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„Cercetaţi Scripturile...” Ioan 5:39
Sfânta Scriptură  este îndeobște cunoscută drept 
Cartea Cărţilor. Această sintagmă se dovedeşte 
a fi de o înaltă inspiraţie întrucât Biblia nu 
constituie numai o colecţie de cărţi (istorice, 
poetice, profetice, evanghelii, epistole), ci şi o 
lucrare care depăşeşte în importanţă prin 
universalitatea ei toate celelalte cărţi scrise 
vreodată. Mai mult decât atât: studiul 
Scripturilor procură celui pasionat înţelepciune 
şi pricepere la un nivel care depăşeşte sub orice 
raport tot ceea ce se poate dobândi în sistemele 
laice de învăţământ public şi privat. Şi mai 
mult decât atât: Scriptura conţine cuvântul 
vieţii care oferă celui interesat nu numai 
cunoştinţa despre viaţa în eternitate, ci şi 
informaţiile necesare pentru aflarea căii către 
această viaţă. Și cu mult mai mult: această carte 
tezaurizează Cuvântul Viului Dumnezeu, 
constituindu-se în singura sursă scrisă prin care 

Creatorul se prezintă pe Sine şi se adresează  copiilor Săi. Şi infinit mai mult: aceasta este, practic, o 
scrisoare personală adresată de către Tatăl Ceresc fiecăruia dintre copiii Săi de pe pământ.

Omul a fost creat prin cuvântul divin, care se află înscris în fiecare celulă a corpului său. Însă  prin 
păcat mintea lui s-a înstrăinat de acest cuvânt. Iar refacerea acestei legături, re-legarea sa de Cuvântul 
divin creator, aşa cum era în Eden, a devenit o necesitate vitală care ar trebui împlinită prin religie, 
termen care provine chiar de aici: re-ligare. Este ceea ce sublinia Isus citând cartea Deuteronomului ca 
răspuns la prima ispită a şarpelui: „Omul trăieşte cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 
4;4).

O privire asupra relaţiei pe care omul de rând a avut-o cu Scriptura de-a lungul timpului, prezintă o 
evoluţie interesantă: de la momentul Solomon, a cărui înţelepciune de sorginte divină a făcut ca 
Ierusalimul să devină  centrul spiritual al lumii vechi, 
atunci când cunoştinţa adevăratului Dumnezeu era 
răspândită  în lume de către caravanele negustorilor, şi 
până  în prezent, când puţini sunt cei care mai citesc cărţi, 
iar Biblia cu atât mai puţin, se constată o luptă acerbă 
declanşată de către şarpe împotriva cuvântului lui 
Dumnezeu. Categoric, cunoştinţa adevărului Scripturilor, 
precum şi individualitatea şi deplina libertate oferită 
fiecărei persoane în relaţia cu Dumnezeu, nu sunt pe placul 
şarpelui, care, dintotdeauna a luat măsuri pentru limitarea 
la maxim, sau chiar eliminarea acestei tendinţe. Au existat 
epoci în care a fost stârnită o prigoană teribilă de inspiraţie 
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demonică împotriva Cuvântului, aşa cum au fost edictele lui Diocleţian în secolele III-IVdHr., iar apoi 
confiscarea Bibliei de către biserici, de-a lungul evului mediu întunecat, în vederea împiedicării 
accesului omului de rând la Cuvânt, sau arderea Bibliilor în pieţele publice în timpul revoluţiei 
franceze. După saltul spiritual înregistrat prin reformă, urmează epoca modernă, în care creşterea 
cunoştinţelor permite şi provoacă o puternică  dezvoltare economică. Omul începe să-şi producă  cele 
necesare la scară  industrială, ceea ce implică creşterea nivelului său de viaţă, dar şi a gradului de 
ocupaţie. În timp, oferta demonică în domeniul cunoaşterii duce la pierderea treptată a credinţei, iar 
astăzi, într-o epocă post modernă, prin abundenţa de media duşmanul provoacă un dezinteres total faţă 
de Cuvântul divin. În paralel cu această luptă corp la corp, şarpele a recurs de-a lungul timpului şi la 
alte forme perfide de luptă.

El a speculat nevoia umană de închinare, făcând propria ofertă prin care a convins pe mulţi. Iar celor 
care au refuzat-o, simţind că în spatele acesteia le este întinsă  o cursă, el le-a prezentat o mulţime de 
variante la oferta divină. Mulţi consideră astăzi că Scriptura nu mai are secrete, că părinţii bisericeşti şi 
marii teologi, recunoscuţi la nivel interconfesional, au adus lumină în toate amănuntele explicând totul, 
şi că  punctele lor de vedere şi modul lor de înţelegere sunt definitive. Însă  acest mod de abordare 
descurajează atât exerciţiul minţii, cât şi propria căutare după adevăr. Celor încă  nedecişi li se sugerează 
astfel, afilierea la una sau alta dintre entităţile religioase, care, aşa după cum li se prezintă, deţin 
adevărul, pe care îl afirmă însă, sub forma unor doctrine. Şi oricine poate deveni o pradă uşoară în lipsa 
unei temeince cunoştinţe a Scripturilor. Astfel, aşa după  cum „credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine 
prin Cuvânt” (Romani 10:17), se dovedeşte că acea întrebare retorică  a lui Isus: „Dar când va veni Fiul 
omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18;8) este absolut justificată. Se poate observa că şarpele 
atacă însăşi fundamentele vieţii, iar „când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit?” (Luca 
11:3), cel care caută  adevărul cu o inimă curată?  Asediat din toate părţile, el nu are de făcut decât un 
singur lucru: „Cercetaţi Scripturile” (Ioan 5:39).

Faptul că omul de pe stradă  nu este preocupat de studiul biblic, pare a fi o banalitate, deoarece 
bisericile tradiţionale nu practică lectura Scripturilor în actele lor de cult. Grupările protestante, însă, 
sunt întemeiate pe principiul „sola Scriptura” statutat de Martin Luther, şi ar fi de aşteptat ca 
protestanţii şi, mai ales neoprotestanţii, să fie mari cunoscători ai textului Scripturilor. Din nefericire 
însă, şi mai ales pentru aceştia, cultura lor biblică nu se plasează  la cote cu mult mai înalte decât a 
celorlalţi. A dispărut pasiunea pentru Cuvânt aşa cum se întâlnea în diversele epoci din trecut. Istoria 
creştinismului consemnează faptul că, spre exemplu, în ultimele secole ale existenţei Imperiului roman, 
disputa ariană ajunsese un subiect popular, dezbătut până şi la tarabele din piaţă, tot aşa după cum în 
timpul reformei, Biblia şi tezele de la Wittemberg erau comentate până şi la măcelărie. Au fost timpuri 
în care faptul de a dispune de textul biblic în limba maternă era un lux plătit cu sânge, când faptul de a 
avea acces la o Biblie echivala cu acela de a poseda o adevărată comoară. Vremuri apuse. În anii din 
urmă s-au făcut evanghelizări în cadrul cărora au fost donate mii de Biblii, însă  astăzi nici măcar un 
creştin declarat dintr-o mie nu studiază Scripturile.

Este adevărat că lectura corespondenţei private este o problemă strict personală. Şi este la fel de 
adevărat că Scrisoarea Tatălui ceresc nu încape într-un plic normal şi nici în cutia poştală. Dar de aici şi 
până  la dezinteresul cvasitotal al lumii contemporane faţă de Cuvântul lui Dumnezeu este o cale lungă! 
Şi, lucru şi mai interesant este că  nici măcar cei ce se declară oameni ai credinţei, urmaşi ai lui Hristos, 
nu sunt pasionaţi ai studiului! Pentru că nici chiar ei nu îşi dau seama ce pierdere uriaşă  înregistrează! 
Mare păcat... Deoarece Pavel recomandă  să „Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări 
duhovniceşti” (Efeseni 5:19). Şi, în mod obiectiv, este dificil şi delicat ca omul să poarte Cartea Sfântă în 
buzunar doar pentru a căuta texte pe care nu şi le mai aminteşte. Este notoriu cazul unui antrenor 
american de baseball care, în cursul anului trecut, a citat eronat un text biblic, provocând consternare la 
nivel naţional.

Într-o anume paradigmă, deşi lectura şi, ulterior, studiul Bibliei, este o problemă personală, totuşi 
volumul acesteia este de natură  să descurajeze dorinţa oricui. Pentru că  Biblia numără nu mai puţin 
decât 1221 de pagini. Cele 66 de cărţi ale Vechiului Testament conţin la un loc 929 de capitole, între care 
Psalmii lui David conţin atât cel mai scurt, cât şi cel mai lung capitol din Biblie, având câte 2 şi respectiv 
176 de versete, în timp ce cărţile Noului Testament, în număr de 27, conţin 260 de capitole. În mod 
obiectiv, Biblia este o reală  provocare pentru fiecare. Dacă pentru omul de rând cunoştinţa biblică 
reprezintă un act de cultură generală, pentru omul credincios ea devine o chestiune de o importanţă 
covârsitoare.
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Volumul informaţiilor conţinute în Scriptură este uriaş, aşa încât chiar şi o simplă  lectură va constitui 
o activitate laborioasă şi cronofagă. Se pot imagina, însă, diverse scheme de lectură şi apoi de studiu, 
care pot să  asigure cunoştinţa şi, ulterior, aprofundarea textului. Având în vedere complexitatea textelor 
Noului Testament în raport cu cele ale Vechiului Testament, cât şi consumul de timp necesar înţelegerii 
şi aprofundării ideilor conţinute, s-ar putea practica un sistem de studiu cu lectura zilnică a unu sau 
două capitole din cărţile Vechiului Testament, în paralel cu lectura săptămânală a două sau trei capitole 
din Noul Testament. În această situaţie, parcurgerea Bibliei este o chestiune de aproape un an şi 
jumătate.

Dumnezeu a conceput fiinţa umană în aşa fel încât niciunul dintre cuvintele lecturate să nu fie uitat ci 
totul să  fie păstrat în memorie, chiar dacă, uneori, se pare că şi memoria mai joacă feste. Este absolut 
benefic obiceiul de a sublinia textele mai importante, cele deosebite, cele cu rezonanţă, și de a face 
adnotări pe partea laterală a paginii. Este remarcabil că memoria vizuală este  caracteristică marii 
majorităţi. În acest sens este de amintit Biblia Thompson. De asemenea, este evident că practicarea 
lecturii la rând de la prima la ultima pagină, este varianta cea mai benefică, având în vedere că aşezarea 
cărţilor în succesiunea canonului biblic, aşa după cum a îngăduit Dumnezeu, respectă o logică anume, 
în timp ce orice pastor care predică îşi urmează o logică proprie, prin care îşi manipulează auditoriul, 
iar programele de studii biblice confesionale sunt destinate îndoctrinării, şi nu creşterii nivelului 
cunoştinţelor. În plus, lectura la rând, pagină cu pagină, va permite parcurgerea în integralitate şi luarea 
la cunoştinţă sub beneficiu de inventar a textului biblic. După  încheierea parcursului, a doua lectură şi 
următoarele, vor face din student un adevărat expert.

Într-o altă paradigmă, unul dintre cele mai plăcute şi benefice obiceiuri este acela de a deschide şi a 
închide ziua cu pasaje memorabile. De regulă seara, înainte ca somnul să  dea genele prin gene, mintea 
mai face o trecere în revistă a evenimentelor de peste zi, sau colindă  prin cine ştie ce locuri, reale sau 
imaginare. Este greu ca omul să se pună în calea ei. Tocmai pentru astfel de momente, este interesant ca 
omul să recite unele pasaje scripturistice memorabile, cum ar fi, spre exemplu, adevăratul post, 
fericirile, rugăciunea de mulţumire a lui Daniel, Numele Domnului rostit lui Moise, pocăinţa lui Iov, 
făgăduinţa lui Dumnezeu către Maleahi, scara lui Petru şi multe altele. Este atât de minunat să adoarmă 
cu gândul înălţat la ceruri! Vorba poetului: „Şi să adormi cu mine-n gând ca să visezi de mine.” (G. 
Coșbuc – Mama). Tot aşa dimineaţa, înainte de a afla că începe să se trezească, mintea omului tinde să 
tot prelungească ultimele imagini de vis, într-o stare de reverie de care s-ar despărţi cu greu. Având în 
subconştient faptul că, în scurt timp urmează să se umple de grijile şi îngrijorările zilei, atunci este 
minunat să reînceapă să urce scara desăvârşirii, prin fericiri. Astfel toată infrastructura informatică a 
ADN-ului celular, întreaga reţea a biointernetului corpului său se va reacorda cu sursa vieţii, Cuvântul 
divin.

Una dintre problemele care se ridică în legătură cu lecturarea, iar apoi studiul biblic, este sintetizată 
de Isus sub forma unei întrebări retorice: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” (Luca 10;26). Dacă ceea 
ce este scris în textul biblic este o chestiune de traducere (unii folosesc versiunea fidelă, alţii pe cea a lui 
Cornilescu, Niţulescu, sau pe cea Ecumenică, ori folosesc versiuni în limbi străine: engleză, germană, 
greacă, ebraică), „cum citeşti în ea” este o problemă personală de o importanţă fundamentală. Faptul că, 
în general, omul de rând nu citeşte Biblia, a făcut ca industria religiilor să  prolifereze: estimările indică 
aproape 8500 de biserici, asociaţii, grupări, culte sau mişcări spirituale. Au apărut profesionişti ai 
religiei care îi conving pe creduli cum că ar fi credincioşi. Îi convertesc şi le spală  creierele. Îi 
încartiruesc, astfel, ca un secerător care leagă paiele în snopi, şi îi conving că  doar ei deţin adevărul, 
fermecându-i prin ideile lor alambicate, dar prin aceasta îi ţin departe de experienţa unei legături 
personale cu acest Cuvânt divin. De partea cealaltă, cei care studiază Biblia, încep să  înţeleagă că 
adevărul este cu totul altceva decât o doctrină, şi încep să cerceteze din ce în ce mai mult, adâncindu-şi 
privirile în contemplarea unei realităţi nebănuite până  atunci. Cuvântul îi consideră drept rămăşiţă, cei 
pe care şarpele nu îi mai poate fermeca, prinde, subordona sau înregimenta. Pentru că  aceia care 
studiază nemijlocit Cuvântul au o experienţă  personală, care se reînnoieşte zilnic. Prin Scriptură omul 
se relaţionează cu Suveranul universului.

Există o modalitate de cercetare care oferă, nu numai avantaje maxime în cunoaştere, ci şi satisfacţii 
nemaiîntâlnite. Atunci când studentul învaţă să fie un vizionar spaţial, când încearcă să ia parte 
nemijlocit la acţiunea expusă amestecându-se printre personaje, participând la dialoguri, trăind aievea 
prin pielea fiecăruia, această experienţă îi va permite să îşi lămurească toate curiozităţile, să întrebe şi 
textul să  îi răspundă. Va înţelege că, aşa după cum explica Isus, doar cel care caută  găseste, şi numai 
celui care cere i se va da. Pentru că, dacă  nu baţi, înseamnă că nici nu doreşti să ţi se deschidă. Isus le 
vorbea oamenilor în pilde care nu erau greu de înţeles, însă numai discipolii au dorit să cunoască 
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semnificaţiile, le-au cerut şi le-au primit. Pe de altă parte, făcând din cuvânt pâinea cea de toate zilele, 
studiind zilnic şi la rând textul biblic, există un sistem care oferă un avantaj şi mai minunat. În sensul 
acesta, fiecare lectură va ajunge să ofere o experienţă  unică studiind de mai multe ori acelaşi text, de 
fiecare dată vor apărea noi imagini, descoperiri din ce în ce mai profunde, interpretări din ce în ce mai 
înalte. Fiinţa umană este extrem de complicată şi sofisticată iar Scriptura vorbeşte despre oameni. 
Recapitulând astăzi textele studiate ieri şi acceptând posibilitatea existenţei unor noi abordări, 
neexplorate încă, acceptând că Dumnezeu nu este limitat, studentul biblic are şansa reală a unei creşteri 
spirituale exponenţiale, încă neatinsă în istorie, dobândind, prin cunoştinţă şi conformare, un sistem de 
gândire infailibil.

Exemplele istoriei biblice confirmă acest fapt. Daniel şi tovarăşii săi i-au cerut lui Aşpenaz un regim 
cu zarzavaturi şi apă nu pentru că  ar fi urmat o anume reformă sanitară, aşa cum este ea înţeleasă astăzi 
în anumite cercuri, ci pentru ca să nu se spurce, deoarece Dumnezeu le ceruse să nu mănânce din 
carnea jertfită idolilor, iar zeii babilonienilor nu erau şi ei vegetarieni. Daniel şi prietenii săi erau evrei şi 
obişnuiau să mănânce carne de miel, măcar la paşte. Iar când au intrat în sesiune, ei au absolvit cu 
magna cum laude, timp în care ceilalţi picau examenele, nu pentru că aceia nu mâncaseră zarzavaturi ca 
şi ei. Însă ei studiau Scripturile, aveau cunoştinţa Dumnezeului Celui Prea Înalt. Tocmai această 
cunoştinţă îi făcuse să fie de zece ori mai deştepţi decât toţi ceilalţi. Iar lucrurile nu s-au schimbat cu 
nimic până în ziua de astăzi. Cunoaşterea adevărului Scripturilor este aceea care îl face pe fiecare om 
înţelept şi priceput în ştiinţa fericirii în viaţă.

Bineînţeles, cazul lui Daniel şi al celor trei tovarăşi ai săi nu este singular. În Egipt, Iosif ajunge ca un 
tată pentru faraon pe care, în numai zece ani, îl face proprietarul cu acte în regulă a întregii sale ţări, 
inclusiv a supuşilor săi. Ce avea Iosif mai mult ca toţi înţelepţii Egiptului? Iată că el avea cunoştinţe 
foarte înalte, întrucât moştenise relaţia cu Împăratul universului de la tatăl său, şi o practica în mod 
constant. Tot astfel, cu ce oare l-a fermecat Estera pe Artaxerxes Longimanus?  Nu erau persancele 
suficient de frumoase? Sau Estera a aflat de la unchiul ei cum îl putea cuceri o fată pe un asemenea 
bărbat? Un răspuns veridic nu poate fi găsit decât în iatacul regelui. Dupa divorţul de Vasti, prin patul 
lui au trecut o mulţime de fecioare, pentru ca să îşi aleagă pe cea care urma să-i fie împărăteasă. I se 
oferea crema frumuseţilor regatului persan şi toate fetele erau aranjate, pregătite şi instruite ca să-i fie 
pe plac. O asemenea şansă  nu se iveşte decât poate că o dată într-o mie de ani. Ca în poveşti. Însă atunci 
când a apărut Estera, trialul s-a încheiat, iar împăratul nu a mai vrut să continue căutările. Categoric, 
Estera l-a cucerit pe Artaxerxes cu spiritul ei, deoarece ea cunoştea Scriptura, iar acest fapt era de natură 
să  îi ofere un duh înalt, duhul Dumnezeului Celui Veşnic. Un prieten povestea despre o verişoară a 
cărei frumuseţe l-a fermecat, şi spunea că  în viaţa lui nu a mai văzut o fată mai frumoasă, nici la 
televizor, nici în reviste, niciunde, depăşea cu mult în frumuseţe orice model. Dar când a început să 
vorbească, a urmat o dezamăgire profundă: universul cunoştinţelor ei se reducea doar la vacă  şi la 
păpuşoi. Revenind la Estera, indiferent de influenţa şarpelui asupra minţii cuiva, nimeni nu are cum să 
nu recunoască şi să aprecieze un spirit înalt, educat în cunoştinţa Dumnezeului scripturilor.

Pe de altă parte, între acoliţii şarpelui se găsesc unii care dezavuează cuvântul Scripturilor arătând că 
multe dintre întâmplările istoriei biblice sunt exagerate, fabulaţii, Hollywood. Din nefericire mulţi 
dintre aceştia sunt membri înscrişi în registrele bisericilor creştine. Ei se întreabă, spre exemplu, cum se 
poate accepta ideea că  o femeie în vârstă  de şapte zeci şi cinci de ani mai poate trezi pasiuni, şi chiar 
printre împăraţii pământului?  Pare neverosimil. Dar ce, aceşti împăraţi nu îşi puteau găsi între cei din 
poporul lor, fecioare mai frumoase decât o babă venită din deşert în urma oilor? În fond, ce a putut găsit 
faraonul Egiptului la Sarai? Sarai avea şapte zeci şi cinci de ani şi egiptenii declarau că nu mai văzuseră 
niciodată o asemenea frumuseţe, drept pentru care zvonul despre această stranie apariţie din deşert 
ajunge chiar şi până în capitală, iar Sarai ajunge la palat. Istoria din Geneza este cunoscută şi a ridicat 
sprâncenele tuturor celor cu bun simţ care au lecturat-o de-a lungul timpului. Mai mult decât atâta, la 
vârsta de şapte zeci şi noua de ani, de Sarai se îndrăgosteşte împăratul Abimelec, care, la rândul său, o 
ia în palatul şi haremul lui. Pare chiar ridicol. Minte Biblia? Nu, în mod categoric, nu! Cântărind în mod 
corect afirmaţiile biblice, precum şi informaţiile referitoare la unele aspecte ale vieţii din ţinuturile la 
care se face referire, se va dovedi că descrierea biblică este făcută cu multă acurateţe. Sarai a murit la 
vârsta de o sută trei zeci de ani, deci la momentul în care este dorită de faraonul egiptean, la vârsta de 
şapte zeci şi cinci de ani, era aproape de jumătatea vieţii, precum este astăzi femeia la trei zeci de ani. 
Nu întâmplător între titlurile romanelor lui Honore de Balzac se găseşte şi „Femeia la 30 de ani”, atunci 
când este împlinită, plină de farmec, ca şi Eva când l-a întâlnit pe Adam. Jurnalele de actualităţi 
anunţau recent că Sophia Loren, la vârsta de şapte zeci şi opt de ani a uimit lumea presei cu o prezenţă 
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şi o ţinută  ca la trei zeci de ani. Frumuseţea?  Internetul oferă imagini cu femeile tuaregilor, locuitori ai 
deşertului Saharei. Deşertul este, totuşi, plin de cămile şi de frumuseţi. Însă Sarai, nevasta lui Avraam, i-
a uimit pe împăraţii pământului nu numai prin frumuseţe, ci, mai ales prin spiritul ei, un spirit educat 
prin practica credinţei în Dumnezeu.

Există şi alte obiecţii, care se referă la faptul că Biblia pare o carte cu poveşti, că ştiinţa de astăzi aruncă 
în ridicol informaţiile scripturistice. Cei ce fac asemenea afirmaţii se aşează  pe ei înşişi în poziţii delicate, 
dovedind o cu totul dezonorantă necunoaştere a realităţii. Recent a fost publicată o listă cuprinzând 
peste o sută de principii şi realităţi descrise în Scripturi cu mii de ani înainte de confirmarea lor 
ştiinţifică la nivelul celor mai noi descoperiri ale fizicii cuantice şi domeniilor de avangardă ale ştiinţei 
de astăzi. Iar acest fapt constituie o provocare onorantă. Pentru că, de vreme ce Biblia oferă 
cercetătorului şansa de a cunoaşte cuvântul divin în forma sa scrisă, ştiinţa studiază feluritele aspecte 
ale exprimării aceluiaşi cuvânt dar în infinitatea formelor materiale ale creaţiei. Descoperirea 
echivalenţei diferitelor moduri ale exprimării divine este un exerciţiu înălţător, deoarece, aşa cum 
descria Isus eternitatea într-o lume trecătoare, „Scriptura nu poate fi desfiinţată” (Ioan 10:35).

Cercetarea personală a Scripturilor este, în general, descurajată  de către aceia prin care şarpele îşi 
trâmbiţează sugestiile, invocând uriaşele dificultăţi care vor fi întâmpinate în ce priveşte înţelegerea 
ideilor conţinute. Ei afirmă că  din textul biblic omul de rând, neiniţiat, nu poate înţelege nimic, susţinere 
întâlnită la tot pasul, în mod declarat, sau nu. Mulţi cad victimă acestor sugestii şi caută explicaţii la 
profesioniştii religiei, practicând, astfel, în mod inconştient, o formă modernă de idolatrie: închinarea la 
om. Aceşti mulţi îşi trăiesc, astfel, o viaţă la mâna a doua, în timp ce Tatăl le-a dăruit o viaţă plenară. 
Pierderea lor este definitivă. Timpul lor de viaţă se iroseşte fără ca personalitatea lor, una de împrumut, 
să  apuce să se individualizeze. Fiecare grupare religioasă îşi are, în acest, sens, proprii idoli: autorii de 
literatură  explicativă a Scripturilor. Exceptând afacerea în sine, aceea a comercializării literaturii 
specifice, de nişă, în rândul membrilor, această  practică va crea dependenţă, descurajând orice tentativă 
ulterioară de studiu personal. Prin acest procedeu, şarpele fură din mintea omului ideea de a întreba 
chiar Cuvântul, aşa cum, la vremea lor, procedau discipolii Acestuia. Isus asigură că celui care cere i se 
va da. Studentul biblic întreabă  textul şi i se răspunde, căci „Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt 
celor ce I-L cer!” (Luca 11:13). Iar în acest sens, exemplul creştinilor din Bereea este edificator: „Au primit 
Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa.” (Faptele 
apostolilor 17:11).

Abordând tema în mod obiectiv şi considerând declaraţia lui Pavel în faţa filosofilor stoici şi 
epicurieni din Atena adunaţi în Areopag, cum că „El a făcut ca toţi oamenii să caute pe Dumnezeu şi să se 
silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.” (Faptele Apostolilor 17:26, 27), se 
constată  că  El a pregătit şi calea cea mai simplă  şi eficientă  prin care omul îşi poate îndeplini menirea. 
Faptul de a-l căuta pe Dumnezeu prin studiul Cuvântului Său este în sine o mare şi binecuvântată 
plăcere. Se subânțelege că această cercetare a Scripturilor se traduce în limbajul profan folosit de Pavel, 
prin „bâjbâială”. Înţelegând corect însă afirmaţiile citate de Luca, oricine nu-L caută pe Dumnezeu nu 
face decât să lupte împotriva lui însuşi, să-şi irosească viaţa, deoarece omul a fost creat cu nevoia 
organică de a se descoperi pe sine căutându-L pe El, iar această nevoie îi este înscrisă în gene. Auzind, 
însă, chemarea divină şi trezindu-se astfel din somnul său hipnotic, fiecare om are posibilitatea ca, după 
ce a irosit atâta timp, să afle, într-un târziu că „El hotărăşte din nou o zi: ,Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă 
împietriţi inimile!’” (Evrei 4;7). Astăzi, omul este chemat să rupă monopolul clerului asupra Cuvântului 
divin şi, cercetând Scripturile, să se lase învăţat de Dumnezeu. Şi onorând invitaţia divină, va ajunge să 
constate că el însuşi este, de fapt, cel onorat de Dumnezeu. A Lui să fie gloria în etern! Amin!
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Articolul de față  dezbate chestiuni importante din sânul Bisericii 
Adventiste de Ziua a Șaptea. Azi este ciudat faptul că  subiecte ca 
nașterea din nou, împărăția lui Dumnezeu, darurile duhului nu 
sunt accentuate de majoritatea adventiștilor. De ce se întâmplă  astfel 
când aceste subiecte reprezintă miezul Noului Testament și a religiei 
lui Isus Hristos?  Unul dintre motive este existența unei înțelegeri 
eronate printre mulți adventiști, înțelegere care distruge 
semnificația acestor adevăruri.
Ellet Waggoner a fost unul dintre pionierii adventiști de ziua a 
șaptea ale cărui scrieri au contribuit semnificativ la atitudinea 
prezentă. Ironia este că Waggoner a avut o imensă  contribuție 
pozitivă în a direcționa Biserica către Isus Hristos ca centru al 
atenției într-o manieră  fără precedent. Dar în același timp 
înțelegerea sa greșită la unele dintre subiectele vitale ale adevărului 
l-au determinat să  facă tot atât de mult rău pe cât a făcut bine. În 
acest articol vom cerceta pe scurt unele dintre învățăturile sale 
pentru a arăta maniera în care acestea au obstrucționat adevărurile 
Evangheliei în mișcarea adventistă de ziua a șaptea.

Partea bună
E. J. Waggoner este unul dintre eroii adventismului. El a rămas în 

istorie ca fiind unul dintre cei doi care au introdus în această mișcare o viziune care au marcat-o în 
ultimii 126 de ani. Numele lui este în mod strâns legat ca un punct de reper de sesiunea Conferinței 
Generale care a avut loc în Minneapolis în anul 1888. Unii se plâng și pretind că  adevărurile prezentate 
de el nu au fost niciodată acceptate de biserica AZȘ și au depus eforturi mari pentru a aduce la lumină 
aceste adevăruri. Biserica, pe de altă parte, a luat poziția potrivit căreia învățăturile lui Waggoner au 
rezultat în final într-o schimbare de direcție pozitivă a bisericii, iar el este apreciat ca un erou care și-a 
pierdut calea la final.

La momentul morții lui, Waggoner nu mai credea în unele dintre învățăturile pe care adventismul  le 
privește ca fiind fundamentale. În ultima parte a vieții, a fost de asemenea acuzat de învățături 
panteiste. Însă majoritatea adventiștilor îl respectă și îi privesc învățăturile cu mare respect. Această 
atitudine plină  de apreciere pentru Waggoner se datorează în mod deosebit faptului că solia pe care el a 
adus-o în anul 1888 a fost susținute de Ellen White în termenii cei mai înalți. Ea a numit solia ca fiind „o 
solie foarte prețioasă”, „solia îngerului al treilea în adevăr”, „solia pe care Dumnezeu a poruncit să fie 
oferită lumii.”

Nu este nicio îndoială că Waggoner a îndreptat atenția adventismului asupra lui Hristos într-o 
manieră fără precedent în istoria sa. Este clar faptul că el a încercat să  îndrepte atenția bisericii de la o 
poziție dezechilibrată  asupra legii, către una în care Hristos era în centru. Din acest punct de vedere, 
solia lui Waggoner a avut o valoare mare și toți trebuie să-și amintească de ea și să o îmbrățișeze. 

Problemele
Evidențierea lui Waggoner a debutat în cadrul întâlnirilor de la Minneapolis. Delegații la sesiunea 

Conferinței Generale de la 1888 au venit având în minte câteva chestiuni controversate. Principalul 
subiect era la care dintre legi s-a referit apostolul Pavel în epistola sa către galateni. George Butler, 
președintele Conferinței Generale înțelegea că era vorba exclusiv de „legea ceremonială”, în timp ce 
Waggoner insista că era vorba în mod exclusiv de „legea morală.” Ambii scriseseră câteva articole 
înainte de această conferință, fiecare apărându-și propriul punct de vedere, și de asemenea câteva 
scrisori usturătoare circulaseră între ei. Ellen White însăși nu a făcut nicio afirmație categorică în ceea ce 
privește identitatea legii din galateni, dar în timpul Conferinței Generale și-a manifestat sprijinul față  de 
Jones și Waggoner, exprimându-și entuziasmul față de ceea ce auzea.
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Cealaltă moștenire a lui Waggoner
David Clayton, noiembrie 20141
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Însă se pare că Waggoner nu a vorbit despre legea din Galateni în cadrul Conferinței. Când el a sosit, 
acolo era așezată o tablă care avea scrisă  pe ambele părți câte o propoziție. Pe o parte era scris: 
„Concluzionat: legea din Galateni este legea ceremonială.” și era semnat de J. H. Morrison. Pe cealaltă 
parte a tablei era scris: „Concluzionat: legea din Galateni este legea morală.” Această propoziție aștepta 
semnătura lui Waggoner. Însă  Waggoner a declarat că nu venise pentru a intra într-o dispută  și nu a 
semnat.

Nu s-au păstrat transcrieri ale prezentărilor de la Conferința aceea, dar este știut faptul că  lucrarea 
semnată de Waggoner și intitulată „Hristos și neprihănirea Sa” publicată curând după aceea, reprezintă 
ceea ce el a susținut. Titlurile capitolelor acestei cărți ne oferă o idee despre ceea ce a vorbit el la 
Minneapolis:

1. Cum să-L privim pe Hristos
2. Este Hristos Dumnezeu?
3. Hristos ca Creator
4. Este Hristos o Ființă creată?
5. Dumnezeu manifestat în trup
6. Lecții practice importante
7. Hristos, dătătorul legii
8. Neprihănirea lui Dumnezeu
9. Domnul, neprihănirea noastră
10. Primiți de Dumnezeu
11. Biruința credinței
12. Sclavi și oameni liberi
13. Exemple practice ale eliberării din sclavie
Putem vedea în mod clar faptul că el nu și-a îndreptat atenție către legea din Galateni, nici măcar nu a 

discutat despre aceasta. Ideea centrală a fost identitatea și lucrarea lui Hristos și modul în care acestea 
ne privesc pe noi în ceea ce privește experiența practică. Asta este ceea ce Ellen White a auzit la 
Minneapolis și asta este ceea ce ea a sprijinit cu entuziasm. Atunci când ea s-a referit la acea „prețioasă 
solie,” asta nu avea nimic de-a face cu legea din Galateni. De fapt, Ellen White nu a făcut afirmații 
categorice referitor la legea din Galateni înainte de anul 1900. În acel an ea a scris:

„Sunt întrebată referitor la legea din Galateni. Care lege este tutorele care ne conduce la Hristos? 
Răspund: atât legea ceremonială cât și cea morală, codul celor zece porunci.” (1SM 233.1).

Waggoner a insistat asupra faptului că legea din Galateni este legea morală, iar Butler era convins că 
era legea ceremonială. Ambii greșeau, iar Ellen White avea dreptate. În epistola către Galateni, apostolul 
Pavel nu vorbește despre un aspect al legii ca opus al unui alt aspect al legii, ci despre întregul sistem al 
legii, inclusiv cu aspectele morale și ceremoniale. Subiectul său este întregul sistem al legii - întreaga 
lege ca sistem prin care Dumnezeu a guvernat și a controlat Israelul. Nici Waggoner și nici Butler nu au 
înțeles asta iar consecința a fost că în ambele cazuri întreaga abordare a epistolei către Galateni a fost 
greșită.

Partea rea
Azi unii îl privesc pe Waggoner ca fiind aproape infailibil. A ajuns să fie privit aproape ca un model, o 

persoană ale cărui fiecare cuvânt a fost inspirat. Atenția a fost divagată  de la solia sa către detaliile 
învățăturilor sale iar consecințele acestei accentuări greșite nu au fost bune. În mod interesat, Ellen 
White nu a sprijinit niciodată  în mod complet teologia lui Waggoner; nici înainte de 1888 și nici după 
aceea. De fapt, într-o scrisoare adresată lui Butler în anul 1888, ea spus:

„El (un înger) și-a întins mâinile spre dr. Waggoner și spre tine, prezbitere Butler, și a spus: ,Nici unul 
dintre ei nu au lumina în ceea ce privește legea; poziția niciunuia nu este desăvârșită.’” ( E. G. White, 
Scrisoarea către G. I. Butler, 14.X.1888, Minneapolis, Minnesota. EGW 1888, p. 93).

Waggoner a avut greșeli în învățăturile sale; de fapt, unele dintre ideile sale s-au dovedit a fi foarte 
dăunătoare. Un lanț  de concluzii greșite au decurs din unele dintre învățăturile sale iar vătămarea reală 
nu constă  atât în ideile greșite pe care le-a implantat în mințile unora, cât în faptul că unele dintre aceste 
învățături au umbrit unele dintre cele mai frumoase adevăruri din Biblie. Ironia constă în faptul că 
Waggoner, omul care a pus un accent atât de puternic asupra lui Hristos ca centru a tot, a distorsionat în 
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final unele aspecte ale adevărului într-o manieră atât de eficientă încât a umbrit unele dintre cele mai 
critice adevăruri referitoare la Hristos. Unora dintre cei care-i oferă azi lui Waggoner credit incompetent, 
le este imposibil să înțeleagă aceste adevăruri vitale.

Învățătura lui Pavel în Galateni 3
Dacă citim ceea ce afirmă Pavel în capitolul 3 din epistola către Galateni, devine imediat evident 

faptul că el vorbește despre progresul planului lui Dumnezeu de a binecuvânta omenirea, iar el privește 
la acest plan pe măsură ce înaintează pe o LINIE A TIMPULUI. Acesta este cel mai important aspect 
care trebuie înțeles. Pavel relatează planul pe o LINIE A TIMPULUI. Nu vom studia întregul capitol 
aici, dar vă invit să vă luați timp pentru a-l studia și analizați graficul de mai jos. Iată ordinea 
evenimentelor așa cum le descrie Pavel în capitolul 3 din Galateni:

1. Dumnezeu a făcut o promisiune, un legământ că va binecuvânta omenirea în Sămânța lui Avraam. 
Dumnezeu a confirmat această promisiune, după care ea ne mai putând fi modificată sau anulată.

2. După 430 de ani, El a adăugat sistemul legii la Muntele Sinai ca o măsură temporară. Acest sistem 
trebuia să funcționeze până când Sămânța promisă urma să vină.

3. Acest sistem a fost un îndrumător care a guvernat poporul până la venirea Seminței.
4. Atunci când Sămânța a venit, promisiunea făcută lui Avraam a fost împlinită. Noul legământ a fost 

făcut iar Vechiul legământ fundamentat pe sistemul legii s-a sfârșit.
Următoarele versete din pasajul amintit clarifică faptul că legea a fost menită să fie numai un sistem 

temporar de guvernare.
„Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină 

„Sămânţa” căreia Îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.” (Galateni 
3:19).

„Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă. După ce a venit 
credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.” (Galateni 3:24, 25).

Împărăția negată
Nu ar trebui să investim o încredere nepotrivită în oameni. Puterea este în adevăr, nu în oameni. 

Loialitatea nepotrivită față de Waggoner i-a condus pe mulți să creadă că tot ceea ce el a scris a fost 
adevărul Evangheliei. Această concluzie nejustificată a condus multe persoane sincere că accepte idei 
nescripturale numai pentru că și-au pus încrederea într-un om.

Azi, în general printre adventiștii de ziua a șaptea, se pune foarte puțin accent pe schimbările care au 
avut loc în relația lui Dumnezeu cu copiii Săi de la venirea lui Hristos. Iar interpretarea lui Waggoner a 
contribuit cu siguranță la această atitudine.

Realitățile evenimentelor care au avut loc la ziua Cincizecimii, adevărurile Împărăției lui Dumnezeu, 
realitatea marii autorități și puteri care le-au fost oferite copiilor lui Dumnezeu de la venirea lui Isus, 
toate acestea au fost pierdute. Pentru mulți, nu există nicio diferență între privilegiile de care s-au 
bucurat copiii lui Dumnezeu în perioada Vechiului testament și cele de care ne bucurăm noi în perioada 
Noului testament. Mulți continuă să se prindă de ciudata idee nescripturistică conform căreia Isus a fost 
deja Marele Nostru Preot în Sanctuarul din ceruri în timpul Vechiului testament, chiar și înainte de a 
deveni Om și înainte de a muri pentru noi. Aceasta este una dintre moștenirile învățăturilor lui 
Waggoner care cauzează multă confuzie azi.

A nouă eră
Noul Testament este plin de dovezi ale faptului că Isus a adus o nouă eră în lume, o nouă dimensiune 

a relația dintre Dumnezeu și omenire. Taina constă în faptul că această  evidentă  dovadă biblică a fost 
aproape în întregime umbrită. Următoarele pasaje certifică ceea ce afirm:

„Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. 
Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.” (Matei 11:11).

Este acesta adevărul?  Vor fi toți cei care vor intra în Împărăția Cerurilor mai mari decât Ioan 
Botezătorul și decât toți cei care au trăit înaintea lui?  Se pare că asta este ceea ce afirmă Isus, dar această 
interpretare nu are niciun sens. Adevărul afirmat de acest text este înțeles atunci când citim următoarele 
versete:
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„Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se 
propovăduieşte; şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.” (Luca 16:16).

Isus se referea la împărăția harului pe care urma s-o înființeze. Această împărăție urma să  fie fondată 
pe pământ pentru prima dată. Ioan a marcat sfârșitul vechii ere și începutul celei noi. Ioan nu 
experimentase această nouă împărăție; niciunul dintre acești mari oameni ai lui Dumnezeu care au trăit 
înainte de Ioan nu o experimentaseră, dar acum, Isus urma s-o stabilească iar natura acestei împărății 
era atât de minunată încât cel mai mic din această împărăție urma să dețină privilegii mai mari decât 
oricare dintre cei care trăiseră înainte de acel timp. Isus a petrecut toată acea perioadă de trei ani și 
jumătate îndreptând atenția tuturor asupra acestei împărății pe care venise s-o stabilească.

„De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: ,Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este 
aproape.’” (Matei 4:17).

„Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi.” (Luca 
11:20).

Desigur că Isus nu se referea la împărăția fizică a slavei care va veni atunci când vom fi făcuți 
nemuritori. El a explicat natura acestei împărății atunci când a fost întrebat despre aceasta de către 
farisei:

„Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: ,Împărăţia lui 
Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: Uite-o aici! sau: Uite-o acolo! Căci iată că 
Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.’” (Luca 17:20, 21).

Isus se referea la ceea ce numim „Împărăția harului”. Se referea la experiența în care, prin botezul cu 
spiritul sfânt, cerul urma să se coboare pe pământ iar copiii lui Dumnezeu să experimenteze viața din 
cer chiar în timp ce trăiesc pe pământ. La această experiență se referă următoarele pasaje:

„căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.” (Ioan 1:17).
„,Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.’ Spunea cuvintele acestea 

despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus 
nu fusese încă proslăvit.” (Ioan 7:38, 39).

„Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să 
rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L 
cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.” (Ioan 14:15-17).

Elementul esențial în această experiență extraordinară era venirea Mângâietorului. Acest mângâietor 
era chiar prezența biruitorului Isus care revenise pentru a trăi în copiii Săi. Această experiență nu fusese 
niciodată disponibilă înainte de acest timp pentru că  Isus nu biruise păcatul și pe diavol. Copiii lui 
Dumnezeu nu avuseseră deocamdată dreptul legal la niciuna din binecuvântările Sale.

Atunci când Isus a revenit în cer, l-a alungat pentru totdeauna pe Satan de acolo. Să observăm care 
sunt privilegiile pe care le-a obținut Hristos și copiii Săi atunci:

„Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat 
pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a 
venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că 
pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.” (Apocalipsa 
12:9, 10).

Citiți cu atenție lista și observați cuvântul „acum.” Acest verset se referă la momentul în care Hristos a 
revenit în cer după ce biruise păcatul, pe Satan, moartea și mormântul. Imediat Satan a fost pentru 
totdeauna exclus din cer. Multe persoane aplică aceste verset unui timp apropiat creației pământului, 
dar dacă citim cu atenție contextul devine clar faptul că se aplică  unui timp apropiat înălțării lui 
Hristos. La momentul acela următoarele au fost oferite copiilor lui Dumnezeu:

1. Mântuire.
2. Putere.
3. Împărăția lui Dumnezeu.
4. Puterea lui Hristos.
Asta este ceea ce a afirmat glasul din cer. Aceste lucruri au fost oferite la acel moment! Ele nu au fost 

disponibile înainte. Nu a existat de fapt mântuire, ci numai promisiunea mântuirii; nici împărăția lui 
Dumnezeu, ci numai împărăția pământească a lui Israel iar poporul lui Dumnezeu nu a avut putere, 
autoritate și tărie. Până la acel moment Satan fusese încă  conducătorul legitim al planetei Pământ, dar 
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când Hristos l-a învins pe Satan, „prințul acestei lumi” a fost „aruncat”. (Ioan 12:31). Toată puterea I-a fost 
dată lui Isus în cer și pe pământ (Matei 28:18), și pentru că Lui Îi fusese oferită toată  puterea, celor care 
sunt în El le-a fost de asemenea oferită  putere și tărie. Nu aceasta fusese situația înainte de venirea și 
câștigarea biruinței lui Hristos. Putem să  citim Biblia cu sinceritate și să ajungem la o altă concluzie?  Și 
totuși mulți o fac!

Isus a fost într-o ocazie:
„Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.” (Ioan 7:24).
El nu s-a referit la subiectul pe care-l tratăm aici, dar aș dori să aplic cuvintele Sale în acest context. 

Trebuie să  căutăm adevărul fără prejudecăți, fără  să ne gândim la faima oamenilor. Reputația lui 
Waggoner o întrece de departe pe a mea, dar mărturia Scripturilor este mai mare decât a tuturor 
oamenilor. Să judecăm nu după reputația cercetătorilor Bibliei, ci mai degrabă să considerăm cu 
sinceritate și dreptate ceea ce afirmă  cuvântul lui Dumnezeu, încrezându-ne în El pentru călăuzire. Cei 
care vor face aceasta cu o inimă  sinceră, vor discerne adevărul și vor înțelege că Waggoner nu a avut 
mereu dreptate.

La început eram un fan înfocat al lui E. J. Waggoner. De asemenea credeam că  învățăturile lui 
reprezentau o prezentare completă a Evangheliei. Încă îl respect și apreciez ideile lui din Scriptură, dar 
nu mai am ideea periculoasă  că tot ceea ce a scris el este adevărat - nici chiar în anul 1888 când 
învățăturile sale au avut un impact atât de mare asupra adventismului de ziua a șaptea.

Un studiu atent, detaliat și fără prejudecăți a cuvântului lui Dumnezeu (în mod deosebit a epistolie 
către galateni) m-a determinat să-mi pierd încrederea în unele aspecte ale învățăturilor lui Waggoner. 
Am citit lucrarea lui „Evanghelia din Galateni” cu mai bine de 30 de ani în urmă. Această lucrare a fost 
scrisă ca răspuns la lucrarea „Legea din Galateni” semnată de prezbiterul Butler. În această lucrare a sa, 
Waggoner își apără poziția potrivit căreia legea la care se face referire în Galateni este legea morală. La 
timpul acela, în urmă cu 30 de ani, am crezut că este o lucrare grozavă și am acceptat pe deplin 
învățăturile prezentate acolo. Însă, în urmă cu 9 ani când am câștigat o altă  perspectivă asupra a ceea ce 
înseamnă faptul că  Hristos este neprihănirea mea, am debutat un studiu independent al Noului 
Testament, în mod deosebit al scrierilor lui Pavel. Epistolele către Romani, Galateni și Evrei mi-au 
deschis mintea ca niciodată înainte. Am descoperit că dintr-o dată scrierile apostolului Pavel nu mai 
erau atât de greu de înțeles - totul era frumos de simplu și se potrivea în mod perfect! Am început să-l 
recitesc pe Waggoner în perioada aceea. Am citit „Studii Biblice din Epistola către Romani”, „Vești 
bune” și „Hristos și neprihănirea Sa”. Am găsit aceste cărți ca fiind inspiratoare, dar și faptul că acum 
nu mai eram de acord cu unele afirmații ale lui Waggoner. M-am întors la „Evanghelia în Galateni” și 
am fost uimit să  descopăr faptul că acum aveam probleme serioase cu multe dintre lucrurile pe care 
Waggoenr le-a afirmat în acea lucrare.

Principalele erori ale lui Waggoner
Waggoner a făcut trei erori principale. Alte idei greșite au rezultat din aceste greșeli majore până când 

s-au dezvoltat în probleme semnificative în învățăturile lui. Aceste idei greșite au fost îmbrățișate de 
mulți datorită  reputației lui Waggoner, idei care uneori au fost susținute în directă opoziție cu dovezile 
Biblice. Iată o listă  parțială a unora dintre învățăturile lui Waggoner pe care le consider ca fiind în 
conflict cu Scripturile:

1. Toți oamenii, chiar și cei mai temuți criminali, dețin deja viața lui Hristos.
2. Venirea Semânței despre care vorbește Pavel în Galateni 3:19, se referă la a doua venire a lui Isus.
3. Cele două legăminte nu au fost introduse într-o ordine temporală.
4. Dumnezeu nu a încheiat vechiul legământ cu Israel.
5. Vechiul legământ a existat înainte de evenimentul de la Sinai.
6. „Sub lege” nu înseamnă decât a fi sub condamnarea legii.
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7. Noul legământ (Ieremia 31:31-34) nu a fost încă încheiat cu casa lui Israel.
8. Isus a fost născut condamnat de lege.
Așa cum am afirmat, toate aceste învățături greșite au derivat din trei erori majore. Aceste erori 

reprezintă ceea ce credea Waggoner, și anume că:
1. Hristos a for crucificat în realitate atunci când omul a păcătuit.
2. Toată omenirea a fost în Hristos atunci când a fost răstignit.
3. Legea din Galateni este legea morală.
Sunt persoane care citesc această listă a erorilor lui Waggoner și care resping unele dintre ele, dar sunt 

de acord cu celelalte. Ei afirmă că Waggoner nu a crezut toate aceste lucruri la început și că unele dintre 
aceste idei nu s-au strecurat în teologia lui decât după 20 de ani de la Conferința de la Minneapolis. 
Poate că este sau nu așa, dar ideea este că Waggoner a fost un om cu o gândire logică, iar concluziile la 
care a ajuns mai târziu, s-au dezvoltat din aceste idei cu care în început. Faptul că punea accentul pe 
Hristos a fost un lucru bun, redeșteptarea pe care a produs-o prin conceptul harului necondiționat al lui 
Dumnezeu a fost minunat, dar au existat erori în modul în care a înțeles unele detalii ale Evangheliei, și 
acestea au rodit mai târziu în învățături care erau complet false. Spre exemplu, învățătura sa potrivit 
căreia spiritul lui Hristos locuiește în cel mai mare păcătos în aceeași măsură în care locuiește și într-un 
creștin.

Să analizăm cu o mai mare atenție unele dintre aceste concluzii false care s-au născut din învățăturile 
lui.

Nimic nou la cruce
Despre Hristos este scris că este Mielul ucis de la întemeierea lumii (Apocalipsa 13:8 KJV). Waggoner 

a interpretat această afirmație ca însemnând că  fiecare binecuvântare pe care a venit Hristos să o aducă 
pentru această lume, a fost disponibilă de la chiar întemeierea lumii. Iată care sunt cuvintele lui:

„Moartea Sa nu a adus nicio schimbare acum o mie opt sute a ani la ceea ce El a făcut deja în urmă cu 
patru mii de ani. Nu a avut un efect mai mare asupra generației aceleia decât asupra oricărei alte 
generații. Moartea Sa a fost o dată pentru totdeauna, motiv pentru care are același efect în orice 
veac.” (Vești bune, pag. 97).

„Hristos răstignit a fost o realitate disponibilă în aceeași măsură în zilele lui Moise și Isaia, ca și în 
zilele lui Pavel. ... Nici la cruce, nici înainte și nici după  nu a fost adăugat vreun alt beneficiu, vreo altă 
schimbare pentru ca păcătoșii să se poată apropia de tronul Harului. Hristos a fost de la întemeierea 
lumii Mielul înjunghiat; viața Lui a fost întotdeauna jertfa desăvârșită pentru păcat; iar preoția lui 
regească a fost neschimbată.” (Mărturisiri de credință - E. J. Waggoner).

Cea mai mare binecuvântare pe care Hristos a venit s-o ofere omului a fost darul propriei Sale vieți. 
Waggoner a concluzionat că această viață a fost deja oferită oamenilor de la întemeierea lumii. Cu alte 
cuvinte, nu s-a schimbat nimic la Cruce în anul 31. Viața, moartea, învierea și proslăvirea lui Isus au fost 
simple formalități care nu au adus nicio schimbare reală în legătura dintre Dumnezeu și oameni. 
Observați faptul că  Waggoner afirmă chiar că  „ preoția lui regească a fost neschimbată.” El credea că 
chiar și atunci, de la începutul timpului, Hristos era Marele nostru Preot! Dar, potrivit celor mai clare 
învățături ale Bibliei, Hristos nu a deținut nicio slujbă preoțească  înainte de a fi înviat când Și-a început 
lucrarea cerească după cruce ( Evrei 8:3, 6; 2:17; 9:8, 12, 17).

Așa cum am văzut în prima parte a acestui articol, acesta este motivul pentru care adevăruri ca 
venirea împărăției la revărsarea vieții lui Hristos la Cincizecime, nu le-a fost oferită mare importanță în 
istoria adventismului. Potrivit lui Waggoner, aceste binecuvântări au fost disponibile încă  de când omul 
a păcătuit. Nimic nu s-a schimbat la cruce, nimic deosebit nu s-a petrecut la Cincizecime!

Locuiește Hristos în toți oamenii?
Waggoner credea de asemenea că atunci când Hristos a fost răstignit, într-un mod misterios, toată 

rasa umană - buni și răi - a fost luată și așezată în Hristos, chiar și cei care nu fuseseră încă născuți. 
Așadar, potrivit rațiunii lui, viața lui Hristos fusese deja oferită tuturor oamenilor, iar această viață se 
regăsește în cel mai mare păcătos în aceeași măsură ca într-un creștin. Aceasta ar fi fost o realitate de la 
chiar începutul timpului. Acest concept l-a condus să scrie:
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„Așadar, diferența dintre un păcătos și un creștin este aceasta: acum, de vreme ce Hristos răstignit și 
înviat este în orice om, în cel păcătos El nu este recunoscut și deci ignorat, în timp ce în creștin El 
locuiește prin credință.” (1900 EJW, GTI 88).

Când am auzit prima dată despre această idee a lui Waggoner, am fost înclinat spre ea. Biblia afirmă 
că Hristos a împăcat toată  lumea cu Dumnezeu (2 Corinteni 3:18, 19) iar Waggoner a explicat că viața lui 
Hristos reprezintă mijlocul prin care omenirea este împăcată cu Dumnezeu. Așadar, dacă toată lumea 
este deja împăcată cu Dumnezeu, atunci se pare că are logică ideea că toată lumea posedă deja viața lui 
Hristos. Așa cum a explicat Waggoner, când Dumnezeu „îndreptățește” o persoană, nu este numai un 
act juridic, ci persoana este în realitate făcută neprihănită iar aceasta se întâmplă datorită faptului că 
viața lui Hristos este în el. Dar nu mă  simțeam bine pentru că existau anumite lucruri care nu se 
potriveau. Spre exemplu, dacă toți oamenii dețin deja viața lui Hristos, atunci nu mai este nevoie ca 
oamenii să fie născuți din nou din duhul. Tot ceea ce ar avea nevoie cineva este simpla informție care să-
i spună că Îl are deja pe Hristos în el. Tot ceea ce ar avea nevoie este numai să se conecteze la puterea 
care îi aparține deja. Dar asta nu este ceea ce afirmă Biblia. M-am gândit foarte serios și m-am rugat 
pentru asta și, în final a trebuit să nu fiu de acord cu Waggoner.

Adevărul despre cei doi Adami
Potrivit Bibliei, Isus este al doilea Adam. Waggoner a concluzionat că în același fel în care eram cu 

toții în Adam atunci când el a păcătuit, trebuie să fi fost cu toții în Hristos atunci când El a murit. Ideea 
lui era că dacă n-am fi fost cu toții acolo, atunci nu ar fi adevărat că El a murit pentru noi toți. Faptul că 
El este al doilea Adam indică către ideea că El este Tatăl tuturor oamenilor la fel cum Adam este tatăl 
tuturor oamenilor. Aceasta a fost ideea lui Waggoner și mi s-a părut bună la început, dar, așa cum am 
spus, erau prea multe pasaje în Biblie care-l contraziceau. În final am văzut că greșea.

Este ușor că  ne imaginăm cum am venit toți din Adam. Putem să-l vedem pe el ca sursa și ca un izvor 
al vieții care curge din el, începând cu primul lui fiu. Fiecare persoană care s-a născut pe acest pământ, a 
provenit direct din viața lui Adam. Dumnezeu nu a creat decât o singură viață umană, iar noi toți am 
provenit din ea. Pe de altă parte, nu putem să vedem viața lui Hristos în același fel. Când Hristos a venit 
pe pământ, erau deja miliarde de oameni care muriseră deja; de asemenea, miliarde care nu fuseseră 
încă născuți. Cum au fost ei toți adunați și așezați în Hristos când mulți erau deja morți, unii încă 
nenăscuți și milioane în viață când El era în viață. Au fost și viețile lor așezate în Hristos chiar dacă 
trăiau când și El trăia?  Această  imagine nu are sens decât dacă concluzionăm că a fost numai o 
tranzacție legală, numai o substituire legală în care Hristos a murit legal pentru noi, dar de fapt nu a 
avut niciun efect practic asupra noastră.
Și totuși, Waggoner și mulți alții au concluzionat că  viața fiecărui om care a trăit vreodată sau care va 

trăi, a fost într-adevăr, într-o manieră inexplicabilă, misterioasă, așezată în Hristos la cruce și, de vreme 
ce el credea că Hristos a fost răstignit de la facerea lumii, a concluzionat că viața lui Hristos a fost deja 
oferită tuturor oamenilor, chiar înainte ca Hristos să vină aici, să-Și trăiască viața și să  moară  la cruce. 
Întruparea lui Hristos, în viziunea lui, nu a adus niciun beneficiu omenirii.

Dar adevărul este că Hristos a trebuit să trăiască acea viață biruitoare și să învingă păcatul ca om. Ca 
om a trebuit să moară față de păcat. El a trebuit să  facă toate aceste lucruri pentru a putea să 
împărtășească biruința Sa rasei umane. Hristos nu a fabricat biruința așa, din aer, pe baza autorității Sale 
ca Ființă divină. Nu; El a trebuit să  ofere o viață omenească care a biruit păcatul și pe diavol înainte de a 
putea să  o împărtășească copiilor Săi. De aceea nu I-a fost posibil să ofere această viață nimănui înainte 
de a o trăi.

Waggoner a privit această viață biruitoare ca pe un dar supranatural pentru oameni care a fost oferit 
datorită capacităților divine a lui Dumnezeu, dar nu acesta este planul de mântuire. Planul face 
imperativ ca viața care ne mântuie să fie o viață care a experimentat problemele omenirii păcătoase și să 
le biruiască. Fără aceasta, Hristos nu poate salva omenirea. Așadar, iată care este adevărul:

Există doi Adami. În acești doi oameni există viață  pentru toată omenirea. Observați: nu că viața 
întregii omeniri este în ei, ci viața pentru întreaga omenire este în ei. Toți oamenii au venit din Adam, 
motiv pentru care toți oamenii moștenesc starea păcătoasă pe care el și-a atras-o asupra sa însuși. Dar nu 
toți oamenii au provenit din Hristos. Numai rasa umană răscumpărată este cea care a provenit din 
Hristos. În Hristos există viață pentru fiecare om, dar viața lui Hristos este numai în cei care cred în El.

Cu alte cuvinte, în Hristos, Dumnezeu a creat o altă rasă umană. Hristos este Adam al acestei rase, 
primul om. Acum, ca Părinte al acestei noi creații, El oferă naștere copiilor spirituali - celor care sunt 
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născuți nu din carne și din sânge, ci din spirit. Nașterea din primul Adam are loc ca un proces fizic, 
carnal, dar nașterea din ultimul Adam este printr-un proces spiritual, inițiat prin credință în care spiritul 
cel viu al lui Hristos vine pentru a locui în cel credincios.

Waggoner nu a înțeles acest adevăr vital și acesta este motivul pentru care el, și cei care-i sprijină 
punctul de vedere, foarte rar, dacă vreodată, vorbesc de nașterea din nou. Vedeți, dacă noi toți ne-am 
născut cu viața lui Hristos deja în noi, atunci nașterea din nou este lipsită de sens. Acesta este 
principalul motiv pentru care mulți adepți ai lui Waggoner cred că tot ceea ce un păcătos are nevoie 
pentru a se schimba, este informația. Ei cred că  un păcătos devine un sfânt numai prin acceptarea a ceea 
ce spune Biblia. Nu există nici o accentuare a realității faptului că Hristos vine în realitate pentru a trăi în 
acea persoană după aceasta crede, pentru că ei afirmă că Hristos a fost deja în el din momentul în care s-
a născut!

Niciun nou legământ în anul 31
Rezultă  deci, că în cazul în care toate binecuvântările în Hristos au fost deja disponibile tuturor 

oamenilor de la întemeierea lumii, binecuvântările Noului Legământ trebuie să fi fost deja disponibil de 
la acea vreme. Acest legământ nu ar fi putut fi înființat în momentul în care Hristos a venit, dar trebuie 
să  fi fost deja disponibil de la bun început. Aceasta a fost concluzia lui Waggoner, dar acest lucru este în 
directă opoziție cu învățătura clară a Scripturii. Pavel ne spune:

„În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un 
testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăieşte cel ce l-a făcut.” (Evrei 9: 
16-17)

A fost imposibil ca noul legământ să  fie în vigoare înainte de moartea lui Hristos. Acest ideea pe care 
Pavel o accentuează. Un testament nu poate avea putere sau să  fie eficient, până după moartea celui care 
l-a făcut.

În pasaje cum ar fi Ieremia 31:31-34 și Ezechiel 36:26, 27, Dumnezeu a făcut, de asemenea, clar că 
stabilirea Noului Legământ a fost ceva care va avea loc la un moment dat în viitor. Nu a fost ceva care a 
fost stabilit în timpul acestor profeți, ci a fost un eveniment care urma să vină ulterior. Acest lucru arată 
clar că Noul Legământ nu a fost pur și simplu o experiență, ci că a fost o experiență care a trebuit să 
aștepte până la un anumit timp. Waggoner s-a raportat la aceste promisiuni prin aplicarea lor la sfârșitul 
lumii și interpretarea lor ca aplicându-se numai pentru poporul lui Dumnezeu ca un organism unitar, 
corporativ. El a subliniat expresia „toată casa” lui Israel. El a scris:

„Niciun suflet este încă  ,sub noul legământ’, pentru că  nu a fost încă făcut; dar oricine ține legământul 
lui Dumnezeu cu Avraam va fi cu siguranță printre cei cu care acesta este făcut .... Deci sigur ca Isus a 
murit și a înviat, și prin puterea acelei morți și învieri, va fi tot Israelul strâns, și legământul cel nou, cel 
veșnic fi stabilit cu ei.” (1900 EJW, EVCO 529.1)

„... când va fi încheiat Noul Legământ, tot Israelul va fi prezent - nu va fi nimeni absent - 
și ,Dumnezeul nostru va veni, și nu va tăcea;’ ... Așa că atunci când Dumnezeu vine cu toți îngerii 
pentru a face un nou legământ cu toată casa lui Israel, ,Cerurile vor declara neprihănirea Lui.’” (1900 
EJW, EVCO 529.1)

Ceea ce el a făcut a fost să sugereze că  numai persoanele individuale au experimentat Noul 
Legământ, dar nu ,casa lui Israel’. El a interpretat profeția ca fiind orientată pe Israel ca trup. Deci, el a 
spus că Israelului ca trup nu i-a fost dat Noul Legământ și că acest lucru nu se va întâmpla până la a 
doua venire a lui Hristos.

Dacă ne gândim la acest lucru cu atenție, vom vedea că el definește Israelul ca un trup corporativ, la 
fel ca cum a fost Israelul fizic. El nu a înțeles că toată casa lui Israel, adevăratul Israel spiritual al lui 
Dumnezeu, a primit deja Noul Legământ de la Rusalii. Aceasta face importantă  întrebarea cine sau ce 
este Israel astăzi. Însă acesta este un alt subiect pentru un alt timp.

Diferența majoră
Prin urmare, Waggoner a concluzionat că Vechiul și Noul Legământ nu au fost înțelegeri între 

Dumnezeu și oameni, referitoare la diferite perioade de timp. În înțelegerea lui nu a existat nicio 
perioadă  a Vechiului Testament și nicio perioadă a Noului Testament. În schimb, el a văzut cele două 
legăminte ca referindu-se la două experiențe diferite în viața personală a individului. Cu alte cuvinte, 
există o perioadă în viața unei persoane atunci când încearcă să fie mântuit prin împlinirea poruncilor 
lui Dumnezeu. Atunci, o astfel de persoană  este sub Vechiul Legământ. Atunci când persoana își dă 
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seama că nu poate fi mântuit și se întoarce la Hristos prin credință, atunci este sub Noul Legământ. Deci, 
Vechiul sau Noul Legământ, pur și simplu depinde de gândirea omului! Este un lucru individual și 
personal. În teologia lui Waggoner nu are nimic de-a face cu darul de la cincizecime a spiritului sau cu 
venirea Împărăției lui Dumnezeu. Repet, acesta este unul dintre motivele pentru care aceste adevăruri 
vitale sunt atât de puțin considerate de mulți credincioși azi.

A fost strict doar o chestiune legată  de modul în care o persoană a ales să se apropie de Dumnezeu, fie 
prin intermediul propriilor sale fapte, sau dacă  a ales să vină prin credința în Hristos. El a văzut cele 
două legăminte ca două moduri de apropiere de Dumnezeu, existente împreună de la începutul și până 
la sfârșitul lumii, ambele legăminte fiind disponibile pentru fiecare persoană în toate timpurile. Acesta 
este modul în care el a explicat:

„Vedem așadar că cele două legăminte nu țin de timp, ci de condiție. Nimeni să nu gândească că  nu 
poate fi sub vechiul legământ, deoarece timpul pentru acesta a trecut.” (11 octombrie 1898 EJW, ARSH 
647.4)

Deci, iată care este diferența majoră: Waggoner spune că noi, oamenii suntem cei care decid sub care 
legământ suntem, și că aceasta este pur și simplu o chestiune de credință sau fapte. Dar Biblia spune că 
Dumnezeu este Cel care decide sub ce legământ este poporul Său și este vorba despre două  perioade de 
timp diferite atunci când Dumnezeu are două tipuri diferite de relații cu poporul Său. În primul tip de 
relație, totul a fost simbol, umbră și ilustrare. În vremea aceea, poporul lui Dumnezeu sperau și așteptau 
ziua în care aceste simboluri vor fi împlinite. În al doilea tip de relație, Hristos a împlinit simbolurile și 
umbrele și a adus realitatea Împărăției lui Dumnezeu, nașterea din nou și mântuirea. Aceasta este o 
experiență  mult mai mare decât a experimentat oricine în cadrul primului sistem și acesta legământul pe 
care noi, cei care trăim astăzi, avem privilegiul de a-l experimenta, aceasta este realitatea, nu umbra. 
Acesta este puterea lui Dumnezeu revărsată asupra poporului Său și nu ar trebui să fim mulțumiți cu 
mai puțin decât acea slavă.

Este adevărat că  cele două legăminte pot fi aplicate, într-un sens secundar, la experiența individuală. 
Apostolul Pavel aplică în acest fel legămintele în Romani capitolul 7. Cu toate acestea, aceasta este o 
aplicare secundară  și nu reprezintă  perspectiva principală biblică a legămintelor. Ieremia vorbește 
despre Noul Legământ ca despre ceva ce începe la un anumit moment în timp. El spune că Dumnezeu 
va face la un moment dat în viitor, un legământ nou. Pavel vorbește despre Vechiul Legământ ca despre 
ceva ce este abolit și nu mai există.

„Prin faptul că zice: ,un nou legământ’, a mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, 
este aproape de pieire.” (Evrei 8:13).

Scriptura afirmă în mod clar că Dumnezeu a intrat într-un legământ cu evreii la Muntele Sinai, 
legământ la care Scriptura se referă ca fiind Vechiul Legământ. Explicația lui Waggoner afirmă că nu 
Dumnezeu a fost Cel care a făcut legămintele cu Israel, ci mai degrabă evreii le-au făcut cu Dumnezeu! 
Potrivit spuselor lui, Dumnezeu le-a oferit evreilor Noul Legământ, o relație bazată pe credință, dar 
poporul a respins oferta și a ales în locul ei calea faptelor. În loc de a-L ruga pe Dumnezeu să-i ajute să se 
supună, ei I-au promis că vor face tot ceea ce Domnul le-a cerut. Astfel, ei au ales să facă Vechiul 
Legământ cu Dumnezeu, dar nu aceasta a fost intenția lui Dumnezeu.

Toți ar trebui să citim descrierea evenimentelor din Exodul capitolul 19 și să afle dacă s-a întâmplat 
ceea ce Waggoner pretinde a se fi întâmplat.

Legea din Galateni

Legea este strâns legată de legăminte, iar Pavel clarifică acest aspect în capitolele 3 și 4 din Galateni. 
Vechiul Legământ este același sistem al legii, sistemul de guvernare pe care Dumnezeu l-a oferit lui 
Israel la Muntele Sinai. Acel sistem trebuia să dureze până  când avea să vină Sămânța, iar la acel 
moment trebuia să fie anulat. Noul Legământ este noul sistem al legii sau noul sistem de guvernare 
adus de Hristos, Sămânța, în care Dumnezeu scrie legile Sale (chiar natura și caracterul Său) în mințile 
poporului Său prin botezul cu duhul sfânt.

Atunci când Waggoner a văzut această  linie a timpului în explicația lui Pavel despre lege în capitolele 
3 și 4 din Galateni, el nu a putut accepta înțelesul clar și direct. Așadar, a trebuit să găsească o cale de a 
interpreta capitolul pentru a-l face să se potrivească modului în care înțelegea el legămintele.

„Cred cu toată puterea că legea la care se referă este legea morală, și că venirea Seminței este a doua 
venire a lui Hristos, dar nu cred că legea morală  se va sfârși când Hristos va veni; iar Galateni 3:19 nu 
indică către aceasta.” (1888 EJW, GBG 42.2)D
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Observați concluziile sale: legea menționată este legea morală (cele zece porunci) care nu va fi 
niciodată abolită. De aceea el respinge categoric ideea că legea ar fi limitată la o anumită perioadă  de 
timp. El interpretează  discuția din Galateni ca fiind o simplă chestiune despre modul în care o persoană 
este acceptată  de Dumnezeu. Prin credință sau prin fapte?  Așadar, el a găsit o cale de a interpreta 
Galateni 3 și 4 pentru a înlătura cu desăvârșire elementul timpului.

Re-interpretările lui Waggoner
Legea adăugată:
Așadar, când Waggoner citea că legea a fost „adăugată”, al afirma că acest cuvânt ar trebui înțeles 

„rostită”. Cu alte cuvinte, legea nu a fost adăugată la Sinai, ci a fost numai rostită de Dumnezeu 
atunci ,dar în realitate ea a existat dintotdeauna.

Până la venirea Seminței:
Waggoner a trebuit de asemenea să explice fraza „până la venirea Seminței.” Legea a fost adăugată 

„până” sau „până când” a sosit Sămânța. Este clar că aici se face referire la întruparea lui Isus Hristos, dar 
Waggoner nu a fost de acord cu aceasta. El a explicat că „până la venirea Seminței” se referă la a doua 
venire a lui Isus, nu la prima. Cu alte cuvinte, legea din Galateni rămâne ca regulă de guvernare 
controlând comportamentul poporului lui Dumnezeu, până  la a doua venire a lui Hristos și după aceea. 
El a respins ideea că  legea s-a sfârșit în anul 31 și a concluzionat că „venirea Seminței” se referă la a doua 
venire a lui Hristos.

Un îndrumător:
Pavel spune că „Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ... Dar după ce a venit credinţa, nu mai suntem 

sub îndrumătorul acesta.” Interpretarea lui Waggoner afirmă  că legea acționează ca îndrumător prin faptul 
că ne aduce sub condamnare când o călcăm, aducându-ne astfel în punctul în care simțim nevoia după 
Hristos.

Sub lege:
Waggoner credea că asta a vrut să spună Pavel când a afirmat că noi am fost „sub lege”. Însemna că 

eram sub condamnarea legii. Asta se întâmpla când legea era un îndrumător pentru a ne duce la 
Hristos. Observați că el nu credea că aceasta se referea la un anumit punct în timp, ci la o experiență 
personală. El afirma că așa a fost de la începutul timpului și că așa va continua până la revenirea lui 
Hristos. Potrivit teologiei lui Waggoner, o asemenea persoană, condamnată de lege, ar putea în final să-
și recunoască starea de neputință și să se întoarcă la Hristos. Va găsi credința în Hristos și nu va mai fi 
sub lege, ci va fi îndreptățit prin credință. Asta era înțelegerea lui în ceea ce privește epistola către 
Galateni.

Toate neamurile vor fi binecuvântate:
Dar mai există o problemă: făgăduințele care sunt legate de Sămânță sunt cu toate la viitor. Lui 

Avraam i s-a spus că „toată lumea va fi (timpul viitor) binecuvântată în Sămânța ta.” Dacă toate 
binecuvântările pe care Hristos a venit să le ofere omenirii au fost deja disponibile de la întemeierea 
lumii, cu mult înainte de venirea lui Hristos, cum reprezintă acestea binecuvântări viitoare?  Waggoner a 
explicat că binecuvântarea făgăduită se referea la moștenirea teritoriului Palestinei. Dumnezeu a 
promis că  va da teritoriul Canaanului descendenților lui Avraam, așadar Waggoner a pretins că aceasta 
a fost binecuvântarea promisă în Sămânță și că această binecuvântare (teritoriul Palestinei) va fi oferit 
poporului lui Dumnezeu la a doua venire a lui Hristos, iar aceasta ar fi împlinirea promisiunii.

Concluzie
Nu este cu putință ca în acest scurt articol să explorăm toate implicațiile învățăturilor lui Waggoner, 

dar este evident faptul că ideile sale au avut un impact uriaș asupra multor minți. Azi, chiar și cei care 
celebrează sărbătorile iudaice se prind cu încăpățânare de ideile lui Waggoner. Ei găsesc un sprijin în 
învățătura sa că Dumnezeu nu a făcut un nou legământ, nu a stabilit un nou sistem la venirea lui 
Hristos. De aceea ei privesc sistemul legii, sistemul oferit împreună  cu Vechiul Legământ, ca pe ceva ce 
Dumnezeu l-a intenționat să fie permanent. Acesta este un motiv pentru a se prinde de faptele legii, ca 
celebrarea sărbătorilor iudaice.

Însă am prezentat aceste lucruri cu speranța că  vor fi considerate de persoanele care gândesc și care 
sunt sincere. A trecut de mult timpul pentru loialitatea oarbă față de denominațiuni, filozofii sau 
oameni. A sosit timpul să-L ascultăm pe Hristos în cuvântul Său, și numai pe El.



Pare să-i fi surprins pe mulți ideea că Satan a fost 
conducătorul legitim al acestei planete înainte de anul 
31 dHr. El a fost delegatul planetei în conciliile cerești 
(Iov 1:6) și, datorită autorității sale, dreptul lui 
Dumnezeu de a acționa în favoarea copiilor Săi aici, 
pe pământ, a fost limitat în anumite puncte de vedere 
(Iuda 1:9; Daniel 10:13).
În timp ce Biblia Îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind 
Conducătorul Suprem, este totuși evident faptul că  în 
cadrul acestui conflict dintre bine și rău, Satan deține 
drepturi pe care Dumnezeu le respectă pentru că El 
este un Dumnezeu drept și corect care nu va apela la 
incorectitudine, chiar și atunci când are de-a face cu 
diavolul.
La început, lui Adam i s-a dat stăpânire peste pământ. 
Era împărăția omenirii avându-l pe Adam ca împărat. 
Adam i-a făcut cadou moștenirea noastră lui Satan, 
iar acesta a devenit împăratul legitim al acestei 
planete. De aceea planeta a ajuns sub stăpânirea lui 

Satan și nicio ființă  umană nu a avut dreptul legitim la binecuvântarea lui Dumnezeu până la venirea lui 
Hristos. Nu sunt sigur care mecanism a făcut posibil ca Dumnezeu să acționeze în unele ocazii în afara 
acestor limite, dar uneori a făcut-o, ca în cazul învierii lui Moise.

Dar din punct de vedere legitim, dreptul lui Dumnezeu de a interveni în favoarea celor care I se 
închinau a fost drastic limitat înainte de venirea lui Hristos. Numai făgăduința Sa a fost cea care le-a 
permis oamenilor să continue să supraviețuiască.

Înainte de venirea lui Hristos, Dumnezeu avea dreptul de a-i binecuvânta numai pe cei care nu 
acceptau principiul lui Satan (și anume, care nu se găseau sub puterea păcatului). Nu a existat nicio 
astfel de persoană, dar unii au reușit să se ridice deasupra păcatului într-o oarecare măsură, iar 
Dumnezeu a putut să facă mai mult pentru aceștia. Dar aceeași autoritate care i-a oferit lui Satan putere 
asupra morții și a mormântului (Evrei 2:14), a fost autoritatea care a limitat abilitatea lui Dumnezeu de 
a-Și binecuvânta poporul.

Dar atunci când Isus a murit, El a strivit capul șarpelui, dreptul lui Satan asupra acestei planete a fost 
desființat. Pentru prima dată exista un om care nu fusese niciodată sub puterea guvernării lui Satan. 
Prin biruința Sa, Isus a recuperat împărăția de la Satan (Apocalipsa 12:10) și a redat-o rasei umane 
pentru că El era un membru al acestei rase. El a recuperat împărăția de la Satan și a restabilit împărăția 
lui Dumnezeu cu omul ca conducător al acesteia. Dar până când nu a fost proslăvit, biruința a fost 
valabilă numai pentru Isus. Numai moartea Sa nu a fost capabilă să ne facă părtași de această biruință.

La Cincizecime, Isus a fost proslăvit și a vărsat asupra poporului Său viața și puterea Sa. În acest fel, 
El a adus împărăția lui Dumnezeu în experiența omenirii, împărăția a cărui rege este Hristos. În această 
împărăție este toată putere și autoritatea lui Hristos Însuși iar El declară  că această putere este „toată 
puterea din cer și de pe pământ”. Datorită acestui fapt El Și-a vărsat viața peste poporul Său într-o măsură 
în care nu fusese niciodată posibilă din punct de vedere legal. De asemenea, nu fusese niciodată înainte 
posibil pentru că  viața necesară salvării noastre nu existase înainte de întruparea lui Hristos. La 
Cincizecime a fost vărsată viața Sa biruitoare, o viață care era o combinare a divinității cu umanitatea. O 
asemenea viață nu a existat niciodată înainte. Această viață a înfruntat ispita în natura umană  și a biruit, 
a murit față de păcat, a fost o viață  umană  în care Satan nu a reușit să intre. Cei care moștenesc această 
viață, posedă toate aceste lucruri într-o manieră în care nu a fost posibil înainte de întrupare.

Așadar, chiar dacă  spiritul lui Hristos a lucrat în credincioși înainte de Cincizecime, a fost totuși 
diferit. Nu era spiritul biruitoarei vieți divino-umane, nu era spiritul care a trecut prin ispită și care a 
biruit-o, nu a fost spiritul capului rasei umane Căruia I-a fost oferită toată  puterea în cer și pe pământ. 
Înainte, a fost un spirit care putea învinge dușmani fizici, dar care nu putea oferi mântuirea. Slavă  lui 
Dumnezeu, azi, noi, cei care credem, suntem deja în posesia vieții veșnice.
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Este religia mea îHr. sau dHr.?
David Clayton, noiembrie 2014



Când aveam 7 ani în timpul vacanței, prietenii mi-au 
umplut buzunarul cu monede. Am mers direct la 
magazinul unde vindeau jucării și, fiind fascinat de 
sunetul unui fluier pe care-l văzusem la un alt băiat, am 
oferit toți banii pe care-i aveam pentru un asemenea fluier. 
Apoi am fugit acasă și am început să fluier pretutindeni 
prin casă, atât de fericit de fluierul meu, dar deranjându-i 
pe toți.
Frații, surorile și verii mei, înțelegând ce afacere făcusem, 
mi-au spus că plătisem de 4 ori valoarea fluierului, mi-au 
enumerat toate lucrurile minunate pe care le-aș fi putut 
cumpăra cu restul banilor și au început să râdă cu atâta 
putere de prostia mea, încât eu am început să  plâng de 
supărare. Iar gândurile acestea mi-au adus în final mai 

multă întristare decât bucuria provocată de fluier.
Această întâmplare mi-a fost însă folositoare mai târziu, căci impresia lăsată  a rămas în minte. 

Deseori când eram ispitit să  cumpăr vreun lucru inutil, îmi spuneam: „Nu plăti prea mult pentru 
fluier!”, și mai economiseam niște bani.

Când m-am făcut mare și am plecat în lume și am început să-i observ pe oameni, am întâlnit mulți, 
atât de mulți care au plătit prea mult pentru fluier.

Când îl vedeam pe unul foarte ambițios în a căuta favoarea celorlalți, sacrificându-și timpul, 
odihna, libertatea, virtutea și poate și prietenii pentru a o obține, îmi spuneam: „Acest om plătește 
prea mult pentru fluier.”

Când îl vedeam pe altul îndrăgostit de popularitatea, angajându-se mereu în zarve politice, 
neglijându-și afacerile și ruinându-le prin acea neglijență, spuneam: „Cu adevărat, acesta plătește prea 
mult pentru fluierul lui.”

Dacă întâlneam vreun zgârcit care renunța la orice mijloc care-i putea face viața mai confortabilă, la 
toată bucuria de a-i face pe alții fericiți, al toată aprecierea vecinilor și la bucuriile prieteniilor de 
dragul acumulării de averi, spuneam: „Sărmane om: plătești prea mult pentru fluierul tău!”.

Când întâlneam o persoană iubitoare de plăceri care-și sacrifica orice putere a minții și a căilor care 
i se deschideau în viață  numai pentru senzațiile corporale, ruinându-și sănătatea în alergarea lui, 
spuneam: „Sărmane om: îți aduci durere în loc de plăcere; plătești prea mult pentru fluierul tău.”

Dacă vedeam pe vreun iubitor de aparență sau de haine scumpe, case, mobilă și alte lucruri 
scumpe, toate în detrimentul destinului său, pentru obținerea cărora făcea împrumuturi terminându-
și cariera în temniță, spuneam: „Vai! A plătit mult, atât de mult pentru fluierul lui.”

În două  cuvinte, văd că  o mare parte din mizeria omenirii este adusă asupra oamenilor prin 
evaluarea greșită a lucrurilor și prin faptul că plătesc prea mult pentru fluierele lor.
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Fluierul



Pentru mulți, doar auzirea cuvântului „usturoi” este 
suficientă pentru a produce o încruntare sau un răspuns 
nefavorabil. Este atât de des asociat cu respirația urât 
mirositoare, cu mirosul neplăcut al corpului, cu gustul 
aspru și chiar cu unele credințe superstițioase, încât nu ar 
trebui să  ne surprindă  atunci când vedem oameni care 
reacționează în acest fel. Cu toate acestea, în ciuda 
prejudecăților legate de acesta, popularitatea usturoiului și 
acceptare lui ca parte a dietei moderne este în creștere.
În cercurile de specialitate, această mică legumă are o 
reputație mare, și bine meritată. Este un membru al familiei 
Lily, văr de ceapa, prazul și arpagicul. Când este adăugat la 
multe mese, acest bec mic poate îmbunătăți foarte mult 
calitatea și gustul mâncării.

Usturoiul, în starea naturală  în care se dezvoltă, are forma unui cap, numit „bulb”, care este alcătuit 
din căței separați. Cățeii și întregul bulbul sunt îmbrăcați în foi asemănătoare colilor de hârtie ce pot fi 
de culoare albă, alb sau roz.

Cățeii sunt albicioși și au o textură fermă făcându-l ușor de tăiat cuburi și de zdrobit. Gustul de 
usturoi nu se aseamănă cu nici un altul. În momentul în care începi să-l mesteci, atinge cerul gurii cu un 
gust picant, fierbinte de foc. În unele culturi se numește „trandafiriul împuțit” iar în altele „Penicilina 
rusă” datorită numeroaselor sale beneficii terapeutice. Este bogat într-o varietate de compuși puternici 
cu conținut de sulf, inclusiv tiosulfinat, sulfoxizi și ditini. Acești compuși cu nume ciudate sunt 
responsabili pentru mirosul caracteristic înțepător și sunt, de asemenea, sursa multora dintre efectele 
sale sănătoase. În plus, usturoiul este o sursa excelentă de mangan, o sursă foarte bună de vitamina B6 și 
vitamina C și o sursa buna de seleniu.

Se pare că usturoiul este originar din Asia Centrală și pare a fi una dintre plantele cele mai vechi 
cultivate din lume. Este raportat că egiptenii antici au fost primii care au cultivat această planta care a 
jucat un rol important în cultura lor. Privită că are calități sacre, a fost pusă în mormintele faraonilor, dar 
a fost, de asemenea, dată sclavilor care au construit piramidele pentru a spori rezistența și puterea lor.

La doar 4 calorii pe cățel, usturoiul este un superstar în stimularea imunității. Un cățel de usturoi 
conține aproximativ 5 mg de calciu, 12 mg de potasiu, și mai mult de 100 de compuși sulfurici - suficient 
de puternice pentru a distruge bacteriile și infecțiile. Se spune că usturoiul a fost folosit pentru a preveni 
gangrena în ambele războaie mondiale. Cercetările arată că usturoi crud, nu fiert sau uscat, este cel mai 
benefic pentru sănătatea noastră, deoarece căldura și apa inactivează enzimele de sulf care pot diminua 
efectele antibiotice ale usturoiului. În studiile clinice, agenții de luptă împotriva toxinelor alicina, alina, 
și ditina prezente în usturoi, par a reduce riscul pentru anumite tipuri de cancer, scăderea tensiunii 
arteriale și colesterolului, prevenirea accidentelor vasculare cerebrale și combaterea virușilor, bacteriilor 
și fungilor. De asemenea, este un antioxidant puternic și un întăritor al sistemului imunitar cu 
proprietăți anti-inflamatorii.

Deci, de ce se numește usturoiul un cabinet de medicamente?  Evident, răspunsul stă în multe utilizări 
în situații medicale de urgență și de prim ajutor ale acestui bulb miracol. Permiteți-mi să vă  împărtășesc 
unele din lucrurile interesante pe care le-am descoperit cercetând acest bulb minune.

- VA URMA -
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Rubrica de sănătate

Usturoiul
Lenworth Frankson, mai 20091
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Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.

La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le 

descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege

care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.

La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic, 
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre 

subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în

lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și 

audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale 
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă 
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul 

robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii 
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma 

experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în 
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta, 

descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o 
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar 

noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Nr.  62    Februarie  2015
Tiraj  650  exemplare

Scopul  revistei  Divina  Vindecare  este  acela  de  a-‐i  
motiva  pe  cititori  să  se  dedice  fără  nici  o  rezervă  pregătirii  
personale  pentru  revenirea  Domnului  Isus  Hristos  printr-‐

o  relaţție  directă  și  personală  cu  Mântuitorul.  Revista  
Divina  Vindecare  este  tipărită  lunar  şi  este  trimisă  gratuit  
oricui  dorește.  Multiplicarea  este  nu  numai  permisă,  ci  și  

puternic  încurajată.  Pentru  orice  informaţții  şi  alte  
materiale,  vă  rugăm  să  ne  contactaţți.

Ne puteți urmări și pe canalul Divina 
Vindecare de pe YouTube (copiind în browser-

ul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele 

video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul 
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe” 
pentru a primi în mod automat știri de fiecare 

dată când postăm noi prezentări. Aceste 
prezentări video au fost înregistrate începând cu 

anul 2006 și tratează diverse aspecte ale 
Evangheliei strict din punct de vedere biblic. 
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă 

recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică. 
Vizionare binecuvântată!

Linkuri  utile

Restoration Ministry

Revelation 14:12

Hitből hitbe

Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect 
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca 
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul 

timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru 
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre 

materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la 
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte 

gânduri și sugestii legate de acest proiect.
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