Pe de altă parte sunt aceia care 
desfășoară sfințenia lor înaintea oamenilor și vor să ne facă să 
credem că ei sunt fără păcat. Printre cei dintâi nu sunt numai 
necredincioșii și scepticii, ci și membri ai bisericii a căror 
viziune nu cuprinde biruința asupra păcatului și care acceptă 
un anume compromis cu păcatul. În cealaltă clasă sunt aceia 
care nu înțeleg bine nici păcatul și nici sfințenia lui Dumnezeu, a 
căror viziune spirituală este atât de întunecată, încât nu pot 
vedea propriile lor nedestoinicii și ca atare se cred desăvârșiți și a 
căror părere cu privire la religie este de așa natură încât 
propria lor cunoștință despre adevăr și dreptate este 
superioară aceleia descoperită în Cuvânt. Nu este ușor de 
spus care greșeală este cea mai mare.” - M.L. Andreasen, Serviciul în 
sanctuar, Editura Zappy’s, 2004. p. 233 



„Apostolul continuă cu aceste cuvinte: «Acum vă implor fraţilor, prin 
numele Domnului nostru Isus Cristos, ca voi toţi să vorbiţi acelaşi lucru şi 
să nu fie dezbinări între voi, ci să fiţi desăvârşit uniţi în aceeaşi minte şi în 
aceeaşi judecată.» Pavel nu le-ar fi cerut să facă ceva ce ar fi fost imposibil. 

Unitatea este rezultatul sigur al desăvârșirii creștine.” 

Review and Herald, 26 aprilie 1881


